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APRESENTAÇÃO

A Avaliação do Potencial do Lítio no Brasil é um produto que vem ao encontro 
da política de planejamento formulada pelo Ministério de Minas e Energia no Plano 
Nacional de Mineração 2030 (PNM2030). Dentre os objetivos estratégicos e ações está 
o estabelecimento de diretrizes para Minerais Estratégicos. Ao Serviço Geológico do 
Brasil-CPRM coube o papel de realizar levantamento geológico de áreas potenciais para 
minerais estratégicos carentes e “portadores do futuro”. O Projeto Avaliação do Poten-
cial do Lítio no Brasil está inserido no empreendimento Minerais Estratégicos condu-
zido pela CPRM, dentro da Ação do Programa de Aceleração do Crescimento-PAC do 
Governo Federal.

O presente Informe de Recursos Minerais, da Série Minerais Estratégicos, traz 
o estudo das ocorrências de lítio associadas a pegmatito no Brasil. Tem como objetivo 
disponibilizar à comunidade acadêmica e aos empresários do setor mineral um produto 
que aborda o potencial do lítio no país, com foco na região do médio curso do rio Jequi-
tinhonha. As mineralizações são tratadas sob o ponto de vista de sua distribuição regio-
nal, seus aspectos descritivos e genéticos, guias prospectivos e modelos exploratórios, 
de forma a permitir a formulação de um diagnóstico do lítio no Brasil e a indicação de 
novas áreas potenciais para a descoberta de depósitos do metal.

Este volume consiste de um estudo detalhado da região do médio rio Jequitinho-
nha, parte da Província Pegmatítica Oriental do Brasil, situada no nordeste de Minas 
Gerais, principal área produtora e detentora das reservas de lítio do Brasil, além de 
conter também um levantamento bibliográfico de outras áreas com ocorrências de mi-
nerais de lítio no país.

A apresentação deste informe mostra o comprometimento do Serviço Geológico 
do Brasil - CPRM na execução das políticas governamentais, proporcionando um au-
mento no conhecimento geológico em trabalhos temáticos. Nesse sentido, visa contri-
buir para o desenvolvimento nacional, subsidiando a formulação de políticas públicas 
para as tomadas de decisão e o fomento do setor privado no investimento do setor 
mineral.





RESUMO

O Projeto Avaliação do Potencial do Lítio no Brasil tem como objetivo principal a melhoria do 
conhecimento sobre os depósitos de lítio (e demais elementos/minerais associados) relacionados a 
pegmatitos, com respeito à sua distribuição regional, seus aspectos descritivos e genéticos, seus guias 
prospectivos e modelos exploratórios.

A primeira fase do projeto foi desenvolvida na região do vale do rio Jequitinhonha, no nordeste 
do Estado de Minas Gerais, sudeste do Brasil, em área da Província Pegmatítica Oriental do Brasil que 
compreende 100% das reservas oficiais de lítio do país.

A área está localizada no norte do Orógeno Araçuaí, que margeia o Cráton do São Francisco e se 
desenvolveu no Neoproterozoico, como parte do Sistema Orogênico Brasiliano-Pan Africano.

As principais unidades geológicas do Orógeno Araçuaí, na área de estudo, são as associações 
supracrustais neoproterozoicas do Grupo Macaúbas e da Formação Salinas e as quatro suítes graníticas 
NP3γ2S, Єγ3S, Єγ4S e Єγ5I, as quais se associam aos estágios de evolução do orógeno. Os pegmatitos 
L-C-T (Lítio - Césio - Tântalo) se relacionam à Suíte Єγ4S, enquanto a Formação Salinas hospeda os 
pegmatitos mais ricos em lítio.

Por se tratar de um projeto de cunho prospectivo, as ações foram dirigidas para o estabelecimento 
das condições determinantes das mineralizações de lítio e dos seus guias prospectivos, visando-se um 
aprimoramento dos seus modelos geológicos e a proposição de um modelo exploratório que pudesse 
levar à identificação de áreas potenciais e, posteriormente, à descoberta de depósitos de lítio. 

As principais ações compreenderam a geração de uma base geológica adequada da área de 
estudo, com 17.750 km2, o estudo petrográfico e litoquímico dos granitos da Suíte Єγ4S e o estudo das 
paragêneses metamórficas, de contato e regional, dos metassedimentos encaixantes dos pegmatitos.

No âmbito das mineralizações, 45 depósitos/ocorrências de lítio foram estudados no campo e 
classificados por tipologia. A relação dos pegmatitos com as suas rochas encaixantes foi determinada.

Foram efetuadas amostragens dos pegmatitos, de solos deles oriundos e de suas rochas 
encaixantes para estudos espectrais. Procedeu-se à medição, em laboratório, da reflectância das 
amostras e a um rastreamento de assinaturas específicas, em imagens ASTER, que pudesse indicar a 
presença de corpos pegmatíticos mineralizados no terreno. 

Dados de aerolevantamentos gamaespectrométricos e magnetométricos foram processados 
e interpretados com o objetivo de auxiliar a cartografia geológica e discriminar zonas de alteração 
hidrotermal geradas nas rochas encaixantes pela intrusão dos pegmatitos mineralizados. 

Informações da literatura sobre química mineral de pegmatitos e litoquímica de rochas 
encaixantes de pegmatitos da região também foram utilizadas, bem como informações sobre a utilização 
de geoquímica prospectiva de sedimentos de corrente e de concentrados de bateia na identificação de 
depósitos de lítio. 

A metodologia aplicada propiciou um aprimoramento dos modelos geológicos dos depósitos de 
lítio em pegmatitos L-C-T da região, tanto nas suas bases empíricas, através da descrição dos depósitos 
e do seu contexto geológico, quanto genéticas, abordando os processos geológicos que os geraram. 
Isto propiciou a proposição de um modelo exploratório para os pegmatitos L-C-T, fundamentado na 
identificação e espacialização dos metalotectos, bem como na definição dos guias prospectivos das 
mineralizações. 

Ainda como resultados relevantes têm-se a ampliação de áreas mineralizadas previamente 
conhecidas e a identificação de novas áreas potenciais para lítio.

Adicionalmente, são apresentadas ocorrências/depósitos de lítio em outras áreas do país.

PALAVRAS-CHAVE: LÍTIO; PEGMATITO; PROSPECÇÃO.





ABSTRACT

The Brazilian Lithium Potential Assessment Project has as its main goal to improve the knowledge 
about the lithium deposits (and other associated elements/minerals) related to pegmatites regarding 
their regional distribution, their descriptive and genetic aspects, their prospecting guides and exploratory 
models.

The first stage of the project was carried out in the Jequitinhonha valley region located in northe-
astern region of Minas Gerais State, in southeastern Brazil. The study area is within the Eastern Brazilian 
Pegmatite Province, and comprises 100% of the lithium official reserves of Brazil.

The study area lies in the northern portion of the Araçuaí Orogen, which fringes São Francisco 
Craton, was developed during the Neoproterozoic Era. The Araçuaí Orogen is a branch of the Brasiliano 
- Pan African orogenic system.

The main geologic units of the Araçuaí Orogen in the study area are the following: the 
Neoproterozoic supracrustal sequences of the Macaúbas Group and of the Salinas Formation, and the 
four granitic suites called NP3γ2S, Єγ3S, Єγ4S and Єγ5I, which are related to the stages of the orogen 
evolution. The L-C-T pegmatites (Lithium - Cesium - Tantalum) are related to Єγ4S Suite and the Salinas 
Formation hosts the richest lithium pegmatites.

Since it is a prospective project, actions were taken to establish the critical conditions of the 
lithium mineralizations and also their prospecting guides in order to improve their geological models, 
and also to propose an exploratory model that could lead to the identification of potential areas, and 
later to the discovery of lithium deposits. 

The main actions carried out included: (i) the creation of an adequate geologic map of an area 
of 17,750 km2, (ii) the petrographic and geochemical study of Єγ4S Suite granites and (iii) the study of 
contact and regional metamorphic mineralogy of the metasediments that host the pegmatites.

Within the context of the mineralizations, 45 lithium deposits/occurrences were studied and 
classified according to their type. Furthermore the relationship between the pegmatites and their host 
rocks was determined.

The pegmatites, the soils derived from them and their host rocks were sampled for spectral 
study. The reflectance of the samples was measured in the laboratory and specific signatures that could 
indicate the presence of mineralized pegmatites on the ground were sought in ASTER images. 

Gamma ray spectrometry and magnetometric airborne surveys data were processed and 
interpreted aiming not only to improve the geologic cartography but also to discriminate hydrothermal 
alteration zones generated in the host rocks by the emplacement of the mineralized pegmatites. 

It was also used literature information on the mineral chemistry of pegmatites and geochemistry 
of the host rocks from the studied region, as well as on the use of geochemical prospecting of stream 
sediments and mineral concentrates to locate lithium deposits. 

The applied methodology led to an improvement of geological models of the lithium deposits 
in the study area, in their empirical basis, through the description of the deposits and of their geologic 
context, and in their genetic basis, through the understanding of the genesis of the deposits. This 
allowed to propose an exploratory model for the L-C-T pegmatites that is based on the identification and 
mapping of the metalotects as well as on the definition of the prospecting guides of the mineralizations.

One of the most relevant results includes the extension of lithium-mineralized areas that are 
already known. Another one was the identification of new potential areas. 

In addition, lithium occurrences/deposits in other areas of the country are presented.

KEY WORDS: LITHIUM; PEGMATITE; PROSPECTING.
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1 - INTRODUÇÃO

1.1 - ORIGEM, OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS

O Projeto Avaliação do Potencial do Lítio no 
Brasil foi proposto pelo Departamento de Recursos 
Minerais (DEREM) da Companhia de Pesquisa de 
Recursos Minerais (CPRM), em resposta a uma 
demanda estratégica do Governo Federal do Brasil.

Trata-se de um projeto de cunho prospectivo, 
que tem como objetivos principais o aprofundamento 
do conhecimento das concentrações de lítio 
associadas a pegmatito no Brasil, com respeito à 
sua distribuição regional, seus aspectos descritivos e 
genéticos, guias prospectivos e modelos exploratórios 
de forma a permitir a formulação de um diagnóstico 
do lítio no Brasil e a indicação de possíveis extensões 
de áreas mineralizadas conhecidas e de novas áreas 
potenciais para a descoberta de depósitos do metal.

Suas justificativas se baseiam na demanda 
crescente do lítio no mundo, impulsionada pela sua 
utilização como insumo fundamental na produção de 
baterias para os ascendentes mercados da telefonia 
móvel e dos eletrônicos portáteis, bem como para o 
potencial mercado dos veículos elétricos e híbridos.

O projeto consta de uma primeira fase, da 
qual trata este relatório, que compreende um estudo 
detalhado da região do médio rio Jequitinhonha, 
parte da Província Pegmatítica Oriental do Brasil, no 
nordeste de Minas Gerais, principal área produtora 
e detentora das reservas de lítio do Brasil, além de 
um levantamento bibliográfico de outras áreas com 
ocorrências de minerais de lítio no país. 

1.2 - LOCALIZAÇÃO E VIAS DE ACESSO

A área de estudo localiza-se no médio vale 
do rio Jequitinhonha, no nordeste do estado de 
Minas Gerais, sudeste do Brasil. Ela tem limites nas 
coordenadas 41°30’ e 42°30’ de longitude W de 
Greenwich e 15°45’ e 17°15’ de latitude S.

Um acesso importante à área se dá pela BR116 
(Rio - Bahia), que une as capitais dos estados de Minas 
Gerais e Bahia, Belo Horizonte e Salvador, através das 
BR’s 381 e 324, respectivamente. Mais para oeste, a 
BR367 corta a área e representa também um acesso 
importante a partir de Belo Horizonte, passando pela 
BR040 e por Diamantina, incluindo cerca de 40 km de 
estrada de terra, antes de Virgem da Lapa. A BR251 
é uma opção interessante de acesso ao norte da 
área, a partir da cidade de Montes Claros, que tem 
voos regulares para importantes capitais e cidades 
brasileiras. Esta mesma BR251 também acessa a 
BR116, passando por Salinas (Figura 1.1).

1.3 - PRINCIPAIS TRABALHOS ANTERIORES

Os principais trabalhos de cartografia geológica 
na área do projeto são os das folhas na escala 
1:100.000: Itaobim (PAES; HEINECK; MALOUF, 
2008) e Comercinho (HEINECK et al., 2008), do 
Projeto Jequitinhonha (PAES et al., 2010a); Salinas 
(PEDROSA-SOARES; OLIVEIRA, 1997), Araçuaí 
(PEDROSA-SOARES, 1997a) e Jenipapo (PEDROSA-
SOARES, 1997b), do Projeto Espinhaço (GROSSI-SAD 
et al., 1997); Curral de Dentro (FÉBOLI; RIBEIRO; 
TULLER, 2000) e Novo Cruzeiro (MORAIS FILHO, 
1997), do Projeto Leste (PINTO; DRUMOND, 2000), 
e Taiobeiras (KNAUER et al., 2010), do Programa 
Nacional de Geologia (PRONAGEO), que envolve a 
CPRM e universidades brasileiras.

Brandalise, Matos, Ribeiro (1980) e Pedrosa-
Soares (1984) apresentam mapas geológicos da 
região de Coronel Murta e estudos sobre os seus 
pegmatitos. 

Dentre os trabalhos de cartografia/integração 
geológica na escala 1:250.000 devem ser citados o 
Projeto Jequitinhonha (FONTES et al., 1978) e a Folha 
Almenara (PERILLO, 1995).

Desde Paiva (1946), que primeiro esboçou 
os limites da Província Pegmatítica Oriental do 
Brasil, a qual se estende do sul da Bahia à Zona 
da Mata mineira, vários autores abordaram esta 
província tratando dos seus limites, subdivisões em 
distritos e campos, aspectos descritivos, genéticos 
e econômicos dos seus recursos minerais, etc. 
Dentre estes se destacam Correia-Neves, Pedrosa-
Soares, Marciano (1986), Correia-Neves et al. (1987), 
Lobato e Pedrosa-Soares (1993), Pedrosa-Soares et 
al. (1994), Correia-Neves (1997), Netto et al. (1998), 
Morteani, Preinfalk, Horn (2000), Pinto e Drumond 
(2000) e Pedrosa-Soares et al. (2011a). 

Dentre os trabalhos de cunho mais local 
voltado aos pegmatitos litiníferos há os de Sá (1977) e 
Afgouni e Marques (1997), que apresentam estudos 
detalhados dos pegmatitos litiníferos de Araçuaí e 
Itinga, no vale do Piauí. Romeiro (1998), Romeiro 
et al. (1997) e Romeiro e Pedrosa-Soares (2005) 
detalham as mineralizações litiníferas da Mina da 
Cachoeira, da Companhia Brasileira de Lítio (CBL), 
em Itinga-Araçuaí. Brandalise, Matos, Ribeiro (1980) 
e Pedrosa-Soares (1984), já citados, e Pedrosa-
Soares, Correia-Neves, Leonardos (1990) estudam os 
pegmatitos da região de Coronel Murta. Paes et al. 
(2010b) apresentam estudos sobre pegmatitos nas 
folhas Itaobim e Comercinho (1:100.000), incluindo 
vários corpos litiníferos.
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Figura 1.1: Localização e vias de acesso à área de estudo.
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2.1 - INTRODUÇÃO

As diretrizes do Projeto Avaliação do Potencial 
do Lítio no Brasil foram estabelecidas pela chefia e 
equipe do projeto, lotadas na Gerência de Geologia e 
Recursos Minerais da Superintendência da CPRM de 
Belo Horizonte, estado de Minas Gerais. 

Por se tratar de um projeto de cunho 
prospectivo, colocou-se em prática um conjunto de 
ações voltadas para o estabelecimento das condições 
determinantes (críticas) das mineralizações de 
lítio e dos seus guias prospectivos, visando-se um 
aprimoramento do seu modelo exploratório, que 
pudesse levar à definição de áreas-alvo com maior 
probabilidade de conter depósitos do metal e, por 
fim, à sua descoberta.

A primeira fase do projeto, da qual trata 
este relatório, compreende um estudo detalhado 
da região do médio vale do rio Jequitinhonha, no 
nordeste de Minas Gerais, e um levantamento 
bibliográfico de outras áreas com ocorrências de 
minerais de lítio no Brasil.

2.2 - ÁREA DO MÉDIO RIO JEQUITINHONHA

A área de trabalho na região do médio rio 
Jequitinhonha tem uma superfície de cerca de 17.750 
km2 (Figura 1.1) e os parâmetros utilizados na sua 
delimitação são de cunho geológico e econômico. 

Ela compreende a principal região produtora 
de lítio do Brasil, situada nos municípios de Itinga 
e Araçuaí, que detém 100% das reservas oficiais 
do metal, segundo o Anuário Mineral Brasileiro - 
AMB 2010, ano base 2009 (DNPM, 2010). A sua 
extensão, a partir desta região, teve por base a área 
de ocorrência da Suíte Granítica Єγ4S, que abrange 
os granitos especializados geradores dos pegmatitos 
mineralizados a lítio, a qual se estende, de maneira 
quase contínua, do norte da área, a leste de Taiobeiras, 
até as vizinhanças do seu limite sul, a noroeste de 
Caraí. A área de ocorrência de rochas encaixantes 
(dos pegmatitos) consideradas favoráveis, 
representadas pelas rochas metassedimentares do 
Grupo Macaúbas e da Formação Salinas, bem como 
a sua paragênese metamórfica também orientaram 
a delimitação da área de trabalho. 

A capacidade de migração de líquidos 
pegmatíticos geradores de mineralizações de lítio a 
partir das intrusões graníticas férteis, de até cerca 
de dez quilômetros, segundo Breaks e Tindle (1997a 
apud SELWAY; BREAKS; TINDLE, 2005), também foi 
parâmetro norteador da delimitação da área, em 
algumas situações.

A distribuição dos pontos de recursos minerais 
com registro de produção de minerais de lítio, 

constantes da base de recursos minerais GEOBANK, 
da CPRM, e as informações sobre os processos 
minerários cadastrados no DNPM e suas poligonais, 
constantes do Sistema de Informações Geográficas da 
Mineração – SIGMINE, também foram norteadoras 
da delimitação da área de trabalho. Igualmente, os 
dados sobre reservas e produção constantes das 
publicações do Anuário Mineral Brasileiro, do DNPM, 
e a literatura especializada foram fontes importantes 
de informação.

2.2.1 - Diretrizes

Os trabalhos desenvolvidos pela equipe do 
projeto foram acompanhados por uma ampla e 
contínua pesquisa bibliográfica e análise da literatura 
geológica e econômica especializadas. Houve um 
uso intensivo de ferramentas de sensoriamento 
remoto, como fotos aéreas e imagens de satélites, 
além do tratamento de dados de aerolevantamentos 
geofísicos.

Foram criados quatro grupos de trabalho que 
atuaram de forma sincronizada e integrada. Os dois 
principais grupos abordaram questões da geologia 
geral da região, com ênfase nos aspectos relevantes 
para as mineralizações de lítio, e as mineralizações 
de lítio em si. Os outros dois grupos se dedicaram 
aos temas relacionados aos estudos geofísicos e 
espectrais.

O grupo da geologia teve como principais 
tarefas a criação de um mapa geológico/estrutural 
de compilação, o reconhecimento, no campo, de 
todas as unidades geológicas contidas neste mapa, o 
mapeamento geológico de algumas áreas visando à 
resolução de problemas cartográficos relevantes no 
âmbito das mineralizações de lítio, o estudo meso 
e micro petrográfico dos granitos da Suíte Єγ4S e a 
sua amostragem para estudos litoquímicos e, ainda, 
o estudo das paragêneses metamórficas das rochas 
metassedimentares encaixantes dos pegmatitos 
mineralizados, este último baseado em informações 
da literatura, predominantemente, e de campo. 

A criação de uma base geológica/estrutural 
adequada e confiável, construída através das ações 
de compilação e de mapeamento geológico, é um 
fundamento essencial para o desenvolvimento de 
trabalhos de cunho prospectivo. 

A geologia estrutural tem papel importante 
no processo gerador de mineralizações do tipo em 
estudo, atuando num âmbito mais regional, podendo 
controlar o posicionamento dos plútons graníticos, 
como também no âmbito mais local, controlando 
o posicionamento dos pegmatitos hospedeiros. 
A cronologia do posicionamento dos granitos 
especializados relativamente à tectônica registrada 

2 - DIRETRIZES
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nas rochas encaixantes pode ser um fator relevante, 
como sugestão de Cerný (1991c), de que a maioria 
dos pegmatitos LCT (Lítio - Césio - Tântalo) sejam 
sintectônicos tardios a pós-tectônicos precoces.

Os estudos petrográficos e químicos (rocha 
total) dos granitos da Suíte Єγ4S visam conhecer 
e espacializar as suas características texturais, 
mineralógicas e químicas e estabelecer relações 
entre elas, com o objetivo principal de se identificar 
domínios graníticos férteis. Segundo Breaks e Tindle 
(1997b), a identificação de granitos especializados é 
muito importante na exploração, pois levará a uma 
redução drástica na área de investigação, tendo em 
vista que os enxames de pegmatitos de metais raros 
deles derivados são tipicamente distribuídos em 
uma área de 10 a 20 km2, em posição proximal aos 
centros plutônicos.

O estudo petrográfico das rochas 
metassedimentares encaixantes dos pegmatitos visa 
melhorar o conhecimento da distribuição espacial 
de suas diferentes paragêneses metamórficas, tendo 
em vista a comum, mas não necessária, associação 
de rochas encaixantes com diferentes paragêneses 
minerais, as quais refletem condições distintas de 
pressão e temperatura, com diferentes tipos de 
pegmatitos e suas mineralizações. 

O grupo de trabalho voltado diretamente às 
mineralizações de lítio teve como principais tarefas 
o estudo, no campo, dos principais jazimentos e 
ocorrências de lítio e de suas rochas encaixantes e 
a amostragem de minerais dos pegmatitos, solos 
deles oriundos e de suas encaixantes para estudos 
espectrais.

A descrição dos principais jazimentos e 
ocorrências de lítio e de suas rochas encaixantes visa 
possibilitar o conhecimento e a espacialização dos 
aspectos descritivos e genéticos das mineralizações 
e das diferentes tipologias de minério e de seu valor 
econômico aparente, bem como a determinação da 
relação dos corpos pegmatíticos mineralizados com 
as rochas encaixantes, com a indicação dos controles 
do posicionamento dos primeiros.

Estudos de química mineral de pegmatitos 
são também importantes ferramentas prospectivas 
em pesquisas deste tipo de mineralização. Estudos 
litoquímicos das rochas encaixantes dos pegmatitos 
podem também ser empregados em campanhas 
prospectivas. São apresentados dados da literatura 
sobre os temas.

Há relatos de casos de sucesso na utilização de 
geoquímica prospectiva de sedimentos de corrente 
e de concentrados de bateia na identificação de 
depósitos de lítio em pegmatitos do tipo LCT (Lítio - 
Césio - Tântalo). São apresentados dados da literatura 
a respeito.

A frente de trabalho voltada aos estudos 
geofísicos utilizou os dados de aerolevantamentos 
gamaespectrométricos (canais Contagem 
Total, Potássio, Urânio e Tório, e suas razões) e 

magnetométricos (Campo Magnético Total e seus 
produtos derivados: Sinal Analítico, Derivadas de 
Primeira e Segunda Ordem, etc.) com o objetivo de 
atender principalmente a duas importantes vertentes 
relativas ao escopo do projeto: a) contribuir com a 
cartografia geológica, aperfeiçoando a delimitação 
das áreas de ocorrência dos granitoides da Suíte Єγ4S 
e das unidades metassedimentares e melhorando 
o padrão locacional e geométrico dos contatos e 
estruturas diversas, bem como o entendimento de 
sua natureza; b) avaliar, com base nas ocorrências 
conhecidas de pegmatitos, a possibilidade de se 
discriminar zonas de alteração hidrotermal nas 
rochas encaixantes geradas pelo posicionamento 
daquelas rochas. Foram exploradas diferentes 
abordagens no tratamento dos dados geofísicos, 
da interpretação qualitativa convencional passando 
à quantitativa, incluindo, nessa última, o uso de 
técnicas estatísticas visando avaliar a potencialidade 
de detecção e mapeamento de feições geológicas de 
interesse.

O grupo de trabalho voltado aos estudos 
espectrais se dedicou à medição, em laboratório, 
da reflectância das amostras coletadas no campo e 
ao rastreamento, em imagens Aster, de assinaturas 
específicas que pudessem indicar a presença de 
corpos pegmatíticos mineralizados a lítio no terreno.   

2.2.2 - Modelo Exploratório

O modelo exploratório foi fundamentado 
na identificação e espacialização dos fenômenos e 
feições geológicos que desempenharam um papel na 
concentração do lítio (e de outros elementos) e na 
geração dos depósitos do metal na região, ou seja, 
dos metalotectos, bem como na definição dos guias 
prospectivos das mineralizações.

As principais bases do modelo exploratório 
são as seguintes:

• Identificar domínios graníticos férteis;
• Determinar a relação cronológica dos 

granitos da Suíte Єγ4S com a tectônica 
e metamorfismo impressos nas rochas 
encaixantes;

• Investigar a predileção dos pegmatitos 
mineralizados por encaixar-se em 
determinado intervalo estratigráfico 
(controle estratigráfico);

• Investigar a predileção dos pegmatitos 
mineralizados por encaixar-se em 
determinado tipo de rocha (controle 
litológico);

• Estabelecer relações entre os diferentes 
domínios metamórficos regionais das 
rochas metassedimentares encaixantes 
dos pegmatitos e os diferentes domínios 
mineralizados; 

• Estabelecer a relação do nível crustal de 
posicionamento dos granitos e pegmatitos 
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com os diferentes estilos de mineralização, 
tomando por base a paragênese de 
metamorfismo de contato das rochas 
metassedimentares encaixantes;

• Identificar algum zoneamento na 
disposição espacial das diferentes 
tipologias dos jazimentos de lítio que 
possa auxiliar no prognóstico de locações 
mais favoráveis para a descoberta de 
novos depósitos de uma dada tipologia;

• Identificar algum zoneamento na 
disposição espacial dos diferentes 
jazimentos de lítio em relação a alguma 
feição geológica, como um contato rocha 
metassedimentar/granito, uma zona de 
falha, etc., incluindo a identificação de 
algum padrão na locação destes jazimentos 
em intervalos preferenciais de distâncias 
destas estruturas geológicas, que possa 
auxiliar no prognóstico de locações mais 
favoráveis para a descoberta de novos 
depósitos;

• Definir a relação de contato entre os 
pegmatitos mineralizados e as rochas 
encaixantes (controle estrutural);

• Identificar os padrões de distribuição dos 
minerais-minério de lítio nos pegmatitos 
das diferentes tipologias estudadas;

• Identificar feições que possam se 
associar espacialmente aos depósitos, 
relacionadas, ou não, diretamente ao 
seu processo genético, incluindo as de 
natureza geológica, geomorfológica, 
botânica, etc;

• Estudar a relação entre a constituição 
química dos pegmatitos (rocha total) e 
o seu potencial para conter depósitos 
minerais (dados da literatura);

• Estudar a relação entre o conteúdo 
químico de minerais dos pegmatitos e o 
potencial destes para conter depósitos 
minerais (dados da literatura);

• Estudar os efeitos químicos, bem como 
os mineralógicos e texturais, nas rochas 

encaixantes oriundos do posicionamento 
dos pegmatitos e a sua capacidade de 
indicar o potencial metalogenético dos 
mesmos (dados da literatura);

• Discriminar zonas de alteração hidrotermal 
nas rochas metassedimentares 
encaixantes geradas pelo posicionamento 
dos pegmatitos (e de outras rochas 
ácidas que possam acompanhá-los), 
através do tratamento de dados de 
aerolevantamentos geofísicos; 

• Identificar assinaturas espectrais no 
terreno, através do uso de imagens 
Aster, que possam indicar a presença de 
pegmatitos mineralizados; 

• Estudar a aplicabilidade da prospecção 
geoquímica de sedimentos de corrente, 
concentrados de bateia e de solo na 
identificação de depósitos de lítio (dados 
da literatura). 

2.3 - ÁREAS COM OCORRÊNCIAS DE MINERAIS 
DE LÍTIO NO BRASIL

Foi realizado um estudo da literatura 
especializada, que envolveu também uma análise 
dos pontos de recursos minerais com registro 
de produção de minerais de lítio, constantes da 
base de recursos minerais GEOBANK (CPRM), e 
das informações sobre os processos minerários 
cadastrados no DNPM e suas poligonais, constantes 
do SIGMINE - Sistema de Informações Geográficas 
da Mineração, com o intuito de se identificar as 
principais regiões com ocorrências de minerais de 
lítio no Brasil, independentemente da existência de 
algum registro de produção, e apresentar as suas 
características geológicas mais relevantes.

As áreas abordadas são a Província Pegmatítica 
da Borborema, nos estados do Rio Grande do Norte 
e Paraíba, a Subprovíncia de Solonópole, no Ceará, 
a região leste de Minas Gerais, a região de São João 
Del Rei, no sul de Minas Gerais, o noroeste do Rio 
de Janeiro e sudeste de Minas Gerais, a região de 
Itambé, no sul da Bahia, e a região no sul do estado 
de Tocantins.
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3 - CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL

A área englobada pelo projeto está situada 
no Orógeno Araçuaí, o qual constitui a porção 
setentrional da Província Estrutural Mantiqueira 
(ALMEIDA, 1977) (Figura 3.1). Sua evolução ocorreu 
de maneira confinada, limitada a uma reentrância 
do Cráton do São Francisco - Congo, com a 

edificação do Orógeno Araçuaí-Congo Ocidental 
durante a Orogenia Brasiliana-Pan-Africana, do 
Neoproterozoico ao Cambriano. Sua separação 
ocorreu no Cretáceo, quando da abertura do Oceano 
Atlântico (ALMEIDA, 1977; PEDROSA-SOARES et al.,
2001).  

Figura 3.1: Área do projeto, em vermelho, no contexto do Orógeno Araçuaí. Adaptado de Pedrosa-Soares et al. (2007).
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O embasamento do Orógeno Araçuaí é 
composto principalmente por gnaisses e migmatitos 
TTG (tonalito-trondhjemito-granodiorito), plútons 
graníticos e sequências do tipo greenstone belt 
de idades arqueanas a paleoproterozoicas. Seu 
desenvolvimento está ligado à aglutinação de blocos 
arqueanos ocorrida entre 2,2 e 2,0 Ga, culminando 
na formação de um continente paleoproterozoico 
(NOCE et al., 2007a, 2007b) representado, no 
Brasil, pelo cinturão Itabuna-Salvador-Curaçá, o 
qual encontra-se preservado na porção setentrional 
do Cráton do São Francisco (BARBOSA; SABATÉ, 
2004). No Orógeno Araçuaí, o sistema orogênico 
paleoproterozoico, com seus núcleos arqueanos, 
foi retrabalhado e desmembrado e é, atualmente, 
encontrado como parte do embasamento no 
domínio externo (oeste), bordejando o Cráton do São 
Francisco, e no interno (leste), que constitui o locus 
do magmatismo orogênico brasiliano (PEDROSA-
SOARES; WIEDEMANN-LEONARDOS, 2000). As 
principais unidades do embasamento do Orógeno 
Araçuaí são os complexos arqueanos Guanhães, 
Gouveia e Porteirinha e, de idade paleoproterozoica, 
os complexos Mantiqueira, Juiz de Fora e Pocrane 
(NOCE et al., 2007a, 2007b; NOVO, 2013). 
Granitoides mesoproterozoicos também compõem 
o embasamento em quantidades menos expressivas 
(PEDROSA-SOARES; WIEDEMANN-LEONARDOS, 
2000).

A evolução do Orógeno Araçuaí-Congo 
Ocidental teve início a partir do evento distensivo 
toniano, com a formação de rifte continental 
marcando a abertura da bacia precursora Macaúbas. 
O Grupo Macaúbas iniciou sua deposição com 
a Formação Duas Barras (idade máxima de 
sedimentação U-Pb SHRIMP de zircões detríticos: 900 
± 21 Ma; BABINSKI et al., 2007) e registra a evolução 
da bacia desde seu estágio rifte até o de margem 
passiva (depósitos proximais e distais), incluindo a 
formação de assoalho oceânico (PEDROSA-SOARES 
et al., 1992, 1998; NOCE et al., 1997; GROSSI-SAD 
et al., 1997; UHLEIN; TROMPETTE; EGYDIO-SILVA,  
1998). A fase rifte é representada por sedimentação 
continental e por magmatismo básico, básico-
ultrabásico e ácido, com idades de cristalização 
compreendidas entre ca. 914-875 Ma na Faixa Araçuaí 
(MACHADO et al., 1989; SILVA et al., 2002; SILVA et 
al., 2008; GRADIM et al., 2005; BABINSKI et al., 2005; 
MARTINS, 2006; MENEZES et al., 2012). O Complexo 
máfico-ultramáfico acamadado de Ipanema, com 
idade isocrônica Sm-Nd de 1104 ± 78 Ma, também é 
atribuído ao estágio rifte (ANGELI et al., 2004). Além 
destes registros, a Faixa Oeste-Congo, que contém 
a maior parte das rochas deste evento magmático, 
exibe volumoso magmatismo bimodal anorogênico, 
representado por sequências vulcano-sedimentares 
e intrusões gabroicas a sieníticas (TACK et al., 2001; 
THIÉBLEMONT et al., 2011).

O início da sedimentação da fase rifte é 
representado por depósitos fluviais e marinhos 

com arenitos, pelitos e raros conglomerados, sem 
evidências de glaciação, englobados nas formações 
Duas Barras e Rio Peixe Bravo (GROSSI-SAD et al., 
1997; NOCE et al., 1997; MARTINS, 2006). A Formação 
Serra do Catuni, composta predominantemente 
por diamictitos, arenitos e pelitos subordinados, 
compõe o registro glaciogênico da bacia, com 
idade máxima de deposição de 933 ± 9 Ma (U-Pb 
SHRIMP de zircões detríticos; BABINSKI et al., 2007). 
As formações Nova Aurora e Chapada Acauã são 
representantes de sedimentação glácio-marinha. 
A primeira é composta por diamictitos e turbiditos 
arenosos contendo intercalações de formações 
ferríferas do tipo Rapitan (VIVEIROS et al., 1978; 
UHLEIN, 1991; GROSSI-SAD et al., 1997; NOCE et 
al., 1997; VILELA, 2010). A última é composta por 
diamictitos, turbiditos arenosos e pelitos, com lentes 
dolomíticas (MOURÃO; PEDROSA-SOARES, 1992; 
PEDROSA-SOARES et al., 1992; GROSSI-SAD et al., 
1997; NOCE et al., 1997;  PEDROSA-SOARES; GROSSI-
SAD, 1997; MARTINS, 2006), além de xistos verdes 
do Membro Rio Preto, de idade máxima ca. 1,16 Ga 
(U-Pb SHRIMP de xenocristais de zircão; BABINSKI et 
al., 2005), interpretados como derrames submarinos, 
com assinaturas geoquímicas e isotópicas indicativas 
de terem ocorrido na fase tardia do rifte Macaúbas, 
com a crosta muito estirada (GRADIM et al., 2005; 
BABINSKI et al., 2007).

A evolução do rifte levou à formação de 
margem continental passiva e de litosfera oceânica. 
A porção superior da Formação Chapada Acauã, 
com idade máxima de sedimentação de 864 ± 
30 Ma (zircão detrítico, U-Pb SHRIMP; PEDROSA-
SOARES; CORDANI; NUTMAN, 2000), representa a 
sedimentação plataformal proximal. A Formação 
Ribeirão da Folha constitui a sedimentação de 
margem passiva distal, e em sua porção oriental inclui 
sucessão vulcanossedimentar de assoalho oceânico, 
com pelitos, cherts sulfetados com intercalações de 
sulfetos maciços e diopsidito, formações ferríferas 
bandadas dos tipos óxido, silicato e sulfeto, além 
de orto-anfibolitos (ԑNd próximo de +4, indicativo de 
basalto oceânico como protólito) e meta-ultramáficas 
que representam seções inferiores da litosfera 
oceânica (PEDROSA-SOARES et al., 1992, 1998, 2001; 
ARACEMA et al., 2000; QUEIROGA, 2010). Veios de 
plagiogranito em orto-anfibolitos desta sequência 
forneceram idade de cristalização de 660 ± 29 Ma 
para o ofiolito Ribeirão da Folha (zircão, U-Pb LA-ICP-
MS; QUEIROGA et al., 2007). Segundo Gonçalves-
Dias (2012), o Complexo Jequitinhonha também 
corresponde a uma unidade depositada na margem 
passiva distal da bacia precursora do orógeno.

O fechamento da bacia foi induzido à distância 
pela colisão da placa do Paraná (ou Rio de la Plata) 
contra a península do São Francisco, provocando 
uma rotação no sentido anti-horário, em direção à 
península do Congo, segundo modelo da “Tectônica 
de Quebra-Nozes” (ALKMIM et al., 2006). O 
choque resultou em compressão generalizada, com 
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subducção de oeste para leste, consumo de litosfera 
oceânica e geração do arco magmático entre ca. 
630 e 585 Ma, representado pela Supersuíte G1 
(PEDROSA-SOARES et al., 2001, 2011a). As rochas 
pré-colisionais geralmente exibem a foliação dúctil 
regional. São principalmente do tipo I e variam 
entre tonalitos e granodioritos predominantemente, 
mas podem exibir fácies e autólitos que variam de 
máficos a dioríticos. Localmente são portadoras 
de ortopiroxênio (NOVO, 2009;  NOVO et al., 
2010; PEDROSA-SOARES et al., 2011a). Correlatos 
supracrustais da Supersuíte G1 são vulcânicas de 
composições dacíticas a riolíticas de ca. 585 Ma, 
do Grupo Rio Doce, interpretadas como depósitos 
de bacias intra-arco e ante-arco (VIEIRA, 2007). A 
Formação São Tomé e o Complexo Nova Venécia 
representam, respectivamente, o setor proximal e 
distal da bacia de retro-arco, ambos com indícios 
de contribuições do arco magmático (VIEIRA, 2007; 
GRADIM, 2013). 

A Formação Capelinha é composta basicamente 
por quartzitos e xistos. Seu posicionamento 
estratigráfico e significado geotectônico são 
bastante debatidos na literatura (PEDROSA-SOARES, 
1997b; PEDROSA-SOARES et al., 2001, 2007), não 
exibindo, entretanto, posicionamento consolidado. 
Em trabalhos mais recentes, Castro et al. (2013) a 
interpretam como representante da fase rifte, sendo 
correlacionável às unidades pré-glaciais. 

No estágio sin-colisional teve lugar a 
deformação e o metamorfismo regionais e volumoso 
magmatismo sinorogênico, principalmente do tipo 
S. O avanço da colisão resultou em propagação de 
zonas de empurrão para as zonas cratônicas e no 
soerguimento da cadeia montanhosa entre ca. 580 
e 560 Ma (PEDROSA-SOARES et al., 2001, 2007). 
Sob estas condições, entre ca. 585 e 540 Ma, foram 
geradas as rochas pertencentes à Supersuíte G2 
(PEDROSA-SOARES et al., 2001, 2011a; PEIXOTO et 
al., 2013). Peixoto et al. (2013) apresentam a idade 
de ca. 540 Ma para o granito foliado Santa Rosa, 
estendendo assim o limite do período colisional 
no orógeno, previamente considerado entre 585 
e 560 Ma (e.g. PEDROSA-SOARES et al., 2011a). O 
nível crustal exposto na porção norte do orógeno, 
onde ocorrem leucogranitos com moscovita, 
granada-biotita granitos e granodioritos a tonalitos 
ricos em granada, é mais raso. Na porção a sul do 
rio Doce, onde o nível crustal é mais profundo, 
são encontradas fusões metaluminosas tipo I 
representadas por ortognaisses com hornblenda e 
rochas charnockíticas, além de rochas tipo S, como 
granada-biotita granito a granodiorito (PEDROSA-
SOARES; WIEDEMANN-LEONARDOS, 2000; DE 
CAMPOS et al., 2004; PEDROSA-SOARES et al., 
2011a). No estágio tardi a pós-colisional, entre ca. 
540 e 525 Ma, volumes menores de leucogranito 
com quantidades variáveis de granada e/ou 
cordierita e/ou sillimanita, livres da foliação regional 
foram gerados a partir da refusão dos granitos 

tipo S da Supersuíte G2, formando a Supersuíte G3 
(PEDROSA-SOARES; WIEDEMANN-LEONARDOS, 
2000; DE CAMPOS et al., 2004; PEDROSA-SOARES 
et al., 2011a). Segundo Pedrosa-Soares et al. 
(2001), representantes desta supersuíte também 
podem ser formados a partir da fusão de rochas 
metassedimentares. Paes et al. (2010a) cartografam 
alguns corpos correlacionados à Supersuíte G3 e 
interpretam sua origem como resultante de fusão 
direta de rochas metassedimentares.

A Formação Salinas, composta por arenitos 
grauvaquianos, pelitos e conglomerados, foi 
considerada como tardi-orogênica por Lima et al. 
(2002), em trabalho em sua área tipo. Entretanto, 
esta unidade passou a ser interpretada como registro 
de sedimentação sinorogênica (flysch) por Santos 
(2007) e Santos, Alkmim, Pedrosa-Soares (2009), 
baseando-se em estudos tectônicos regionais. Esta 
interpretação é corroborada pela idade máxima 
de sedimentação de 588 ± 24 Ma apresentada 
por Pedrosa-Soares et al. (2008) e 579 ± 11 Ma, 
apresentada por Peixoto et al. (2013). Esta unidade 
também exibe marcante contribuição do arco 
magmático (LIMA et al., 2002; ALKMIM et al., 2007; 
PEDROSA-SOARES et al., 2007; SANTOS; ALKMIM; 
PEDROSA-SOARES, 2009).

No estágio pós-colisional, entre 530 e 500 Ma, 
ligado ao colapso gravitacional do orógeno, fusão 
crustal e mantélica por descompressão adiabática 
resultaram no magmatismo das supersuítes G4 e G5. 
A Supersuíte G4 é caracterizada por magmatismo 
subalcalino, predominantemente do tipo S. Sua 
ocorrência é restrita à porção setentrional do 
orógeno, encontrando-se hospedada principalmente 
nas formações Ribeirão da Folha e Salinas. É 
representada por plútons zonados com formas de 
balões, compostos de núcleos e raízes de biotita 
granito, gradacionando para leucogranitos a duas 
micas, portadores de granada, em direção à borda, 
e capeados por cúpulas pegmatoides (PEDROSA-
SOARES; WIEDEMANN-LEONARDOS, 2000; DE 
CAMPOS et al., 2004; MARSHAK et al., 2006; 
PETITGIRARD et al., 2009; PEDROSA-SOARES et 
al., 2011a). O magmatismo da Supersuíte G5 teve 
lugar entre ca. 520-480 Ma. É composto por rochas 
com assinaturas dos tipos I e A2 (PINTO, 2008), de 
composições variáveis entre granitos e charnockitos, 
predominantemente, e enderbitos e gabronoritos, 
de forma subordinada (PEDROSA-SOARES; 
WIEDEMANN-LEONARDOS, 2000; PEDROSA-SOARES 
et al., 2007, 2011a). Neste estágio também foram 
formados sistemas de zonas de cisalhamento normais 
principalmente nas porções centro e norte do orógeno 
(MARSHAK et al., 2006; ALKMIM et al., 2006, 2007). 

Os aulacógenos de Pirapora e do Paramirim, no 
Brasil, e o de Sangha, no Congo, foram responsáveis 
por dissipação de tensões e acomodação de 
deformação no interior das zonas cratônicas, durante 
o fechamento da Bacia Macaúbas (ALKMIM et al., 
2006, 2007).
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O Projeto Jequitinhonha (PAES et al., 2010a) 
mapeou a porção sudeste da área do projeto e 
descreveu a Unidade Serra do Tombo, na Folha 
Itaobim - 1:100.000 (PAES; HEINECK; MALOUF, 
2008). Esta é formada por rochas piroclásticas 
félsicas posicionadas discordantemente sobre as 
rochas metassedimentares da Formação Salinas e do 
Grupo Macaúbas, e sobre granitoides dos tipos I e S 
cambrianos (RAPOSO; PAES; SGARBI, 2008). No topo, 
esta se encontra retrabalhada pela superfície de 
aplainamento Sul-Americana, de idade paleógena-
neógena (KING, 1956). São descritas, neste mesmo 
projeto, as seguintes coberturas cenozoicas: Unidade 
Córrego Colônia, mapeada na Folha Jequitinhonha - 
1:100.000  (PINTO, 2008), de sedimentação lacustrina; 

coberturas detrito-lateríticas relacionadas ao Ciclo 
Sul-Americano, recobrindo chapadas, e relacionadas 
ao Ciclo Velhas, em pedimentos e encostas suaves; 
coberturas detríticas elúvio-coluviais e depósitos 
aluviais. Na porção oeste da área enfocada, o Projeto 
Espinhaço (GROSSI-SAD et al., 1997) descreve, 
além das coberturas elúvio-coluviais e aluviais, a 
Formação São Domingos, composta por sedimentos 
semi-consolidados depositados em ambiente fluvial 
sobre tratos abatidos da Superfície Sul-Americana, 
de provável idade tardi-miocênica/pliocênica 
(PEDROSA-SOARES, 1981).

As suítes (supersuítes) G1, G2, G3, G4 e G5 
são tratadas neste projeto como γ1, γ2, γ3, γ4 e γ5, 
respectivamente. 
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4 - GEOLOGIA LOCAL

4.1 - INTRODUÇÃO

Este capítulo trata da geologia das rochas 
metassedimentares que ocorrem na área do projeto, 
com ênfase no Grupo Macaúbas e na Formação 
Salinas, que são as encaixantes dos pegmatitos com 
minerais de lítio da região. As rochas do Complexo 
Jequitinhonha, que têm pequena ocorrência na área 
do projeto, são também tratadas. 

As rochas graníticas e pegmatoides da Suíte 
Єγ4S, que compreendem os granitos especializados 
geradores das mineralizações de lítio, são também 
abordadas. Biotita granitos até então atribuídos a 
esta suíte foram, neste projeto, entendidos como 
pertencentes à Suíte Єγ5I e reposicionados neste 
andar estratigráfico, com base em informações 
petrográficas e litoquímicas (ver itens 4.3 e 4.4, deste 
capítulo, e capítulo 5), os quais são abordados após 
as rochas da Suíte Єγ4S.

As principais feições da geologia estrutural, 
do metamorfismo regional e do metamorfismo 
de contato envolvendo estas rochas são também 
apresentadas. 

4.1.1 - O Mapa Geológico da Área do Projeto

O mapa geológico da área do projeto é 
apresentado em anexo, na escala 1:250.000, e 
compreende uma área de cerca de 17.750 km2. Trata-
se de um mapa de compilação, entretanto, cerca de 
2.700 km2 foram objeto de mapeamento geológico 
visando à resolução de conflitos cartográficos 
entre as diversas fontes, relevantes no âmbito das 
mineralizações de lítio. 

As principais fontes de compilação da cartografia 
geológica são as folhas na escala 1:100.000 Itaobim 
(PAES; HEINECK; MALOUF, 2008) e Comercinho 
(HEINECK et al., 2008), do Projeto Jequitinhonha 
(PAES et al., 2010a), Salinas (PEDROSA-SOARES; 
OLIVEIRA, 1997), Araçuaí (PEDROSA-SOARES, 1997a) 
e Jenipapo (PEDROSA-SOARES, 1997b), do Projeto 
Espinhaço (GROSSI-SAD et al., 1997), Curral de 
Dentro (FÉBOLI; RIBEIRO; TULLER, 2000) e Novo 
Cruzeiro (MORAIS FILHO, 1997), do Projeto Leste 
(PINTO; DRUMOND, 2000), e Taiobeiras (KNAUER 
et al., 2010), do Programa Nacional de Geologia 
(Pronageo), que envolve a CPRM e universidades 
brasileiras. Foi também consultado o Mapa Geológico 
de Minas Gerais na escala 1:1.000.000 (PINTO; 
SILVA, 2014). O trabalho de geologia estrutural de 
Baltazar (2010) foi também fonte importante de 
compilação. As áreas destas folhas 1:100.000, no 
contexto da área do projeto, são apresentadas na
Figura 4.1.

O mapeamento geológico se deu
principalmente na interface entre as folhas 

Comercinho e Salinas, região com conflitos 
cartográficos importantes, com o intuito de se 
estabelecer a real expressão areal das rochas da 
Suíte Єγ4S. 

O domínio dos granitos a duas micas da Suíte 
Єγ4S, no extremo sul da Folha Itaobim, teve a sua 
extensão para sul, na Folha Novo Cruzeiro, também 
cartografada neste projeto. 

A divisão dos granitos a duas micas da Suíte 
Єγ4S em tipos petrográficos distintos, denominados 
Granito Teixeirinha, Granito Córrego da Chuva e 
Granito Murici, apresentada no Projeto Jequitinhonha 
(PAES et al., 2010a), foi estendida para o restante da 
área do atual projeto, compreendendo parte da área 
do Projeto Espinhaço (GROSSI-SAD et al., 1997) e da 
Folha Taiobeiras (KNAUER et al., 2010), resultando 
na individualização de dois destes tipos petrográficos 
nestes domínios.

Alguns corpos graníticos na área de interface 
entre as folhas Itaobim e Comercinho, cartografados 
originalmente como Leucogranitoide Campestre, 
parte da Suíte Єγ4S (HEINECK et al., 2008; PAES; 
HEINECK; MALOUF, 2008), foram reavaliados e 
posicionados na Suíte Єγ3S. 

Dois domínios de biotita granitos cartografados 
na Folha Araçuaí (PEDROSA-SOARES, 1997a) e na 
Folha Itaobim (PAES; HEINECK; MALOUF, 2008) 
como parte da Suíte Єγ4S (G4) foram reposicionados 
para a Suíte Єγ5I. Dois novos domínios de biotita 
granito cartografados neste projeto, um no sudeste 
da Folha Salinas e o outro no centro-oeste da Folha 
Comercinho, foram incorporados a este conjunto, 
aqui denominado Granito Morro do Frade. 

O domínio cartografado por Knauer et al. 
(2010), no extremo sudeste da Folha Taiobeiras, 
como Granito Água Boa, pertencente à Suíte Єγ3S, 
foi reposicionado para a Suíte Єγ4S.

A área de ocorrência da Formação Ribeirão da 
Folha foi delimitada na Folha Jenipapo, com base em 
contatos inferidos, e a sua continuidade, na Folha 
Itaobim, foi também proposta (ver descrição da 
unidade no item 4.2 deste capítulo).

Algumas simplificações na cartografia original 
foram efetuadas, como por exemplo, a eliminação 
da divisão interna da Formação Salinas, na Folha 
Taiobeiras (KNAUER et al., 2010), tendo em vista a 
não cartografia da sua continuidade a sul, na Folha 
Salinas (PEDROSA-SOARES; OLIVEIRA, 1997). 

Procedeu-se, ainda, uma generalização 
na cartografia dos corpos ou tipos petrográficos 
distintos de cada uma das suítes graníticas da área, 
com exceção da Suíte Єγ4S. Desta forma, os contatos 
entre os diferentes granitos das suítes NP3γ2S, Єγ3S, 
Єγ5I e Єγ5A foram eliminados do mapa e toda a 
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sua área de ocorrência passou a ser referida com a 
denominação genérica da suíte. Uma exceção é o 
Granito Morro do Frade, da Suíte Єγ5I, definido neste 
projeto, que é destacado no mapa.

Foram feitos também alguns ajustes na 
locação de contatos em toda a área do projeto, bem 
como alterações nos lineamentos estruturais, que 
foram possíveis em função da disponibilidade de 
ferramentas como fotos aéreas, imagens de satélite 
e mapas de levantamentos aerogeofísicos, não 
disponíveis na época da realização dos mapeamentos 
originais.

NP3γ2S, Єγ3S, Єγ4S, Єγ5I e Єγ5A, integrantes das 
supersuítes G2, G3, G4 e G5 (PEDROSA-SOARES et al., 
2001, 2011a), respectivamente, compõem o cenário 
do Orógeno Araçuaí na região.

As unidades metassedimentares presentes 
são as formações Capelinha, Nova Aurora, Chapada 
Acauã e Ribeirão da Folha, todas do Grupo Macaúbas, 
as unidades informais Xistosa e Quartzítica, também 
pertencentes ao Grupo Macaúbas, o Complexo 
Jequitinhonha e a Formação Salinas (ver mapa 
geológico, em anexo). 

A Formação Capelinha é interpretada por Castro 
et al. (2013) como uma unidade pré-glacial da fase 
rifte da Bacia Macaúbas. As formações Nova Aurora, 
Chapada Acauã e Ribeirão da Folha são representantes 
da transição da sedimentação glaciogênica de rifte 
para a fase de margem passiva da bacia. O Complexo 
Jequitinhonha vem sendo interpretado como um 
depósito de margem passiva distal da Bacia Macaúbas, 
entretanto alguns autores acreditam que o complexo 
possa também incluir depósitos de bacia orogênica. 
A Formação Salinas é interpretada como uma bacia 
sinorogênica do tipo flysch (PEDROSA-SOARES et al., 
2001, 2007, 2008, 2011b; GONÇALVES-DIAS, 2012; 
GONÇALVES-DIAS et al., 2011; PEDROSA-SOARES; 
WIEDEMANN-LEONARDOS, 2000; TEIXEIRA, 2002; 
SAMPAIO et al., 2004; LIMA et al., 2002; SANTOS; 
ALKMIM; PEDROSA-SOARES, 2009). Além destas 
unidades, nas folhas Comercinho (HEINECK et al., 
2008) e Itaobim (PAES; HEINECK; MALOUF, 2008), 
os referidos autores discriminaram duas unidades 
do Grupo Macaúbas informalmente denominadas 
Unidade Xistosa e Unidade Quartzítica. 

Na área do projeto, as formações Salinas, 
Ribeirão da Folha e Chapada Acauã e a Unidade Xistosa 
e Unidade Quartzítica se encontram em contato com 
os granitos da Suíte Єγ4S e destas, apenas a Formação 
Ribeirão da Folha e a Unidade Quartzítica não 
hospedam os principais pegmatitos mineralizados a 
lítio estudados no projeto.

As rochas das formações Ribeirão da Folha 
e Salinas foram, por muito tempo, tratadas como 
pertencentes ao Grupo Macaúbas. A Formação 
Salinas recebeu status de formação e foi classificada 
por Pedrosa-Soares et al. (1990, 1992) como uma 
unidade distal do Grupo Macaúbas. A unidade 
Ribeirão da Folha foi, por estes autores, caracterizada 
como uma sucessão metavulcanossedimentar 
distal da Formação Salinas, sendo a ela atribuída a 
categoria de fácies e, pela primeira vez, interpretada 
como representante de restos oceânicos da margem 
passiva da Bacia Macaúbas. Por sua vez, Uhlein (1991) 
considerou a sequência Ribeirão da Folha como parte 
do “Complexo Salinas”, assim por ele denominado, 
depositada em ambiente exclusivamente ensiálico. 
Pedrosa-Soares e Wiedemann-Leonardos (2000) e 
Pedrosa-Soares et al. (2001) subdividem a Formação 
Salinas em unidades proximal e distal, sendo a 
primeira exclusivamente sedimentar e a segunda, 
vulcanossedimentar portadora de remanescentes 

Figura 4.1: Área do projeto (em verde) com a delimitação 
das principais fontes de compilação da cartografia 

geológica (ver referências no texto).

4.2 - ROCHAS METASSEDIMENTARES

4.2.1 - Introdução

Este item trata das rochas metassedimentares 
presentes na área do projeto, as quais, juntamente 
com as associações de rochas graníticas denominadas 
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de litosfera oceânica. Esta última foi referida por 
estes autores pelo nome de Ribeirão da Folha - Dom 
Silvério, por exibir continuidade física até a cidade de 
Dom Silvério. 

Lima et al. (2002) realizam uma revisão 
estratigráfica da Formação Salinas baseada 
principalmente na observação de um contraste 
entre a zoneografia metamórfica regional do Grupo 
Macaúbas e o metamorfismo em fácies xisto-verde 
desta formação, bem como em evidências de uma 
discordância angular entre as duas unidades e em 
novos dados geocronológicos da Formação Salinas, 
os quais indicam uma idade máxima de sedimentação 
mais jovem do que a dos sedimentos da margem 
passiva distal da Bacia Macaúbas e uma contribuição 
oriunda do arco magmático, o que culminou com 
a retirada da Formação Salinas do Grupo Macaúbas 
e com a elevação da unidade Ribeirão da Folha à 
categoria de Formação.

4.2.2 - Grupo Macaúbas

Os primeiros trabalhos sobre a sequência 
de filitos conglomeráticos, filitos, quartzitos e mica 
xistos, sob a denominação de Formação Macaúbas, 
e as interpretações de que estas unidades seriam 
de origem glaciogênica pré-cambriana foram 
publicados respectivamente por Moraes (1929) e 
Moraes e Guimarães (1930). Moraes (1932) sugeriu, 
pela primeira vez, a correlação entre as formações 
Macaúbas e Jequitaí, de origem glacial, esta 
última localizada no Cráton do São Francisco. Após 
Schöll (1972) e Pflug e Schöll (1975), a Formação 
Macaúbas recebeu a designação de Grupo. Uma 
origem estritamente glacial foi contestada por 
alguns autores com a proposição de um ambiente 
sedimentar flúvio-glacial e glácio-lacustre, como 
por exemplo, Karfunkel e Karfunkel (1976) e 
Pedrosa-Soares (1984). Dentro do Grupo Macaúbas, 
as formações Serra do Catuni, Nova Aurora e 
Chapada Acauã Inferior constituem unidades com 
diamictitos, as quais têm sido interpretadas como 
registros glaciogênicos (PEDROSA-SOARES et al.,
2011b).

O Grupo Macaúbas é atualmente
compreendido como representante de todos 
os estágios de desenvolvimento de uma bacia 
neoproterozoica que evoluiu do rifteamento 
continental para margem passiva, a qual contou 
com sedimentação glaciogênica (NOCE et al., 1997; 
PEDROSA-SOARES et al., 2001; MARTINS-NETO; 
PEDROSA-SOARES; LIMA, 2001). O rifteamento 
ocorreu entre 1,0 e 0,9 Ga, idade das rochas 
magmáticas de abertura do rifte (SILVA et al., 2005; 
MENEZES et al., 2012), com formação de crosta 
oceânica datada em 660 Ma (U-Pb SHRIMP em 
zircão de plagiogranito; QUEIROGA et al., 2007). O 
fechamento da mesma teve início em ca. 630 Ma, 
idade das primeiras rochas do Arco Rio Doce geradas 
durante o Evento Brasiliano (PEDROSA-SOARES et al., 
2001, 2007). 

As rochas do Grupo Macaúbas foram 
modificadas em diversas intensidades pela 
deformação e metamorfismo regionais. Todavia, 
predominam o baixo grau metamórfico (fácies xisto-
verde a anfibolito) e as estruturas sedimentares e 
vulcânicas preservadas, permitindo a interpretação 
de composições pré-metamorfismo e de outras 
características relacionadas ao protólito (PEDROSA-
SOARES et al., 2011b). Em trabalho em extensa 
área a norte de Coronel Murta, Santos, Alkmim, 
Pedrosa-Soares (2009) identificam paragêneses 
metamórficas indicadoras da fácies anfibolito nas 
rochas metassedimentares do Grupo Macaúbas. 

As unidades do Grupo Macaúbas exibem 
variados arranjos litoestratigráficos e, em função 
disso, diversas propostas estratigráficas foram feitas 
com base em trabalhos locais (e.g. KARFUNKEL;  
KARFUNKEL, 1976; VIVEIROS et al., 1978). A 
estratigrafia mais comumente utilizada (e.g. VILELA, 
2010) foi estabelecida com base no mapeamento 
1:100.000 do Projeto Espinhaço (GROSSI-SAD et al., 
1997) e revista por Pedrosa-Soares et al. (2007, 2008), 
Uhlein et al. (2007), Martins et al. (2008) e Pedrosa-
Soares et al. (2011b). Ela é composta pelas formações 
Matão, Duas Barras e Rio Peixe Bravo, de origem 
pré-glacial, Serra do Catuni, Nova Aurora e Chapada 
Acauã Inferior, de origem glacial, e Chapada Acauã 
Superior e Ribeirão da Folha, de origem pós-glacial. 
O trabalho recente de Leite (2013) reposicionou a 
Formação Matão no Supergrupo Espinhaço. 

A Formação Capelinha possui, segundo 
Castro et al. (2013), posicionamento estratigráfico, 
idade e significado geotectônico incertos, tendo 
sofrido diversos reposicionamentos. Suas camadas 
quartzíticas foram, pela primeira vez, individualizadas 
pelo Projeto Jequitinhonha (FONTES et al., 1978).  
Grossi-Sad, Motta, Baars (1993) caracterizaram-na 
como unidade superior do Grupo Macaúbas. Pedrosa-
Soares (1995) interpretaram-na como relacionada ao 
fechamento da Bacia Macaúbas. Posteriormente, a 
unidade foi atribuída à fase sinorogênica (ca. 580 
Ma) de fechamento da bacia, por Pedrosa-Soares et 
al. (2007). Castro et al. (2013) exibem novos dados, 
a interpretando como possível representante da fase 
rifte, na base da Bacia Macaúbas.

Viveiros et al. (1978) identificaram depósitos 
de ferro no Grupo Macaúbas, nas formações 
Rio Peixe Bravo e Nova Aurora, e englobaram as 
unidades ferruginosas da última no Membro Riacho
Poções. 

4.2.2.1 - Formação Capelinha

Esta formação foi assim pela primeira vez 
designada por Grossi-Sad, Motta, Baars (1993) e 
interpretada como unidade superior do Grupo 
Macaúbas. Estes autores a subdividiram em membro 
inferior, composto por protoquartzito micáceo, 
ferruginoso, feldspático e/ou grafitoso, intercalado 
com quartzo-mica xisto rico em plagioclásio e 
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xisto carbono-grafitoso; e em membro superior, 
constituído predominantemente por ortoquartzito 
laminado e, localmente, por quartzito ferruginoso e/
ou micáceo e/ou feldspático.

Castro et al. (2013) descrevem a formação na 
região homônima como composta principalmente 
por uma unidade psamítica, com alternância de 
quartzitos puros e micáceos, incluindo mica xisto, 
xisto grafitoso, metagrauvaca e quartzito ferruginoso 
subordinado. Sotoposto a esta, concordantemente, 
são encontrados anfibolitos maciços a fortemente 
foliados, representantes de magmatismo básico 
com cerca de 25 m de espessura, de composição 
química basáltica e afinidade com magmatismo 
intra-placa, idades modelo (TDM) entre 1.700 e 1.500 
Ma e εNd (956 Ma) entre -0,04 e -3,66. A unidade 
superior à unidade psamítica é composta por xistos 
peraluminosos com raras intercalações de mica xisto, 
rocha cálcio-silicática e grafita xisto. 

Castro et al. (2013) exibem novos dados 
geocronológicos de zircão U-Pb LA-ICP-MS, os quais 
forneceram idade máxima de sedimentação ca. 970 
Ma para a unidade psamítica, idade de cristalização 
de ca. 956 Ma e de metamorfismo de 569 Ma para 
os anfibolitos e idade máxima de sedimentação 
de ca. 1.123 Ma para a unidade pelítica (superior). 
Com base nestes novos dados e nas associações 
vistas em campo, estes autores posicionam a 
Formação Capelinha como equivalente lateral dos 
representantes pré-glaciais, desenvolvida na fase 
rifte da bacia. 

A Formação Capelinha ocorre no sul da área 
do projeto, no extremo nordeste da Folha Jenipapo, 
em contato com as formações Salinas e Ribeirão 
da Folha e com os granitoides do magmatismo 
tardi a pós-colisional (Єγ3S) (ver mapa geológico, 
em anexo). Nesta localidade na Folha Jenipapo, 
Pedrosa-Soares (1997b) relata que a Formação 
Capelinha não é subdividida em membros, tal qual 
definição da unidade apresentada por Grossi-Sad, 
Motta, Baars (1993), na Folha Capelinha (1:100.000), 
sendo ela representada predominantemente pelo 
membro superior, conforme definição destes 
autores, constituído por quartzitos micáceos e/ou 
ferruginosos com intercalações de ortoquartzito e 
com intercalações, em sua seção basal, de quartzo-
sericita xisto, sericita xisto e xisto grafitoso cianitífero. 

4.2.2.2 - Formação Nova Aurora

Esta unidade é composta principalmente por 
metadiamictitos com intercalações de quartzitos e 
filitos e pelas camadas ferruginosas, metadiamictito 
hematítico com intercalações de quartzito e filito 
hematítico, do Membro Riacho Poções. A análise 
de furos de sonda indica que a porção basal da 
Formação Nova Aurora é composta essencialmente 
pelas unidades ferruginosas, seguidas por pacote 
de metadiamictito não ferruginoso (VILELA, 2010). 
O contato entre os diamictitos não ferruginosos 

e o Membro Riacho Poções ocorre de maneira 
gradacional, com aumento da quantidade de 
hematita/magnetita na matriz (VIVEIROS et al., 
1978). Pedrosa-Soares et al. (2011b) a correlacionam 
lateralmente à Formação Chapada Acauã Inferior e a 
consideram como representante distal da Formação 
Serra do Catuni. 

Ambos os tipos de diamictitos têm matriz 
composta por quartzo, quantidades inversamente 
proporcionais de moscovita e hematita e/ou 
magnetita, clorita, biotita, epidoto, plagioclásio, 
apatita, granada e turmalina. Os clastos são 
de quartzo, quartzito, filito, rocha carbonática, 
granitoide, xisto e filito carbonoso (MOURÃO; 
GROSSI-SAD, 1997).  Exibem metamorfismo em 
fácies xisto-verde, na zona da granada (PEDROSA-
SOARES et al., 2011b).   

Suas associações litológicas e as estruturas 
sedimentares (e.g. acamamento granodecrescente 
nas intercalações de quartzitos, diminuição dos 
seixos em direção ao topo dos metadiamictitos e 
maior quantidade de lentes quartzíticas gradadas 
nas porções superiores dos metarruditos) serviram 
de base para Pedrosa-Soares e Oliveira (1997) a 
interpretarem como representante de depósitos 
marinhos de natureza turbidítica, sedimentados por 
correntes de alta densidade canalizadas, em ambiente 
de plataforma profunda, em regime glácio-marinho. 

A Formação Nova Aurora aflora na porção 
centro-oeste e noroeste da área do projeto, em 
contato com as formações Salinas e Chapada Acauã 
(ver mapa geológico, em anexo). Segundo Pedrosa-
Soares e Oliveira (1997) e Pedrosa-Soares (1997a), a 
Formação Nova Aurora, nas folhas Salinas e Araçuaí, 
é constituída por metadiamictitos com intercalações 
de quartzitos e metapelitos, localmente ferruginosos. 
Na Folha Salinas, os autores discriminam uma faixa 
de metapelitos, que compreende metassiltitos e 
quartzo-mica xistos finos. Na Folha Taiobeiras, Knauer 
et al. (2012) descrevem a Formação Nova Aurora 
como formada por metadiamictitos predominantes, 
com intercalações de metassiltitos, quartzitos e, 
subordinadamente, filitos.

4.2.2.3 - Formação Chapada Acauã

A Formação Chapada Acauã é dividida em duas 
unidades, uma inferior, diamictítica, e uma superior, 
areno-pelítica. 

A unidade inferior é composta por diamictitos, 
arenitos com granocrescência ascendente, pelitos e 
rochas vulcânicas máficas de idade máxima ca. 1,16 
Ga (U-Pb SHRIMP - BABINSKI et al., 2007), as quais 
exibem estruturas de resfriamento subaquoso e 
encontram-se metamorfisadas em fácies xisto-verde 
(SCHRANK; DOURADO; BIONDI, 1978; CHULA, 1996; 
UHLEIN; TROMPETTE; EGYDIO-SILVA, 1998; GRADIM 
et al., 2005; BABINSKI et al., 2012). Os diamictitos 
exibem proporções clasto/matriz variadas. Sua 
matriz é foliada, composta por quartzo, feldspato, 
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moscovita, clorita, biotita e granada (dependendo 
da zona metamórfica). Os clastos variam de grânulos 
a seixos de quartzo azul e leitoso, metarenito, 
carbonato, metapelito, granitoide, gnaisse e rochas 
metamáficas. Podem abrigar lentes de arenitos 
com laminações cruzadas e, nos topos dos ciclos, 
eles passam a arenitos e pelitos. Esta porção exibe 
grande variação lateral e vertical, mostrando uma 
deposição cíclica com sedimentos grossos a finos, 
acamamento com granodecrescência ascendente, 
contatos erosionais entre os ciclos e estruturas de 
carga (MOURÃO; PEDROSA-SOARES, 1992; PEDROSA-
SOARES et al., 1992; NOCE et al., 1997; PEDROSA-
SOARES; OLIVEIRA, 1997; UHLEIN; TROMPETTE, 
ALVARENGA, 1999; UHLEIN et al., 2007; MARTINS-
NETO; PEDROSA-SOARES; LIMA, 2001). Esta 
sequência representa sedimentação em ambiente 
glácio-marinho proximal, do estágio rifte, da fase 
tardia do evento glacial do início do Criogeniano 
(PEDROSA-SOARES et al., 2008, 2011b).

A passagem para a Formação Chapada Acauã 
Superior é gradual, sendo esta uma sucessão de 
arenitos e pelitos, sem diamictitos. A unidade 
superior é correspondente lateral da Formação 
Ribeirão da Folha e interpretada como depositada 
em ambiente plataformal, durante o estágio de 
margem passiva, pós-glacial com idade máxima de 
sedimentação de 864 ± 30 Ma (PEDROSA-SOARES; 
CORDANI; NUTMAN, 2000; PEDROSA-SOARES et 
al., 1992; MOURÃO; GROSSI-SAD, 1997; NOCE et 
al., 1997; OLIVEIRA et al., 1997; PEDROSA-SOARES; 
GROSSI-SAD, 1997; MARTINS-NETO; PEDROSA-
SOARES; LIMA, 2001; BABINSKI et al., 2012). 

Parte da Formação Chapada Acauã, no 
extremo oeste das folhas Salinas e Araçuaí, é, 
segundo Pedrosa-Soares e Oliveira (1997) e Pedrosa-
Soares (1997a), pouco conhecida no terreno e, por 
consequência, a sua definição foi feita parcialmente 
por correlação com as folhas vizinhas, através da 
interpretação de sensores remotos. Genericamente, 
nesta área, segundo estes autores, a unidade é 
composta por metadiamictitos, quartzitos micáceos 
e/ou feldspáticos e/ou ferruginosos, metassiltitos 
e quartzo-mica xistos finos (metapelitos). Em 
alguns locais podem predominar metadiamictitos e 
quartzitos, com muito raras e delgadas intercalações 
de metapelitos, enquanto em outros, parecem 
predominar metapelitos com esparsas intercalações 
de quartzitos e metadiamictitos. A presença de 
metadiamictitos aponta para uma correlação com a 
unidade inferior.

O Membro Lagoa Nova, assim denominado 
na Folha Araçuaí (PEDROSA-SOARES, 1997a), ocorre 
no extremo centro-norte desta folha, com pequena 
extensão para o centro-sul da Folha Salinas (PEDROSA-
SOARES; OLIVEIRA, 1997) (ver mapa geológico, em 
anexo). Tendo em vista o aparente desuso do termo 
“Membro Lagoa Nova” na literatura mais recente, 
optou-se, neste trabalho, por denominá-lo de Unidade 
Quartzítica. A unidade é constituída por quartzitos 

com proporções diversas de micas (moscovita e/
ou biotita), feldspatos (plagioclásio e/ou feldspato 
potássico), óxidos de ferro (magnetita, martita ou 
hematita) e raro carbonato (calcita predominante). 
Pedrosa-Soares (1997a) apresenta análises modais 
da literatura que permitem concluir que, apesar das 
impurezas, a maior parte das amostras trata-se de 
ortoquartzitos (quartzo > 90%). Algumas amostras 
são classificadas como rochas arcosianas devido ao 
seu maior conteúdo de feldspato, e outras, como 
quartzitos micáceos. A soma dos óxidos de ferro é 
geralmente inferior a 5% do volume.

4.2.2.4 - Formação Ribeirão da Folha

Esta formação inclui depósitos de margem 
passiva distal e de fundo oceânico, os quais 
recobrem os diamictitos e turbiditos da Formação 
Chapada Acauã Inferior, constituindo um correlato 
de margem profunda da Formação Chapada Acauã 
Superior (PEDROSA-SOARES et al., 1992, 2007, 2008; 
PEDROSA-SOARES; GROSSI-SAD, 1997). 

Sua porção proximal corresponde a uma 
sucessão de turbiditos finos e finas lentes de 
calcário. Lascas de empurrão de rochas metamáficas 
e metaultramáficas, encontradas localmente em sua 
porção distal, constituem um complexo ofiolítico 
desmembrado tectonicamente (PEDROSA-SOARES 
et al., 1992, 1998, 2001, 2008; QUEIROGA et al., 
2007). A porção distal da Formação Ribeirão da Folha 
é composta por turbiditos areno-pelíticos (quartzo-
mica xistos bandados e mica xistos peraluminosos) 
com intercalações de pelitos carbonosos (grafita 
xistos), margas (rochas cálcio-silicáticas a quartzo, 
plagioclásio, anfibólio, epidoto, granada cálcica e/
ou clinopiroxênio) e raro calcário, os quais compõem 
a parte exclusivamente sedimentar de deposição 
em margem passiva, e por pelitos peraluminosos 
e carbonosos, com mica xisto peraluminoso (com 
granada, estaurolita, cianita e/ou sillimanita) e 
quartzo-mica xisto associados, interpretados como 
parte de sucessão vulcanossedimentar depositada 
em assoalho oceânico. Intercalados a estes há 
depósitos vulcano-exalativos representados por 
cherts sulfetados com intercalações de sulfetos 
maciços e diopsidito sulfetado (uma rocha rara 
que, segundo Pedrosa-Soares et al. (2007), sugere 
depósito de conduto exalativo), e formações 
ferríferas bandadas dos tipos óxido, com magnetita e 
hematita, silicato, com granada e anfibólio, e sulfeto, 
contendo principalmente pirita. Esta porção contém 
rochas vulcânicas máficas (orto-anfibolitos) derivadas 
de magmas toleíticos, com assinaturas geoquímicas 
e isotópicas (εNd +4) de assoalho oceânico, datadas 
em 816 ± 72 Ma (Sm-Nd, rocha total), e rochas 
metaultramáficas (PEDROSA-SOARES et al., 1998). 
Alojados nestes anfibolitos encontram-se veios 
leucocráticos primeiramente reconhecidos por 
Suíta et al. (2004), descritos como de plagiogranito 
foliado e datados em ca. 660 Ma (U-Pb zircão LA-
ICP-MS) por Queiroga et al. (2007). Esta sequência 
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exibe metamorfismo em fácies anfibolito (PEDROSA-
SOARES, 1995; PEDROSA-SOARES; WIEDEMANN-
LEONARDOS, 2000; PEDROSA-SOARES et al., 1998, 
2001; QUEIROGA et al., 2010).

Desde a revisão estratigráfica da Formação 
Salinas promovida por Lima et al. (2002), que 
culminou com a sua exclusão do Grupo Macaúbas 
e a elevação, à categoria de formação, da unidade 
Ribeirão da Folha, esta última não foi objeto de 
cartografia em um âmbito mais regional. Algumas 
tentativas de delimitação de sua área de ocorrência 
estão expressas nos mapas geológicos de Minas 
Gerais (HEINECK et al., 2003; PINTO; SILVA, 2014), as 
quais, entretanto, pelo menos em parte, se mostram 
inadequadas quando confrontadas com a cartografia 
de Santos (2007), que não identifica registros da 
formação a norte de Coronel Murta. Pedrosa-Soares 
et al. (2007, 2011b) apresentam esboços geológicos 
com a distribuição da formação na região, entretanto, 
esta distribuição ainda precisa ser corroborada por 
trabalhos de mapeamento (PEDROSA-SOARES, 2014. 
Informação verbal).

Deste modo delimitou-se, neste projeto, de 
maneira inferida, a área de ocorrência da Formação 
Ribeirão da Folha, no extremo sul da área de 
trabalho, na Folha Jenipapo, a qual faz contato 
com as formações Capelinha e Salinas (ver mapa 
geológico, em anexo). A área cartografada por Paes, 
Heineck, Malouf (2008) como Unidade Xistosa do 
Grupo Macaúbas, no extremo sul da Folha Itaobim, 
foi aqui incorporada à Formação Ribeirão da 
Folha, por apresentar evidências de uma pretérita 
continuidade física para sul, com esta formação, em 
domínios da Suíte Єγ3S, além de conteúdo litológico
compatível. 

A proposta de delimitação da área de ocorrência 
da Formação Ribeirão da Folha na Folha Jenipapo 
reflete a tentativa de separação de dois domínios 
distintos do ponto de vista de conteúdo litológico e 
metamórfico, conforme descrito por Pedrosa-Soares 
(1997b). O domínio ao norte correspondendo à 
Formação Salinas, ainda entendida, na época, como 
integrante do Grupo Macaúbas, e o ao sul, à Fácies 
Ribeirão da Folha, ainda considerada integrante da 
Formação Salinas. O traçado do contato também 
se apoiou no uso de imagens de satélite e de 
modelos digitais de terreno, bem como de mapas 
de aerolevantamentos geofísicos. Ele nos parece 
adequado ao conhecimento atual das unidades 
envolvidas, entretanto carece de confirmação e 
caracterização no campo.

4.2.2.5 - Unidades Xistosa e Quartzítica

Segundo Paes et al. (2010a), a Unidade Xistosa 
(Grupo Macaúbas) é composta por (cordierita)-
biotita-quartzo xistos/gnaisses com intercalações 
locais de rocha cálcio-silicática e quartzito. Os xistos/
gnaisses estão localmente migmatizados (mais 
comum na Folha Comercinho), comumente contêm 
feldspato potássico e, por vezes, algum plagioclásio. 

Sillimanita ocorre em parte das amostras, enquanto 
granada e andaluzita ocorrem esporadicamente. A 
cordierita é relativamente comum.   

Esta unidade ocorre em áreas dispersas 
nas metades ocidentais das folhas Itaobim (PAES; 
HEINECK; MALOUF, 2008) e Comercinho (HEINECK 
et al., 2008), em contato com granitos da associação 
Єγ3S, preferencialmente, Єγ4S e com rochas da 
Formação Salinas. A área cartografada no extremo 
sul da Folha Itaobim foi incorporada à Formação 
Ribeirão da Folha, conforme relatado na descrição 
desta unidade. Já a área cartografada no extremo 
noroeste da Folha Comercinho foi incorporada à 
Formação Salinas, por apresentar continuidade 
física, para oeste, com esta formação.   

A Unidade Quartzítica é constituída de 
quartzito fino a grosso (recristalizado) com raras 
palhetas de mica branca e grãos de feldspato 
argilizado e aflora na região central da área do 
projeto, no extremo oeste do limite entre as folhas 
Itaobim e Comercinho, entre os granitoides da 
associação Єγ3S e a Unidade Xistosa (HEINECK et 
al., 2008; PAES; HEINECK; MALOUF, 2008) (ver mapa 
geológico, em anexo). 

4.2.3 - Complexo Jequitinhonha 

As rochas deste complexo foram estudadas 
por diversos autores, como Cordani (1973), Silva 
Filho, Moraes Filho, Gil (1974), Mascarenhas et al. 
(1979) e Inda e Barbosa (1978), que as classificam 
como gnaisses kinzigíticos. Carvalho e Pereira 
(2000) e Pereira e Zucchetti (2000), na primeira e 
segunda etapas do Projeto Leste - SEME/COMIG/
CPRM, respectivamente, utilizam a denominação 
de Complexo Gnáissico Kinzigítico para as mesmas 
e as caracterizam como rochas metassedimentares 
aluminosas associadas aos granitos tipo S da região. 
Entretanto, Almeida e Litwinski (1984) já haviam 
proposto a denominação de Complexo Jequitinhonha 
para estas rochas, sob a alegação de que “o 
termo gnaisses kinzigíticos é de caráter genético-
descritivo, muitas vezes sem aplicabilidade nos 
reconhecimentos geológicos de campo. Acrescente-
se o fato de se tratar de uma sequência de rochas 
gnáissicas bandadas com frequentes intercalações 
centimétricas a decimétricas de rochas básicas 
(soleiras e/ou derrames), lentes manganesíferas, 
pacotes espessos de quartzitos e camadas ou bolsões 
de gnaisses grafitosos”. Gonçalves-Dias (2012) 
descreve o Complexo Jequitinhonha, em sua área tipo, 
como constituído principalmente por paragnaisses 
peraluminosos (kinzigíticos), quartzito, grafita 
gnaisse, rocha cálcio-silicática e intercalações de 
rochas metabásicas subordinadas, como consolidado 
na literatura, além de ter identificado ainda, 
com ocorrência restrita, rocha metaultramáfica.

Pedrosa-Soares e Wiedemann-Leonardos 
(2000) e Pedrosa-Soares et al. (2001, 2008) 
interpretam os protólitos dos paragnaisses do 
Complexo Jequitinhonha como sedimentos marinhos 
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pelito-grauvaquianos com intercalações ricas em 
matéria orgânica geradas em condições redutoras, 
as quais teriam originado os depósitos de grafita 
da unidade. Estes autores apontam o Complexo 
Jequitinhonha como um provável representante da 
margem passiva neoproterozoica da Bacia Macaúbas, 
precursora do Orógeno Araçuaí. Uma origem distinta 
para os protólitos dessa unidade, por exemplo, em 
bacia orogênica relacionada a arco magmático, 
entretanto, não é descartada pelos autores. 

Teixeira (2002) e Sampaio et al. (2004) 
sugerem que o Complexo Jequitinhonha inclua 
depósitos de margem passiva e de bacia orogênica, 
correlacionando-os às rochas metassedimentares do 
Grupo Macaúbas e da Formação Salinas. Pedrosa-
Soares et al. (2001) correlacionam o Complexo 
Jequitinhonha ao Complexo Paraíba do Sul e, por 
conseguinte, atribuem um ambiente de deposição 
em margem passiva ao último.  

Drummond e Malouf (2008), Gomes 
(2008), Junqueira et al. (2008) e Pinto (2008) o 
correlacionam, tentativamente, com a associação de 
rochas similares que ocorrem no norte do Espírito 
Santo, onde idades U-Pb de zircões detríticos 
de paragnaisses forneceram limite máximo de 
deposição dos protólitos em ca. 631 Ma (NOCE et 
al., 2004), o que subsidiou os autores a interpretá-
la como desenvolvida em ambiente de retroarco, no 
contexto do Orógeno Araçuaí. 

Gonçalves-Dias (2012) e Gonçalves-Dias et al. 
(2011) apresentam idade máxima de sedimentação 
de 898 ± 8 Ma para esta unidade, ressaltando que esta 
exibe um espectro de distribuição de idades similar 
ao das unidades do Grupo Macaúbas, mas não são, 
entretanto, descritas evidências de glaciação. Sendo 
assim, estes autores interpretam-na como depósito 
de margem passiva distal da Bacia Macaúbas, 
equivalente às formações Chapada Acauã Superior e 
Ribeirão da Folha. Gonçalves-Dias (2012) considera, 
com base em estudos litoquímicos e isotópicos, que 
o Complexo Jequitinhonha não apresenta relação 
cronoestratigráfica com o Complexo Nova Venécia. 
Apesar de seu conteúdo litológico semelhante, este 
último foi depositado em uma bacia de retroarco 
relacionada à Supersuíte G1 (NOCE et al., 2004; 
GRADIM et al., 2014). 

O Complexo Jequitinhonha aflora em uma 
porção diminuta no extremo nordeste da área do 
projeto (ver mapa geológico, em anexo), tendo 
sido cartografado por Féboli, Ribeiro, Tuller (2000) 
como Unidade 2 do Complexo Gnáissico - Kinzigítico, 
constituída de (cordierita) - (sillimanita) - granada - 
biotita gnaisses com grafita, geralmente bandados 
e/ou migmatizados e com lentes de rocha cálcio-
silicática.

4.2.4 - Formação Salinas

A Formação Salinas é a principal encaixante 
dos pegmatitos mineralizados a lítio estudados no 
projeto. 

Pedrosa-Soares e Wiedemann-Leonardos 
(2000) e Pedrosa-Soares et al. (2001) consideram 
a Formação Salinas composta por quartzo-mica 
xisto bandado, metagrauvaca, mica xisto e grafita 
xisto com intercalações frequentes de rocha cálcio-
silicática paraderivada, de metaconglomerado 
clasto-suportado e mármore calcítico. 

Lima et al. (2002) apresentam para a sua área 
tipo, na cidade de Salinas e arredores, uma sequência 
composta predominantemente por grauvaca, 
arenito grauvaquiano, pelito grauvaquiano e pelito 
e, ocorrendo subordinadamente, conglomerado 
clasto-suportado em lentes ou lobos com extensão 
variável. Esses autores utilizam nomenclatura de 
rocha sedimentar, uma vez que é possível reconhecer 
a composição original das rochas. As grauvacas, 
que predominam na região, são compostas 
essencialmente por quartzo, plagioclásio, biotita, 
mica branca e, em menor quantidade, feldspato 
potássico, clorita, calcita e/ou dolomita. Os minerais 
acessórios de natureza detrítica são turmalina, 
zircão, apatita, titanita, granada, rutilo, epidoto e 
opacos. Os feldspatos são detríticos, mas encontram-
se recristalizados. Segundo Lima et al. (2002), estas 
rochas apresentam metamorfismo em fácies xisto-
verde, zona da biotita, mas a fácies pelítica atingiu a 
zona da granada.  

Santos (2007) e Santos, Alkmim, Pedrosa-
Soares (2009) apresentam um estudo detalhado 
da formação, em vasta área que se estende desde 
as proximidades do seu limite norte de ocorrência, 
a sul de Taiobeiras, até a altura de Coronel Murta, 
a qual é caracterizada por pacotes de metarenitos, 
metapelitos e metaconglomerados. Santos, Alkmim, 
Pedrosa-Soares (2009) identificam paragêneses 
metamórficas indicadoras da fácies xisto-verde nas 
rochas metassedimentares da Formação Salinas. A 
porção desta unidade que se encontra em contato 
com os corpos graníticos a leste da área contém 
rochas com porfiroblastos de estaurolita e sillimanita 
fibrosa em novelos.  

Na região de Salinas, Lima et al. (2002) 
estabelecem um ambiente de sedimentação marinho 
para a Formação Salinas, com associação de fácies 
sedimentares de plataforma, talude e bacia, as quais 
caracterizam sedimentação plataformal a turbidítica. 
Neste contexto sedimentar, os conglomerados 
seriam representantes do canal alimentador do leque 
e as grauvacas maciças, ritmitos e pelitos indicariam 
sedimentação no leque e na planície bacinal. Santos, 
Alkmim, Pedrosa-Soares (2009) concordam com o 
ambiente deposicional proposto por Lima et al. (2002) 
e apresentam estudo detalhado da deformação, a 
partir do qual foi possível determinar que a primeira 
fase deformacional foi sin-deposicional e de natureza 
adiastrófica, resultante de alta sismicidade. 

Estas características da Formação Salinas 
em conjunto com a atribuição da sua proveniência 
sedimentar ao arco magmático (LIMA et al., 2002), 
baseada em dados geoquímicos e geocronológicos 
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em zircões detríticos com idade entre ca. 568-599 
Ma, limitando a idade máxima da sedimentação, 
confirmada por Pedrosa-Soares et al. (2008) em 588 
± 24 Ma, permitiram a Santos, Alkmim, Pedrosa-
Soares (2009) classificá-la como uma sequência 
sinorogênica do tipo flysch depositada em bacia 
marinha profunda ou antefossa desenvolvida 
entre margem passiva e uma frente de empurrões, 
tendo recebido contribuições de ambos os lados do 
orógeno.  

Na Folha Itaobim (PAES; HEINECK; MALOUF, 
2008; PAES et al., 2010a), a Formação Salinas 
é dividida em duas unidades denominadas 
informalmente de Unidade 1 e Unidade 2. Esta 
designação é contextualizada com o restante da área 
e utilizada no projeto. Desta forma, a Unidade 1 da 
Formação Salinas compreende todo o seu conteúdo 
litológico, com suas variações e predominâncias 
internas, conforme descrito na literatura; as 
demais unidades, 2, 3 e 4, compreendem domínios 
mapeados relativamente restritos e com grande 
predominância de um ou dois tipos petrográficos, 
conforme detalhado à frente.  

Na Folha Itaobim, a Unidade 1, predominante, 
é composta por mica-quartzo xisto mosqueado, 
frequentemente bandado, que pode conter 
granada e feldspato, com comuns cordierita, 
andaluzita, turmalina e feldspato potássico. São 
descritos rocha cálcio-silicática e raro quartzo-mica 
xisto intercalados aos mica-quartzo xistos (PAES; 
HEINECK; MALOUF, 2008; PAES et al., 2010a). 
Esta unidade se estende para as folhas vizinhas, 
mostrando variações internas no seu conteúdo 
litológico, e compõe a maior unidade da Formação 
Salinas na área do projeto (ver mapa geológico, em
anexo).

Na Folha Itaobim, a Unidade 2 da Formação 
Salinas é composta por quartzo-mica xisto (inclui 
metapelito) comumente contendo andaluzita, 
cordierita e turmalina. São descritos mica-quartzo 
xisto e rocha cálcio-silicática intercalados aos quartzo-
mica xistos (PAES; HEINECK; MALOUF, 2008; PAES et 
al., 2010a). Perillo (1995) descreve metacalcários 
quartzosos intercalados localmente nos xistos da 
unidade.

Na Folha Salinas, logo a oeste e nordeste 
de Salinas, Pedrosa-Soares e Oliveira (1997) 
cartografam faixas dominadas por intercalações 
de biotita quartzitos e xistos carbonáticos no 
domínio dos xistos da Formação Salinas. Estas 
são aqui denominadas de Formação Salinas - 
Unidade 3.

No nordeste da Folha Araçuaí, Pedrosa-
Soares (1997a) cartografa um pequeno domínio 
de quartzitos micáceos, biotíticos, em geral, e/ou 
calcíticos, aqui denominados de Formação Salinas - 
Unidade 4.

4.3 - MAGMATISMO PÓS-COLISIONAL DO TIPO-S 
- SUÍTE Єγ4S

4.3.1 - Introdução

Este item trata das feições petrográficas 
macroscópicas e microscópicas e das relações de 
contato das rochas graníticas/pegmatoides da Suíte 
Єγ4S, na área do projeto, a qual compreende os 
granitos especializados geradores das mineralizações 
de lítio da região. 

Estas rochas compõem a Suíte G4 (PEDROSA-
SOARES; WIEDEMANN-LEONARDOS, 2000; 
PEDROSA-SOARES et al., 2001), redefinida como 
Supersuíte G4 (PEDROSA-SOARES et al., 2011a), 
sendo relacionadas pelos autores ao colapso do 
Orógeno Araçuaí. Elas foram cartografadas e estudadas 
por diversos autores, os quais são citados ao longo do
texto.

A Supersuíte G4 ocorre ao longo do setor 
centro-norte do Orógeno Araçuaí, onde níveis crustais 
rasos a intermediários de fácies metamórficas xisto-
verde a anfibolito são expostos (PEDROSA-SOARES 
et al., 2011a). Inclui suítes, batólitos e plútons 
designados por nomes locais como Caraí, Córrego do 
Fogo, Itaporé, Lage Velha, Mangabeiras, Piauí, Santa 
Rosa, Teixeirinha, dentre outros (PEDROSA-SOARES, 
1997a, 1997b; PEDROSA-SOARES; OLIVEIRA, 1997; 
BASÍLIO; PEDROSA-SOARES; EVANGELISTA, 2000; 
PINTO; DRUMOND; FÉBOLI, 2000; HEINECK et al., 
2008; PAES; HEINECK; MALOUF, 2008).

A Supersuíte G4 consiste em plútons zonados 
como balão (like-baloon) compostos por núcleos e 
raízes de biotita granitos, gradando para leucogranitos 
a duas micas e moscovita-granada leucogranitos 
em direção às bordas, com cúpulas pegmatoides. 
Comumente, os plútons G4 mostram xenólitos e 
roof-pendants das rochas encaixantes. O mecanismo 
de posicionamento forçou a foliação regional a 
acomodar-se ao redor das intrusões, formando 
estruturas curvilineares pós-cinemáticas claramente 
delineadas em imagens de sensoriamento remoto. 
Geralmente, os plútons G4 mostram estruturas de 
fluxo ígneo em direção à borda da intrusão e esta 
orientação pode ser paralela à foliação de estado 
sólido regional (Pedrosa-Soares et al., 2011a). 

Na área do projeto, os biotita granitos que são 
interpretados, na literatura, como núcleos e raízes 
dos plútons Єγ4S, foram reavaliados e reposicionados 
na Suíte Єγ5I, como já mencionado.

A Supersuíte G4 representa o evento tipo-S 
subalcalino, pós-colisional (tardi orogênico), cuja 
gênese está relacionada ao colapso gravitacional do 
Orógeno Araçuaí (PEDROSA-SOARES; WIEDMANN-
LEONARDOS, 2000; PEDROSA-SOARES et al., 2001, 
2008; MARSHAK et al., 2006). Dados geocronológicos 
(U-Pb em zircão) apontam idades de cristalização 
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magmática de cerca de 530 a 500 Ma (PEDROSA-
SOARES et al., 2011a).

Nos primeiros trabalhos realizados na região, 
Hartt (1870) indica a existência de granitos entre 
as cidades de Araçuaí e Itinga e de gnaisses a leste 
desta cidade, nas margens do rio Jequitinhonha. 
Um complexo cristalino é descrito por Guimarães 
e Barbosa (1934) e por Moraes et al. (1937), 
englobando, indiscriminadamente, todas as litologias 
granitoides e gnáissicas do nordeste de Minas Gerais. 

Estudando os granitos da unidade na Folha 
Itaobim, Sá (1977) os classifica como granitos com 
biotita e/ou moscovita com concentrações de Li, 
Cs e Be consideravelmente superiores à média de 
granitos normais da crosta, atribuindo-lhes um 
vínculo genético com os pegmatitos mineralizados 
da região. O autor relata ainda a ocorrência de 
corpos graníticos irregulares, com dimensões 
aflorantes de dezenas a centenas de metros, 
ocorrendo nas bordas dos maciços ou mesmo 
afastados destes, mostrando grande variação 
textural, de granítica a pegmatítica, caracterizados 
pela abundância de turmalina negra. Estes corpos 
são denominados de “Granitos Pegmatoides”, os 
quais, em função de suas atribuições mineralógicas e 
texturais, são interpretados pelo autor como termos 
petrologicamente intermediários entre os granitos e 
os pegmatitos a eles associados, o que combina com 
o modelo de derivação e cristalização de pegmatitos 
graníticos proposto por Jahns e Burnham (1969). 

Os granitoides posicionados a norte do rio 
Jequitinhonha, nas folhas Itaobim e Comercinho, 
são agrupados por Fontes et al. (1978) na unidade 
pЄgr7 do Complexo Granitoide, constituída por 
rochas de natureza granítica e granito-gnáissica. 
Os posicionados a sul do rio Jequitinhonha são 
incluídos na unidade “Rochas Intrusivas” (γ), a qual 
compreende uma fácies a duas micas. Os granitoides 
que ocorrem nas Folhas Araçuaí e Salinas também 
correspondem, segundo estes autores, a partes 
do Complexo Granitoide, do Complexo Gnáissico-
Migmatítico e das Intrusivas Ácidas.

Correia-Neves et al. (1983) usam também 
a denominação de “Granitos Pegmatoides” para 
designar um conjunto de rochas na região de Coronel 
Murta, na Folha Araçuaí, similares às descritas por 
Sá (1977). Segundo os autores, trata-se de rochas 
com textura grossa, a exemplo dos pegmatitos, 
que ocorrem em afloramentos de dimensões muito 
superiores aos dos maiores pegmatitos e que não 
apresentam o zoneamento interno comum aos 
grandes corpos pegmatíticos. 

No mapa geológico do Brasil, Schobbenhaus et 
al. (1984) englobam as rochas graníticas da unidade 
no domínio informal dos “Granitoides (PPγ)”, 
relacionados à fase tardia ou pós-tectônica do Ciclo 
Brasiliano na Faixa Móvel Araçuaí, de idade próxima 
ao limite Neoproterozoico/Fanerozoico.

No mapa geológico de Minas Gerais, 
Pedrosa-Soares et al. (1994) englobam as rochas 
do magmatismo Єγ4S no grupo dos “Granitos 
Intrusivos”, tardi a pós-tectônicos da Faixa Araçuaí, 
de idade neoproterozoica ou mais nova. Segundo 
estes autores, estas rochas compreendem biotita 
granitos, moscovita granitos e granitos pegmatoides, 
que incluem os granitos presentes entre Salinas-
Coronel Murta e Araçuaí-Itinga (rio Piauí).

Parte da área do magmatismo Єγ4S 
posicionada ao norte do rio Jequitinhonha, nas 
folhas Itaobim e Comercinho, é cartografada por 
Perillo (1995) como unidade “PSγ1”, constituída por 
granito-gnaisses peraluminosos migmatizados. Já 
ao sul do rio Jequitinhonha, este autor inclui este 
magmatismo na unidade de “Granitos Tipo Itinga 
(ЄPγ)”, composta por biotita granitos.  

Silva et al. (1987) englobam as rochas desta 
unidade presentes na Folha Itaobim na “Suíte 
Intrusiva Itinga”, de idade cambriana, pós-tectônica, 
constituída por biotita e/ou moscovita granitos. 

As rochas graníticas da região de Coronel 
Murta foram cartografadas por Brandalise, Matos, 
Ribeiro (1980), que salientam o seu caráter intrusivo, 
sendo constituídas por granitos com biotita e/ou 
moscovita. 

As rochas do magmatismo Єγ4S, nas 
folhas Araçuaí e Salinas, foram cartografadas no 
Projeto Espinhaço (Grossi-Sad et al., 1997), com 
a denominação de Batólito Itaporé (PEDROSA-
SOARES, 1997a; PEDROSA-SOARES; OLIVEIRA, 1997), 
constituído por biotita granitos, leucogranitos a 
duas micas e granitos pegmatoides, aos quais se 
associam pegmatitos mineralizados. Essas rochas já 
haviam sido estudadas por autores como Correia-
Neves, Monteiro, Pedrosa-Soares (1982), Correia-
Neves et al. (1983), Pedrosa-Soares (1984), Monteiro 
(1986), Dutra, Grossi-Sad, Pedrosa-Soares (1986), 
Pedrosa-Soares e  Siga Jr. (1987), Pedrosa-Soares 
et al. (1987) e Monteiro, Leonardos, Correia-Neves 
(1990). A denominação Granito Pegmatoide é usada 
pelos autores num contexto similar ao de Sá (1977), 
para definir corpos de dimensões variáveis, de 
centenas de metros a vários quilômetros, de rochas 
homófanas de granulação grossa, mas muito variada, 
sem o zoneamento típico dos grandes pegmatitos, 
contendo, comumente, uma fácies de albita-
turmalina granitoide de grão fino associada. Estas 
rochas são interpretadas como resíduos silicatados 
que migraram para as cúpulas dos corpos graníticos. 

Preinfalk, Morteani, Huber (2000) identificam, 
com base em dados geoquímicos, uma evolução 
contínua, por diferenciação, dos granitos e granitos 
pegmatíticos da Suíte Єγ4S, até os termos finais, 
representados pelos pegmatitos altamente 
diferenciados da região em estudo.

No Projeto Jequitinhonha (PAES et al., 2010a), 
as rochas graníticas representantes do magmatismo 
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Єγ4S, nas folhas Itaobim e Comercinho, foram 
subdivididas em corpos, sem necessariamente a 
conotação de plútons ou unidades de movimentação, 
aos quais podem associar-se fácies ígneas ou 
residuais. Os autores relatam a ocorrência de 
extensas e frequentes exposições, mapeáveis ou 
não na escala 1:100.000, de materiais com textura 
granítica e pegmatítica ocorrendo associados, por 
vezes mostrando contatos difusos e gradacionais 
entre si, bem como de extensas porções com textura 
pegmatítica e sem o zoneamento típico dos grandes 
pegmatitos. Estes tipos petrográficos se encaixam na 
definição de “Granitos Pegmatoides” utilizada por Sá 
(1977), na Folha Itaobim, e Pedrosa-Soares (1997a), 
na Folha Araçuaí.  

Knauer et al. (2010) cartografam o Granito 
Água Boa, no extremo sudeste da Folha Taiobeiras, 
e o denominam de Єγ3Sabo. Segundo os autores, 
estas rochas correspondem a granitos tipo S, de cor 
cinza-clara a esbranquiçada e granulação variando 
de média a grossa, constituídos por quartzo, 
feldspato potássico, plagioclásio, moscovita e biotita 
em quantidades variáveis. São rochas intrusivas 
na Formação Salinas, através de contatos bruscos. 
Apesar da sua classificação como um granito da 
Suíte Єγ3S, os autores salientam que Pedrosa-Soares 
et al. (2008) o consideram como pertencente à 
Suíte G4 (Єγ4S). No atual projeto, este domínio foi 
incorporado à Suíte Єγ4S.

Na área do projeto, as rochas da Suíte Єγ4S 
ocorrem em uma faixa central que se estende desde 
o noroeste da Folha Novo Cruzeiro, ao sul, até o 
sudeste da Folha Taiobeiras, ao norte. Elas têm 
importante área de ocorrência na metade ocidental 
da Folha Itaobim, bem como no centro e no sul 
desta folha, com prolongamento para a Folha Novo 
Cruzeiro. Na Folha Comercinho, são representadas 
por corpos em sua porção noroeste. Na Folha 
Araçuaí, ocorrem no quadrante nordeste e, na Folha 
Salinas, ocorrem em grande extensão por toda a sua 
metade leste, com corpos distribuídos do sul até o 
norte da mesma, prolongando-se até o sudeste da 
Folha Taiobeiras. Observam-se ainda pequenas áreas 
de ocorrência na Folha Curral de Dentro (ver mapa 
geológico, em anexo).

Na área do projeto, as rochas da Suíte Єγ4S 
apresentam contatos intrusivos com as rochas 
metassedimentares do Grupo Macaúbas e da 
Formação Salinas, conforme evidenciado por:

• ausência de marcadores, nas rochas 
graníticas, dos eventos tectono-
metamórficos registrados nas 
rochas metassedimentares, tais 
como estruturas tectônicas planares 
penetrativas, recristalização metamórfica,

       etc;
• desenvolvimento de superfícies de 

fluxo magmático nas bordas dos corpos 
graníticos, paralelamente à superfície de 
contato;

• reorientação da foliação das rochas 
metassedimentares nas proximidades 
dos contatos, tendendo a se posicionar 
paralelamente a estes;

• passagens bruscas de um domínio para o 
outro;

• apófises graníticas e pegmatitos intrudindo 
as rochas metassedimentares;

• xenólitos de rochas metassedimentares 
nas rochas graníticas;

• registro de metamorfismo e 
metassomatismo de contato nas rochas 
metassedimentares (PEDROSA-SOARES, 
1997a; PAES et al., 2010a).

4.3.2 - Descrição das Unidades

O magmatismo Єγ4S está representado na 
área do projeto por dois tipos principais de rochas: 
granitos a duas micas e granitos pegmatoides/
pegmatitos. Subordinadamente ocorrem moscovita 
granitos e turmalina granitos.

Utilizou-se a nomenclatura das unidades 
adotada pelo Projeto Jequitinhonha, nas folhas 
Itaobim e Comercinho (PAES; HEINECK; MALOUF, 
2008; HEINECK et al., 2008), com algumas 
modificações. 

A denominação Granito Córrego da 
Chuva, adotada para os granitos a duas micas 
do noroeste da Folha Itaobim (PAES; HEINECK; 
MALOUF, 2008), foi estendida para os mesmos 
granitos da Folha Araçuaí e de boa parte da Folha 
Salinas, tendo em vista as suas similaridades
petrográficas. 

Os trabalhos de campo no atual projeto 
também permitiram a extensão do domínio 
do granito a duas micas Murici, definido por 
Heineck et al. (2008), no noroeste da Folha 
Comercinho, para as áreas de granito mapeadas 
no nordeste da Folha Salinas e sudeste da Folha 
Taiobeiras, tendo por base as suas similaridades
petrográficas. 

Para os granitos pegmatoides das folhas 
Araçuaí e Salinas seguiu-se a nomenclatura genérica 
adotada por Pedrosa-Soares (1997a) e Pedrosa-
Soares e Oliveira (1997). Para os demais granitos 
pegmatoides adotou-se a nomenclatura do Projeto 
Jequitinhonha (PAES et al., 2010a).

Os granitos a duas micas são representados 
pelo Granito Teixeirinha - fácies 1 e 2, pelo Granito 
Córrego da Chuva e pelo Granito Murici. Os 
granitos pegmatoides são representados pelo 
Granito Teixeirinha - Fácies 3, pelo Granito Fazenda 
Areão - Fácies 2, Granito Pegmatoide Lagoa da 
Espera, Granito Pegmatoide Córrego Taquaral e 
demais corpos sem denominações locais, estes 
nas folhas Araçuaí e Salinas. O moscovita granito 
é representado pelo Granito Fazenda Areão -
Fácies 1.
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4.3.2.1 - Granito Teixeirinha (Єγ4St)

Esta unidade, definida por Paes, Heineck, 
Malouf (2008), tem áreas de ocorrência no centro 
e sul da Folha Itaobim. Compreende as fácies 1 e 2, 
compostas por granitos a duas micas, e a fácies 3, 
composta por turmalina granito e pegmatito (granito 
pegmatoide). 

4.3.2.1.1 - Granito Teixeirinha - Fácies 1 (Єγ4St1)
Ocorre como um grande corpo na porção 

central e centro-sul da Folha Itaobim. Dois pequenos 
corpos afloram a sudoeste do corpo maior. Um 
deles tem continuidade na Folha Novo Cruzeiro, 
cartografada neste projeto.

A unidade constitui-se normalmente de 
monzogranito a duas micas. São rochas com cor 
variando predominantemente de branca a cinza-
clara, com textura granular alotriomórfica ou 
hipidiomórfica, granulação média com variações 
locais para grossa ou fina, equigranulares ou, 

localmente, com tendência porfirítica. São isotrópicas 
ou com foliação tênue ou conspícua, essa última 
preferencialmente nas bordas dos corpos, marcando 
uma superfície de fluxo magmático laminar gerada 
principalmente pelo alinhamento da biotita e da 
moscovita (Figura 4.2). Esta superfície tende, algumas 
vezes, a se paralelizar à superfície de contato com as 
rochas metassedimentares encaixantes, como bem 
se observa no corpo no extremo sul da Folha Itaobim 
(PAES et al., 2010a).

No diagrama de Streckeisen (1976), as 
amostras se posicionam predominantemente no 
campo dos monzogranitos e dos granodioritos, com 
algumas amostras no campo dos sienogranitos. 
A presença de biotita e moscovita, a primeira com 
fração modal entre 2 e 7%, e a segunda, entre 2 
e 12%, permite classificar as rochas da unidade 
como granitos a 2 micas. São compostos por 
microclina, que pode apresentar micropertita, 
plagioclásio e quartzo como minerais essenciais
(Figura 4.3) (PAES et al., 2010a).

Figura 4.2: Fotografias mostrando o aspecto geral do Granito Teixeirinha - Fácies 1 (A); e detalhe da foto anterior mostrando 
a mineralogia da rocha, com quartzo, feldspatos, biotita e moscovita (B). Ponto VP 230-J, Projeto Jequitinhonha (PAES 

et al., 2010a).

A B

Figura 4.3: Fotomicrografias do Granito Teixeirinha - Fácies 1 mostrando cristais de microclina exibindo inclusões de 
plagioclásio e gotas de quartzo, sendo que algumas inclusões de plagioclásio mostram bordas albíticas de reação (A) (luz 
polarizada com nicóis cruzados); e moscovita como produto de substituição da biotita (B) (luz plano paralela). Moscovita 
(Ms), biotita (Bt), quartzo (Qtz), microclina (Mc) e plagioclásio (Pl). Ponto VP230-J, Projeto Jequitinhonha (PAES et al., 2010a).

A B
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Turmalina negra, zircão e apatita são minerais 
acessórios comuns e, mais raramente, granada. 
Sillimanita é muito rara, sempre em proporções 
menores que 1% (PAES et al., 2010a). 

Em algumas poucas estações são observadas 
duas gerações de moscovita. A mais antiga 
posicionada segundo a foliação de fluxo magmático 
da rocha e a outra, discordantemente a esta estrutura, 
indicando, neste caso, um desenvolvimento tardio 
relativamente a esta foliação (PAES et al., 2010a). 

Em algumas lâminas delgadas observa-se 
substituição de biotita por moscovita, entretanto, 
são comuns as sugestões de uma origem primária 
para as moscovitas, como por exemplo, a presença 
de palhetas isoladas deste mineral ou, ainda, 
associadas com biotita, porém, num arranjo com 
cristais independentes (Figura 4.3).  Segundo Paes 
et al. (2010a) e notas de campo do atual projeto, 
as observações na mesoescala sugerem uma larga 
predominância de moscovitas primárias. 

Frequentemente observa-se reação de 
substituição de plagioclásio por microclina, 
normalmente de pequena extensão. Em duas 
lâminas foi observado plagioclásio com borda de 
reação albítica (Figura 4.3). 

Veios pegmatíticos com turmalina negra são 
comuns na unidade. Têm forma tabular ou irregular, 
comumente mostrando contatos sinuosos com a 
encaixante, por vezes ocorrendo como bolsões, quase 
sempre não apresentando zoneamento interno. A 
espessura usual varia de centimétrica a decimétrica, 
raramente atingindo 1 a 2 m. Turmalina granito, 
associado ao granito a duas micas, é observado em 
uma estação (PAES et al., 2010a). 

4.3.2.1.2 - Granito Teixeirinha - Fácies 2 (Єγ4St2)
Ocupa área posicionada no domínio sul do 

corpo principal da fácies 1 da unidade, com a qual 
tem contatos delimitados de natureza aproximada 
(PAES et al., 2010a).

Genericamente, a unidade constitui-se de 
monzogranito a duas micas com alta variação na 
proporção das micas e com frequente turmalina 
negra. Compreende rochas graníticas brancas ou, 
secundariamente, cinza-claras, apresentando, 
localmente, tom bege ou amarelo-claro. Têm textura 
equigranular hipidiomórfica a alotriomórfica, com 
granulação média, por vezes tendendo a grossa, 
são isotrópicas ou com foliação de fluxo magmático 
marcada pelo alinhamento das micas (PAES et al., 
2010a). 

Paes et al. (2010a) classificam uma amostra 
da unidade como monzogranito e outra, como 
granodiorito. Segundo os autores, a presença de 
biotita e moscovita permite classificar as rochas da 
unidade como granitos (s.l.) a duas micas, entretanto, 
ocorrem termos onde uma ou outra mica pode ter 
frequência modal muito baixa ou ser ausente. Em 
termos gerais, tanto a biotita quanto a moscovita 

têm sua frequência mais comum em torno de 4%. 
A microclina é o feldspato potássico presente e 
micropertita ocorre subordinadamente. Turmalina 
negra é um mineral característico, normalmente 
com proporções entre 1 e 3%, podendo ocorrer 
disseminada ou em concentrações com quartzo 
e feldspato, dando um aspecto pintado à rocha. 
Raros cristais de turmalina verde dispersos podem 
ser observados. A granada é um mineral acessório 
comum. Turmalina granito com menos de 1% de 
micas ocorre localmente. 

Veios pegmatíticos com turmalina negra são 
muito abundantes. Têm forma tabular ou irregular. 
A espessura usual varia de centimétrica a poucos 
metros. Turmalina granito é observado em uma 
estação (PAES et al., 2010a). 

4.3.2.1.3 - Granito Teixeirinha - Fácies 3 (Єγ4St3)
Ocupa uma pequena área na extremidade 

sudoeste do corpo principal da fácies 1 da unidade, 
com a qual tem contatos delimitados de natureza 
aproximada (PAES et al., 2010a).

Genericamente, a unidade constitui-se de 
turmalina monzogranito com material pegmatítico 
abundante associado. Compreende turmalina 
monzogranito rosa-claro ou branco, com textura 
granular alotriomórfica, granulação média a fina e 
isotrópico. A turmalina negra tende a concentrar-se 
em bolsões ou “níveis” centimétricos com limites 
difusos onde, raramente, também se concentra a 
moscovita, esta sempre em proporção menor que 1%. 
Microclina e micropertita são observadas. Granada e 
biotita ocorrem disseminadas com frequência menor 
que 1%. Veios pegmatíticos com turmalina negra 
são abundantes, normalmente perfazendo cerca de 
50% da área aflorante nos lajedos, tendo espessura 
centimétrica a até poucos metros, formas tabulares, 
sinuosas ou irregulares e, comumente, contendo 
xenólitos de rochas metassedimentares. Por vezes, 
o turmalina granito mostra uma gradação textural 
até termos pegmatíticos ricos em turmalina negra. 
Granitos a duas micas ocorrem subordinadamente 
(PAES et al., 2010a). 

O conjunto descrito corresponde aos 
“Granitos Pegmatoides”, segundo a conceituação de
Sá (1977).

4.3.2.2 - Granito Córrego da Chuva (Єγ4Scc)

O termo Granito Córrego da Chuva foi 
primeiro usado por Paes, Heineck, Malouf (2008) 
para representar granitos a duas micas aflorantes 
no noroeste da Folha Itaobim. Neste projeto, a sua 
área é expandida, passando a englobar granitos a 
duas micas similares presentes nas folhas Araçuaí e 
Salinas, cartografados por Pedrosa-Soares (1997a) 
e Pedrosa-Soares e Oliveira (1997) como parte do 
Batólito Itaporé. 

Apresenta duas áreas aflorantes no noroeste 
da Folha Itaobim, com continuidade na porção 
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nordeste da Folha Araçuaí, e ocupa grande extensão 
na Folha Salinas, em sua porção sudeste e centro-
leste, nesta última, com pequena extensão para o 
noroeste da Folha Comercinho. 

Os granitos a duas micas desta unidade são de 
cor branca ou cinza-clara, de granulação fina a média, 
textura equigranular alotriomórfica, compostos por 
quartzo, feldspato potássico, plagioclásio, moscovita 
e biotita (Figura 4.4). Algumas vezes mostram uma 
foliação marcada pela orientação das micas, que 
varia de intensidade e que, em alguns casos, é 
interpretada como de fluxo magmático. Localmente 
observam-se alguns granitos a duas micas 
porfiríticos com fenocristais de plagioclásio e/ou de
microclina. 

que a moscovita destes granitos, nas folhas Araçuaí 
e Salinas, é produto de substituição da biotita, 
microclina e fibrolita, a qual relaciona-se a um 
processo de metassomatismo potássico deutérico. 
Segundo Paes et al. (2010a), pelo menos parte 
da moscovita dos granitos da unidade, na Folha 
Itaobim, se origina pela substituição da biotita. No 
decorrer deste projeto foram observadas amostras 
com cristais de moscovita com núcleo de biotita e 
contatos difusos entre as duas micas, corroborando 
o exposto acima.  

Pedrosa-Soares (1997a) e Pedrosa-
Soares e Oliveira (1997) também descrevem um 
metassomatismo sódico nestes granitos, marcado 
por bordas de albitização contornando ambos os 
feldspatos, preferencialmente o plagioclásio. Este 
processo é menos importante e generalizado que o 
metassomatismo potássico descrito. 

Enclaves de biotita granito são observados 
nos granitos a duas micas (Figura 4.5).  Os biotita 
granitos (enclaves) também podem conter enclaves 
de uma rocha mais escura, de granulação fina e rica 
em biotita.

Figura 4.4: Fotografia mostrando aspecto geral do Granito 
Córrego da Chuva, com alguns finos veios pegmatíticos. 

Ponto LS007.

Figura 4.5: Fotografia mostrando enclaves de biotita 
granito (mais escuro) no granito a duas micas Córrego da 

Chuva. Ponto VP020.

No diagrama de Streckeisen (1976), as amostras 
se posicionam predominantemente no campo dos 
monzogranitos, com uma minoria no campo dos 
sienogranitos e algumas no campo dos granodioritos. 
A presença de biotita e moscovita permite classificar 
as rochas da unidade como granitos a duas micas, 
entretanto, é comum, em muitos afloramentos, 
estes minerais apresentarem grande variação na sua 
fração modal, gerando termos onde uma ou outra 
mica é bastante subordinada a quase ausente. A 
moscovita, na maioria das vezes, predomina sobre 
a biotita. Em termos globais, a biotita varia de 1 a 
7%, com média em torno de 4%, e a moscovita, de 
3 a 10%, com média em torno de 5%. O feldspato 
potássico observado é a microclina. Os minerais 
acessórios são granada, apatita, zircão, sericita e 
clorita e, mais raramente, turmalina, sillimanita e 
algum opaco. A granada é comumente observada, 
sempre em proporção menor que 1%. Pedrosa-
Soares e Oliveira (1997) citam, adicionalmente, 
epidoto como mineral acessório observado na Folha
Salinas.

Monteiro (1986), Pedrosa-Soares e Siga Jr. 
(1987), Pedrosa-Soares et al. (1987), Pedrosa-Soares 
(1997a) e Pedrosa-Soares e Oliveira (1997) relatam 

A foliação de fluxo destas rochas é 
normalmente conspícua próximo ao contato com 
as rochas metassedimentares encaixantes, onde 
normalmente tende a se desenvolver paralelamente 
a esta estrutura, mas também pode ocorrer, de 
modo tênue, nas porções mais internas dos corpos 
(PEDROSA-SOARES, 1997a; PEDROSA-SOARES; 
OLIVEIRA, 1997; PAES et al., 2010a). Localmente 
observam-se ainda fenocristais de feldspato 
alinhados que se constituem em um registro de fluxo 
magmático.

Pedrosa-Soares (1997a) relata eventuais 
ocorrências de granitos pegmatoides e de albita-
turmalina granitoides associados aos granitos a 
duas micas, na Folha Araçuaí. Esta associação foi 
também observada no desenvolvimento deste
projeto.
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É comum a presença de veios pegmatíticos 
com quartzo, feldspato, moscovita, biotita, turmalina 
negra e rara granada, com diferentes espessuras e 
direções, além de porções pegmatoides, que podem 
mostrar intercrescimento de quartzo e feldspato 
(textura gráfica). Os veios são tabulares, irregulares 
ou ocorrem como bolsões e podem ser paralelos ou 
cortar a foliação da rocha. Têm espessura centimétrica 
a decimétrica ou de poucos metros. Pedrosa-Soares 
(1997a) ressalta que os pegmatitos encaixados em 
granitoides são, na sua grande maioria, dos tipos 
simples ou zonados simples, podendo conter ainda, 
além dos minerais já citados, berilo como mineral 
acessório.

4.3.2.3 - Granito Murici (Єγ4Sm) 

O Granito Murici foi definido por Heineck et 
al. (2008) para representar granitos a duas micas 
aflorantes no noroeste da Folha Comercinho. Neste 
projeto, este tipo petrográfico teve a sua área 
expandida, passando a englobar granitos a duas 

micas similares do nordeste da Folha Salinas e sudeste 
da Folha Taiobeiras, cartografados originalmente 
por Pedrosa-Soares e Oliveira (1997) e Knauer et al. 
(2010), respectivamente. 

É composto por granitos com coloração 
que varia de cinza-clara a cinza-esbranquiçada e, 
quando mais decompostos, bege-clara. A rocha é 
normalmente equigranular, de granulação variando 
de média a grossa, predominantemente, às vezes 
porfirítica com cristais subédricos de feldspato que 
variam de 1 a 2 cm. Contém quartzo, plagioclásio, 
microclina, moscovita e biotita. Na grande maioria 
das vezes, as micas ocorrem como cristais mistos, 
compostos por moscovita e biotita em diferentes 
proporções, normalmente com predominância da 
moscovita. Observa-se comumente uma foliação 
incipiente marcada pelas micas, usualmente 
interpretada como de fluxo magmático, a qual 
pode ser mais expressiva em alguns locais. Finos 
filmes descontínuos de biotita e/ou moscovita 
podem ser observados, paralelos (ou não) à foliação
(Figura 4.6).

Figura 4.6: Fotografias mostrando a mineralogia e aspectos texturais do Granito Murici, onde se observa uma leve 
orientação das micas e finos filmes descontínuos de biotita e moscovita (A). No detalhe (B) se observa cristal de moscovita 

com restos de biotita no seu interior. Ponto LS071.

A B

No diagrama de Streckeisen (1976), as amostras 
estudadas se posicionam predominantemente 
no campo dos monzogranitos, algumas no campo 
dos sienogranitos e, mais raramente, no campo 
dos granodioritos. A moscovita predomina sobre a 
biotita e esta última aparece muitas vezes no interior 
de lamelas maiores de moscovita, indicando sua 
precedência na reação de consumo (Figura 4.6). 
Esta é uma feição de substituição frequente que é 
facilmente observada a olho nu. Ocorrem também 
cristais de mica branca com tons rosados, em 
muitas amostras. Comumente observam-se palhetas 
de moscovita/biotita que variam de 1 a 2 cm de 
tamanho. A biotita tem fração modal estimada entre 
1 e 7%, com média aproximada de 3%. A moscovita 
tem proporção entre 3 e 11%, com média de cerca 
de 6%, o que permite caracterizar a rocha como um 
granito a duas micas. Granada ocorre em algumas 

das estações visitadas, com frequência menor que 
1%. Outros minerais acessórios são apatita, zircão, 
turmalina e opacos. 

As relações texturais entre a moscovita, 
abundante neste granito, e a biotita evidenciam que 
a maior parte da moscovita, pelo menos, é produto 
de alteração deutérica envolvendo substituição da 
biotita. O plagioclásio, em algumas amostras, está 
sericitizado e pode exibir bordas de reação albítica.

Veios pegmatíticos irregulares ou tabulares 
são observados, apresentando direção variável e 
espessura centimétrica a decimétrica e contendo 
quartzo, feldspato, moscovita, turmalina negra e rara 
biotita.

Na área do Granito Murici ainda são 
observados alguns domínios de granito a duas 
micas de cor cinza-clara e granulação fina a média, 
com raros cristais de mica mistos (moscovita e 
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biotita) e de granulação grossa, como por exemplo, 
a leste de Montes Clarinhos, no sudeste da Folha 
Taiobeiras. Este é semelhante ao Granito Córrego 
da Chuva e é interpretado como uma rocha menos 
modificada pelos processos de alteração deutérica, 
tão marcantes no Granito Murici. Este processo teria 
promovido então, um incremento na quantidade 
de moscovita na rocha, além de um aumento na 
granulação das micas. 

4.3.2.4 - Granitos Pegmatoides (Єγ4Sgp)

Esta unidade compreende os granitos 
pegmatoides presentes nas folhas Araçuaí e Salinas. 
Eles são descritos conjuntamente, conforme 
apresentado em Pedrosa-Soares (1997a) e Pedrosa-
Soares e Oliveira (1997).

Os granitos pegmatoides ocorrem como 
corpos relativamente pequenos a norte de Virgem da 
Lapa e nordeste de Coronel Murta, na Folha Araçuaí, 
e no centro-sul e centro da Folha Salinas. Nesta folha 
ocorre um corpo maior entre os corpos menores.

Os granitos pegmatoides são rochas 
completamente homófanas e de granulação 
grossa, mas muito variada, que não apresentam o 
zoneamento textural típico dos grandes pegmatitos. 
Os corpos possuem diâmetro médio variável entre 
algumas centenas de metros a vários quilômetros. É 
comum observar-se granitos pegmatoides de textura 
pegmatítica fina a média, com massa de textura 
grossa a muito grossa caoticamente distribuída. 
Intercrescimentos gráficos entre quartzo e feldspato, 
de granulações as mais variadas, são comuns. Nos 

maciços de granitos pegmatoides são frequentes 
xenólitos e restos de teto (roof pendants) de rochas 
da Formação Salinas (Figura 4.7) (PEDROSA-SOARES, 
1997a; PEDROSA-SOARES; OLIVEIRA, 1997). 

A sua mineralogia essencial é composta 
por feldspato potássico macropertítico, quartzo, 
plagioclásio, moscovita e turmalina negra (Figura 
4.7). Podem ocorrer, mais raramente, biotita, 
granada vermelha, apatita e berilo (PEDROSA-
SOARES, 1997a; PEDROSA-SOARES; OLIVEIRA, 1997). 
No desenvolvimento deste projeto foi observada, 
adicionalmente, turmalina verde em um afloramento 
da unidade. Turmalina rosa e lepidolita foram 
descritas em um afloramento de granito pegmatoide 
inserido em domínio do Granito Córrego da Chuva, 
logo a norte de Coronel Murta.  

Segundo Pedrosa-Soares (1997a), nos 
maciços de granitos pegmatoides encontram-se, 
com certa frequência, fácies de grão fino albitizadas 
e turmalinizadas, correspondentes a albita-
turmalina granitos/granodioritos. Sua composição 
mineralógica essencial é dada por quartzo, albita, 
feldspato potássico e moscovita. Turmalina negra 
é um acessório sempre presente e algumas vezes 
abundante, enquanto rutilo, biotita, apatita e 
granada são escassos.

De acordo com Pedrosa-Soares (1997a) 
e Pedrosa-Soares e Oliveira (1997), os granitos 
pegmatoides são fácies de cúpula dos plutonitos 
da área, conforme demonstraram Pedrosa-Soares 
(1984), Monteiro (1986) e Pedrosa-Soares et al. 
(1987).

Figura 4.7: Fotografias mostrando xenólito de xisto da Formação Salinas no granito pegmatoide (A) e 
detalhe do granito pegmatoide (B). Ponto LS027.

A B
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4.3.2.5 - Granito Fazenda Areão (Єγ4Sfa)

Esta unidade, definida por Paes, Heineck, 
Malouf (2008), ocorre no extremo centro-oeste 
da Folha Itaobim como um corpo com forma 
alongada grosseiramente na direção nordeste-
sudoeste. É subdividida nas fácies 1, composta por 
moscovita granitos, e 2, composta por granitos
pegmatoides.

4.3.2.5.1 - Granito Fazenda Areão - Fácies 1 (Єγ4Sfa1)
Ocupa a extremidade sul do corpo. 

Compreende moscovita granitos (s.l.) brancos, de 
granulação média a fina, equigranulares, foliados ou 
isotrópicos (PAES et al., 2010a). 

No diagrama de Streckeisen (1976), as amostras 
apresentam grande espalhamento, se posicionando 
no campo dos monzogranitos, granodioritos, 
tonalitos e quartzo dioritos. A moscovita 
normalmente tem proporção em torno de 5%, 
entretanto, em alguns afloramentos, sua frequência 
varia bastante, chegando a valores próximos de 0%. 
Ela tende, localmente, a se concentrar, atingindo 
frequências de cerca de 10%. Raros “filmes” ricos em 
moscovita ocorrem separando “níveis” milimétricos 
sem moscovita, dando um aspecto bandado à rocha. 
O feldspato potássico observado é a microclina. A 
biotita ocorre sempre em proporção bem menor que 
1%, sendo, às vezes, de difícil localização. A granada 
é comumente observada, sempre em proporção 
menor que 2% (PAES et al., 2010a). A textura 
bandada relatada é aqui entendida como produto de 
fluxo magmático.

A observação restrita de cristais de moscovita 
com núcleo de biotita e de contatos difusos entre as 
duas micas é sugestiva de que pelo menos parte da 
moscovita tenha se originado pela substituição da 
biotita (PAES et al., 2010a).

Veios pegmatíticos são muito comuns. 
Ocorrem como bolsões irregulares ou com formas 
tabulares encaixados no granito, não apresentam 
zoneamento interno, têm espessura decimétrica a 
métrica e são constituídos por quartzo, feldspatos, 
moscovita e esporádica turmalina negra (PAES et al., 
2010a).

4.3.2.5.2 - Granito Fazenda Areão - Fácies 2 (Єγ4Sfa2)
Ocupa o extremo norte e centro do corpo. 

Compreende uma associação de pegmatitos 
e rochas graníticas que afloram em lajes com 
dezenas de metros de extensão, normalmente com 
predominância dos pegmatitos que, usualmente, 
ocupam 80 a 90% da área aflorante. As rochas 
graníticas normalmente ocorrem como corpos 
irregulares com dimensões decimétricas a métricas e 
envolvidos pelos pegmatitos, com os quais mostram 
contatos difusos, transicionais ou abruptos (PAES 
et al., 2010a). O conjunto representa um granito 
pegmatoide, conforme conceituação de Sá (1977) e 
Pedrosa-Soares (1997a).

Os pegmatitos são brancos, por vezes com 
porções mostrando tom amarelo/marrom. Têm 
granulação muito variada, normalmente pegmatítica 
fina a média ou, localmente, grossa. São isotrópicos 
e não zonados. Seus minerais essenciais são 
quartzo, feldspatos e moscovita. A biotita ocorre em 
proporção muito variável, sendo, com frequência, 
rara ou ausente. Turmalina negra tem distribuição 
heterogênea nos maciços, mas é normalmente 
observada. Rubelita ocorre localmente. Granada é 
de ocorrência local e muito subordinada (PAES et al., 
2010a) (Figura 4.8). 

Figura 4.8: Fotografia mostrando detalhe de pegmatito 
da fácies 2 do Granito Fazenda Areão, com biotitas 
centimétricas (preto). Ponto VP318-J, Projeto 

Jequitinhonha (PAES et al., 2010a).

As rochas graníticas correspondem a 
leucogranitos bastante heterogêneos, tanto do 
ponto de vista textural quanto de conteúdo mineral. 
Têm cor branca, granulação predominantemente 
fina, mas, não raro, média ou grossa, são 
equigranulares e isotrópicas. A moscovita é muito 
comum e ocorre em proporções de 5 a menos de 
1%, apresentando alta variação na sua frequência 
em alguns afloramentos, onde pode variar de 2 
a valores próximos de 0%. A granada é também 
comum, normalmente em proporções menores que 
1%, entretanto, localmente, pode ter frequências em 
torno de 4% ou maiores. Turmalina negra é por vezes 
observada, tendo proporções de 2 a menos de 1%. 
A biotita é rara e tem proporção menor que 1%. A 
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análise de uma lâmina delgada revela um moscovita 
(5%) granodiorito com 1% de turmalina e rara biotita
(PAES et al., 2010a).

4.3.2.6 - Granito Pegmatoide Lagoa da Espera (Єγ4Sle)

Esta unidade, definida por Paes, Heineck, 
Malouf (2008), ocorre como um pequeno corpo com 
forma irregular, a cerca de 6 km a sul de
Itinga. 

Compreende uma associação de rochas com 
textura granítica e pegmatítica que se alternam nos 
afloramentos como porções com formas irregulares, 
através de contatos abruptos ou gradacionais, com 
predominância das porções graníticas. 

As rochas graníticas mostram alta 
heterogeneidade textural e distribuição irregular dos 
seus minerais. Têm cor branca ou tons bege-claro, 
rosa ou, localmente, amarelo. Sua granulação varia 
bastante, desde muito grossa a média ou, localmente, 
fina. São equigranulares e isotrópicas. A moscovita 
e a biotita têm distribuição bastante irregular, 
normalmente ocorrendo juntas e caracterizando 
um granito a duas micas, entretanto, não raro, uma 
ou outra é quase ausente ou, mesmo, ausente. A 
granada ocorre disseminada por toda a rocha como 
mineral acessório com granulação variando de fração 
de milímetro a 8 mm, por vezes formando agregados 
centimétricos arredondados. Bem localmente 
ocorrem manchas centimétricas cinza-escuras que 
podem tratar-se de cordieritas alteradas (PAES et al., 
2010a). 

Os pegmatitos são brancos ou mostram, por 
vezes, um tom bege/amarelo. Têm, normalmente, 
textura pegmatítica média ou, localmente, grossa. São 

isotrópicos e não zonados. Seus minerais essenciais 
são quartzo, feldspatos, biotita e moscovita. Granada 
e turmalina negra são minerais acessórios. Turmalina 
esverdeada tem ocorrência bastante restrita (PAES et 
al., 2010a). 

4.3.2.7 - Granito Pegmatoide Córrego Taquaral (Єγ4Sct)

Esta unidade, definida por Paes, Heineck, 
Malouf (2008), ocorre como dois pequenos corpos 
alongados grosseiramente na direção norte-
sul, no centro-oeste da Folha Itaobim, estando 
o maior deles logo a leste da localidade de
Taquaral. 

Genericamente, a unidade é constituída por 
pegmatitos que podem conter porções de textura 
granítica subordinadas. No corpo a leste de Taquaral, 
o pegmatito é branco ou, localmente, amarelado, 
tem textura pegmatítica média a grossa, é isotrópico 
e não mostra zoneamento interno. Os minerais 
presentes são quartzo, feldspatos, moscovita e 
turmalina negra, esta última sendo característica 
da rocha. Biotita é de ocorrência subordinada e a 
granada é rara. Cristais de feldspato potássico de 
20-30 cm são comuns. Xenólitos do biotita xisto 
encaixante são frequentes (PAES et al., 2010a) 
(Figuras 4.9 e 4.10).

No corpo menor, a sul de Taquaral, o pegmatito 
é bege-claro, localmente com algumas partes cinza-
escuras, tem textura pegmatítica média a grossa, é 
isotrópico e não apresenta zoneamento interno. Os 
minerais presentes são quartzo, feldspatos, moscovita 
abundante e biotita subordinada. A turmalina negra 
tem proporção variável, de abundante a escassa 
(PAES et al., 2010a). 

Figura 4.9: Fotografia do Granito Pegmatoide Córrego 
Taquaral destacando-se prismas de turmalina negra. 
Ponto VP302-J, Projeto Jequitinhonha (PAES et al., 2010a).

Figura 4.10: Fotografia do Granito Pegmatoide Córrego 
Taquaral mostrando xenólitos métricos de biotita xisto. 
Ponto VP302-J, Projeto Jequitinhonha (PAES et al., 2010a).

4.3.3 - Processos de Alteração Deutérica

Os processos de alteração deutérica nos 
granitos a duas micas da Suíte Єγ4S das folhas Araçuaí 
e Salinas foram descritos por Monteiro (1986), 

Pedrosa-Soares e Siga Jr. (1987), Pedrosa-Soares et 
al. (1987), Pedrosa-Soares (1997a) e Pedrosa-Soares 
e Oliveira (1997), sendo destacado que a moscovita 
destes granitos é produto de substituição da biotita, 
microclina e fibrolita. Paes et al. (2010a) também 



50

Área do Médio Rio Jequitinhonha, Nordeste de Minas Gerais

descrevem este processo em granitos a duas micas 
da suíte, na Folha Itaobim, identificando a geração 
de alguma moscovita pela substituição da biotita. 

Os estudos petrográficos no âmbito deste 
projeto mostraram a ocorrência de reações de 
substituição de biotita por moscovita, em diferentes 
graus, nos três granitos a duas micas estudados 
(Teixeirinha, Córrego da Chuva e Murici), as quais 
são interpretadas, igualmente, como registros de 
alterações deutéricas. 

No Granito Teixeirinha - Fácies 1 (Єγ4St1), 
estas reações foram observadas de forma incipiente 
em algumas lâminas delgadas, sendo comuns, tanto 
na meso quanto na microescala, sugestões de uma 
origem primária para a moscovita. 

No Granito Córrego da Chuva (Єγ4Scc), embora 
estas alterações possam ser observadas mesmo na 
mesoescala na maior parte da unidade, elas ocorrem 
em maior intensidade apenas localmente. São 
comuns os cristais mistos de biotita e moscovita.

No Granito Murici (Єγ4Sm) observa-se 
uma maior quantidade de moscovita em relação 
aos outros granitos estudados. Boa parte desta 
moscovita, pelo menos, é proveniente de alteração 
deutérica da biotita, processo este que é facilmente 
observado, inclusive na escala de afloramento. Os 
grãos de moscovita mostram comumente vestígios de 
biotita em seu interior. Em alguns locais é observada 
a presença de lepidolita.

Os granitos sofrem ainda mudanças na 
granulação relacionadas à alteração deutérica, além 
das mudanças na mineralogia. É interessante notar 
que a divisão inicialmente estabelecida com base em 
critérios granulométricos acompanha as variações 
observadas na mineralogia, pelo menos com respeito 
aos granitos Córrego da Chuva e Murici. Quanto 
mais intenso o processo de alteração deutérica, 
com maior presença de moscovita, mais grossa é a 
granulação da mica. No Granito Murici, a granulação 
varia de média a grossa, com predominância desta 
última. O Granito Córrego da Chuva tem granulação 
fina a média. 

4.4 - GRANITO MORRO DO FRADE (Єγ5Imf)

4.4.1 - Introdução

O Granito Morro do Frade foi definido 
neste projeto, com base em dados petrográficos 
e litoquímicos, e compreende um conjunto de 
quatro corpos de biotita granito. Um deles ocorre 
no quadrante nordeste da Folha Araçuaí, nas 
proximidades de Coronel Murta, e foi estudado por 
Pedrosa-Soares (1997a). Outro ocorre no quadrante 
sudoeste da Folha Itaobim e foi estudado por Paes, 
Heineck, Malouf (2008). Outro corpo foi cartografado 
no centro-oeste da Folha Comercinho, por Heineck 
et al. (2008), e classificado pelos autores como um  
granito a duas micas, sendo aqui reclassificado como 

um biotita granito. O quarto corpo foi cartografado 
neste projeto, no sudeste da Folha Salinas. 

 Alguns autores, como Pedrosa-Soares 
(1997a), interpretam os biotita granitos da Folha 
Araçuaí como núcleos dos batólitos da Suíte G4, os 
quais são envolvidos por fácies de borda constituídas 
por leucogranitos a duas micas ou exclusivamente 
moscovíticos. Paes, Heineck, Malouf (2008) também 
posicionaram nesta suíte, o corpo de biotita granito 
da Folha Itaobim.

É proposto, neste projeto, o posicionamento 
destas rochas na Suíte Єγ5I (ver capítulo 5). Esta suíte 
é também referida como G5 (PEDROSA-SOARES; 
WIEDEMANN-LEONARDOS, 2000; PEDROSA-
SOARES et al., 2001), a qual foi redefinida como 
Supersuíte G5 (PEDROSA-SOARES et al., 2011a), sendo 
relacionada pelos autores ao colapso do Orógeno
Araçuaí. 

Estes granitos são intrusivos nas rochas 
metassedimentares da Formação Salinas. 

4.4.2 - Descrição da Unidade

A unidade é composta por biotita granito 
com classificação modal variando de granodiorito 
a granito. São rochas com diferentes tons de cinza, 
de granulação média, predominante, a grossa, com 
textura variando de equigranular a inequigranular, 
hipidiomórfica a xenomórfica, podendo mostrar, 
no domínio de Coronel Murta e na Folha Itaobim, 
algumas porções nitidamente porfiríticas a 
subporfiríticas. Nas folhas Comercinho e Itaobim e no 
domínio de Coronel Murta, as rochas são isotrópicas 
ou têm uma tênue foliação interpretada como de 
fluxo magmático (Figura 4.11). No domínio da Folha 
Salinas, elas mostram uma foliação bem marcada. 
Segundo Pedrosa-Soares (1997a), no domínio 
de Coronel Murta estas rochas são homófanas, 
com exceção das zonas de contato com as rochas 
metassedimentares encaixantes ou com os granitos 
a duas micas, onde apresentam foliação de fluxo 
ígneo incipiente. 

Os minerais essenciais são quartzo, plagioclásio 
e microclina. A biotita varia de 5 a 14%, sendo menor 
que 10% na maioria das amostras estudadas. Os 
minerais acessórios são moscovita e/ou sericita, 
apatita, zircão, titanita, clorita e opacos. Alanita ocorre 
em uma amostra do domínio de Coronel Murta, 
em proporção muito baixa, associada com titanita. 
Esta associação se repete em uma amostra da Folha 
Salinas, onde a alanita é de difícil caracterização. 
Segundo Pedrosa-Soares (1997a), no domínio de 
Coronel Murta ainda ocorrem os minerais acessórios 
rutilo, incluso em biotita, e epidoto. Reações de 
substituição da biotita pela moscovita são ausentes 
ou podem ocorrer de maneira incipiente em algumas 
amostras.

Nas fácies porfiríticas a subporfiríticas, 
os fenocristais são de feldspato potássico com 
tamanho variando de 0,5 a 2 cm, podendo atingir 
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até 9 cm, na Folha Itaobim. Eles são de cor branca 
a rosada, euédricos a subédricos e com frequência 
modal variada, chegando algumas vezes a se tocar, 

Figura 4.11: Fotografia mostrando biotita granito Morro do 
Frade, isotrópico e cortado por veios pegmatíticos. Ponto 

VP017.

atingindo, localmente, até 80% da rocha. Na Folha 
Itaobim, os fenocristais são comumente zonados 
(Figura 4.12). 

Figura 4.12: Fotografias mostrando fácies porfiríticas do Granito Morro do Frade, com grande porcentagem de 
fenocristais, na Folha Araçuaí (A) e Itaobim (B). Ponto LS025 (A) e VP004-J, Projeto Jequitinhonha (PAES et al., 

2010a) (B).

A B

Pedrosa-Soares (1997a) relata a presença 
de xenólitos de xisto da Formação Salinas em 
alguns domínios internos do biotita granito, nas 
proximidades de Coronel Murta, os quais são 
interpretados como marcadores de zonas de contato 
entre diferentes plútons. 

Observam-se, em alguns pontos, enclaves de 
material com aparência ígnea, mais escuros que o 
biotita granito (mais ricos em biotita), milimétricos 
a decimétricos, com formas variadas, arredondadas, 
ovais, irregulares ou como lentes localmente com 
orientação preferencial, por vezes encaixadas ou 



52

Área do Médio Rio Jequitinhonha, Nordeste de Minas Gerais

alongadas segundo a foliação da rocha. Ocorrem 
também finos filmes ricos em biotita, que podem se 
orientar segundo a foliação (Figura 4.13).

Frequentemente estas rochas são recortadas 
por veios pegmatíticos contendo quartzo, feldspatos, 
micas, granada e turmalina, com direções e 
espessuras variadas. Segundo Paes et al. (2010a), no 
corpo da Folha Itaobim, os pegmatitos se concentram 
nas áreas próximas do contato com a Formação 
Salinas. 

4.5 - GEOLOGIA ESTRUTURAL E METAMORFISMO 

4.5.1 - Introdução

Este item trata da geologia estrutural e 
metamorfismo da área de trabalho (ver mapa 
geológico, em anexo), focando nas rochas 
metassedimentares, encaixantes dos pegmatitos 
mineralizados a lítio, da Formação Salinas e do Grupo 
Macaúbas e nos granitos da Suíte Єγ4S, geradora 
destes pegmatitos.

Pedrosa-Soares (1984, 1995, 1997a, 1997b), 
Pedrosa-Soares e Oliveira (1997), Santos (2007), 
Santos, Alkmim, Pedrosa-Soares (2009), Paes et 
al. (2010a) e Baltazar (2010) apresentam estudos 
detalhados sobre a geologia estrutural e metamórfica 
da área, além de vasta literatura adicional a respeito.

4.5.2 - Geologia Estrutural e Metamorfismo 
Regional

Santos (2007) e Santos, Alkmim, Pedrosa-
Soares (2009) trabalharam em região que se estende 
desde poucos quilômetros a sul de Coronel Murta a 
até quase o limite norte da área do projeto, cobrindo 
vasta área de ocorrência da Formação Salinas e do 
Grupo Macaúbas (Figura 4.14). 

Santos, Alkmim, Pedrosa-Soares (2009) 
relatam uma fase de deformação D1 na história 
da Formação Salinas, desenvolvida sob um campo 
compressional E-W, impressa também nas rochas 
do Grupo Macaúbas. Ao longo desta fase teriam 

Figura 4.13: Fotografia mostrando enclaves escuros de 
diferentes tamanhos no Granito Morro do Frade, na Folha 

Araçuaí. Ponto LS024. 

se nucleado dobras, falhas, zonas de cisalhamento 
dúcteis e estruturas menores de orientação 
preferencial NE-SW e dupla vergência, as quais 
dominam o panorama estrutural da região. As dobras 
F1 desta fase representam as estruturas tectônicas 
dominantes, vergentes tanto para WNW como para 
ESE. Uma clivagem S1, plano-axial das dobras F1, 
tem orientação preferencial 108/28, mas mostra 
considerável variação de atitude, reflexo da dupla 
vergência das dobras F1 e do seu dobramento nas 
fases de deformação posteriores. Em parte da área, 
S1 é penetrativa em todas as escalas e se apresenta 
como uma xistosidade nas rochas da Formação 
Salinas e do Grupo Macaúbas. Nos metarenitos 
da Formação Salinas, ela raramente se manifesta 
e, quando ocorre, corresponde a uma clivagem 
embrionária ou espaçada. As zonas de cisalhamento 
dúcteis e dúctil-rúpteis podem ser de empurrão 
ou transcorrentes. As primeiras têm orientação 
preferencial NNE-SSW e podem mergulhar tanto para 
ESE quanto para WNW. Já as zonas transcorrentes 
são, em geral, verticais, dextrais e de direção NE-
SW. A maioria das falhas tem rejeito centimétrico e 
direção NE-SW, com sentido de movimento reverso-
dextral. Destaca-se a Falha de Taiobeiras, que marca 
o contato entre o Grupo Macaúbas e a Formação 
Salinas no noroeste da área, a qual é interpretada 
pelos autores como uma falha transcorrente dextral 
a reversa dextral, possivelmente reativada como 
falha normal durante a fase de deformação D2. Os 
indicadores cinemáticos D1 da Formação Salinas 
demonstram um fluxo deformacional dirigido 
preferencialmente para WNW e subordinadamente 
para ESE, sob um regime compressional, modificado 
em alguns setores da área por uma componente de 
movimentação transcorrente dextral.  

Segundo Santos, Alkmim, Pedrosa-Soares 
(2009), a fase de deformação D1 é acompanhada pelo 
evento de metamorfismo regional M1, em condições 
da fácies xisto-verde, nas rochas da Formação 
Salinas, a anfibolito, nas rochas do Grupo Macaúbas. 
A paragênese biotita + moscovita + quartzo + 
almandina caracteriza este evento na Formação 
Salinas, enquanto esta mesma paragênese acrescida 
da estaurolita caracteriza-o no Grupo Macaúbas. 

Em trabalho na cidade de Salinas e arredores, 
Lima et al. (2002) identificam, nas rochas da Formação 
Salinas, um metamorfismo em fácies xisto-verde, 
zona da biotita, definido pela paragênese quartzo + 
biotita + moscovita, mas a fácies pelítica da unidade 
atingiu a zona da granada, segundo os autores, 
caracterizada pela presença de porfiroblastos de 
granada na paragênese típica descrita acima.

Knauer et al. (2012) identificam condições 
metamórficas da fácies xisto-verde, em rochas 
metaturbidíticas da Formação Salinas, na Folha 
Taiobeiras.  

Santos, Alkmim, Pedrosa-Soares (2009) 
descrevem a fase de deformação DD, registrada 
exclusivamente nas rochas da Formação Salinas e de 
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caráter sin-deposicional, portanto anterior à fase D1. 
As principais estruturas desta fase são dobras, falhas 
normais, brechas intraformacionais, estruturas de 
escape de fluidos e pseudonódulos, as quais são 
afetadas pela fase D1. Os autores também registram 
a ocorrência de uma fase de deformação D2, 
posterior a D1, marcada pela zona de cisalhamento 
distensional da Chapada Acauã. Esta se caracteriza 
por um conjunto de dobras vergentes para SE com 
uma clivagem de crenulação e zonas de cisalhamento 
normais associadas. Esta fase está registrada apenas 
nas rochas do Grupo Macaúbas, em porção restrita 
no oeste da área e foi interpretada por Marshak et 
al. (2006) como reflexo do colapso gravitacional do 
Orógeno Araçuaí. 

Santos, Alkmim, Pedrosa-Soares (2009) ainda 
assinalam a fase de deformação DG, marcada por 
rotações desordenadas de estruturas pré-existentes 
e por dobras abertas a suaves impressas nas rochas 
metassedimentares da Formação Salinas, originadas 

pelas intrusões dos granitos da Suíte Єγ4S. Esta fase 
afeta os elementos das fases DD e D1 e a sua relação 
cronológica com a fase D2 é indefinida. 

Pedrosa-Soares (1995) delimita, 
aproximadamente no noroeste da Folha Araçuaí, o 
domínio estrutural Santana - Baixo Vacaria, que se 
superpõe com o sul da área trabalhada por Santos 
(2007) e Santos, Alkmim, Pedrosa-Soares (2009) 
(Figura 4.14). O autor o interpreta como um sistema 
de rampas de cavalgamento oblíquas e frontais, 
dominantemente de baixo ângulo, com indicadores 
cinemáticos apontando transporte tectônico variável 
nos sentidos NW a SW. A xistosidade das rochas 
metassedimentares neste domínio tem direção em 
torno de NNE-SSW, com variações expressivas a 
NNW-SSE e com mergulhos dominantemente baixos 
nos sentidos ESE e ENE. A lineação de estiramento 
mineral regional tem caimento geral para leste (ENE 
a ESE), com obliquidade alta a média, raramente 
down dip. 

Figura 4.14: Área do projeto com a delimitação de domínios estudados por diversos autores. 

Os quartzo-mica xistos do domínio estrutural 
Santana - Baixo Vacaria têm a paragênese metamórfica 
indicativa, sin-cinemática à xistosidade, formada 

pelos minerais cianita + estaurolita, na sua porção 
mais a oeste, e sillimanita + estaurolita, na sua porção 
mais a leste (PEDROSA-SOARES, 1995, 1997a).
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Pedrosa-Soares (1995) delimita o domínio 
estrutural Araçuaí - Minas Novas, a sul do domínio 
estrutural Santana - Baixo Vacaria, cujo limite norte 
é marcado por traço com orientação aproximada 
NE-SW, passando próximo da sede do município de 
Coronel Murta, e que faz contato, a sul, com o domínio 
estrutural Ribeirão da Folha (Figura 4.14). Uma feição 
notável no domínio estrutural Araçuaí - Minas Novas 
é a xistosidade das rochas metassedimentares da 
Formação Salinas, que tende a ser vertical na faixa 
central do domínio, com orientação variando em torno 
de NE-SW, e mostra mergulhos predominantemente 
para SE, a oeste desta faixa central, e para NW, a 
leste da mesma. Segundo o autor, os indicadores 
cinemáticos na faixa central evidenciam movimento 
direcional dominantemente dextral, já nas margens 
do domínio indicam que a componente de mergulho 
do transporte de massa é centrífuga, ou seja, 
topo para NW, na borda ocidental, e para SE, na
oriental. 

Baltazar (2010) reconhece a continuidade 
do domínio estrutural Araçuaí - Minas Novas 
na área da Folha Itaobim, a que o autor 
denomina domínio estrutural B (Figura 4.14). 
Este se caracteriza por importantes lineamentos 
estruturais NE-SW que podem ser visualizados 
como fotolineamentos que representam traços da 
foliação subvertical de camadas mais arenosas das 
rochas metassedimentares da Formação Salinas 
e do Grupo Macaúbas. O autor salienta que esta é 
uma feição de extensão regional que já havia sido 
identificada por Silva et al. (1987) e denominada 
de “Alinhamento Itinga - Jequitinhonha”, tendo sido 
interpretada pelos autores como uma feição ruptural 
relacionada a movimentos tangenciais, responsáveis 
pela formação de falhamentos inversos e direcionais. 

Baltazar (2010) apresenta parâmetros diversos 
que o permitem propor um importante componente 
direcional de movimentação dextral para este 
domínio, o qual combinado com a geometria sinuosa 
dos seus elementos estruturais seria responsável 
pela geração de espaço (release bends) em seu 
segmento central, onde teriam se posicionado os 
grandes corpos ovalados de granitos pós-colisionais. 
Este sistema de deformação sucedeu a tectônica 
tangencial da fase colisional inicial do orógeno, a 
qual compreende as estruturas mais antigas da área, 
que marcam, em geral, os contatos entre as unidades 
metassedimentares e os corpos de granitoides pré- e 
sin-colisionais, estando mais preservadas na porção 
oriental da área do Projeto Jequitinhonha (PAES et 
al., 2010a), fora da área deste projeto.

Os xistos da Formação Salinas, no domínio 
estrutural Araçuaí - Minas Novas, têm a paragênese 
metamórfica indicativa, sin-cinemática à xistosidade, 
formada pelos minerais biotita + granada + 
estaurolita (PEDROSA-SOARES, 1995, 1997b). Paes 
et al. (2010a) identificam em quartzo-mica xistos da 
Formação Salinas, na Folha Itaobim, a paragênese 
biotita + quartzo + moscovita + granada, indicativa 

de metamorfismo na fácies xisto-verde, na zona da 
granada. 

Pedrosa-Soares (1995) delimita, no sudeste 
da Folha Jenipapo, com prolongamento para sul, 
o domínio estrutural Ribeirão da Folha, que tem a 
xistosidade principal orientada predominantemente 
no quadrante NE, com variações para NW e arranjos 
curvilíneos em torno de intrusões graníticas (Figura 
4.14). Segundo o autor, os mergulhos baixos desta 
estrutura, nos quadrantes SE ou NE do domínio, 
são mais frequentes que os médios. A lineação de 
estiramento tem caimento normalmente para ENE, 
mostrando, em geral, obliquidade alta a máxima, 
mas com valores médios e baixos sendo comuns 
localmente. Dobras assimétricas apertadas têm a 
xistosidade como foliação de plano-axial e eixos 
de baixo caimento para SW e NE. Uma clivagem de 
crenulação, quando ocorre, tem mergulhos médios 
a baixos para leste. Clivagens de fratura subverticais 
têm direções NW-SE e NE-SW, sendo o primeiro 
sistema mais desenvolvido. O autor interpreta este 
domínio como um sistema de rampas frontais e 
oblíquas de baixo ângulo, com transporte tectônico 
no sentido geral oeste. 

Os quartzo-mica xistos do domínio estrutural 
Ribeirão da Folha têm a paragênese metamórfica 
indicativa, sin-cinemática à xistosidade, formada 
pelos minerais cianita + estaurolita, na sua porção 
mais a oeste, e sillimanita + estaurolita, na sua porção 
mais a leste, no contexto da área deste projeto 
(PEDROSA-SOARES, 1995, 1997b).

A Unidade Grupo Macaúbas - Xistos ocorre 
em áreas dispersas nas metades ocidentais das 
folhas Itaobim (PAES; HEINECK; MALOUF, 2008) 
e Comercinho (HEINECK et al., 2008) (ver mapa 
geológico, em anexo). É constituída por biotita-
quartzo xistos/gnaisses que têm como estrutura 
mais conspícua a xistosidade ou a foliação gnáissica. 
Na Folha Comercinho, estas rochas têm orientação 
preferencial entre N40E e N70E com mergulhos para 
NW ou, secundariamente, para SE. Na Folha Itaobim, 
a sua estruturação é muito perturbada pelos corpos 
graníticos presentes. Estas rochas podem apresentar 
a paragênese metamórfica sin-cinemática à foliação 
principal formada pelos minerais sillimanita + 
feldspato potássico + biotita + quartzo e, localmente, 
estão migmatizadas (mais comum na Folha 
Comercinho) (PAES et al., 2010a).

O exame do mapa geológico do projeto (em 
anexo) conjugado com informações da literatura 
(PAES; HEINECK; MALOUF, 2008; HEINECK et al., 
2008; PAES et al., 2010a) mostram que pelo menos 
parte das rochas da Suíte Єγ4S está posicionada 
entre dois domínios com contraste metamórfico 
evidente. As rochas metassedimentares da Formação 
Salinas, em fácies xisto-verde, se posicionam a 
oeste destas rochas. Já a leste destas, há áreas com 
rochas metassedimentares do Grupo Macaúbas com 
paragêneses indicadoras de alto grau metamórfico 
e, localmente, migmatizadas, associadas a áreas 
de ocorrência de granitos da Suíte Єγ3S, os quais 
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podem mostrar feições reliquiares dos protólitos 
metassedimentares com indicações da ocorrência 
de processos de anatexia in situ. Estas observações 
indicam a existência de uma descontinuidade 
estrutural importante entre estes dois domínios 
metamórficos, a qual teria servido como conduto 
para a ascensão de pelo menos parte dos granitos da 
Suíte Єγ4S. O posicionamento destas rochas levou ao 
mascaramento dos falhamentos que limitavam estes 
domínios (ver mapa geológico, em anexo, capítulo 3 
e item 4.2, neste relatório).

Baltazar (2010) ainda destaca a existência 
de fotolineamentos com padrões de distribuição 
curvilineares, com formas anelares a ovaladas, que 
correspondem às ocorrências dos granitos pós-
colisionais, que dominam a metade ocidental da 
área do Projeto Jequitinhonha. Os lineamentos 
demarcados pelo autor incluem áreas dos granitos 
da Suíte Єγ4S, na Folha Itaobim, e Єγ5A, na Folha 
Comercinho, em área deste projeto.

4.5.3 - Metamorfismo de Contato Relacionado à 
Suíte Єγ4S

Segundo Pedrosa-Soares (1984, 1997a, 1997b) 
e Pedrosa-Soares e Oliveira (1997), o metamorfismo 
de contato relacionado ao posicionamento dos 
granitos da Suíte Єγ4S, nas folhas Araçuaí, Salinas 
e Jenipapo, não se manifesta como nas clássicas 
auréolas de metamorfismo de contato em torno 
de plútons graníticos rasos. Minerais comuns 
em auréolas de contato de baixa pressão, como 
andaluzita e cordierita em rochas pelíticas, não 
são observados nas rochas da Formação Salinas na 
referida área, segundo os autores. 

Santos, Alkmim, Pedrosa-Soares (2009) 
registram a adição de estaurolita e sillimanita à 
paragênese metamórfica das rochas da Formação 
Salinas, na porção leste da área trabalhada por eles 
(Figura 4.14), relacionadas ao metamorfismo de 
contato vinculado ao posicionamento dos granitos 
da Suíte Єγ4S.  

Paes, Heineck, Malouf (2008) e Paes et al. 
(2010a) relatam a ocorrência de cordierita e/ou 
andaluzita em xistos da Unidade 1 e da Unidade 2 
da Formação Salinas, bem como na Unidade Xistosa 
do Grupo Macaúbas, na Folha Itaobim, e as atribuem 
ao metamorfismo de contato de baixa pressão 
relacionado ao magmatismo da Suíte Єγ4S (Figura 
4.15). A ocorrência destes minerais na área desta 
folha e a sua relação com metamorfismo de contato 
já haviam sido relatadas por Sá (1977) e Costa, 
Correia-Neves, Mueller (1984). 

Carvalho e Pereira (2000) descrevem 
poiquiloblastos de andaluzita de caráter pós-
foliação em amostras de rochas metassedimentares 
da Formação Salinas, na Folha Novo Cruzeiro, 
entretanto, a sua localização não é apresentada. 

No decorrer do atual projeto, novos pontos 
com cordierita e/ou andaluzita relacionadas a 

metamorfismo térmico foram descritos em rochas 
metassedimentares da Formação Salinas e do Grupo 
Macaúbas, na Folha Itaobim.

Figura 4.15: Fotografia mostrando afloramento de xisto 
da Unidade 1 da Formação Salinas, na Folha Itaobim, 
com porfiroblastos poiquiloblásticos de cordierita, 
protuberantes, com seções ovais, amendoadas, 
lenticulares ou arredondadas e exibindo orientação 
aleatória. No afloramento ainda se percebe alguma 
cordierita mostrando, localmente, um tom azulado. Ponto 

VP109-J, Projeto Jequitinhonha (PAES et al., 2010a).

Igualmente, no desenvolvimento deste 
projeto foi descrito um afloramento da Unidade 1 
da Formação Salinas (ponto VP55), nas proximidades 
do rio Jequitinhonha, na Folha Araçuaí, a cerca de 3 
km do seu limite com a Folha Itaobim, onde o xisto 
apresenta cristais de cordierita e andaluzita também 
interpretadas como produto de metamorfismo de 
contato. Foi também descrito um afloramento no 
limite oeste da Unidade Xistosa - Grupo Macaúbas 
(ponto VP02), na localidade de Itira, na confluência 
dos rios Jequitinhonha e Araçuaí, na Folha 
Araçuaí, onde o xisto exibe cavidades de até 2 cm 
subarredondadas ou lenticulares, com orientação 
aleatória, interpretadas como sítios de cristais de 
cordierita lixiviados, produto de metamorfismo de 
contato. Estes dois pontos de campo estendem, 
para oeste, o limite da área de ocorrência 
destes minerais de baixa pressão relacionados 
ao posicionamento dos granitos da Suíte Єγ4S, 
descrita por Paes et al. (2010a), na Folha Itaobim
(Figura 4.16). 

Também no decorrer dos trabalhos de campo 
deste projeto, foram descritos três afloramentos 
no nordeste da Folha Salinas (pontos VP53, VP56 e 
ponto auxiliar, a cerca de 1 km a leste do VP56) e um 
afloramento em Montes Clarinhos (ponto LS79), na 
Folha Taiobeiras, de xistos da Unidade 1 da Formação 
Salinas, com cordierita relacionada ao metamorfismo 
de contato oriundo do posicionamento dos granitos 
da Suíte Єγ4S. Estes pontos compõem duas novas 
áreas de ocorrência deste mineral, neste contexto 
geológico (Figura 4.16).
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A localização dos pontos de ocorrência destes 
minerais de metamorfismo de contato de baixa 
pressão, incluindo os do Projeto Jequitinhonha, na 
Folha Itaobim (PAES et al., 2010a), e os descritos 
no atual projeto, nesta folha e fora dela, pode ser 
visualizada no mapa geológico do projeto, em anexo. 

Segundo Pedrosa-Soares et al. (2011a), 
os biotita xistos encaixantes dos pegmatitos 
mineralizados a lítio do Campo Pegmatítico de Itinga, 
localizado na Folha Itaobim, contêm proporções 
variáveis de andaluzita, cordierita e sillimanita 
formadas durante o metamorfismo regional e 
recristalizadas pelo metamorfismo de contato. Os 
autores salientam que os minerais de metamorfismo 
de baixa pressão, andaluzita e cordierita, 
juntamente com a presença de petalita em alguns 
pegmatitos nesta região, somados a alguns dados 
geotermobarométricos quantitativos indicam níveis 

crustais relativamente rasos, de 6 a 12 km, para o 
Campo Pegmatítico de Itinga. 

Segundo Pedrosa-Soares et al. (2011a), 
granada, estaurolita, cianita e sillimanita ocorrem 
nas assembleias minerais das rochas metapelíticas 
da região do Campo Pegmatítico de Coronel Murta, 
caracterizando um regime de pressão intermediária 
para o metamorfismo regional. É salientada a 
recristalização de estaurolita e sillimanita em auréolas 
de metamorfismo de contato nas proximidades 
dos corpos da Suíte Єγ4S, bem como a ausência 
de andaluzita e cordierita. Segundo os autores, 
estas evidências somadas a dados quantitativos 
geotermobarométricos sugerem que os pegmatitos 
de Coronel Murta tenham se posicionado em 
níveis crustais entre 12 e 16 km, portanto mais 
profundos que aqueles do Campo Pegmatítico
de Itinga.

Figura 4.16: Fotografias mostrando afloramentos de xisto da Unidade 1 da Formação Salinas com: porfiroblastos 
poiquiloblásticos de cordierita, protuberantes e com seções arredondadas ou levemente lenticulares, e de andaluzita 
(setas em vermelho), protuberantes, com formas irregulares a subarredondadas e superfície irregular (ponto VP55) (A); 
porfiroblastos poiquiloblásticos de cordierita, brancos/cinza-claros e com seções normalmente tendendo a arredondadas 
ou levemente lenticulares, localmente lenticulares (ponto VP53) (B); porfiroblastos poiquiloblásticos de cordierita, 
brancos/cinza-claros e com seções normalmente tendendo a arredondadas ou lenticulares, alguns com formas de bastão 
(ponto VP56) (C); porfiroblastos poiquiloblásticos de cordierita, protuberantes e com formas arredondadas (ponto LS79) 

(D). A cordierita e a andaluzita são de geração nitidamente posterior à foliação dos xistos, em todos os afloramentos.

A B

C D
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5 - LITOGEOQUÍMICA

5.1 - INTRODUÇÃO

As análises litogeoquímicas foram realizadas 
em granitos a duas micas da Suíte Єγ4S, que 
compreende os granitos especializados geradores 
das mineralizações de lítio da região, com o objetivo 
principal de se identificar domínios graníticos férteis. 
Foram analisadas também amostras de biotita 
granito até então entendido como pertencente à 
Suíte Єγ4S, que foi, neste projeto, reposicionado na 
Suíte Єγ5I e denominado Granito Morro do Frade, 
com base nos dados litoquímicos, aqui apresentados, 
e petrográficos, apresentados no capítulo 4, neste 
relatório. 

O laboratório SGS GEOSOL LABORATÓRIOS 
LTDA realizou a preparação e análises de 53 amostras 
de granitos. Os métodos utilizados foram os seguintes: 
(i) Fluorescência de raios-X com abertura por fusão 
com tetraborato de lítio, para a determinação de 
elementos maiores e perda ao fogo; (ii) ICP OES/
ICP MS com abertura por fusão com metaborato de 
lítio, para elementos traços e terras raras, e abertura 
por digestão multiácida (HCl, HNO3, HF e HCLO4), 
para elementos traços e (iii) Íon específico para F. 
Os dados analíticos completos podem ser vistos em 
tabela, em anexo.

Utilizando-se critérios petrográficos, os 
granitos a duas micas da Suíte Єγ4S foram separados 
em quatro tipos denominados Granito Teixeirinha-
fácies 1 (Єγ4St1) e fácies 2 (Єγ4St2), Granito Córrego 
da Chuva (Єγ4Scc) e Granito Murici (Єγ4Sm) (ver 
capítulo 4, neste relatório).

O estudo petrográfico dos diferentes granitos 
a duas micas identificou reações de substituição de 
biotita por moscovita em diferentes intensidades, as 
quais são interpretadas como registro de alterações 
deutéricas. Quanto mais intensa a alteração, com 
maior presença de moscovita, mais grossa é a 
granulação da mica, como pode ser observado no 
Granito Murici, o termo de granulação mais grossa 
entre as diferentes unidades. Nos biotita granitos, a 
substituição de biotita por moscovita é incipiente ou 
ausente (ver capítulo 4, neste relatório).

Segundo Cerný (1991c), os granitos parentais 
de pegmatitos de elementos raros são intrusões, na 
maioria das vezes, heterogêneas, acompanhadas de 
pegmatitos complexos. Assim, passam gradualmente 
de um granito a biotita, em profundidade, até um 
granito a duas micas, com fácies moscovíticas com 
granada e, por último, nas zonas mais elevadas, 
formam leucogranitos pegmatíticos.

Os granitos geradores dos pegmatitos da 
família L-C-T (Lítio-Césio-Tântalo) são silicosos, 
peraluminosos, com uma relação Na2O/K2O variável. 
Têm concentrações baixas em Ca, Mg, Fe, Ti, Sr, Ba e 

Zr, mas são bastante enriquecidos em Rb, Be, Ga, Sn 
e Mn. Também são importantes os conteúdos em Li, 
Cs, Nb e Ta (CERNÝ, 1991c).

Os granitos parentais são mais enriquecidos 
em CaO, FeO, Fe2O3 e MgO do que os pegmatitos 
deles derivados. Além disso, os granitos apresentam 
valores elevados de Al2O3, sendo a razão Na2O/K2O 
variável em função do feldspato dominante. Os 
pegmatitos com elementos raros caracterizam-se 
por conteúdos mais elevados de Li, Rb, Cs, Ta, Nb, Zn, 
Sn, Hf, B e P e mais baixos de Ba, Sr e Zr que o granito 
do qual derivam (CERNÝ, 1991b, 1991c).

5.2 - CARACTERIZAÇÃO GEOQUÍMICA

Os granitos a duas micas Murici, Teixeirinha-
fácies 1 e Córrego da Chuva, e os biotita granitos 
do Morro do Frade exibem características químicas 
muito semelhantes. Todos são evoluídos, com 
teores de SiO2 acima de 69% e peraluminosos, com 
teores de Al2O3 entre 14 e 16%. As razões K2O/Na2O 
são iguais ou superiores a 1, definindo-os como 
potássicos, com exceção do Granito Teixeirinha, que 
contém razões desde pouco menores que 1 até 1, 
caracterizado, portanto, como levemente sódico (ver 
tabela com dados analíticos completos, em anexo).

Nos diagramas de classificação geoquímica 
de Frost et al. (2001), modificados por Frost e 
Frost (2014), apresentados nas figuras 5.1A e 
5.1B observam-se dois grupos distintos. (i): as 
amostras pertencentes ao Granito Morro do 
Frade são classificadas como magnesianas, álcali-
cálcicas peraluminosas, do tipo Caledoniano, e 
(ii): as amostras dos granitos a duas micas Murici, 
Teixeirinha-fácies 1 e Córrego da Chuva classificadas 
como ferrosas, álcali-cálcicas, peraluminosas, do 
tipo Himalaiano (ver tabela com dados analíticos, 
em anexo). Frost e Frost (2014) denominaram de 
himalaianos os granitos circunscritos aos campos 
peraluminosos dos dois diagramas.

A definição do Granito Morro do Frade como 
Caledoniano mostra a possibilidade de o mesmo ter 
tido uma origem diferente da dos demais. Granitos 
caledonianos são produtos mantélicos ou da 
interação entre líquidos mantélicos e produtos de 
fusão crustal ígnea, abundantes em ambientes pós-
colisionais. De forma diferente, os granitos a duas 
micas se posicionam nos campos dos granitoides 
ferrosos, no local onde ficam os leucogranitos 
himalaianos (campo definido como granitoides 
peraluminosos nos diagramas), produzidos pela 
fusão parcial de rochas metassedimentares.

Se a distinção entre o biotita granito e os 
demais foi possível, através do comportamento 
dos elementos maiores, o mesmo não se deu em 
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relação à individualização de cada um dos três 
leucogranitos (a duas micas), que são praticamente 
idênticos. Através dos elementos traços, a distinção 
também não é clara. Na tabela com os dados 
analíticos, apresentada em anexo, observa-se que 
a maioria dos teores é muito parecida nos três 

granitoides. Contudo, o Nb mostra uma variação 
importante, pois está enriquecido no Granito 
Teixeirinha em relação aos demais. Tal fato sugere 
uma evolução diferente, provavelmente causada por 
uma variação composicional da fonte que lhe deu
origem.

Figura 5.1: Diagramas de Frost e Frost (2014) com os envelopes composicionais dos quatro granitos estudados. A: SiO2 x 
Índice de Ferro; B: SiO2 x (Na2O+K2O-CaO). 

O comportamento dos elementos traços fica 
mais claro no diagrama multielementar, normalizado 
pelo manto primordial (WOOD et al., 1979), da 
figura 5.2A. Para facilitar a visualização dos dados, 
o diagrama mostra o envelope composicional da 
maioria das amostras do biotita granito, enquanto os 
demais são representados pelos espectros de seus 
valores médios.

O envelope composicional dos biotita granitos 
é enriquecido em LILE e relativamente empobrecido 
em HFSE. A presença de anomalias negativas de 
Nb, Ta e Ti aponta para a participação de um manto 
metassomatizado na sua gênese e também para um 
avançado estado de diferenciação por cristalização 
fracionada. A cristalização fracionada de feldspato 
deve ser responsável pela anomalia negativa de Sr. 

Os leucogranitos mostram espectros médios 
sistematicamente inferiores aos do biotita granito. 
Os teores de Ba e Th e dos HFSE, como Ti, Zr, Y e 
Tb, são muito baixos. Como a cristalização fracionada 
nos granitos a duas micas foi incipiente, supõe-se que 
tal empobrecimento foi causado pela fusão parcial 
de uma fonte pobre nos elementos. Ao contrário 
do biotita granito, os espectros dos granitos a duas 
micas exibem anomalias positivas de P, enquanto o 
espectro do granito Teixeirinha-fácies 1 não contém 
anomalias negativas de Ta e Nb, cuja causa deve 
ter sido uma origem a partir de fontes enriquecidas 
nesses elementos.

As médias dos elementos terras raras 
normalizadas pelo condrito de Boynton (1984) 
são apresentadas na figura 5.2B. As amostras dos 
granitos Teixeirinha, Córrego da Chuva e Murici 

apresentam comportamento semelhante, com forte 
fracionamento, sobretudo de ETR leves. Com exceção 
do Granito Murici, uma discreta anomalia negativa 
de Eu é observada. O espectro do Granito Morro do 
Frade é fortemente fracionado e mais rico em ETR 
total. Os conteúdos tanto de ETR leves quanto de 
ETR pesados são maiores que os dos granitos a duas 
micas. La e Ce têm comportamento compatível e este 
fato deve estar relacionado com o fracionamento de 
alanita, mineral acessório encontrado localmente 
neste granito. 

Em resumo, os granitos estudados apresentam 
as seguintes características: 

(i) os granitos a duas micas são peraluminosos, 
potássicos (com exceção de algumas amostras 
do Teixeirinha, que são sódicas), Himalaianos na 
definição de Frost e Frost (2014), produtos da fusão 
parcial de rochas metassedimentares; 

(ii) o biotita granito é peraluminoso, levemente 
potássico, magnesiano, álcali-cálcico, Caledoniano 
na definição de Frost e Frost (2014). De colocação 
pós colisional, produzido por magmatismo mantélico 
ou fusões parciais de crosta ígnea profunda, com 
possibilidade de mistura entre líquidos mantélico e 
crustal. 

5.3 - FERTILIDADE DOS GRANITOS

Os dados litoquímicos dos granitos a duas 
micas da Suíte Єγ4S Teixeirinha-fácies 1, Murici e 
Córrego da Chuva são abordados com o objetivo de 
se identificar e espacializar feições características 
de granitos férteis, capazes de gerar depósitos 
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pegmatíticos de elementos raros da família
L-C-T. 

A identificação dos granitos férteis parentais 
é uma ação importante na procura por pegmatitos 
de elementos raros. Os granitos férteis diferem de 
granitos comuns na sua geoquímica, mineralogia e 
textura. São silicosos e peraluminosos (A/CNK >1,0), 
resultando na cristalização de minerais ricos em 
alumínio, tais como moscovita, granada e turmalina 
(CERNÝ; MEINTZER, 1988 apud SELWAY; BREAKS; 
TINDLE, 2005). São levemente enriquecidos em 
elementos raros e têm uma maior variedade de 
minerais acessórios que os granitos estéreis (SELWAY; 
BREAKS; TINDLE, 2005).

As amostras estudadas, no diagrama de 
proporções moleculares de Shand (1943), se 
distribuem no campo dos granitos peraluminosos, 
com o índice de saturação variando entre 1,0 e 1,2. 

Com base neste critério, os granitos estudados são 
considerados férteis. 

Vários fatores controlam a geração de 
um granito fértil, como o grau de fusão parcial 
da rocha fonte, a composição da fusão (fusão 
granítica tipo S peraluminosa) e o seu grau de 
fracionamento. O fracionamento de uma fusão 
granítica é um importante processo na concentração 
de elementos incompatíveis (SELWAY; BREAKS;
TINDLE, 2005). 

Granitos férteis parentais usualmente 
são fortemente fracionados e texturalmente 
diversificados. O conteúdo de elementos raros em 
um granito fértil aumenta com o aumento do grau 
de fracionamento. Li, Be, B, F, P, Ga, Rb, Cs, Y, Nb, Sn 
e Ta aumentam, enquanto Ti, Sr, Ba e Zr diminuem 
(CERNÝ; MEINTZER, 1988 apud SELWAY; BREAKS; 
TINDLE, 2005). 

Figura 5.2: Diagramas multielementares. A: Elementos traços incompatíveis, com envelope composicional do biotita 
granito e médias dos demais; B: Elementos Terras Raras, com os espectros médios. 

Quando o conteúdo dos elementos raros 
em granitos atinge pelo menos três vezes o seu 
valor médio na crosta continental superior, 
conforme apresentado na tabela 5.1, os 
pegmatitos deles derivados são considerados 
de interesse para a prospecção destes 
elementos. Nesta tabela são apresentados 
também dados químicos de um leucogranito 
fértil da Província Superior (Canadá), que são 
usados como parâmetros de comparação 
(SELWAY; BREAKS; TINDLE, 2005). 

As figuras 5.3A, B e C mostram o mapa 
geológico simplificado da área do projeto 
com a distribuição dos teores de césio, lítio e 
tântalo dos pontos analisados. A figura 5.3A 
mostra a distribuição dos teores do elemento 
césio, classificados em três intervalos, como 
mostrado na legenda. Observa-se que o 
Granito Teixeirinha-fácies 1 apresenta teores 
elevados, com a maioria acima de 15 ppm, para 
este elemento, distribuídos nos dois corpos da 

Elementos/razões Crosta Leucogranito
Be 3 <0,5-61
Cs 3,7 <0,5-39
Ga 17 <10-81
Li 20 1-1400

Nb 25 <1-81
Rb 112 33-1050
Sn 5,5 <1-44
Ta 2,2 2-8,5

K/Rb 252 42-418
K/Cs 7630 794-78400

Nb/Ta 11,4 0,1-11,9

Tabela 5.1: Abundância de elementos traços (ppm) e razões 
entre elementos em rochas da crosta continental e em 
leucogranito fértil de grão fino da Província Superior, Canadá 
(CERNÝ; MEINTZER, 1988 apud SELWAY; BREAKS; TINDLE, 

2005).
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unidade. O Granito Murici tem valores baixos, com 
somente dois pontos, localizados na porção oeste, 
mostrando teores acima de 15 ppm e mais dois 
pontos com teores entre 11,1 e 15 ppm. O Granito 
Córrego da Chuva tem teores de césio baixos, com 
todos os valores posicionados no intervalo de 1,56 a 
11,09 ppm. Os teores de lítio (Figura 5.3B) encontram-
se mais uniformemente distribuídos, com o Granito 
Teixeirinha-fácies 1 apresentando a maioria dos 
teores acima de 250 ppm e o Granito Murici, com 
cerca de 50% dos seus teores acima deste valor. Já 
o Granito Córrego da Chuva tem os menores teores, 
com a maioria deles posicionados no intervalo entre 
60 e 249 ppm. A figura 5.3C mostra a distribuição dos 
teores de tântalo e o Granito Teixeirinha-fácies 1 é 
o que apresenta os maiores valores, com a maioria 
acima de 2 ppm. As outras duas unidades mostram 
teores baixos, menores que 2 ppm, com exceção de 
um ponto do Granito Murici.

A tabela 5.2 mostra variações no conteúdo de 
elementos traços e em razões entre elementos em 
granitos férteis, obtidas em análises de rocha total 
(CERNÝ, 1989b). As razões K/Rb, K/Cs, Nb/Ta e Mg/Li 
são excelentes indicadoras do grau de fracionamento, 
as quais devem ser significativamente mais baixas que 
a média da crosta continental superior, em sistemas 
férteis (SELWAY; BREAKS; TINDLE, 2005). A razão Mg/
Li, em análise de rocha total, é um dos melhores 
indicadores do grau de fracionamento de granitos 
e pegmatitos. Se esta razão for menor que 30, em 
granitos, indica um alto grau de fracionamento. 
Valores elevados, por exemplo, iguais a 50, indicam 
abundância de Mg na rocha primitiva, o que resulta 
em um granito estéril. Já uma baixa razão, por 
exemplo, menor que 10, indica elevado conteúdo em 
Li na rocha evoluída, ou seja, um granito fértil (BEUS 
et al., 1968 apud SELWAY; BREAKS; TINDLE, 2005; 
CERNÝ, 1989b).

Todos estes parâmetros foram usados para 
analisar a fertilidade dos granitos da área do projeto, 
o que será apresentado a seguir. As tabelas 5.3, 
5.4 e 5.5 apresentam os valores das razões entre 
concentrações de elementos para os granitos 
estudados.

Comparando-se os granitos a duas micas 
analisados, observa-se que todos os três apresentam 
características de granitos férteis, porém em 
diferentes proporções. 

No Granito Murici (Tabela 5.3), as razões K/Rb 
e K/Cs são mais baixas que as médias da crosta, com 
exceção de um valor da razão K/Cs. Cinco valores 
da razão Nb/Ta também não estão abaixo da média 
da crosta. Além disso, todas as razões K/Rb e K/Cs 
estão dentro dos intervalos mostrados na tabela 5.1 

para o leucogranito fino e fértil, enquanto quatro 
valores da razão Nb/Ta estão fora deste intervalo. 
Todos os valores das razões Mg/Li para este grupo 
de amostras são menores que 10 (Figura 5.4). Os 
valores das razões K/Rb, K/Cs, K/Ba, Rb/Sr, Al/Ga e 
Zr/Hf estão dentro dos intervalos apresentados para 
granitos férteis na tabela 5.2 (Figura 5.5). Os valores 
da razão Mg/Li de cinco amostras estão dentro do 
intervalo apresentado nesta tabela e as demais 
nove amostras têm razão Mg/Li abaixo do seu limite 
inferior. Comparando-se os dados analíticos listados 
na tabela, em anexo, com os valores da tabela 5.1, 
observa-se que somente os valores de Li, 6 valores 
de Be, quatro valores de Cs, dois valores de Rb e um 
valor de Sn são maiores que três vezes a média da 
crosta. Todos os valores de Li, Be, Sr, Ba, Zr, Sn, Cs, Ga e 
Rb e treze de Y estão dentro dos intervalos propostos 
para granitos férteis na tabela 5.2. No Granito Murici 
ainda há a predominância de moscovita grossa, por 
vezes com tons lilás, que pode ser uma característica 
de granitos peraluminosos férteis (SELWAY; BREAKS; 
TINDLE, 2005). 

A análise do conjunto das propriedades do 
Granito Murici permite caracterizá-lo como um 
granito fértil.

Comparando-se as razões K/Rb, K/Cs e Nb/
Ta para o Granito Teixeirinha-fácies 1 (Tabela 5.4) 
com as apresentadas na tabela 5.1, observa-se que 
estas estão abaixo da média da crosta e dentro dos 
intervalos apresentados para o leucogranito fino e 
fértil, com exceção de um valor da razão Nb/Ta. Os 
valores da razão Mg/Li são sempre menores que 
10 (Figura 5.6). As razões K/Rb, K/Ba e Zr/Hf têm 
todos os valores dentro dos intervalos mostrados 
na tabela 5.2, já a razão K/Cs tem dez amostras, Rb/
Sr, sete amostras e Al/Ga, seis amostras com valores 
dentro destes intervalos (Figura 5.7). Os valores de 
onze amostras têm razões Mg/Li dentro do intervalo 
apresentado nesta tabela e os de três amostras estão 
abaixo do seu limite inferior. Comparando-se os dados 
do Granito Teixeirinha-fácies 1 com os elementos 
mostrados na tabela 5.1, observa-se que somente os 
valores do elemento Li e quase todos de Cs, dez de Be 
e um de Sn são acima de três vezes os valores médios 
da crosta. Todos os teores dos elementos Li, Cs, Be, 
Sr, Ba, Ga, Rb, Sn e Y estão dentro dos intervalos 
propostos para granitos férteis mostrados na tabela 
5.2, enquanto o elemento Zr tem quatro amostras 
fora deste intervalo. As rochas desta unidade são de 
granulação predominantemente média, mas com 
variações locais para grossa. 

Os parâmetros analisados permitem 
caracterizar o Granito Teixeirinha-fácies 1 como um 
granito fértil.
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Figura 5.3A: Mapa geológico da área do projeto, mostrando a distribuição dos teores de césio das amostras de 
granito a duas micas da Suíte Єγ4S. 
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Figura 5.3B: Mapa geológico da área do projeto, mostrando a distribuição dos teores de lítio das amostras de 
granito a duas micas da Suíte Єγ4S. 
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Figura 5.3C: Mapa geológico da área do projeto, mostrando a distribuição dos teores de tântalo das amostras de 
granito a duas micas da Suíte Єγ4S. 
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Elementos ppm Razões Valor
Sr <1 - 445 K/Rb 42 - 270
Ba 6 - 900 K/Cs 1600 - 15400
Zr <1 - 77 K/Ba 48 - 18200
Li 1-3540 Rb/Sr 1.6 - 185
Be 1 - 604 Mg/Li 1.7 - 50
Ga 19 - 90 Al/Ga 1180 - 3100
Rb 32 - 5775 Zr/Hf 14 - 64
Cs 3-51
Y 3 - 102

Sn <1 - 112

Tabela 5.2: Variações do conteúdo de elementos traços e de razões entre 
elementos em granitos férteis (CERNÝ, 1989b).

Tabela 5.3: Razões entre concentrações de elementos do Granito Murici.

Amostra K/Rb K/Cs K/Ba Rb/Sr Mg/Li Al/Ga Zr/Hf Nb/Ta
LS-071 184,78 5508,17 117,73 1,65 3,85 2470,07 34,31 26,56
LS-076 162,30 3855,09 116,93 1,88 4,52 2637,65 29,20 9,31

LS-080A 99,99 2508,76 120,95 3,14 0,59 1959,43 28,95 9,96
LS-080B 77,49 2461,97 252,98 10,11 0,59 1914,22 21,48 2,85
LS-081A 103,61 1747,31 266,50 5,60 1,05 2339,89 28,57 4,08
LS-082 159,85 4069,61 130,58 2,02 1,27 2442,92 31,39 10,69
LS-083 124,38 3132,06 105,04 2,34 1,03 1930,54 26,98 5,18
LS-084 132,75 3662,88 119,07 2,54 1,32 1907,50 28,34 5,64
LS-087 123,68 4002,90 103,07 2,42 2,35 1808,54 29,40 7,79
LS-088 131,16 7770,03 97,60 2,17 1,31 1824,76 29,78 13,27
LS-089 132,16 4761,29 92,85 2,03 1,10 1813,00 29,59 11,70
LS-090 127,72 4446,18 98,08 2,22 1,09 1737,48 28,49 12,67

CH-033-J 148,55 5773,77 126,59 2,45 1,91 2450,46 27,55 4,91
CH-037-J-R 212,85 6980,91 146,23 1,75 7,19 2462,25 30,30 14,79



Projeto Avaliação do Potencial do Lítio no Brasil

65

Figura 5.4: Histogramas mostrando os valores das razões K/Rb (A), K/Cs (B), Nb/Ta (C) e Mg/Li (D) para o Granito Murici, 
com a indicação dos seus valores médios na crosta continental (MC) e do índice 10, no caso da razão Mg/Li.
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Figura 5.5: Histogramas mostrando os valores das razões K/Rb (A), K/Cs (B), K/Ba (C), Rb/Sr (D), Al/Ga (E) e Zr/Hf (F) para 
o Granito Murici, com a indicação dos seus intervalos observados em granitos férteis (fundo colorido).
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Tabela 5.4: Razões entre concentrações de elementos do Granito Teixeirinha-fácies 1.

Amostra K/Rb K/Cs K/Ba Rb/Sr Mg/Li Al/Ga Zr/Hf Nb/Ta
VP-010B 139,51 1609,26 70,08 2,28 1,98 2593,21 28,65 7,53

CL-076A-J 180,67 1869,89 78,71 0,89 6,36 2841,10 33,93 10,16
VP-125-J 119,92 1931,39 145,06 4,00 0,95 3054,46 28,02 13,27
VP-127-J 142,49 2377,73 184,24 4,37 0,85 3078,80 28,63 7,75
VP-166-J 140,95 1722,01 152,09 4,69 3,13 3097,84 29,86 6,17

VP-168A-J 130,16 1887,02 174,71 5,56 1,19 2761,57 27,71 6,28
VP-171-J 140,05 1554,00 186,17 5,47 2,27 3227,44 23,37 4,14
VP-186-J 179,57 1836,77 72,28 0,71 4,24 3569,13 31,66 6,45

VP-187A-J 175,26 1881,91 70,53 0,89 4,79 3428,94 32,05 7,55
VP-190-J 143,33 1403,72 81,33 1,59 3,22 3450,94 30,34 5,26
VP-191-J 160,89 1223,90 88,47 1,32 3,57 3458,09 29,83 7,22
VP-212-J 126,80 2947,56 93,23 1,57 4,79 3264,02 32,58 5,43
VP-214-J 125,43 2900,60 94,23 1,99 7,92 3150,09 32,26 7,72
VP-230-J 149,84 1443,83 76,57 1,08 4,05 3601,17 31,34 6,27

Figura 5.6: Histogramas mostrando os valores das razões K/Rb (A), K/Cs (B), Nb/Ta (C) e Mg/Li (D) para o Granito 
Teixeirinha, com a indicação dos seus valores médios na crosta continental (MC) e do índice 10, no caso da razão Mg/Li.
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Figura 5.7: Histogramas mostrando os valores das razões K/Rb (A), K/Cs (B), K/Ba (C), Rb/Sr (D), Al/Ga (E) e Zr/Hf (F) para 
o Granito Teixeirinha, com a indicação dos seus intervalos observados em granitos férteis (fundo colorido).
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Tabela 5.5: Razões entre concentrações de elementos do Granito Córrego da Chuva.

Amostra K/Rb K/Cs K/Ba Rb/Sr Mg/Li Al/Ga Zr/Hf Nb/Ta
LS-011 137,14 4098,23 266,81 5,17 1,50 2459,89 25,16 13,18
LS-018 253,69 16733,05 193,38 1,13 11,82 2612,35 27,73 9,37
LS-029 614,66 31667,42 456,76 1,96 3,97 2771,40 25,21 10,63
LS-030 170,81 13151,68 109,78 1,88 6,77 2682,26 29,72 43,30
LS-044 266,80 20873,60 85,12 1,08 4,79 3102,79 31,25 59,86
LS-050 267,82 11665,07 24,82 0,23 8,97 3159,06 30,90 8,72
LS-054 177,62 9931,57 103,15 1,79 3,14 2682,51 31,85 27,32
LS-055 170,99 4985,51 173,15 2,90 2,58 2720,53 18,20 14,48
LS-059 218,10 24214,17 109,81 1,64 10,74 2664,50 29,49 129,60
LS-064 217,41 24214,17 115,90 1,61 4,02 2682,75 28,48 21,33
LS-078 159,54 5937,95 102,16 1,92 2,96 2747,23 24,89 3,67
LS-092 193,30 5456,93 131,26 2,37 1,93 2729,49 28,17 13,72
VP-019 138,27 4208,22 133,17 2,86 3,51 2303,29 28,62 27,17

VP-020A 111,43 5489,15 483,68 7,34 1,02 2362,95 23,85 15,21
VP-020B 120,78 5575,51 50,37 1,13 1,27 3777,04 30,68 6,44
VP-047 201,04 9516,93 99,59 1,38 8,20 2736,52 30,74 51,22

CH-383-J 270,40 23153,82 136,72 1,51 27,94 2444,17 27,82 46,47
CH-398-J 116,93 6268,55 366,00 9,42 2,39 2899,47 20,30 8,66
CH-415-J 129,41 4664,93 220,14 5,19 2,17 2682,51 25,55 6,70

Comparando-se os valores das razões para o 
Granito Córrego da Chuva (Tabela 5.5) com os dados 
apresentados na tabela 5.1, observa-se que somente 
a razão K/Rb tem a maioria dos valores menores que 
a média da crosta. Para a razão K/Cs há nove amostras 
com valores abaixo da média da crosta, e sete 
amostras para a razão Nb/Ta. Já quando se compara 
com os valores do leucogranito fino apresentados 
nesta mesma tabela, todos os valores da razão K/Cs, 
dezoito valores da razão K/Rb e sete da razão Nb/Ta 
estão dentro dos intervalos apresentados. Os valores 
da razão Mg/Li são, em sua maioria, menores que 10, 
exceto para três amostras (Figura 5.8). Comparando-
se as razões das concentrações de elementos com 
os valores da tabela 5.2, observa-se que as razões 
Zr/Hf estão todas dentro dos intervalos propostos 
para granitos férteis, já as razões K/Rb e K/Ba têm, 

respectivamente, dezessete e dezoito valores dentro 
destes intervalos, a razão Al/Ga tem dezesseis 
valores, Rb/Sr e K/Cs, treze valores (Figura 5.9). Os 
valores das razões Mg/Li também estão dentro do 
intervalo apresentado na tabela 5.2, com exceção 
de três valores, que estão abaixo do limite inferior 
do intervalo. Comparando-se os dados do Granito 
Córrego da Chuva com os elementos mostrados na 
tabela 5.1, observa-se que somente os teores do 
elemento Li, em dezessete amostras, e do berilo, em 
sete amostras, apresentam valores maiores que três 
vezes a média da crosta. Quase todos os elementos 
mostram os seus valores dentro dos intervalos 
apresentados na tabela 5.2 para granitos férteis, 
com exceção do Cs, que tem seis amostras fora do 
intervalo e o Sr, Ba e Zr que têm, cada um, uma 
amostra fora do intervalo.
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Figura 5.8: Histogramas mostrando os valores das razões K/Rb (A), K/Cs (B), Nb/Ta (C) e Mg/Li (D) para o Granito Córrego 
da Chuva, com a indicação dos seus valores médios na crosta continental (MC) e dos índices 10 e 30, no caso da razão 

Mg/Li.

A B

C D



Projeto Avaliação do Potencial do Lítio no Brasil

71

Figura 5.9: Histogramas mostrando os valores das razões K/Rb (A), K/Cs (B), K/Ba (C), Rb/Sr (D), Al/Ga (E) e Zr/Hf (F) para 
o Granito Córrego da Chuva, com a indicação dos seus intervalos observados em granitos férteis (fundo colorido).
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Figura 5.10: Diagramas mostrando: A - a razão Nb/Ta x Ta; B - a razão K/Cs x Cs para as amostras da Suíte Єγ4S estudadas.

Figura 5.11: Diagrama mostrando a razão Mg/Li x Li para as amostras da Suíte Єγ4S estudadas.

O Granito Córrego da Chuva é o mais 
heterogêneo dos três granitos estudados. Suas 
amostras apresentam comumente um misto de 
propriedades químicas tanto compatíveis quanto 
incompatíveis com as de granitos férteis aqui 
discutidas. Algumas poucas amostras apresentam 
uma maior regularidade nas suas propriedades 
químicas, o que poderia permitir a sua classificação 
como granitos férteis, como por exemplo, uma 
amostra no sul do domínio, na Folha Itaobim, e outra 
no centro-leste da Folha Salinas.

Os diagramas apresentados nas figuras 5.10 e 
5.11 permitem uma visão integrada da variação de 
algumas propriedades químicas dos três granitos a 
duas micas. No diagrama da figura 5.10A observa-se 
que os valores da razão Nb/Ta variam relativamente 
pouco para as amostras estudadas, exceto para 
algumas amostras do Granito Córrego da Chuva, que 
apresentam valores maiores que 20. Ao contrário, 

os teores de Ta são variáveis, mostrando uma 
boa separação dos três granitos, com o Granito 
Teixeirinha-fácies 1 mostrando, no geral, os teores 
mais altos deste elemento e as menores razões Nb/
Ta (< 10). 

A figura 5.10B mostra o diagrama da razão K/
Cs x Cs. Os granitos a duas micas mostram também 
uma boa separação, com o Granito Teixeirinha-fácies 
1 apresentando, no geral, os maiores valores de Cs e 
os menores valores da razão K/Cs. O Granito Córrego 
da Chuva apresenta os maiores valores desta razão, 
com valores equivalentes de Cs baixos, e algumas 
amostras com valores da razão mais baixos ocorrem 
junto com as amostras do Granito Murici. 

Na figura 5.11 estão representados os valores 
da razão Mg/Li x Li. Os granitos a duas micas ficam 
agrupados, com teores de Li não atingindo 400 ppm, 
para a maioria das amostras, e com baixos valores da 
razão Mg/Li. 
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6 - GEOFÍSICA

6.1 - INTRODUÇÃO

Os métodos geofísicos são técnicas indiretas 
de investigação e, ao mesmo tempo, no caso dos 
métodos geofísicos aeroportados, pertencem ao 
grupo dos métodos de sensoriamento remoto. 
Através das medidas das propriedades físicas das 
rochas, os métodos geofísicos permitem a definição 
de estruturas, contatos entre litologias e a definição 
da geometria de corpos no subsolo até mesmo 
em profundidades que, às vezes, ultrapassam em 
muito o alcance dos métodos diretos de observação 
incluindo aí as sondagens mecânicas. Dessa forma, 
são poderosas ferramentas auxiliares da cartografia 
geológica e da prospecção mineral em varias escalas.

Os métodos geofísicos baseiam a sua 
capacidade de discriminação das feições geológicas 
no contraste entre as propriedades físicas das rochas. 
Caracterizam-se pela rapidez de sua aplicação e pelos 
importantes subsídios que podem fornecer para o 
avanço no conhecimento do arcabouço tectônico-
estrutural das áreas estudadas. Este potencial é 
ampliado quando integrado a uma cartografia 
geológica já existente como é o caso deste projeto. O 
presente trabalho dá ênfase ao caráter regional, de 
média escala, compatível com a cartografia geológica 
já disponível em escala 1:100.000.

São conhecidas as dificuldades de prospecção 
de pegmatitos através da aplicação de métodos 
geofísicos e geoquímicos em razão do deficiente 
contraste entre os pegmatitos e as rochas encaixantes 
em áreas com contexto geológico assemelhado 
(SINERGEO; UNIVERSIDADE DO MINHO, 2013). 
Alguns estudos preliminares anteriores no âmbito do 
Projeto Jequitinhonha (PAES et al., 2010a) sugeriram 
algumas possibilidades de utilização de geofísica 
tanto na cartografia como na indicação de áreas mais 
favoráveis à ocorrência desses depósitos. Desde 2011 
ficaram disponíveis levantamentos geofísicos aéreos 
de gamaespectrometria e magnetometria com 
resolução bem superior ao que havia anteriormente 
na área do atual projeto. Este fato permitiu estudos, 
agora apresentados, que acrescentam novas 
informações ao conhecimento da evolução tectônica 
e arcabouço estrutural da área. Permitiu também um 
olhar diferenciado para o problema da prospecção 
dos pegmatitos nesse segmento da Província 
Pegmatítica Oriental do Brasil.

O escopo amplo do Projeto Avaliação do 
Potencial do Lítio no Brasil se refletiu claramente 
nos rumos tomados pela interpretação geofísica 
e na estrutura desse capítulo. Os resultados aqui 
apresentados são a parte mais significativa, até 
o momento, dos esforços de interpretação e 
processamento de dados iniciados em novembro de 

2013, decorrido um período de aproximadamente 
um ano. Durante o trabalho, percebeu-se que havia 
diversas possibilidades de abordagem e tratamento 
dos dados apontando múltiplos caminhos para esta 
investigação, mas, as limitações práticas de tempo 
e recursos disponíveis nos restringem a apresentar 
nesse estágio do projeto apenas aqueles resultados 
mais conclusivos. De uma forma geral, inicialmente, 
colimou-se os seguintes objetivos: 

• avaliar de forma critica a capacidade 
dos dados geofísicos discriminarem os 
pegmatitos e as suas encaixantes;

• contribuir para a melhoria da cartografia 
geológica dos granitoides e dos 
metassedimentos relacionados aos 
depósitos litiníferos;

• fornecer dados de subsuperfície sobre a 
forma e o emplacement dos granitoides da 
Suíte Єγ4S e determinar feições geofísico-
estruturais que possam servir de controles 
e guias das mineralizações;

• contribuir para o melhor conhecimento 
das feições geológicas e arcabouço 
estrutural do Orógeno Araçuaí e bacias 
Macaúbas/Salinas. 

Como decorrência lógica desses objetivos, 
o presente capítulo se estrutura desdobrando-se 
em duas principais vertentes. Em primeiro lugar 
são apresentadas as interpretações de caráter 
regional visando agregar novas informações à 
cartografia geológica já existente. Nessa parte 
foram utilizadas, além dos dados geofísicos e mapas 
geológicos digitais integrados em escala 1:100.000, 
as imagens digitalizadas matriciais de radar do 
projeto RADAMBRASIL e imagens do satélite Landsat 
ETM+. Deste último foi analisada exclusivamente a 
banda 8 (15 metros de resolução do sensor) como 
auxiliar na identificação e confirmação de feições 
geomorfológicas e estruturais com expressão 
geofísica. O método de trabalho utilizado foi a 
interpretação convencional de todos os dados 
disponíveis em ambiente SIG para assinalar 
principalmente as feições estruturais em regime 
dúctil ou rúptil de uma forma abrangente e o 
emplacement de plútons graníticos com resposta 
geofísica. As feições reveladas nesse estudo foram 
também submetidas a um trabalho de interpretação 
quantitativa aplicado em perfis obtidos dos 
levantamentos geofísicos magnetométricos. Esses 
modelamentos matemáticos quantitativos visaram 
confirmar a interpretação dos mapas e verificar 
a sua consistência. O modelamento forneceu 
ainda estimativas das profundidades de algumas 
estruturas, aperfeiçoando a visão tridimensional 
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geofísica ao colocar um fundo de escala para as 
grandezas em profundidade. Ressalta-se aqui que 
as avaliações preliminares da cartografia geológica 
disponível, em comparação com os dados geofísicos 
recentes, demonstraram que os mapas radiométricos 
não teriam muito a acrescentar, do ponto de vista 
cartográfico, às informações já constantes nos mapas 
geológicos, mas, os mapas magnetométricos, ao 
contrário, trouxeram algumas novas contribuições. 
Consequentemente, neste item relativo à cartografia, 
a maior ênfase foi dada à interpretação dos dados 
magnetométricos. 

A outra vertente, referente à prospecção 
dos corpos pegmatíticos, definiu-se, ao 
contrário da precedente, pela análise dos dados 
gamaespectrométricos, através da utilização de 
índices e razões entre os canais radiométricos, na 
procura de assinaturas geofísicas dos pegmatitos e 
suas encaixantes. Utilizou-se uma abordagem dos 
dados focalizada em medidas geofísicas vistas como 
amostras independentes. As centenas de milhares de 
pontos de medida obtidos dos aerolevantamentos, 

abordados dessa maneira, foram submetidos à 
caracterização estatística de grandes amostragens 
que a geofísica aérea permitiu coletar. Nesse item 
procurou-se um aprofundamento na compreensão 
das respostas geofísicas dadas pelos granitoides e 
metassedimentos ligados aos depósitos litiníferos.

6.2 - DISPONIBILIDADE E COBERTURA DE 
DADOS GEOFÍSICOS AEROPORTADOS E 
PROCESSAMENTO DE IMAGENS GEOFÍSICAS

A área do projeto está coberta integralmente 
pelos levantamentos aerogeofísicos realizados no 
período entre 2006 e 2011, que foram resultados 
dos esforços do Serviço Geológico do Brasil-CPRM e 
da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais-
CODEMIG, em parceria. As principais características 
dos voos e a identificação das áreas são apresentadas 
na tabela 6.1. O processamento dos dados 
geofísicos gerou as seguintes imagens matriciais 
(raster) que foram utilizadas na interpretação
qualitativa: 

Levantamentos
Aerogeofísicos

Época
Espaçamento
Linha de Voo

Espaçamento
Linha Controle

Altura de Voo
sobre o Terreno

Amostragem
Magnetometria

Amostragem
Gama-Espect.

Navegação Direção

MME-CPRM-CODEMIG:
Área 8:

0,1seg.~ 8m 1seg. ~ 78m

Minas Novas-R. Machados-
Espinosa 

Campo Total CT, K, Th, U.

MME-CPRM-CODEMIG:
Área 11A :

0,1seg.~ 8m 1seg. ~ 78m

Jaíba - Montes Claros - 
Bocaiúva

Campo Total CT, K, Th, U.

MME-CPRM-CODEMIG:
Área 11B :

0,1seg.~ 8m 1seg. ~ 78m

Montezuma - Indaiabira - 
Taiobeiras

Campo Total CT, K, Th, U.

MME-CPRM-CODEMIG:
Área 12 :

0,1seg.~ 8m 1seg. ~ 78m

Teófilo Otoni-Gov. 
Valadares-Caratinga

Campo Total CT, K, Th, U.

MME-CPRM-CODEMIG:
Área 16 :

0,1seg.~ 8m 1seg. ~ 78m

Padre Paraiso - 
Nanuque - Mantena

Campo Total CT, K, Th, U.

MME-CPRM-CODEMIG: 
Área 17 :

0,1seg.~ 8m 1seg. ~ 78m

Almenara - Itaobim - 
Jequitinhonha

Campo Total CT, K, Th, U.

2006

GPS

2009 400m 8000m 100m GPS

400m 8000m 100m

2009 400m 8000m 100m

400m 8000m 100m GPS

N 45° W

N 45° W

N 45° W

GPS N 45° W

N 45° W

2011 400m 8000m 100m GPS N 45° W

2009 400m 8000m 100m GPS

2011

Tabela 6.1: Dados e parâmetros relativos aos aerolevantamentos geofísicos realizados que intersectam a área do 
projeto.

Mapas Radiométricos de Potássio, equivalente 
Urânio e equivalente Tório;

Mapa Radiométrico de Composição Ternária 
RGB;

Mapa Magnetométrico de Campo Total;
Mapa Magnetométrico de Sinal Analítico;
Mapa Magnetométrico da Primeira Derivada 

Vertical;

Mapa Magnetométrico da Segunda Derivada 
Vertical.

Observa-se que estas imagens matriciais 
são mosaicos compostos por partes dos diversos 
levantamentos para completar a área total do 
projeto, entretanto preferiu-se não utilizar as 
técnicas de knitting para emendar as imagens em 
função de evitar as distorções que estes ajustes 
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podem eventualmente produzir nas emendas. O 
processamento dessas imagens esteve a cargo do 
geofísico Michael Gustav Peter Drews.

6.3 - CONSIDERAÇÕES DE MAIOR INTERESSE 
SOBRE A EXPRESSÃO GEOFÍSICA E AS 
PROPRIEDADES FÍSICAS DAS ROCHAS DA ÁREA 
ESTUDADA

A susceptibilidade magnética é a propriedade 
que mensura a capacidade que uma rocha tem de se 
magnetizar sob a ação de um campo magnético. No 
âmbito de interesse à cartografia geológica, o campo 
magnético terrestre.

A assinatura magnética, ou seja, o 
comportamento magnético de uma rocha está 
diretamente relacionado ao seu conteúdo e à forma 
de distribuição de minerais ferromagnéticos na sua 
massa, especialmente a magnetita, principal mineral 
ferromagnético existente na crosta. As diferentes 
feições que se apresentam quando observadas 
nos mapas magnéticos refletem as anisotropias e 

diferenças quantitativas na distribuição dos minerais 
magnéticos resultantes dos processos magmáticos, 
metamórficos, deposicionais e do regime de 
tensão–deformação ocorridos durante a evolução 
geológica da área. Na Faixa Araçuaí, podemos citar 
dois trabalhos diretamente ligados às importantes 
questões abordadas neste capítulo. Em primeiro 
lugar, Uhlein et al. (1998), sobre o granitoide Rubim, 
que comprova que a fábrica magnética desse corpo 
intrusivo está homogeneamente orientada através 
do plúton e reflete o fluxo magmático. Nesse 
trabalho, várias propriedades petrofísicas, como 
por exemplo, as chamadas lineações magnéticas 
(direção do eixo maior do elipsoide de anisotropia da 
susceptibilidade magnética k) medidas em amostras 
orientadas são concordantes com as estruturas 
magmáticas (estruturas do maciço, como, foliação 
e lineações minerais) e foram adquiridas antes de 
sua total cristalização. A figura 6.1 mostra uma 
comparação entre essas lineações magnéticas e as 
anomalias magnéticas de Sinal Analítico, mostrando 
a sua clara correlação.

Citamos também Oliveira (2010) que, 
aproveitando as amostras de rocha coletadas durante 
o mapeamento geológico sistemático do Projeto 
Jequitinhonha (PAES et al., 2010a), realizou medidas 
de susceptibilidade magnética de diversas unidades 

Figura 6.1: Comparação lado a lado entre as medidas de lineações magnéticas (eixo de anisotropia maior de k, adaptado 
de Uhlein et al., 1998) (esquerda) e mapa de Sinal Analítico (direita) com fotolineamentos e anomalias magnéticas 

lineares no plúton Rubim (granitoide NP3γ1I).

presentes na área. Entre as litologias correlacionadas 
à origem (granitos) e colocação (encaixantes) dos 
pegmatitos litiníferos ora em foco, estão os valores de 
susceptibilidade das amostras (média aritmética) nos 
seguintes grandes agrupamentos: metassedimentos 
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Área do Médio Rio Jequitinhonha, Nordeste de Minas Gerais

do Grupo Macaúbas (0,44x10-3SI), metassedimentos 
da Formação Salinas (0,36x10-3SI) e os granitoides do 
tipo S (0,40x10-3SI). Esses grupos apresentam baixo 
contraste de susceptibilidade magnética entre si.

Deve-se ainda mencionar o trabalho de caráter 
regional de Chaves e Correia-Neves (2005) que inclui 
informações do enxame de diques denominado 
Transminas. Segundo esses autores “com direção 
predominante NNW e subordinadamente E-W, este 
enxame corta as rochas neoproterozoicas e mais 
antigas do Faixa Araçuaí, assim como também as 
rochas mais ao sul do Cráton do São Francisco”. Os 
diques mais longos têm até 600 km de comprimento 
e 50 m de largura e se destacam nos mapas 
magnéticos. Dussin (1994 apud CHAVES; CORREIA-
NEVES, 2005) datou esses diques através do método 
K-Ar, obtendo uma idade entre 220 Ma e 170 Ma. 
Esses diques máficos têm susceptibilidade magnética 
alta e sobressaem na paisagem magnética ao cortar 
a área do projeto. 

6.4 - DADOS MAGNÉTICOS E GAMAESPEC-
TROMÉTRICOS AÉREOS APLICADOS AO 
MAPEAMENTO GEOLÓGICO

O advento das modernas técnicas de 
sensoriamento remoto deu um grande impulso às 
ciências geológicas e aos seus resultados práticos no 
âmbito da economia - a indústria mineral. As imagens 
de satélite e radar têm sido utilizadas na cartografia 
geológica da região do médio rio Jequitinhonha e 
ajudaram a proporcionar os grandes avanços na 
compreensão da evolução tectônica dessa área 
ocorridos nas duas ultimas décadas. A geofísica, 
entretanto, como não dispunha de levantamentos 
regionais de alta resolução não participou de forma 
essencial desses esforços. Oliveira, Borges, Drews 
(2010), cotejando mapas das diferentes gerações de 
levantamentos, constataram que os levantamentos 
de alta resolução podem trazer uma contribuição 
adicional à cartografia dessa área. O conteúdo deste 
tópico consiste na apresentação de uma abordagem 
regional da interpretação geofísica desses novos 
levantamentos, integrando os dados disponíveis 
nessa escala e invertendo, de certa forma, a 
sequência metodológica normal ao beneficiar-
se da cartografia geológica existente em escala 
1:100.000. Para essa tarefa, a metodologia consistiu 
na observação visual e integração em SIG dos mapas 
processados nos diversos canais e mapas derivados. 
As feições assim reconhecidas foram delimitadas 
pelo traçado de linhas e polígonos gerando um 
mapa geofísico estrutural. As feições geológicas 
reconhecidas por essa técnica são descritas no item 
6.4.1 e trabalhadas quantitativamente através de 
modelamento geofísico no item 6.4.2. 

6.4.1 - Interpretação Qualitativa

A complexidade da evolução geotectônica da 
Faixa Araçuaí descrita na literatura (e.g. ALKMIM et 

al., 2006) apresenta-se parcialmente registrada na 
paisagem geomagnética da área e na radioatividade 
natural das rochas aflorantes. As inter-relações 
entre as diversas feições magnéticas permitem a 
reconstrução de uma sequência de eventos, com 
o auxilio da cartografia geológica, que deixaram 
algumas marcas nessa paisagem. No âmbito da 
área destacada pelo projeto são diversas as feições 
geofísicas que permitem a identificação de padrões 
característicos de certas estruturas geológicas 
relacionadas aos processos magmáticos e ao regime 
de esforços tectônicos que lá atuaram. Apresentamos, 
a seguir, as descrições das feições geomagnéticas 
mais características e importantes em relação ao 
escopo do projeto e que foram assinaladas no mapa 
integrado de interpretação geofísica, apresentado 
em anexo.

6.4.1.1 - Mapa Regional de Interpretação Integrada 
de Imagens Geofísicas com Apoio de Imagens de 
Satélite e Radar 

As imagens geofísicas recortadas para 
o presente projeto abrangem uma área de 
aproximadamente 41.000 km2, superior aos limites 
arbitrados para o projeto. Esse emolduramento 
visa diminuir a possibilidade de truncamento 
de estruturas geofísicas de maior extensão que 
ultrapassam os limites estabelecidos, mas cuja 
presença é significante no contexto geológico dos 
principais alvos do projeto. 

O mapa integrado em escala 1:250.000 (em 
anexo) é apresentado na figura 6.2. Nele estão 
representadas as principais feições obtidas da análise 
conjunta das imagens dos diversos canais primários 
e parâmetros derivados por tratamento matemático 
desses mesmos canais e suas combinações. Este 
mapa dá a sua principal contribuição ao mostrar a 
existência, localização e ou continuidade de muitas 
feições geológicas que são claramente vistas nas 
imagens geofísicas, mas estão ocultas pelas coberturas 
sedimentares recentes e metassedimentos do 
Grupo Macaúbas e Formação Salinas. Grosso modo, 
a partir da posse dessas informações geofísicas, 
em certos casos, foi possível então rastrear 
algumas evidências superficiais geomorfológicas e 
estruturais, às vezes sutis, em imagens de satélite 
e radar que assim as corroboram. O mapa geofísico 
integrado com apoio de dados obtidos de imagens 
de satélite e radar tornou-se assim mais robusto 
quanto à confiabilidade das interpretações nele
expressas.

As feições magnéticas observadas nos mapas 
do campo magnético terrestre e seus derivados, 
disponíveis em SIG e registradas no Mapa Regional 
de Interpretação Integrada de Imagens Geofísicas, 
podem ser agrupadas metodicamente nas seguintes 
categorias:

• feições magnéticas lineares ou 
simplesmente lineamentos magnéticos 
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que são geralmente associáveis às falhas, 
diques, fraturas e trends de foliação;

• zonas magneticamente anômalas ou 
anomalias magnéticas isoladas que são 
correlacionáveis aos corpos intrusivos, 
plútons, lentes e camadas de rochas 
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FATOR Kd NO DETALHE DA ÁREA ASSINALADA NO MAPA

Legenda

Classes do fator Kd:

Ocorrências de pegmatitos
na folha Itaobim#

 < -2,5 Desvio Padrão

-2,5 - -1,5 Desvio Padrão

-1,5 - -0,50 Desvio Padrão

-0,50 - 0,50 Desvio Padrão

0,50 - 1,5 Desvio Padrão

1,5 - 2,5 Desvio Padrão

 > 2,5 Desvio Padrão

PROGRAMA GEOLOGIA DO BRASIL
MAPA INTEGRADO DE INTERPRETAÇÃO 

GEOFÍSICA-ESTRUTURAL - ESCALA 1:250.000

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE GEOLOGIA, MINERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO MINERAL

CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL

AUTORES:
Geólogo/Geofísico Fernando Antônio Rodrigues de Oliveira
Geofísico Michael Gustav Peter Drews (in memoriam)

PROJEÇÃO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR
Origem da quilometragem UTM: 
Equador e Meridiano Central 42o WGr.
Datum horizontal: WGS84.

SISTEMA DE GRÁBENS - HORSTES DO BAIXO ARAÇUAÍ

Esboço estrutural do Sistema de Grábens- horstes do Baixo Araçuaí aqui proposto: (JGM) Gráben de José Gonçalves de
Minas; (MNA) Gráben Minas Novas- Araçuaí; (BVL) Horste Berilo- Virgem da Lapa. (1) área com predominância  de altos 
relativos; (2) área com  predominância  de baixos  relativos; (3) traços das  principais  falhas  inferidas dos  resultados da 
interpretação quantitativa (A= alto, B= baixo); (4) traços de falhas  interpretadas do mapa  magnético; (5) traços de perfis
magnetométricos  para  interpretação  quantitativa;  (6)  seção  geológico - geofísica  rebatida   obtida   da  interpretação 
quantitativa do perfil (sem escala vertical). 
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L E G E N D A

Zonas magnéticamente anômalas - áreas onde as associações de anomalias magnéticas formam geometrias 
complexas, correlacionáveis à presença de corpos intrusivos, plútons, lentes e camadas de rochas, associados ou não.

Anomalias magnéticas isoladas - áreas de formato elíptico ou circular, representando esquematicamente a 
projeção em planta e a extensão aproximada de plútons graníticos delimitados através de anomalias magnéticas.

Falha delineada por interpretação qualitativa em mapa magnetométrico, indiscriminada.

Falhamentos Magnéticos:

Falha definida através de interpretação quantitativa dos dados magnéticos, com rejeiro predominantemente 
normal (A= alto, B= baixo).

Lineamento magnético indiscriminado, feições magnéticas lineares ou que podem estar associadas às seguintes 
estruturas geológicas: falhas, diques, fraturas, "trends" de foliação, contatos geológicos.
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Lineamento magnético:

Eixo de horste/gráben, regional e aproximado.

Lineação Fotogeológica:

Traços de superfícies S.

Traços de fraturas.

Ocorrências de pegmatito.#

Sedes municipais!H

Hidrografia

Convenções Cartográficas:

Limite de área apresentada no 
encarte Mapa de Kd.

Limite de área apresentada no
encarte Sistema de Grábens- Horstes.

«««
A

B
Falha delineada por interpretação qualitativa, com rejeito predominantemente normal, (A= alto, B= baixo).A

B

ÊÊMovimentação transcorrente aparente.

PROJETO AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DO LÍTIO NO BRASIL -
ÁREA DO MÉDIO RIO JEQUITINHONHA, NORDESTE DE MINAS GERAIS

4 2o

1 6o

2 0o

4 8o

M G

M S

G O

D F

S P

E S

R J

B A

L O C A L IZ A Ç Ã O  D A  Á R E A  D O  P R O J E T O

42°0'W

42°0'W

16
°0

'S

16
°0

'S

17
°0

'S

17
°0

'S

MAGNETOMETRIA - SINAL  ANALÍTICO

Escala:  1:1.750.000

42°0'W

42°0'W

16
°0

'S

16
°0

'S

17
°0

'S

17
°0

'S

Escala:  1:1.750.000

MAGNETOMETRIA - SEGUNDA DERIVADA VERTICAL

42°0'W

42°0'W

Escala: 1:1.750.000

GAMAESPECTOMETRIA - TERNÁRIO

10 0 10 205 km

ESCALA  1:250.000
2016

MAPA INTEGRADO DE INTERPRETAÇÃO 
GEOFÍSICA-ESTRUTURAL 

Nota: a consulta bibliográfica no âmbito deste projeto foi finalizada em 2014.

CRÉDITOS DO PROCESSAMENTO E INTERPRETAÇÃO DE DADOS GEOFÍSICOS DO 
PROJETO AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DO LÍTIO NO BRASIL 
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Souza.  

Figura 6.2: Representação sem escala, de caráter apenas ilustrativo, do mapa integrado de interpretação geofísica-
estrutural com lineamentos e feições geofísicas baseado nas imagens aerogeofísicas de Campo Magnético Total, 
Sinal Analítico, 1ª e 2ª derivadas verticais, imagens radiométricas de Potássio, Uranio, Tório e Contagem Total, 

imagens Landsat ETM+(vide mapa anexo em escala 1:250.000).

que apresentem contraste entre a sua 
susceptibilidade magnética e a das rochas 
do seu entorno. As zonas anômalas 
são determinadas por associações de 
anomalias formando geometrias mais 
complexas e ocupando maiores extensões. 
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Consideramos que a interpretação geofísica regional 
aqui apresentada faz parte da etapa inicial do projeto 
e se resume apenas ao trabalho de gabinete. No 
desenvolvimento das análises aqui relatadas corre-se 
naturalmente o risco de trilhar um caminho ousado 
em princípio ou sujeito a equívoco em alguns dos seus 
aspectos, mas em compensação, fértil em proposições 
que certamente estimularão novas questões que 
poderão ser testadas com investigações de campo 
posteriores. O panorama tectônico estrutural da área 
está contextualizado regionalmente por um histórico 
que, simplificadamente, se inicia na abertura de 
continente (rifteamento) e formação de bacia em 
margem passiva, desenvolvimento do orógeno em 
um sistema compressivo descrito por Pedrosa-Soares 
et al. (2001) e denominado por Alkmin et al. (2006) 
de tectônica “quebra-nozes”, passando por extensa 
granitogênese, colapso do orógeno e chegando 
até aos processos neotectônicos em regime rúptil, 
geologicamente recentes. Dessa forma temos 
estruturas relacionadas às diversas fases de evolução 
no domínio das deformações em regimes dúcteis, 
rúpteis e suas transições, esforços compressivos, 
tangenciais e distensivos bem como as influências do 
metamorfismo regional de médio a alto grau.

6.4.1.1.1.1 - Sistema de Lineamentos NW-SE e NE-
SW

A interpretação das imagens Landsat ETM+ 

no trecho entre Berilo e Virgem da Lapa destacou a 
ocorrência de um padrão de drenagem retangular 
condicionado por dois sistemas de fraturas de direção 
aproximada N37oW e N58oE, que condicionam o 
traçado do leito do rio Araçuaí nesse segmento 
(Figura 6.3). 

Analogamente, as feições presentes nos mapas 
gamaespectrométricos podem ser delimitadas 
como lineamentos ou zonas anômalas de caráter 
radiométrico, entretanto devido ao caráter superficial 
do sinal radiométrico, no caso em apreço, em geral 
apresentam certa redundância com as informações já 
registradas pela cartografia geológica e contribuíram 
menos na abordagem qualitativa proposta para este 
tópico.

Subsidiariamente, as imagens de satélite e 
radar foram interpretadas no intuito de destacar 
as feições estruturais ou geomórficas através do 
traçado de fotolineamentos classificados como: 
fraturas, falhamentos, traços de acamamento, 
lineamentos, foliação com mergulho, foliação 
vertical ou indiscriminada e dique. Ainda podemos 
citar o modelo digital de terreno que forneceu 
informações úteis sobre a compartimentação do 
relevo topográfico e bacias de drenagem.

6.4.1.1.1 - Lineamentos Geofísicos Estruturais 
Associados às Fraturas e Falhas

Os mapas geofísicos e as imagens de radar e 
satélite são generosos ao mostrar feições lineares. 
Entretanto, o mapa magnético, em particular, pela 
sua resolução em profundidade, reflete uma plêiade 
de estruturas que tem poucas evidências diretas na 
superfície. Essas feições geofísicas, interpretadas à luz 
de algumas evidências obtidas nos mapas geológicos 
consultados e nas imagens de sensoriamento 
remoto, permitem dar consistência a uma linha de 
abordagem interpretativa que se mostra coerente 
com o conhecimento atual disponível. A abordagem 
aqui adotada tem a expectativa de contribuir para 
o conhecimento geológico, pois 
os dados geofísicos disponíveis 
atualmente ainda não foram 
utilizados e a sua aplicação com o 
escopo deste projeto é inédita.

Os dados geofísicos permitem 
normalmente diferentes leituras 
dentre as possíveis alternativas 
geofisicamente equivalentes 
originadas nas ambiguidades 
inerentes ao método geofísico. 
Essas incertezas existem devido 
aos limites de precisão na aquisição 
dos dados, devido às equivalências 
possíveis de resposta entre modelos 
de diferentes geometrias. Cabe 
então ao intérprete, com base na 
sua experiência e conhecimento, 
também limitados, selecionar 
entre essas alternativas e tentar 
trazer um novo ponto de vista 
que seja elucidativo para os 
desafios específicos do projeto 
ao mesmo tempo em que tenta 
conciliar a informação geofísica 
com as evidências geológicas. 

Figura 6.3: Domínio geomorfológico condicionado por um sistema de fraturas 
(linhas contínuas pretas) conjugadas de direção aproximada N37oW e N58oE 
nas imediações de Virgem da Lapa e Berilo (círculos vermelhos), visto em 

imagem Landsat ETM+.
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Esse trecho de textura geomórfica singular 
tem plena correspondência nas anomalias dos mapas 
magnéticos, incluindo o padrão retangular que 
se apresenta expresso também magneticamente. 
Essas estruturas são bem visíveis no mapa de sinal 
analítico, onde anomalias de alta intensidade 
relativa pressupõem a presença de uma rocha 
mais magnetizada que as adjacentes. Entretanto 
essa rocha aparentemente não foi discriminada 
pelo mapeamento geológico, permanecendo 
como Formação Salinas. A esse alto magnético 
denominamos Zona Magneticamente Anômala 
Berilo-Virgem da Lapa-ZMABVL (Figura. 6.4).

Mais ao norte, a leste de Josenópolis (vide 
mapa integrado de interpretação geofísica-estrutural, 
anexo) aparece sistema de fraturas semelhantes, 
quase perpendiculares, mas rotacionado no sentido 
anti-horário com direções na faixa de N45oW a 
N68oW e N48oE a N30oE .

Ocorre, aproximadamente 5 km a oeste 
de Salinas, no contato entre o termo carbonático 
da Formação Salinas (NP3sa3) e o termo mais 

comum, no qual predominam os quartzo-mica 
xistos (NP3sa1), uma anomalia magnética associada 
provavelmente à presença de camada ou nível 
ferruginoso (Figura. 6.5 A). Sua expressão magnética 
mostra, claramente, o desnível de blocos alinhados 
abatidos por um sistema de falhamentos normais, 
cujo traço tem direção em torno de N68oW. 
Apresenta-se como um bom exemplo da presença 
de estruturas geradas por esforços distensivos, 
possivelmente associadas aos sistemas de fraturas 
descritos. Parte desses falhamentos escalonados 
tem seu traço paralelo ou coincidente com a direção 
geral destas fraturas. Manifestam-se geofisicamente 
pela diminuição da intensidade do sinal magnético 
em função do aumento da profundidade da fonte 
(rejeitos das falhas) decorrente do abatimento dos 
blocos (Figura 6.5 B). Essas estruturas pertencem ao 
conjunto de estruturas rúpteis da área juntamente 
com os sistemas de fraturas já apontados. Destacam-
se essas feições por corroborarem a existência de 
falhas normais e pela sua clara explicitação através 
dos dados geofísicos.

Figura 6.4: Zona Magneticamente Anômala Berilo-Virgem da Lapa realçada em mapa magnético de Sinal Analítico. 
Fraturas (linhas contínuas pretas interpretadas em imagens de satélite).
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Figura 6.5: Falhas normais com expressão magnética em região de ocorrência do termo NP3sa3 da Formação Salinas, a 
oeste de Salinas. (A) mapa de sinal analítico interpretado; (B) seção esquemática rebatida ilustrativa ao longo do eixo aa’ 

da anomalia, sem escala e sem relevo.

6.4.1.1.1.2 - Sistema de Grábens-Horstes 
Fanerozoico

Os estudos realizados neste projeto 
permitiram também a identificação de um notável 
sistema de grábens, subgrábens e horstes através da 
interpretação qualitativa e quantitativa dos dados 
magnéticos. 

Na literatura consultada, referente às 
questões morfoestruturais aqui abordadas, destaca-
se o trabalho de Pedrosa-Soares e Saadi (1989), que 
descreve a falha de Taiobeiras como falha de alto 
ângulo ativa em uma fase de deformação rúptil pré-
cambriana, reativada no Cenozoico, com indícios 
seguros de continuação de sua movimentação no 
Quaternário.

A presença de um gráben cenozoico foi também 
assinalada por Saadi e Pedrosa-Soares (1990). Nesse 
trabalho, os autores apresentam a evolução de uma 
pequena bacia tafrogênica (área total aproximada 
de 2.300 km2) delimitada por geosuturas pré-
cambrianas reativadas e outras estruturas que 
deram substrato e fonte à sedimentação neo-
cenozoica da Formação São Domingos. A bacia neo-
cenozoica descrita, com maior dimensão na direção 
NE, corresponde aproximadamente a uma zona 
delimitada ao sul por uma reta de direção N54oE 
que passa aproximadamente entre as localidades de 
Turmalina e Minas Novas e também entre Araçuaí e 
Itinga, mais a nordeste (Figura 6.6 a).

Essa linha estabelece o limite sul do domínio 
morfo-estrutural 4 definido e denominado, por 
esses autores, como Depressão do Baixo rio 
Araçuaí, que é “caracterizado por um conjunto de 
colinas talhadas nos xistos da Formação Salinas, 
no meio das quais se erguem tabuleiros capeados 
pelos sedimentos da Formação São Domingos, 
em altitude média de 750m.”. Ao norte, a bacia 
é delimitada aproximadamente pela calha do rio 
Jequitinhonha, conforme esboço que reproduzimos 
na figura 6.6 b. Ao oeste é limitada pela falha de 
Taiobeiras. O gráben citado desenvolveu-se através 
de falhamentos gravitacionais de direção NE e NW 
conforme o esquema morfotectônico mostrado na 
figura. Os autores também apresentam, no domínio 
interno dessa bacia, blocos delimitados por outras 
falhas normais definindo subcompartimentos, baixos 
relativos que preservaram tratos da Formação São 
Domingos que hoje estão em processo de dissecação 
erosiva, resistindo na forma de tabuleiros residuais. 

Observa-se que as referidas colinas 
talhadas nos xistos são o resultado da dissecação 
condicionada estruturalmente pelos sistemas de 
fraturas (N37oW e N58oE) já mostrado na figura 6.3. 
Mantém correspondência, geofisicamente falando, 
com a Zona Magneticamente Anômala Berilo-Virgem 
da Lapa (ZMABVL), que estruturalmente se posiciona 
como um alto relativo (horste) central em relação ao 
Gráben do Baixo Araçuaí, ao norte, já definido por 
Saadi e Pedrosa-Soares (1990), e em relação às outras 
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estruturas que aqui descrevemos. Neste ponto é 
preciso observar que os dados geofísicos apontam 
para uma distribuição de altos e baixos diferente 
daquela proposta por Saadi e Pedrosa-Soares (1990). 
Ressalta-se aqui que, baseando-nos na interpretação 
quantitativa, existe um subgráben (termo aqui 
utilizado para designar compartimentações 
tectônicas contidas em um gráben ou bacia 
tafrogênica), de maior profundidade, que se destaca 
e parece acomodar, pelo menos parcialmente, 
os sedimentos da Formação São Domingos nas 
proximidades da localidade de José Gonçalves de 
Minas, e que, para clareza do texto, chamaremos de 
Gráben de José Gonçalves de Minas (JGM). O Gráben 
JGM se posiciona dentro da área estabelecida pelos 
autores citados como Gráben do Baixo Araçuaí. A 
interpretação qualitativa (e quantitativa) das feições 
estruturais com expressão geofísica confirma a 
existência do Gráben do Baixo Araçuaí, entretanto, 
mostra também feições com uma geometria mais 
complexa internamente e externamente à área 
original do domínio apontado por Saadi e Pedrosa-
Soares (1990). Os dados geofísicos mostram, ao sul, 
a existência de outro gráben de maiores dimensões. 
Esse gráben, aqui denominado Gráben Minas 
Novas-Araçuaí (MNA), tem direção geral N55oE e 
seu comprimento mínimo em planta é da ordem 
de 70 km, com largura variável que se aproxima, 
no seu abatimento mais profundo, de 15 km, mas 
se estende até larguras de 30 km se consideradas 
as rampas suaves basculadas (hemigrábens) para 
o centro do gráben e as suas respectivas falhas 
limitantes que o integram. Da mesma forma que no 
Gráben JGM, o Gráben MNA é truncado por falhas 
com direção variando de N36oW a N43oW. Este 
sistema de falhas transversais (NW-SE) à direção 

principal, em torno de NE-SW, cria compartimentos 
de diversas larguras e basculamentos formando um 
mosaico de blocos aproximadamente retangulares e 
desiguais. Aplicando a metodologia de interpretação 
geofísica qualitativa, descrita em 6.4.1.1, foi possível 
o desenho de um esboço estrutural desse sistema de 
grábens-horstes que apresentamos na figura 6.7.

Também a interpretação quantitativa de 
perfis obtidos dos dados do aerolevantamento 
magnetométrico ajudou a montagem desse modelo 
que agrega falhamentos deduzidos dos resultados de 
interpretação quantitativa através de modelamento 
matemático que são discutidos adiante no item 
6.4.2. Os dados geofísicos mostram uma maior 
abrangência da área afetada pela tectônica rúptil de 
caráter distensional, generalizando-a para os limites 
apontados na figura 6.7. Assim, propõe-se aqui 
modificar a anterior denominação de Gráben do Baixo 
Araçuaí, relativa à feição descrita junto ao rio Araçuaí 
e restrita à área assinalada originalmente por Saadi 
e Pedrosa-Soares (1990), para Sistema de Grábens-
Horstes do Baixo Araçuaí, incluindo agora as novas 
feições encontradas a SE e N. Concomitantemente, 
o Gráben do Baixo Araçuaí, por ser uma parte desse 
sistema, passaria a se chamar Gráben José Gonçalves 
de Minas (JGM), englobando inclusive o sub-gráben, 
acima mencionado, que encaixa os sedimentos da 
Formação São Domingos. Finalmente o horste que 
separa os dois grábens (JGM e MNA) denominar-se-
ia Horste Berilo-Virgem da Lapa.

Além das evidências dessas feições dadas 
pelos dados geofísicos, são poucas as observações, 
relativas às mesmas, na cartografia geológica. A 
mesma deficiência ocorre em relação às feições 
geomórficas, como escarpas, por exemplo, que 
evidenciariam a existência dessas estruturas na 

Figura 6.6: (a) Compartimentação morfo-estrutural da região do médio Jequitinhonha, com domínios de 1 a 4; (b) 
esquema morfo-tectônico aproximado (sem escala e sem coordenadas no original) com falhas principais, altos e baixos 
(A/B) e chapadas da Formação São Domingos (pontilhados) e Superfície Sul-Americana (traços). Adaptado de Saadi e 

Pedrosa-Soares (1990).
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Figura 6.7: Esboço estrutural do Sistema de Grábens- horstes do Baixo Araçuaí aqui proposto: 
(JGM) Gráben de José Gonçalves de Minas; (MNA) Gráben Minas Novas-Araçuaí; (BVL) Horste 
Berilo-Virgem da Lapa. (1) área com predominância de altos relativos; (2) área com predominância 
de baixos relativos; (3) traços das principais falhas inferidas dos resultados da interpretação 
quantitativa (A= alto, B= baixo); (4) traços de falhas interpretadas do mapa magnético; (5) traços 
de perfis magnetométricos para interpretação quantitativa; (6) seção geológico-geofísica rebatida 

obtida da interpretação quantitativa do perfil (sem escala vertical). 

parte relativa ao Gráben MNA. Dessa forma, 
preliminarmente, supõe-se aqui, que todo o material 
que ocupou as depressões devido ao abatimento 
corresponderia propriamente à mesma Formação 
Salinas. O material seria litologicamente semelhante, 
porém pertenceria originalmente a um nível 
estratigraficamente mais raso. Não foi feito, devido 
ao escopo deste trabalho, um estudo detalhado à 
procura de feições geomórficas típicas, associadas 
normalmente às paisagens geradas por falhamentos 
normais em regime distensivo. As observações 
feitas preliminarmente nas imagens de satélite 
não destacam feições comumente relacionadas 
a estas estruturas e suas dimensões. Supõe-se 
que a superfície topográfica atual é o resultado de 

processos de dissecação e nivelamento erosivo 
que arrasaram as evidências geomorfológicas mais 
conspícuas dessa tafrogenia, ao menos, no que tange 
ao Gráben MNA. Entretanto, as texturas geomórficas 
descritas no item 6.4.1.1.1.1 sobre o Horste Berilo-
Virgem da Lapa sinalizam a expectativa de resultados 
mais promissores que poderão ser obtidos através 
de estudos com a finalidade precípua de definir 
melhor os limites superficiais dessas estruturas aqui 
relatadas.

A geometria do modelo de interpretação 
proposto divide o sistema em dois ramos principais 
convergentes em direção ao sudoeste e formando um 
ângulo entre si, no quadrante NE, variando de N19oE 
a N60oE. O ramo de direção geral NNE-SSW, formado 
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pelo Gráben JGM e uma continuação ao norte até 
pelo menos a latitude de Rubelita e Padre Carvalho, 
segue uma linha paralela à falha de Taiobeiras cujo 
estilo (PEDROSA-SOARES; SAADI, 1989) é compatível 
com o regime de esforços distensivos. O outro ramo 
principal compreende o Gráben MNA e se estende 
aparentemente para SW e NE. Coincide este com a 
direção do Corredor Araçuaí - Minas Novas definido 
por Pedrosa-Soares (1995). Essa coincidência aponta 
para o fato de que os dados magnetométricos 
registram alguns dos diversos eventos da evolução 
geotectônica de que a área foi palco e existe uma 
superposição de informações geofísicas refletindo 
tanto o acervo estrutural dúctil quanto o rúptil.

Para sul, os dados de interpretação quantitativa 
sugerem um baixo, mas já fora da área de interesse 
deste projeto. Os trabalhos de interpretação aqui 
desenvolvidos sugerem que esse sistema pode se 
estender para além da área aqui estudada.

Devemos citar Pedrosa-Soares (1995), que 
chamou de Domínio Estrutural Araçuaí-Minas Novas 
(DAMN) a uma faixa de aproximadamente 47 km de 
largura que abrange grosso modo tanto o Gráben 
MNA quanto o horste BVL, com a mesma direção. 
Esse autor aventa o seguinte desenvolvimento 
hipotético para o DAMN:

1. durante a inversão da bacia de margem 
passiva Macaúbas, criando o Orógeno 
Araçuaí, estabeleceu-se uma estrutura em 
flor positiva;

2. durante a fase de colapso do orógeno 
abateu-se um “gráben hipotético” (sic) 
limitado pelas zonas de fraqueza das 
bordas da estrutura em flor que permitiu 
preservar dessa forma um nível crustal 
superior;

3. esta região esteve sob a ação de um 
processo erosivo durante os últimos 500 
milhões de anos dissecando uma grande 
espessura da crosta. Esta superfície 
erodida chega até o Mioceno, quando é 
esculpida a Superfície de Aplainamento 
Sul-Americana que nivela todo o relevo, 
arrasando-o até o seu nível de base;

4. no limiar Mioceno/Plioceno, processos 
neotectônicos geram o Gráben do Baixo 
Araçuaí com deposição da Formação São 
Domingos;

5. o processo erosivo atinge a Formação São 
Domingos e avança na dissecação desses 
sedimentos.

Os estudos aqui apresentados mostram 
que não apenas um gráben, mas um sistema de 
grábens e horstes se desenvolveu na região. O seu 
desenvolvimento se estende por uma área superior 
à aventada por Pedrosa-Soares (1995) e àquela 
indicada por Saadi e Pedrosa-Soares (1990). A 
maior extensão, entretanto, não é conflitante com a 
evolução da paisagem, sugerida por Pedrosa-Soares 

(1995), determinada pelos ciclos erosivos ocorridos 
no Fanerozoico e pelos efeitos da neotectônica mio-
pliocênica, resultando no sistema de grábens-horstes 
atual e que se encontra parcialmente arrasado e 
nivelado. 

A presença dessas feições rúpteis aqui 
apresentadas, embora mais recentes que os eventos 
de intensa granitogênese do Orogeno Araçuaí, tem 
importância à medida que o sistema grábens-horstes 
pode colocar lado a lado níveis crustais diferentes, 
o que pode ter implicações na exposição de zonas 
mais ou menos férteis (quanto ao potencial para 
conter pegmatitos litiníferos), a depender do nível de 
emplacement, erosão, abatimento e exumação dos 
plútons do andar 4S. Corroborando o estabelecimento 
desse modelo de sistema rúptil pode-se verificar 
que algumas feições magnéticas explicam-se por 
falhamentos normais, como é o exemplo (Figura 
6.8) da anomalia magnética “truncada” de um 
plúton granítico subaflorante pertencente ao corpo 
de granitoide a duas micas da Suíte Mangabeiras 
(PEDROSA-SOARES, 1997b). A feição ocorre no limite 
sul do Gráben MNA, a sudeste de Minas Novas. O 
seu truncamento seria resultado do abatimento de 
um bloco delimitado pelo sistema de falhamentos 
NW-SE e NE-SW já citado, com basculamento para 
NW em direção ao eixo do gráben, formando um 
hemigráben.

Algumas das diversas estruturas relacionadas 
às deformações em regime dúctil e rúptil que 
atuaram na área têm expressão geofísica. 
Particularmente nesse trabalho, a informação 
obtida pela interpretação dos dados magnéticos 
e gamaespectrométricos está indicando que o 
método constitui ferramenta importante para o 
desenvolvimento do conhecimento geológico.

6.4.1.1.1.3 - Zona de Cisalhamento de Minas Novas

Na região central da área estudada, tendo 
como ponto de referência as coordenadas geográficas 
42o15’W e 17o00’S, onde se distribuem as localidades 
de Francisco Badaró, Jenipapo de Minas, Minas 
Novas, Chapada do Norte e Araçuaí, ocorre uma faixa 
que magneticamente se apresenta pela presença de 
feixes de lineamentos magnéticos de direção NE-SW. 
Esses lineamentos são apresentados na figura 6.9, na 
sua melhor expressão, através do mapa da derivada 
de segunda ordem da componente vertical do campo 
magnético terrestre.

A faixa de maior concentração de lineamentos 
está destacada e teria a melhor correspondência com 
a faixa de 30 km de largura (Corredor Minas Novas) 
esboçada por Alkmin et al. (2006) e superposta à 
posição do Gráben MNA. Entretanto, os lineamentos 
magnéticos NE-SW ocorrem também na Zona 
Magneticamente Anômala Berilo-Virgem da Lapa 
(ZMABVL), a NW, e nesse caso sua largura total seria 
maior e coincidiria mais com o Domínio Estrutural 
Araçuaí-Minas Novas (DAMN) (PEDROSA-SOARES, 
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1995), de maior largura e cujo limite é explicitado, 
por esse autor, por uma falha transcorrente a NW. 
Independente dessas diferenças na sua geometria, 
essa faixa corresponde a uma zona de cisalhamento 
transcorrente dextral, já definida por esses autores. O 
sentido do movimento pode também ser observado 
geofisicamente pelo deslocamento relativo entre os 
fragmentos de um dique em movimento aparente 

transcorrente dextrógiro assinalado na mesma 
figura.

A coincidência, pelo menos parcial, entre 
essas feições de caráter dúctil e as feições rúpteis 
anteriormente descritas reforça a ideia da 
recorrência dos eventos tectônicos sobre as mesmas 
zonas de fraqueza que foram reativadas durante o 
desenvolvimento geológico da região.

Figura 6.8: Anomalia magnética 
de Sinal Analítico de um plúton 
granítico subaflorante truncado 
por falhas normais com bloco 
basculado. Traço de falha (tracejado 
preto); A=Alto; B=Baixo; (↑) 
sentido de mergulho interpretado 
para a superfície do topo do bloco 

basculado.

Figura 6.9: Zona de Cisalhamento do Corredor Minas-Novas destacada no mapa de Segunda Derivada 
Vertical do campo magnético terrestre. (1) lineamento magnético; (2) dique.
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6.4.1.1.2 - Expressão Magnetométrica de Plútons 
Graníticos

O levantamento geofísico recente denominado 
Área 17 do convênio CPRM-CODEMIG, revela com 
bastante clareza a existência de um conjunto de 
anomalias magnéticas de forma curva ou elíptica, 
às vezes concêntricas associadas a alguns corpos 
graníticos já cartografados. Essas anomalias anelares 
são a expressão magnética das feições plutônicas 
primárias geradas pela cinemática da intrusão, 
como ressaltado no item 6.3. Estão possivelmente 
relacionadas ao fluxo magmático e aos esforços a 
que está submetido o material magmático viscoso 
em ascensão na crosta terrestre. 

A título de exemplo, citamos o corpo intrusivo 
denominado Granito Medina, um batólito granítico 
de formato elíptico com eixo maior ESE-WNW, 

com aproximadamente 820 km2. Esse corpo está 
parcialmente situado na Folha Comercinho e está 
incluído, portanto na área do presente projeto. O 
Granito Medina tem várias feições geomórficas 
que são inequivocamente reconhecidas tanto 
nas imagens de radar do Projeto RADAM-BRASIL 
quanto nas imagens Landsat ETM+ e se destaca 
no cenário geológico como um domo granítico 
de grandes proporções. Segundo Pinto (2008), a 
rocha é isotrópica estruturalmente, mas apresenta 
fluxo magmático nas bordas, além de outros 
locais do maciço. Pinto (2008) mapeou três fácies 
petrográficas (entre as quais, a fácies m3 é mais 
rica em FeO e Fe2O3, pelas análises litoquímicas) 
distribuídas de forma aproximadamente zonada 
e concêntrica (Figura 6.10). O Granito Medina 
é classificado como pertencente ao andar Єγ5A
pós-colisional.

Figura 6.10: Segmento dos mapas geológicos das folhas Comercinho (HEINECK et al., 2008) e Jequitinhonha (PINTO, 
2008) em escala 1:100.000 (no original). Tracejado grosso (preto) reforçando o contato entre o Granito Medina e as 

encaixantes.
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O formato elíptico desse domo é típico de 
rochas intrusivas ácidas e apresenta-se com nitidez 
no mapa de Sinal Analítico (Figura 6.11). O casamento 
das informações geofísicas e geológicas, nesse caso, 
corrobora a relação das anomalias magnéticas, 
que seguem esse padrão anelar, às feições de fluxo 
magmático e/ou variações composicionais devidas a 
diferentes pulsos magmáticos. As feições primárias são 
responsáveis pelas anomalias características desses 
plútons e representam a sua marca ou assinatura 

reconhecível nos mapas magnéticos. Embora Pinto 
(2008) descreva essas rochas em geral como não 
magnéticas, assinala o autor a presença de magnetita 
na borda nordeste do maciço. Por outro lado, as 
medidas feitas em laboratório (OLIVEIRA, 2010) 
mostram uma susceptibilidade magnética média de 
1,25x10-3SI para o granito 5A, superior, portanto, aos 
granitoides tipo S e aos metassedimentos e somente 
inferior à susceptibilidade magnética dos granitos 
tipo I. 

Figura 6.11: Trecho do mapa de Sinal 
Analítico mostrando as anomalias 
elípticas concêntricas vistas no centro 
do domo Granito Medina, além do 
contato externo bem delimitado por 
anomalia bem intensa (valores mais 

altos em vermelho). 

Essas anomalias tão características nos 
informam igualmente que a dinâmica do processo 
intrusivo cria anisotropias (planos e lineações 
de fluxo magmático) que tendem a se aproximar 
internamente das geometrias elíptica ou circular 
durante a ascensão do material magmático. 
Esse fenômeno magmático e geofísico, tão bem 
representado no Granito Medina, pode ser observado 
também no domínio dos granitos Єγ4S, através dos 
mapas geofísicos que autorizam, dessa forma, a 
generalização do fenômeno para este último tipo de 
granitoide, que encerra maior interesse econômico 
considerando que lhe é atribuída a origem dos 
fluidos geradores dos pegmatitos litiníferos na área.

Sustentam essa analogia, as anomalias 
magnéticas (levantamento CPRM-CODEMIG, Área 
8) observadas na área alvo do projeto atual que 
reproduzem esse padrão aproximadamente elíptico 
(Figura 6.12), ocorrendo nas áreas associadas 
às unidades graníticas cambrianas do tipo Єγ4S 
mapeadas e denominadas: granitos Teixeirinha 
(Fácies 1 e 2), Córrego da Chuva, Fazenda Areão e 

Murici, e Granito Pegmatoide Córrego Taquaral. 
No âmbito dos granitoides do tipo Єγ3S também 
ocorrem essas anomalias magnéticas anelares, assim 
como já foi demonstrado para os granitos Єγ5I. 

Particularmente, na figura 6.12 são mostradas 
essas elipses interpretadas no NE da Zona de 
Cisalhamento de Minas-Novas (item 6.4.1.1.1.3) 
e cujo alinhamento de seus eixos poderia sugerir 
que esta é uma zona preferencial para penetração 
do magma granítico, entretanto a observação da 
distribuição e orientação dos eixos do plútons 
(elípticos) por toda a área não permite fazer essa 
afirmação.

De acordo com o procedimento já descrito 
foram traçados de forma esquemática os limites 
aproximados de diversas anomalias isoladas 
em formato elíptico sobre o mapa integrado de 
interpretação geofísica-estrutural. Essas anomalias 
isoladas representam esquematicamente a 
projeção em planta e a extensão aproximada de 
plútons graníticos, possivelmente representativos 
das diversas gerações de rochas magmáticas 
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presentes na área, aflorantes ou não. A figura 
6.13 é uma apresentação simplificada do mapa, 
criada para ressaltar a relação espacial entre 
as elipses interpretadas e traçadas sobre as 
anomalias magnéticas isoladas e a área aflorante 

somente dos granitos 4S cartografada no mapa 
geológico. As elipses interpretadas individualizam 
e destacam os diversos plútons e mostram a 
relação direta de alguns deles com os granitoides
4S.

Figura 6.12: Elipses (esquerda) traçadas sobre o mapa de Sinal Analítico representando 
esquematicamente a projeção em planta e a extensão aproximada de plútons graníticos pertencentes 
ao evento magmático Єγ4S e Єγ5I. Em cinza (direita), os afloramentos de granitos Єγ4S (cinza-claro) e 

Єγ5I (cinza-escuro).

Figura 6.13: Elipses interpretadas através das 
anomalias geofísicas e evidências de sensoriamento 
remoto representando esquematicamente os plútons 
intrusivos e mostrando a relação espacial de alguns 
com a ocorrência de granitoides Єγ4S (verde) de maior 

interesse ao projeto.
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Algumas dessas anomalias estão relacionadas 
aos plútons subaflorantes pertencentes às unidades 
aqui citadas, comprovando a sua identidade, outras 
evidenciam plútons não aflorantes cuja tipologia é 
indeterminada. Observa-se (Figura 6.13) também 
que a maioria das elipses tem seu eixo maior na 
direção do quadrante nordeste, sugerindo uma 
tendência regional.

6.4.1.1.2.1 - Proximidade entre Pegmatitos e 
Plútons Graníticos

A associação entre essas anomalias geofísicas 
elípticas e os granitoides do tipo Єγ4S, fontes de 
material fértil, revelada pelos estudos geofísicos 
amplia a área para a potencial ocorrência de 

pegmatitos. As interpretações indicadas de possíveis 
plútons não aflorantes devem ser consideradas como 
uma plausível explicação para algumas ocorrências de 
pegmatitos que se situam distantes de suas origens, 
como sugerem os mapas geológicos e o registro 
de ocorrências pegmatíticas (Figura 6.14). De fato, 
a grande maioria das ocorrências cadastradas de 
pegmatitos distribuídas pela área (BIZZI et al., 2003) 
e cadastramento deste projeto está a uma distância 
inferior a 12 km de um afloramento já mapeado 
de granito Єγ4S. Alguns corpos pegmatíticos que 
ocorram a maiores distâncias dos corpos graníticos 
Єγ4S e não estejam associados a outros tipos de 
granitos aflorantes podem eventualmente estar 
associados a estes corpos não aflorantes, podendo 
abrir a perspectiva de novas frentes de prospecção.

Figura 6.14: Ocorrências de 
pegmatitos cadastrados em 
Bizzi et al. (2003), limitadas 
arbitrariamente à extensão 
de um retângulo de 167x249 
km mostrando: área de 
exposição dos granitoides 
4S (verde); buffer de 12 km 
do contato mais próximo de 
granitoide 4S (azul); elipses 
esquemáticas interpretadas 
como plútons graníticos 
(vermelho); ocorrência 

cadastrada (●).
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6.4.2 - Interpretação Quantitativa 

6.4.2.1 - Profundidade Euler

Segundo Thompson (1982 apud WHITEHEAD; 
MUSSELMAN, 2005), a seguinte equação:

onde 
x0,z0 são as coordenadas de uma fonte pontual 

(dipolo magnético);
N é chamado de índice estrutural e representa 

o tipo de fonte que é expresso pela anomalia 
magnética;

T é a intensidade magnética total;
B representa um fator perturbador regional.

pode ser resolvida para as três incógnitas (x0, z0, B) 
e para um fator N específico através de um sistema 
de equações sobredeterminado para os dados 
de um perfil do campo magnético terrestre. Essa 
equação diferencial parcial é derivada da equação de 
homogeneidade de Euler.

O processo também chamado de 
deconvolução de Euler relaciona o campo magnético 
e seu gradiente à localização da fonte de uma 
anomalia, com o grau de homogeneidade expresso 
pelo índice estrutural. Um sistema de equações 
sobredeterminado é montado utilizando-se uma 
janela sobre parte dos pontos medidos do perfil e 
uma solução por mínimos quadrados é obtida para 
esses pontos. A janela móvel se desloca por todo 
o perfil. São utilizados vários valores de N para a 
procura da solução mais adequada ao tipo de fonte 
da anomalia (dique, esfera, dipolo). A aplicação 
desse método, em dados magnetométricos aéreos 
e terrestres, produziu bons resultados mostrando o 
padrão de falhas normais e contatos geológicos em 
subsuperfície, no estudo sobre geotermalismo do 
sistema de falhamentos do Lago Magadi no domínio 
do Rift Queniano (KOMOLAFE et al., 2013).

Neste projeto foram processados cinco 
perfis aeromagnéticos sobre o Sistema de Grábens-
horstes do Baixo Araçuaí visando uma avaliação 
quantitativa preliminar da extensão e profundidade 
dos grábens interpretados. A situação dos perfis 
é mostrada na figura 6.7 e na figura 6.15 são 
apresentadas as seções rebatidas em escala. As 
profundidades apresentadas referem-se à topografia 
de uma superfície em profundidade que poderíamos 
chamar de embasamento magnético aparente. Essa 
superfície representa a solução matemática mais 
consistente (no modelo 2D na direção perpendicular 
ao perfil, os objetos são considerados infinitos) e 
pode corresponder a um nível com susceptibilidade 
magnética mais alta que a das rochas sobrejacentes. 
De fato, os resultados obtidos, como se pode 
observar, têm consistência com estruturas geológicas 

originadas por regimes tracionais tanto no âmbito 
de cada um dos perfis como em seu conjunto, pela 
sua continuidade. Nos perfis se pode observar que 
a construção desses desníveis, como sugerem as 
seções geofísicas interpretadas, se dá através de 
sequências de falhamentos normais, paralelos e 
escalonados e produzindo grábens, hemigrábens 
(basculados) e horstes.

Observa-se que os falhamentos do gráben MNA 
têm maiores rejeitos e sua calha, mais larga, supera 
os rejeitos do gráben JGM em grande proporção. Os 
falhamentos são normais de alto ângulo e, na região 
do perfis 2 e 4, as profundidades interpretadas no 
gráben MNA chegam a superar os três quilômetros. 
Essa grande dimensão reforça a possibilidade de que 
o Sistema de Grábens-horstes do Baixo Araçuaí tenha 
se desenvolvido a partir dos esforços distensivos 
relacionados ao colapso do Orógeno Araçuaí. 
Posteriormente, após a fase de ação dos processos 
de modelamento geomorfológico de dissecação 
e aplainamento fanerozoicos (PEDROSA-SOARES, 
1995), teria sido reativado, a partir do Plioceno, 
como propõem Saadi e Pedrosa-Soares (1990). 

6.5 - APLICAÇÃO DE DADOS AEROGEOFÍSICOS 
À PROSPECÇÃO DE PEGMATITOS LITINÍFEROS

Os pegmatitos da região do Campo Pegmatítico 
de Itinga estão associados geneticamente aos 
granitos do evento magmático Єγ4S, segundo Sá 
(1977) e Sá e Ellert (1981). Ao mesmo tempo, Paes et 
al. (2010b) sugerem que no rol dos guias prospectivos 
indicados para esses pegmatitos esteja a sua resposta 
geofísica radiométrica no canal do potássio. Em suas 
observações, os autores correlacionam os sinais 
relativos de potássio médio/altos com zonas férteis 
em áreas recortadas por material félsico, incluindo 
granito, “granito pegmatoide” e pegmatitos 
intrudidos nos metassedimentos (Grupo Macaúbas e 
Formação Salinas).

Estudos de geofísica terrestre realizados por 
Vieira e Fontes (1984) e Vieira e Drews (1986) em 
duas áreas no âmbito do Campo Pegmatítico de 
Itinga, na Folha Itaobim, concluíram que os métodos: 
magnetometria de campo total, eletromagnético 
(CRONE EM), gamaespectrometria (CT, K, U, Th) 
não apresentaram resultados satisfatórios para a 
discriminação de pegmatitos. Os levantamentos 
terrestres foram realizados com espaçamento 
entre as medidas de 10 metros (magnetometria e 
gamaespectrometria) e o espaçamento máximo de 
40 metros entre os perfis paralelos entre si traçados 
sobre os corpos pegmatíticos. As dimensões dos 
corpos pegmatíticos estudados eram da ordem 
métrica a dezenas de metros e estes estavam 
encaixados em xisto. Os solos na região são 
predominantemente residuais, de natureza areno-
argilosa, com tonalidades alaranjadas e espessuras 
que giram em torno de 3 metros. Sobre esses 
pegmatitos aflorantes “desenvolve-se o elúvio, 



90

Área do Médio Rio Jequitinhonha, Nordeste de Minas Gerais

Figura 6.15: Mapa de perfis interpretados rebatidos sobre seu traço a partir dos dados magnetométricos, mostrando o 
sistema de falhamentos normais escalonados que compõem o Sistema de Grábens-horstes do Baixo Araçuaí. Localidades 

em azul.
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formando um cascalho (seixos de quartzo + mica + 
solo), com espessura em torno de 2 metros”. 

Os prognósticos para a aplicação dos métodos 
geofísicos acima citados na prospecção direta de 
pegmatitos não são animadores. Essa assertiva se dá 
em função de ausência de contrastes físicos e químicos 
dos pegmatitos em relação às rochas hospedeiras. 
Entretanto considerando que em algumas áreas 
de grande concentração de pegmatitos ocorrem 
também veios graníticos com K-feldspato, este 
mineral potássico pode prover o contraste geofísico 
necessário com a rocha encaixante, formada por 
xistos pobres em potássio, para a sua detecção. 
Dessa forma, optou-se por tratar os dados geofísicos 
através de razões ou índices calculados entre os 
canais radiométricos, a exemplo do que é feito para 
áreas de alteração hidrotermal com potassificação 
(PIRES, 1995). 

6.5.1 - Utilização de Razões ou Índices para a 
Discriminação de Zonas de Alteração Hidrotermal

Os efeitos dos fatores ambientais na resposta 
radiométrica, tais como umidade do solo, vegetação 
e topografia são menos evidentes em razões entre 
canais. As razões entre canais, portanto, correlacionam-
se mais com as unidades geológicas (IAEA, 2003). 
Como normalmente há uma alta correlação entre 
os canais, as razões geralmente mostram mudanças 
sutis que não são perceptíveis nos canais individuais. 
Decorrem dessa sensibilidade as vantagens de 
sua aplicação na procura de sutis relações que 
permitam identificar as zonas férteis em pegmatitos.

No tratamento dos dados apresentado a seguir 
optou-se por processar exclusivamente os dados do 
levantamento geofísico da Área 8, considerando-se 
que este levantamento cobriu área superior a 90% 
das litologias de interesse ao projeto sendo, portanto 
bastante representativo quanto aos resultados que 
foram produzidos. Além disso, dessa forma evitou-
se misturar os dados dos diferentes levantamentos 
que completam o polígono envolvente do projeto 
em função de possibilidades de introdução de 
erros. Erros esses induzidos pelas sempre presentes 
discrepâncias entre dados de levantamentos 
adjacentes devido a variações normais de calibração, 
processamento etc. Para os cálculos aqui realizados, 
apesar desses critérios mais restritivos, foi possível 
separar uma massa de dados de até centenas de 
milhares de amostras, fato este que viabilizou 
abordagens estatísticas robustas para avaliação dos 
resultados obtidos com razões e índices na tentativa 
de discriminação das zonas ricas em pegmatitos. 
A abordagem estatística dos dados geofísicos e 
das propriedades físicas das rochas é utilizada, 
por exemplo, em Bosum et al. (1984), na África. 
Associando-se as unidades litológicas aos valores 
quantitativos das medidas geofísicas ficam abertas 
as possibilidades de toda uma gama de tratamentos 
estatísticos, desde a estatística descritiva básica até 
as técnicas mais avançadas.

6.5.1.1 - Fator F

Efimov (1978 apud BIONDI; BARTOSZECK; 
VANZELA, 2001)

“introduziu o uso do chamado fator F 
determinado pela relação:

Na qual K, U e Th são os valores equivalentes 
desses elementos calculados a partir dos dados 
da gamaespectrometria. O fator F, na forma como 
é calculado, corrige a radioatividade provinda de 
outras fontes que não o Potássio 40, e é considerado 
um indicador de zonas hidrotermalizadas melhor 
que os teores simples de K, U e Th.”.

Ao estudar depósitos de caulim de origem 
hidrotermal na região de Campo Alegre (SC), Biondi 
et al. (2001) concluíram que o fator F teve um melhor 
desempenho que o canal individual de Potássio 
equivalente. Neste projeto, o fator F foi calculado 
apenas para os metassedimentos e os granitoides 
Єγ4S, unidades de interesse ao projeto conforme 
critério justificado no item 6.5 deste capítulo.

Em área fértil, a NE de Araçuaí, o fator 
F calculado foi submetido incialmente a uma 
comparação empírica em mapa (Figura. 6.16) onde 
se pode perceber que os pegmatitos ocorrem 
associados tanto a valores de F mínimos quanto 
máximos e intermediários, não permitindo identificar 
uma relação entre a ocorrência de pegmatitos com 
alguma faixa desse parâmetro.

Visando um aprofundamento nessa questão 
procedeu-se uma avaliação do ponto de vista 
da estatística básica para melhor caracterizar 
o comportamento desse fator, analisando-o 
separadamente para os metassedimentos e para as 
áreas de granitos Єγ4S. Dessa forma inicialmente 
calcularam-se os parâmetros apresentados na tabela 
6.2.

A distribuição dos valores de F nos 
metassedimentos apresentou-se assimétrica positiva 
se afastando do modelo de distribuição gaussiano. 
Os histogramas construídos demonstram bem essa 
característica e em função desse comportamento 
verificou-se que a anamorfose logarítmica se 
encarregou de atingir um melhor ajuste (LICHT, 
1998). Esse comportamento pode ser visualizado na 
figura 6.17 a e c. Também foram plotadas as curvas 
de probabilidade normal que corroboram esse ajuste 
e evidenciam a presença de mais de uma população, 
sendo provavelmente esse o caso de uma distribuição 
bimodal (Figura. 6.17 b e d).

Da mesma forma, a distribuição dos valores 
F sobre os granitoides Єγ4S foi estudada através 
dos gráficos apresentados na figura 6.18. Nesse 
caso, a bimodalidade da população Єγ4S se 
apresenta mais evidente no histograma da figura
6.18 c.



92

Área do Médio Rio Jequitinhonha, Nordeste de Minas Gerais

Figura 6.16: Mapa do fator F calculado sobre as unidades metassedimentares e granitoides 4S, com classes de faixas 
de valores representando múltiplos do desvio padrão de toda a população de F e a localização (▲) dos pegmatitos 

cadastrados na Folha Itaobim (PAES et al., 2010a).

Média Mediana Mínimo Máximo Variância Des.Pad.
FATOR_F 2,779314 2,72534 1,00026 15,03764 0,497785 0,705539

KD 0,045434 0,026797 -0,75416 3,5595 0,062735 0,250469

Média Mediana Mínimo Máximo Variância Des.Pad.
FATOR_F 4,776256 3,93784 0,63393 32,19058 8,817492 2,969426

KD 0,180523 0,064839 -0,79689 4,6328 0,301958 0,54950731986
31986

N Válido

Metassedimentos
N Válido
227659
227659

Granitos Єγ4S

Tabela 6.2: Parâmetros estatísticos básicos dos fatores F e Kd calculados a partir de 259645 amostras obtidas do 
levantamento aerogeofísico da Área 8, correspondendo cada amostra a um ponto de medida executada sobre os 

metassedimentos ou granitoides Єγ4S.



Projeto Avaliação do Potencial do Lítio no Brasil

93

Figura 6.17: Histogramas e gráficos de probabilidade normal do fator F (a e b) e de log10F (c e 
d) calculados para os metassedimentos. Em vermelho, a expectativa para uma distribuição 

normal unimodal.

Figura 6.18: Histogramas e gráficos de probabilidade normal do fator F (a e b) e de log10F(c 
e d) calculados para os granitoides Єγ4S. Em vermelho, a expectativa para uma distribuição 

normal unimodal.
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Figura 6.19: Modelos de mistura de populações que compõem as distribuições do fator F (log10F) interpretadas como 
bimodais nos metassedimentos (a) e granitos Єγ4S (b) cobertos pelo levantamento aerogeofísico da Área 8. Tracejada 
em preto a solução obtida para a distribuição bimodal simulada e ajustada sobre o histograma original medido. Linhas 

contínuas (vermelha e verde) representam as populações componentes.

Considerando-se válida essa asserção (mais 
de uma população) procurou-se identificar essas 
populações caracterizando-as em termos de seus 
parâmetros estatísticos básicos e discriminando-as 
através de modelos de mistura. Os modelos de mistura 
de população são obtidos através de simulações 

de mistura de populações arbitradas até que os 
parâmetros das populações simuladas reproduzam 
a distribuição original, bimodal neste caso. A figura 
6.19 apresenta os modelos de mistura calculados 
para o fator F tanto para os metassedimentos (Figura 
6.19 a) como para os granitoides Єγ4S (Figura 6.19 b). 

Vale ressaltar no gráfico 6.19 b, que existe 
claramente uma predominância da população 1 à 
direita do histograma, isto é, na área de valores mais 
altos (curva vermelha). Essa população pode ser, por 
hipótese, aquela que representa a distribuição de 
zonas mais potassificadas. Nesse caso, à medida que 
nos deslocamos para a direita no gráfico, aumenta 
a probabilidade de encontrar uma amostra que 
pertença à população 1. Assim, os alvos são os 
locais onde F seria mais alto, em função da presença 
de zonas mais ricas em potássio, e ocorreriam em 
áreas de predominância de ocorrência da população 
1. Utilizando a técnica interpretativa em Licht 
(1998) foi feita uma partição dos valores a serem 
utilizados para criar uma escala quantitativa de um 
mapa de F nas áreas de ocorrência de granitoides 
Єγ4S que pudesse estimar a probabilidade de 
ocorrência de cada uma das duas populações (1 
e 2). Essa informação é expressa numericamente 
em determinadas faixas (ou classes da legenda) 
escolhidas com base na distribuição estudada. As 
faixas da legenda com maior presença da população 
1 poderiam ser áreas prioritárias para maiores 
investigações. Considerando arbitrariamente os 

limites da população predominante (2 com 66,7% das 
amostras) entre 2,5% e 97,5%, isto é, o equivalente 
a 95% da gama de ocorrência de toda a população 2, 
obteve-se a seguinte escala para valores de F sobre 
os granitoides Єγ4S:

Faixa 1: F > 7,58;
Faixa 2: 0,12 <= F <= 7,58;
Faixa 3: F < 0,12.

Devido às diferentes proporções das 
populações 1 e 2 em cada segmento teremos as 
seguintes expectativas nas faixas de interesse ao 
projeto:

Faixa 1: estima-se que ocorrerão 6 indivíduos 
da população 1 para cada indivíduo da população 
2. É a faixa de maior interesse para a prospecção 
consideradas as premissas adotadas;

Faixa 2: estima-se que ocorrerão 3 indivíduos 
ou amostras da população 2 para cada indivíduo da 
população 1. A faixa corresponde ao limite arbitrado 
de 95% de ocorrência da população 2;
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Faixa 3: irrelevante para o projeto. Baixos 
valores de F.

Recomenda-se que a Faixa 1 seja também 
um dos condicionantes prioritários para a seleção 
de áreas de prospecção de pegmatitos sobre os 
granitoides Єγ4S, embora as áreas da Faixa 2 não 
estejam descartadas.

6.5.1.2 - Fator Kd

Segundo a proposta de Saunders et al. (1994 
apud PIRES, 1995):

“os teores de Tório são usados como controle 
litológico para definir os valores ideais de Urânio e 
Potássio para cada amostra. A ideia central é de que 
os efeitos litológicos e ambientais que influenciam a 
concentração aparente de Tório também afetam o 
Potássio e Urânio de modo previsível”. 

Ainda, para esse autor (idem, ibidem):

“a dependência da concentração de Potássio 
com relação ao Tório é representada por uma 
função linear que passa pela origem. A inclinação da 
reta é determinada pela razão entre os valores de 
Potássio (Ks) e os valores de Tório (Ths). Caso exista 
o interesse de estudar o comportamento do Urânio, 
procedimento análogo deve ser desenvolvido para 
esse radioelemento. Para o Potássio temos a relação:

Onde Ki é o valor ideal de Potássio, definido a 
partir da concentração de Tório para aquele ponto de 
observação.

Os desvios dos valores reais a partir dos valores 
ideais, calculados para cada ponto, foram obtidos 
usando a equação:”

Figura 6.20: Histogramas e 
gráficos de probabilidade 
normal do fator Kd 
(a, b) e de log10Kd (c, 
d) calculados para os 
metassedimentos. Em 
vermelho, a expectativa 
para uma distribuição 

normal unimodal.

Os valores de Kd representam os desvios em 
relação ao comportamento médio daquela unidade 
litológica. Dessa forma, o fator Kd foi calculado 
para todas as unidades de interesse no âmbito da 
área do projeto, ou seja, os metassedimentos do 
Grupo Macaúbas e da Formação Salinas, além dos 
granitoides Єγ4S, utilizando-se as médias de cada 
uma dessas unidades. 

Os valores de alguns parâmetros estatísticos 
básicos estão apresentados na tabela 6.2 do item 
anterior, onde se vê que o fator Kd para os granitoides 
Єγ4S tem média superior à dos metassedimentos. 
Para melhor avaliar o comportamento desse 
índice foram construídos histogramas e curvas 
de probabilidade normal para as populações 
estudadas e os mesmos são apresentados nas figuras
6.20 e 6.21.
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Figura 6.21: Histogramas e 
gráficos de probabilidade 
normal do fator Kd (a 
e b) e de log10Kd (c e 
d) calculados para os 
granitoides Єγ4S. Em 
vermelho, a expectativa 
para uma distribuição 

normal unimodal.

Observa-se nas figuras que a anamorfose 
logarítmica ajustou melhor os histogramas para a 
distribuição gaussiana, principalmente os dados 
sobre os granitos Єγ4S (Figuras 6.21 a e c), onde o 
histograma tem marcante assimetria positiva. Nota-
se também que a curva de probabilidade normal para 
log10Kd apresenta-se com um formato que sugere a 
multimodalidade.

Da mesma forma que no item anterior 
(6.5.1.1), os dados foram interpretados no sentido 
de particionar as amostras em populações 
componentes, em função do aparente caráter 
multimodal das distribuições.

Na figura 6.22 apresentamos os resultados 
dessa interpretação para os dois grupos
analisados.

Figura 6.22: Modelos de mistura de populações que compõem as distribuições do fator Kd (log10Kd) interpretadas como 
bimodais nos metassedimentos (a) e polimodais nos granitos Єγ4S (b), cobertos pelo levantamento aerogeofísico da 
Área 8. Tracejada, em preto, a solução obtida para a distribuição polimodal simulada e ajustada sobre o histograma 

original medido. Linhas contínuas (vermelha, verde e azul) representam as populações componentes.



Projeto Avaliação do Potencial do Lítio no Brasil

97

Nota-se que em relação aos metassedimentos 
(Figura 6.22 a), a superposição entre as populações 
1 e 2 é bastante grande no modelo interpretado, 
não havendo ganhos significativos em separá-las por 
métodos mais elaborados. Já nos resultados (Figura 
6.22 b) obtidos pelo modelamento de misturas sobre 
os granitoides Єγ4S, a população 1 é equivalente a 
82,1% das amostras estudadas sobre essa litologia, 
permitindo recomendar que, grosseiramente 
falando, as faixas com valores superiores à sua 
média aritmética seriam aquelas obviamente 
com valores mais altos e, por conseguinte, mais 
adequadas à prospecção conforme as premissas 
assumidas pelo método. Ressalta-se aqui que 
embora nesse caso os resultados pouco difiram de 
uma simples seleção óbvia dos valores mais altos 
de Kd, os estudos aqui apresentados permitem uma 
visão mais profunda desse aspecto do fenômeno 
e explicam, de certa maneira, as dificuldades 
encontradas para a caracterização desses 
pegmatitos através dos métodos geofísicos aqui
empregados.

6.5.1.3 - Avaliação dos Resultados de Aplicação dos 
Índices e Razões

Os resultados aqui obtidos estão baseados 
em tratamentos estatísticos básicos aplicados sobre 
um conjunto de dados de centenas de milhares de 
amostras. Também, voltamos a assinalar que a área 
estudada e coberta pelo levantamento aerogeofísico 
da Área 8 (convênio CPRM/CODEMIG) abrange, 
grosseiramente falando, cerca de 90% das litologias 
alvo desses estudos dentro da área delimitada neste 
projeto. Essa expressiva base de dados provida 
pelo levantamento aerogeofísico tornou bastante 
robustas as observações e conclusões feitas através 
do tratamento desses dados.

A comparação entre os resultados obtidos 
na aplicação dos fatores Kd e F nas populações 

de amostras obtidas sobre metassedimentos e 
granitoides Єγ4S mostrou que os metassedimentos 
têm um comportamento mais homogêneo e há 
realmente menor variabilidade dos parâmetros 
medidos sobre essa litologia, fato esse que, a nosso 
ver, reflete a boa qualidade da cartografia geológica 
no patamar da escala 1:100.000 utilizada no projeto. 
Por outro lado, os resultados mostraram que os 
granitoides apresentam maior variabilidade, do 
ponto de vista geofísico, apresentando variações 
mais marcantes que posteriormente devem ter suas 
raízes investigadas.

A comparação entre os fatores Kd e F mostrou 
que os parâmetros têm respostas semelhantes 
a um nível estatisticamente significativo, como 
demonstram os gráficos de correlação entre esses 
parâmetros, utilizando os mesmos dados aqui 
citados, na figura 6.23. Os valores calculados para 
o coeficiente de correlação r são de 0,829 para os 
metassedimentos e 0,732 para os granitoides. 
Esses resultados são altamente significativos dado 
ao número de amostras utilizadas. Dessa forma, 
nos permitem dizer, que nesse caso específico, a 
utilização de qualquer um dos índices, dispensa 
a aplicação e cálculo do outro, dada a sua
equivalência.

Os resultados, aqui apresentados, sugerem 
que além do baixo contraste entre as propriedades 
físicas dos pegmatitos e as encaixantes, também a 
presença comum de características de bimodalidade 
das populações, na forma que se apresentaram nos 
modelos de mistura interpretados, não favorece o 
potencial de discriminação dos métodos geofísicos 
aplicados, dentro dos limites da abordagem e 
metodologia utilizadas. Entretanto, as populações 
destacadas com maior resposta no canal de potássio, 
como foi observado principalmente nos dados 
relativos às áreas de granitoides Єγ4S, podem 
ensejar algum critério prospectivo a ser estudado 
futuramente.

Figura 6.23: Gráficos de dispersão entre os índices F e Kd referentes aos metassedimentos e granitoides Єγ4S.
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6.6 - CONCLUSÕES

Os estudos geofísicos realizados permitiram 
apresentar as seguintes conclusões:

• A Zona Magneticamente Anômala Berilo-
Virgem da Lapa-ZMABVL é uma zona 
que tem expressão magnética no mapa 
Sinal Analítico do Campo Magnético 
Terrestre e coincide com a região onde 
o sistema de fraturas NW-SE e NE-SW 
verificado em imagens de satélite é mais 
conspícuo evidenciando uma rocha mais 
magnetizada, embora sem discriminação 
na cartografia geológica consultada;

• Os dados magnetométricos comprovam 
claramente a presença de falhamentos 
normais associados às direções assinaladas 
pelos sistemas de fraturas NW-SE e NE-SW;

• A interpretação qualitativa e quantitativa 
dos dados geofísicos permitiu identificar 
um importante sistema fanerozoico de 
grábens-horstes que inclui o Gráben 
do Baixo Araçuaí (SAADI; PEDROSA-
SOARES, 1990), para o qual propomos 
a denominação de Sistema de Grábens-
Horstes do Baixo Araçuaí. O atual Gráben 
do Baixo Araçuaí passaria a se chamar 
Gráben José Gonçalves de Minas (JGM);

• Pertencem também ao Sistema de 
Grábens-Horstes do Baixo Araçuaí o 
Gráben Minas Novas-Araçuaí e o Horste 
Berilo-Virgem da Lapa;

• As interpretações quantitativas de perfis 
magnetométricos indicam desníveis atuais 
que atingem grandezas superiores a 3 km 

entre grábens, hemigrábens e horstes e a 
presença de falhamentos escalonados na 
arquitetura do Sistema de Grábens-Hortes 
do Baixo Araçuaí;

• A associação entre algumas anomalias 
geofísicas elípticas e os granitoides 
do tipo Єγ4S, fontes de material fértil, 
revelada pelos estudos geofísicos amplia 
a área para a potencial ocorrência de 
pegmatitos. As interpretações indicadas 
de possíveis plútons não aflorantes devem 
ser consideradas como uma plausível 
explicação para algumas ocorrências de 
pegmatitos que se situam distantes de 
suas origens, como sugerem os mapas 
geológicos e o registro de ocorrências 
pegmatíticas;

• Os estudos visando à caracterização 
gamaespectrométrica das respostas dos 
metassedimentos e granitoides Єγ4S 
detectaram que as distribuições das 
populações de dados geofísicos medidos 
sobre estas litologias e representados 
pelos índices F e Kd são em geral 
assimétricas positivas, se aproximam 
da distribuição lognormal e apresentam 
bimodalidade;

• A bimodalidade com extensa superposição 
de populações dificulta e confunde a 
discriminação de alvos de alto valor de F 
ou Kd para a prospecção de pegmatitos;

• Os fatores F e Kd calculados demonstraram 
ter alto grau de correlação e, portanto, 
neste caso, o emprego de um ou outro é 
equivalente.
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7 - ESTUDOS ESPECTRAIS

7.1 - ANÁLISES ESPECTROSCÓPICAS (ESPEC-
TROSCOPIA DE REFLECTÂNCIA)

7.1.1 - Introdução

Análises espectroscópicas de cento e sessenta 
e seis amostras de minerais e rochas e dezesseis 
alíquotas de solo e saprólitos do projeto foram 
realizadas no Laboratório de Sensoriamento Remoto 
e Espectroscopia Óptica (LABSERGEO), lotado na 
Superintendência Regional de São Paulo da CPRM 
(SUREG/SP), no intuito de se obter informações 
mineralógicas adicionais para este projeto, 
principalmente no que diz respeito às assinaturas 
espectrais dos minerais de minério de lítio, bem como 
dos minerais de alteração intempérica associados. 

7.1.2 - Métodos

As análises espectroscópicas foram obtidas 
por meio do espectrorradiômetro ASD-FieldSpec-3 
Hi-Resolution (Figura 7.1 A), que tem alcance 
espectral do visível, passando pelo infravermelho 
próximo (VNIR), até o infravermelho de ondas curtas 
(SWIR), no intervalo de 350 a 2500 nm e resolução 
espectral de 3 nm (em 700 nm), 8,5 nm (em 1.400 
nm) e 6,5 nm (em 2.500 nm) num total de 2.151 
bandas. As medidas são registradas em valores de 
reflectância proporcional relativa a uma referência 
padrão branca de máxima reflectância difusa
(do tipo Spectralon).

Por meio destas análises geram-se as 
assinaturas espectrais, sob a forma de curvas da 
variação da intensidade da reflectância, conforme 
o comprimento de onda na faixa do espectro 
refletido do espectro eletromagnético. Estas 

curvas ou assinaturas espectrais desenham feições 
resultantes de absorção da luz em comprimentos 
de onda específicos, em função de processos 
eletrônicos e vibracionais no nível atômico ou 
molecular dentro da estrutura mineral, e que são 
diagnósticas de determinadas fases minerais. Por 
meio deste método, são passíveis de identificação 
alguns compostos minerais tais como óxidos de 
ferro, silicatos hidroxilados com ferro, sulfatos e 
carbonatos de ferro, óxidos e carbonatos de cobre, 
carbonatos e silicatos de manganês, filossilicatos, 
silicatos hidroxilados, sulfatos e carbonatos.

As medidas realizadas em amostras de mão 
foram feitas por meio de sonda de contato (Figura 7.1 
A). Cada amostra foi submetida a várias análises, numa 
média de 4, procurando-se medir uma assinatura 
espectral para cada diferente categoria de face 
conforme a variação do tipo (exposta, quebra natural 
ou serrada), grau de intemperismo, cor, relação 
angular com a foliação ou bandamento principal e 
relação matriz-megacristais, quando for o caso. Já as 
medidas em alíquotas de solo foram obtidas através 
de uma plataforma giratória (turntable) (Figura 7.1 
B), onde as amostras são dispostas em uma placa de 
petri com 10 mm de altura.

A interpretação espectro-mineralógica das 
curvas espectrais obtidas foi realizada por meio do 
software ENVI© (versão 5.0). A discriminação das 
fases minerais presentes foi feita por comparação 
das feições de absorção no espectro analisado com 
feições similares de minerais de uma biblioteca 
espectral de referência. As bibliotecas de referência 
utilizadas foram as do USGS (United States Geological 
Survey) (CLARK et al., 2007) e a do JPL (Jet Propulsion 
Laboratory) da NASA (National Aeronautics and 
Space Administration).

Figura 7.1: (A) Espectrorradiômetro ASD-FieldSpec-3 Hi-Resolution com sonda de contato acoplada; (B) 
Espectrorradiômetro com turntable (plataforma giratória) acoplada.

A B
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7.1.3 - Resultados

As amostras do projeto foram organizadas 
em quinze grupos distintos, de acordo com a 
classificação de campo (Tabela 7.1). Nesta tabela 
resume-se o conteúdo mineral identificado em cada 
grupo estudado.

7.1.3.1 - Minerais de Lítio

Entre os cinco minerais de lítio relacionados na 
classificação feita pela equipe de campo do projeto, 
três deles puderam ser identificados através de suas 
assinaturas espectrais: ambligonita, espodumênio 
e lepidolita (Figuras 7.2 e 7.3 A a 7.3 E). As 
assinaturas obtidas nas amostras classificadas como 
ambligonita mostraram que provavelmente ocorre 
uma composição intermediária entre ambligonita e 
montebrasita, na última o íon fluoreto é substituído 
pela hidroxila. As assinaturas espectrais em amostras 

classificadas como zinvaldita e petalita não puderam 
ser confrontadas com espectros de referência, pois 
não constam nas bibliotecas espectrais utilizadas na 
classificação. A zinvaldita (Figura 7.3 F), mica de lítio, 
mostrou espectro semelhante à lepidolita (Figura 7.2). 
Das amostras classificadas como petalita (Figuras 7.3 
H a 7.3 L) resultaram somente espectros relacionados 
aos minerais de alteração associados, como haloisita, 
esmectita (principalmente montmorilonita), 
goethita, ilita, e ainda amônio-esmectita
(Figura 7.4). 

Adicionalmente, foi identificada a cookeíta, 
mineral de lítio do grupo das cloritas. A cookeíta 
é um mineral de alteração de turmalina de lítio e 
lepidolita em pegmatitos, podendo estar relacionada 
ao espodumênio (Figuras 7.2 e 7.3 G). Este mineral 
também foi identificado nas amostras pertencentes 
ao grupo zonas marginais, relacionado a amostras 
com turmalina.

Figura 7.2: Assinaturas espectrais dos minerais portadores de lítio identificados nas amostras analisadas, com as 
respectivas correlações com espectros pertencentes às bibliotecas espectrais do USGS (curvas tracejadas) e JPL 
(curvas pontilhadas). LIT. + 3 caracteres numéricos, ao final do código da amostra, significa o número do espectro de 
laboratório. (a) Curvas de reflectância; (b) Curvas de reflectância com contínuo removido. OH- mostra posições do 

espectro associadas às feições diagnósticas de hidroxila.
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Ambligonita 5
ambligonita, 
montebrasita

colemanita(?), ulexita(?), 
moscovita, cookeíta,  elbaíta, 
topázio

caulinita, haloisita

Espodumênio 26 espodumênio, kunzita cookeíta, moscovita, albita
montmorilonita, haloisita, 
caulinita, ilita, hematita

Lepidolita 12 lepidolita cookeíta, elbaíta, moscovita
haloisita, caulinita+/-
esmectita, montmorilonita

caulinita, montmorilonita,

ilita, amônio-esmectita,  
goethita

Zinvaldita 1
mica semelhante à 
lepidolita

ortoclásio

Columbita-Tantalita 1 montmorilonita

Moscovita 12 moscovita ortoclásio, espodumênio
montmorilonita, caulinita+/-
esmectita

Albita 19
ortoclásio, moscovita, 
turmalina, analcima(?)

caulinita + esmectita

Feldspato Potássico 33 ortoclásio, pertita
espodumênio, cookeíta, 
moscovita

montmorilonita, haloisita, 
ilita, caulinita+/-esmectita, 
goethita

Turmalina 1 turmalina moscovita, cookeíta, topázio caulinita+/-esmectita

Fibrolita 1 moscovita caulinita+/-esmectita

Xisto 25
biotita, clorita, 
moscovita

corrensita (?), turmalina
caulinita+/-esmectita,  
nontronita, montmorilonita, 
ilita, goethita

Aplito 2 moscovita
caulinita+/-esmectita, 
montmorilonita, goethita

Argilomineral 2 analcima (?) montmorilonita

Zona intermediária 5 moscovita, turmalina
haloisita, caulinita+/-
esmectita, montmorilonita, 
ilita, goethita

Zona mural 2 moscovita, cookeíta
caulinita+/-esmectita, 
montmorilonita

Zona marginal 1 moscovita caulinita+/-esmectita

Zona marginal aplítica 3 moscovita
caulinita+/-esmectita, 
montmorilonita, goethita

Zona de contato com a 
encaixante (xisto e rocha 
cálcio-silicática)

3 moscovita
caulinita+/-esmectita, 
montmorilonita, nontronita, 
jarosita

Solos 14
caulinita+/-esmectita, 
montmorilonita, goethita, 
hematita

Petalita 14 lepidolita, heulandita (?)

Mineralogia identificada por espectroscopia de reflectância conforme grupos de classificação das amostras

Grupo de classificação 
das amostras conforme 

dados de campo

Nº de 
amostras

Minerais formadores 
de rocha identificados

Minerais acessórios e 
associados

Minerais de alteração 
supérgena

Tabela 7.1: Número de amostras analisadas por grupo classificado pela equipe de campo e mineralogia identificada por 
espectroscopia de reflectância.
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Figura 7.3: Exemplos de amostras de pegmatitos com assinaturas espectrais de minerais de lítio (referentes às figuras 7.2 
e 7.4). (A) Ambligonita; (B) Ambligonita/Montebrasita; (C) Espodumênio; (D), (E) Lepidolita; (F) Zinvaldita; (G) Cookeíta 

associada a Espodumênio alterado; (H), (I), (J), (K), (L) Petalita alterada.

G H

I J

K L

A B C

D E F
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Figura 7.4: Resultado analítico para amostras de petalita (conforme classificação de campo, fotografias nas figuras 7.3 
H a 7.3 L). LIT. + 3 caracteres numéricos, ao final do código da amostra, significa o número do espectro de laboratório. 
Curvas de reflectância com contínuo removido. Apresentam-se as respectivas correlações com espectros pertencentes à 

biblioteca espectral do USGS (curvas tracejadas).

7.1.3.2 - Minerais Formadores de Rocha e Acessórios
Os minerais formadores de rocha que puderam 

ser identificados através de sua assinatura espectral 
foram o ortoclásio (grupo do feldspato potássico) e 
eventualmente a pertita. Já os principais acessórios 
correspondem principalmente à moscovita, além da 
elbaíta (turmalina litinífera) e turmalina, sendo esta 
última comum no grupo do xisto (além do grupo 
da albita e zona intermediária). Algumas análises 
pertencentes ao grupo das ambligonitas revelaram 
espectros que se assemelham aos boratos ulexita 
e colemanita, que podem estar relacionados às 

turmalinas, além de topázio. Já alguns espectros 
presentes nos grupos referentes à albita e 
argilomineral sugerem a presença de analcima, e, 
no grupo da petalita, heulandita (Figura 7.4), ambas 
do grupo das zeólitas. Assinaturas espectrais de 
biotita e corrensita (grupo das cloritas) ocorrem 
principalmente no grupo dos xistos.

7.1.3.3 - Minerais de Alteração
Em linhas gerais, os principais minerais de 

alteração identificados nas análises espectrais 
correspondem à montmorilonita e haloisita, além de 
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caulinita, goethita e, de maneira subordinada, ilita. 
Muito raramente reconheceu-se amônio-esmectita. 
Na figura 7.4 apresentam-se espectros medidos em 
amostras predominantemente alteradas do grupo 
do mineral petalita, fornecendo bons exemplos da 
diversidade mineral identificada em produtos de 
alteração. Espectros correlacionados a misturas 
de caulinita + esmectita são também comuns nas 
análises, onde o provável mineral do grupo das 
esmectitas é a montmorilonita. A haloisita tende 
a estar mais presente em amostras alteradas de 
espodumênio (classificação de campo), associada 
ou não à caulinita e esmectita. Já na alteração da 
ambligonita para argilominerais, montmorilonita ou 
outros minerais do grupo das esmectitas não foram 
observados. A presença constante de montmorilonita 
na assembleia de alteração supérgena está associada 
à formação de solos em regiões de clima semiárido, ou 

ainda com baixa densidade de drenagens (VICENTE; 
SOUZA FILHO, 2011). Nontronita (mineral do grupo 
das esmectitas) foi identificada em amostras no 
grupo dos xistos.

7.1.3.4 - Solos

As análises das amostras de solos 
desenvolvidos sobre corpos pegmatíticos (Figuras 
7.5 e 7.6) mostraram a presença das misturas entre 
argilominerais do grupo das esmectitas e caulinita e 
entre eles e óxidos de ferro. As assinaturas espectrais 
das amostras de solo de cor predominantemente 
vermelha (Figura 7.5 a), onde os óxidos de ferro 
são relativamente abundantes, revelaram a 
coexistência entre hematita e goethita em misturas 
com a associação entre caulinita e esmectita numa 
proporção que varia entre 85% e 95% de caulinita.

Figura 7.5: Resultado analítico para amostras de solo com óxidos de ferro. LIT. + 3 caracteres numéricos, ao final do código 
da amostra, significa o número do espectro de laboratório. (a) Gráfico das assinaturas de reflectância, curvas tracejadas 
representam espectros de referência extraídos da biblioteca espectral do USGS, retas pontilhadas representam posição 
de feições diagnósticas dos óxidos de ferro; (b) Detalhe na região do SWIR, assinaturas espectrais com contínuo removido, 
retas pontilhadas representam a relação de profundidade entre as feições de absorção da água (em aproximadamente 

1,9 µm) e da molécula de AlOH (em aproximadamente 2,2 µm); (c) Fotografias das amostras analisadas.
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Figura 7.6: Resultado analítico para amostras de solo predominantemente argiloso. LIT. + 3 caracteres numéricos, ao 
final do código da amostra, significa o número do espectro de laboratório. (a) Gráfico das assinaturas de reflectância, 
curvas tracejadas representam espectros de referência extraídos da biblioteca espectral do USGS; (b) Fotografias das 

amostras analisadas.

7.2 - MAPEAMENTO ESPECTRAL EM IMAGENS 
ASTER PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOVOS ALVOS

7.2.1 - Introdução

Os dados multiespectrais do sensor ASTER 
(Advanced Spaceborne Thermal Emission and 
Reflection Radiometer) têm sido utilizados em 
diversas aplicações geológicas, principalmente 
na caracterização de minerais de alteração 
hidrotermal associados a depósitos minerais (e.g. 
SOUZA FILHO et al., 2003; CRÓSTA et al., 2003; 
DUCART, 2004), além de mapeamento litológico 
(ROWAN; MARS, 2003). Mais especificamente, num 
ensaio de mapeamento de intrusões pegmatíticas 

relacionadas a depósitos de lítio na região do vale 
do Jequitinhonha, a partir de imagens ASTER, 
Perrota, Souza Filho, Leite (2005) comprovaram o 
potencial destes dados no rastreamento de novas 
ocorrências de corpos pegmatíticos mineralizados, 
utilizando-se técnicas de classificação espectral 
baseadas em pixels de referência, amostrados 
na própria imagem nos locais de lavras a céu
aberto. 

Em vista destas experiências anteriores, um 
mosaico de imagens do sensor ASTER foi trabalhado 
na expectativa de que assinaturas espectrais de 
intrusões pegmatíticas mineralizadas pudessem 
ser definidas e utilizadas na identificação de novos 
depósitos.

Outro conjunto, apesar de algum conteúdo 
menos importante de óxidos de ferro, é de amostras 
predominantemente argilosas, nas quais puderam 
ser identificadas misturas entre caulinita e esmectita 
com proporções de caulinita variando entre 95% e 

30%. A análise de uma única amostra (LB-L-004A) 
coletada num veio de material exclusivamente 
argiloso, classificada como caulim rosa, revelou que o 
argilomineral se trata unicamente de montmorilonita 
(Figura 7.6 a).
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7.2.2 - Materiais e Métodos

7.2.2.1 - Materiais

Utilizou-se nesta modelagem três cenas do 
sensor ASTER com data de passagem em 24 de agosto 
de 2004 (Figura 7.7), nas suas três bandas do visível 
e infravermelho próximo (VNIR), com resolução 

espacial de 15 m e seis bandas do infravermelho 
de ondas curtas (SWIR), com resolução espacial de 
30 m. As bandas, de 1 a 9, têm seus comprimentos 
de onda médios respectivamente em 0,556 µm; 
0,661 µm; 0,807 µm; 1,656 µm; 2,167 µm; 2,209 
µm; 2,262 µm; 2,336 µm e 2,4 µm. As bandas do 
infravermelho termal (TIR) não foram utilizadas
nesta análise.

Figura 7.7: Localização da área do projeto com indicação das imagens utilizadas neste estudo e recorte da 
imagem na área de interesse. Coordenadas geográficas em UTM, datum WGS84, zona 23 S.
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Figura 7.8: Recorte do mosaico das Cenas ASTER na composição RGB432 com máscara definida para eliminação das 
unidades litológicas que não metassedimentos e localização dos pontos de campo correspondentes a ocorrências e 

depósitos de lítio cadastrados no projeto. Coordenadas geográficas em UTM, datum WGS84, zona 23 S.

7.2.2.2 - Recorte da Cena na Área de Interesse 

As técnicas de mapeamento espectral foram 
aplicadas ao mosaico ASTER, que engloba parte da 
porção oeste da área do projeto. A resolução espacial 
assumida foi de 15 m, de forma que as bandas do 
SWIR foram reamostradas para esta resolução. 

Nesta área ocorrem doze pontos cadastrados como 
depósitos e ocorrências minerais associados aos 
pegmatitos estudados (Figura 7.8). Estes estão 
sempre hospedados em metassedimentos, de 
forma que para a modelagem foi utilizada uma 
máscara descartando-se as demais unidades
litológicas.
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7.2.2.3 - Correção Atmosférica da Cena 

A imagem recortada foi submetida a 
compensação atmosférica por meio do aplicativo 
FLAASH do software ENVI 5.0, que aplica o 
modelo de transferência radioativa MODTRAN-4 
para transformação dos dados em unidades 
de reflectância aparente. Este algoritmo utiliza 
parâmetros atmosféricos que refletem as condições 
ambientais locais e da data de passagem do sensor. 
Estes parâmetros são obtidos por meio dos dados 
do sensor MODIS (Moderate Resolution Imaging 
Spectroradiometer), a bordo da mesma plataforma 
que o sensor ASTER, o satélite TERRA.

7.2.2.4 - Seleção das Assinaturas Espectrais de 
Referência para a Classificação Espectral 

Numa primeira abordagem considerou-se 
a possibilidade de se utilizar como referência na 
classificação os espectros obtidos em laboratório 
a partir das amostras de solo coletadas nos pontos 
de cadastro de pegmatitos. São três os pontos com 
amostras de solo que constam na imagem, LB-002 
(Figura 7.5 c), LB-004 (Figura 7.6 b) e LB-037 (Figura 
7.6 b). Para tanto, os espectros de laboratório 
foram reamostrados para a resolução espectral da 
imagem ASTER e confrontados com os espectros 
dos pixels correspondentes na imagem (Figura 7.9). 
O posicionamento destes pixels na imagem pode 
ser visualizado na figura 7.10 a. Verificou-se neste 
procedimento que, apesar de conter a principal 
feição de absorção em aproximadamente 2,2 
µm, diagnóstica dos argilominerais identificados 
em laboratório, os espectros da imagem contêm 
discrepâncias significativas com relação às assinaturas 
minerais, o que é devido tanto às diferenças inerentes 
à aquisição dos dados orbitais quanto à resolução 
espacial do pixel, em 15 m no VNIR e 30 m no 
SWIR, representando a média de todos os materiais 
nele presentes. Assim, optou-se pela utilização da 
amostragem dos pixels de referência diretamente na
imagem.

Conhecendo-se doze ocorrências e depósitos 
estudados em campo, foram demarcados 111 
pixels na imagem envolvendo áreas claramente 
reconhecidas como em estágio de lavra (como, por 
exemplo, na figura 7.10 a). Este procedimento levou 
em consideração a cor esbranquiçada associada 
à alta reflectância destas áreas, relacionadas aos 
próprios pegmatitos e suas alterações.

Para seleção, entre os pixels demarcados, das 
assinaturas espectrais de referência que serviram 
como base para o mapeamento espectral, foi feito 
um cálculo do índice de pureza exclusivamente 
destes pixels a partir de um conjunto de bandas 
decorrelacionadas e com ruído segregado, 
produzidas através de uma transformação MNF 
(Minimum Noise Fraction), gerando-se uma 
imagem cujos valores de DN correspondem ao 

índice de pureza do pixel (imagem PPI). Por meio 
da análise estatística da imagem PPI e admitindo-
se como anômalos os valores acima de um 
percentil estabelecido em 90%, foram selecionados 
os 16 pixels mais puros que contemplavam dez 
depósitos e ocorrências conhecidos (Figura 7.10 
b). Uma análise das assinaturas espectrais destes 
pixels, tendo em vista as similaridades entre 
eles, a distribuição dos depósitos e o conteúdo 
mineral representado, além do valor do índice de 
pureza, resultou na seleção de três assinaturas de 
referência para compor o mapeamento espectral
(Figura 7.10 b).

7.2.2.5 - Mapeamento Espectral 

O mapeamento espectral foi processado com 
ajuda do assistente de classificação espectral do 
ENVI. Neste aplicativo inicialmente é processada uma 
transformação MNF (Minimum Noise Fraction) do 
conjunto de 9 bandas espectrais da imagem ASTER 
para segregação do ruído dos dados e determinação 
de sua dimensionalidade, produzindo-se um novo 
conjunto de 9 bandas decorrelacionadas que servirão 
de base para a classificação.

O próximo passo é a procura de membros 
finais de referência (pixels) que, combinados numa 
mistura linear, possam explicar toda a variação 
espectral da cena. Isto é feito através do cálculo 
do índice de pureza dos pixels diretamente na 
imagem MNF. Neste procedimento, alguns espectros 
(membros finais) de referência foram determinados 
automaticamente, mas nenhum coincidiu com os 
depósitos amostrados na imagem, de forma que as 
três assinaturas espectrais selecionadas como mais 
representativas dos depósitos foram incluídas na 
etapa de classificação.

Dois métodos de classificação supervisionada 
foram empregados, o Spectral Angle Mapper (SAM) 
(KRUSE et al., 1993) e o Mixture-Tuned Matched 
Filtering (MTMF) (BOARDMAN; KRUSE; GREEN, 
1995). O algoritmo SAM compara o vetor de cada 
pixel da imagem com os vetores relativos aos 
espectros de referência, definidos no espaço de n 
(9) bandas, classificando-os em algum deles, ou em 
nenhum, conforme uma diferença angular máxima 
definida em radianos. No caso, foi utilizado como 
limiar o ângulo de 0,05 radianos.

O algoritmo MTMF encontra nos pixels da 
imagem as abundâncias dos espectros de referência 
utilizando-se de uma aproximação de desmistura 
parcial, através de um filtro de coincidência que 
maximiza a resposta dos espectros de referência 
conhecidos, ao mesmo tempo em que tende 
a eliminar a contribuição de um background 
desconhecido. Produz assim, para cada espectro 
de referência, um conjunto de bandas denominado 
score, que indica o quanto cada pixel coincide com 
cada um destes espectros, e um segundo grupo de 
bandas denominado infeasibility, calculado com 
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base em misturas possíveis entre o background 
composto e o espectro de referência, que define um 
valor associado à inviabilidade do pixel corresponder 

àquele mesmo espectro. Assim, quanto maior o score 
e menor a inviabilidade, mais próximo ao espectro 
de referência estará o pixel identificado na imagem.

Figura 7.9: Assinaturas espectrais de solos medidas em laboratório reamostradas para a resolução espectral do sensor 
ASTER (curvas pontilhadas) e assinaturas espectrais extraídas de pixels na imagem (curvas contínuas). LIT. + 3 caracteres 
numéricos, ao final do código da amostra, significa o número do espectro de laboratório. X ou Y: + 4 caracteres numéricos, 
ao final do código do ponto de cadastro no campo, significam o posicionamento em nº de colunas e nº linhas na imagem. 
(a) Curvas de reflectância; (b) Curvas de reflectância com contínuo removido. O posicionamento dos pontos da imagem 

pode ser visualizado na figura 7.10 a.
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Figura 7.10: (a) Exemplo de regiões de interesse demarcadas nas imagens a partir dos pontos de cadastro LB-002, LB-
004, LB-037 e LB-038. Pixels destes pontos, exceto do ponto LB-002, foram utilizados como espectros de referência 
na modelagem. Coordenadas geográficas em UTM, datum WGS84, zona 23 S. (b) dezesseis assinaturas espectrais 
extraídas de pixels na imagem que foram selecionadas na análise de índice de pureza de pixels. Curvas de reflectância 
com contínuo removido. X ou Y: + 4 caracteres numéricos, ao final do código do ponto de cadastro no campo, significam 
o posicionamento em nº de colunas e nº linhas na imagem. Os últimos 4 caracteres numéricos ao final do código do 
ponto significam o valor do índice de pureza do pixel calculado. Os pixels contornados por linha vermelha forneceram 

espectros de referência no mapeamento espectral.
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7.2.3 - Análise dos Resultados e Mapa de 
Classificação Final

O método SAM apresentou resultado coerente 
constatado graças ao mapeamento de pixels 
semelhantes aos pixels de referência dentro das 
áreas amostradas que continham estes pixels e em 
outras zonas próximas a mineralizações. Entretanto, 
muitos pixels foram mapeados como semelhantes 

aos de referência nos arredores das drenagens 
principais, áreas cultivadas e estradas pavimentadas 
ou não, provavelmente em função do carreamento 
de material de alteração das próprias intrusões 
félsicas.

O resultado final da classificação pelo método 
MTMF foi obtido através da análise dos histogramas 
dos dois conjuntos de bandas produzidos e de 

gráficos bidimensionais entre os pares score 
e inviabilidade relativos a cada espectro de 
referência. Assim, definiram-se os limiares de 
corte para que os pixels mais coincidentes com 
os espectros de referência fossem localizados. O 
objetivo é a seleção de pixels de valores altos de 
escore e baixos de inviabilidade. O mapeamento 
produzido apresentou bom resultado, foi capaz de 
identificar pixels em depósitos conhecidos, mas 
não utilizados na análise, além de pixels em áreas 
não cadastradas no projeto. No entanto, devido a 
altos índices de inviabilidade calculados, o número 
de pixels mapeados foi considerado muito restrito.

A figura 7.11 mostra a distribuição dos pixels 
mapeados pelos métodos empregados.

Figura 7.11: Distribuição de pontos mapeados pelos 
métodos de classificação espectral SAM (Spectral Angle 
Mapper - KRUSE et al., 1993) e MTMF (Mixture-Tuned 
Matched Filtering - BOARDMAN; KRUSE; GREEN, 1995) 
com base nos espectros de referência extraídos da 
imagem à partir dos pontos de cadastro LB-004, LB-037 
e LB-038. Polígonos contornados em verde representam 
as áreas potenciais para conter mineralizações de 
lítio não cadastradas, demarcadas como resultado da 
modelagem (em detalhe na figura 7.12). Coordenadas 

geográficas em UTM, datum WGS84, zona 23 S.
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Desta forma, para produção do mapa final 
de áreas potenciais para novas investigações, os 
pontos mapeados para cada espectro de referência 
pelos dois métodos foram combinados por meio 
de operações booleanas de adição e intersecção, 
expandindo-se as áreas mapeadas pelo método 
MTMF com base nos resultados do método SAM. 
Gerou-se assim um mapa de pontos potenciais para 
conter mineralizações semelhantes às amostradas. 

Os pontos obtidos foram exportados para o 
ambiente ArcGIS onde dez áreas de interesse para 
investigações mais detalhadas foram delimitadas 
por análise visual na imagem ASTER, respeitando-se 
a continuidade física de concentrações significativas 
de pontos potenciais (Figura 7.12).

7.3 - CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE A 
ESPECTROSCOPIA DE REFLECTÂNCIA DE 
LABORATÓRIO E DE IMAGEAMENTO

Dentro das limitações inerentes ao método, 
as análises espectroscópicas de amostras de rocha, 
minerais e também de solo e saprólito mostraram 
seu potencial na identificação de minerais de lítio 
bem como de suas alterações supérgenas, além de 
proporcionar a caracterização de parte da associação 
mineral das encaixantes no que tange principalmente 
seus constituintes minerais e acessórios aluminosos 
e ferro-aluminosos e sua alteração supérgena. 
Além de constituir um método complementar às 
análises de difração de raio X, têm como vantagem 
com relação a este método a rapidez da análise e a 
preparação simples das amostras, sem necessidade 
de destruição das mesmas.

Todos os minerais de lítio, exceto a petalita 
e a zinvaldita, puderam ser identificados ante suas 
assinaturas espectrais características, com destaque 
para a identificação da cookeíta, mica de lítio do 
grupo da clorita, mineral característico dos estágios 
tardios de evolução de pegmatitos graníticos. A 
cookeíta associa-se com frequência ao espodumênio, 
à lepidolita e à ambligonita, mas ocorre também 
na zona mural dos corpos pegmatíticos, podendo 
se tratar de um mineral indicador da presença de 
minerais-minério de lítio no pegmatito. A petalita, 
mesmo nas amostras classificadas como frescas, 
mostrou principalmente feições diagnósticas típicas 
de argilominerais, mas infelizmente não há nas 
bibliotecas espectrais disponíveis assinaturas de 
referência deste mineral. É interessante a identificação 
de amônio-esmectita e heulandita associadas a ela. 

A zinvaldita, por se tratar de uma mica litinífera, tem 
assinatura espectral muito semelhante à lepidolita, 
de forma que a espectroscopia de reflectância não é 
capaz de distingui-las.

Dos minerais acessórios presentes nas 
amostras onde predominam os principais minerais 
de lítio vale ressaltar a presença da turmalina de 
composição elbaítica, enquanto que nas demais, 
onde predominam feldspatos potássicos e albita, 
bem como quando ocorre nos xistos, a turmalina 
não é caracteristicamente do tipo litinífera. Do 
grupo das cloritas, a corrensita, presente nos xistos 
encaixantes dos corpos pegmatíticos, pode estar 
associada à instabilização de micas metamórficas 
devido ao efeito térmico das intrusões nos
xistos. 

Os argilominerais mais comumente 
identificados nas faces alteradas das amostras foram 
a haloisita (aluminossilicato hidratado do grupo das 
kanditas), as misturas entre caulinita e esmectita e 
montmorilonita (esmectita mais frequente). A última 
ocorre em todos os grupos analisados inclusive nas 
amostras alteradas dos minerais de lítio, exceto 
da ambligonita. Uma única amostra classificada 
como caulim rosa mostrou assinatura espectral de 
montmorilonita, argilomineral de uso relevante na 
indústria química. A nontronita (membro rico em 
ferro da série da montmorilonita) só foi identificada 
nos xistos encaixantes. 

A modelagem espectral dos corpos 
pegmatíticos em dados do sensor multiespectral 
orbital ASTER mostrou, por um lado, a dificuldade 
na aplicação direta de assinaturas obtidas em 
laboratório como rastreadores destes corpos, já que, 
devido à baixa resolução espacial das imagens, uma 
significativa mistura de materiais ocorre representada 
num pixel, além da baixa resolução espectral do 
sensor que conta com apenas 9 bandas espectrais, 
enquanto as medidas de laboratório têm 2151 
bandas. Ainda assim é possível o reconhecimento de 
feições espectrais características de fases minerais 
presentes nas assembleias estudadas, tais como 
os diferentes tipos de argilominerais. Por outro 
lado, técnicas de classificação supervisionadas, 
comumente aplicadas a dados hiperespectrais, com 
amostragem de pixels correspondentes a corpos 
mineralizados diretamente na imagem e seleção dos 
três mais representativos como referência, validadas 
pelo mapeamento de corpos conhecidos, permitiram 
a demarcação de áreas possíveis de conter novos 
corpos mineralizados. 
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Figura 7.12: Detalhes das áreas potenciais para conter mineralizações de lítio não cadastradas, demarcadas 
como resultado do mapeamento espectral. Distribuição de pontos mapeados pelos métodos de classificação 
SAM (Spectral Angle Mapper - KRUSE et al., 1993 - pontos azuis) e MTMF (Mixture-Tuned Matched Filtering 
- BOARDMAN; KRUSE; GREEN, 1995 - pontos vermelhos) com base nos espectros de referência extraídos da 
imagem à partir dos pontos de cadastro LB-004, LB-037 e LB-038. Coordenadas geográficas em UTM, datum 

WGS84, zona 23 S.
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8 - RECURSOS MINERAIS

8.1 - PEGMATITOS GRANÍTICOS - UMA BREVE 
INTRODUÇÃO

Os primeiros registros de pesquisa dos 
pegmatitos datam do início do século 19 e foram 
motivados pelo estudo do intercrescimento de 
quartzo e microclínio pertítico com textura grossa, 
também chamado de granito gráfico, que chamou 
a atenção dos primeiros pesquisadores (LONDON, 
2008). Brongniart (1813 apud HESS, 1933) atribuiu 
a Hauy o crédito do uso do termo pegmatito para 
designar a rocha onde ocorria o intercrescimento 
de quartzo e microclínio pertítico grosso. De lá 
até os dias atuais, uma vasta bibliografia sobre o 
assunto foi publicada, destacando-se as escolas 
americana-canadense (Landes, Cameron, Jahns, 
London, Cerný) e russa (Ginsburg, Rudenko, 
Solodov).

Além da descrição e reconhecimento das 
texturas, estruturas e mineralogia dos pegmatitos, 
os autores tentaram classificar os mesmos, o que 
criou uma série de possibilidades devido ao caráter 
complexo da sua geologia e petrogênese. Cerný e 
Ercit (2005) e London (2008) são as publicações mais 
recentes que fizeram um bom apanhado histórico e 
revisão das conceituações.

Os primeiros trabalhos foram bastante 
descritivos, com Landes (1933), Cameron et al. 
(1949) e Jahns (1955) estabelecendo as bases 
da mineralogia, das texturas, estruturas e zonas 
presentes nos pegmatitos. Com a base descritiva 
bem estabelecida, começou-se a pesquisar, cada vez 
mais, a química dos pegmatitos, com o propósito 
de conhecer o seu conteúdo de elementos maiores, 
menores e raros, bem como de investigar suas 
origens e relação com as rochas ígneas e rochas 
encaixantes. Ginsburg (1971 apud MARQUES DE 
SOUZA, 1999), Ginsburg, Timofeyev, Feldman (1979) 
e Ginsburg (1984) foram os primeiros a fazer uma 
abordagem baseada na geoquímica e petrogênese, 
que serviria de base para os trabalhos publicados 
por Cerný (1991b, 1991c) e Cerný e Ercit (2005), que 
são as obras de referência para a classificação de 
pegmatitos, hoje em dia.

O termo pegmatito granítico foi proposto por 
Landes (1933), que dividiu os corpos pegmatíticos 
em três grupos: pegmatitos ácidos (graníticos), 
básicos e intermediários. A título de exemplo, os 
pegmatitos básicos são bem representados no 
contexto das intrusões de gabro e diabásio, muito 
comuns no Brasil, associadas à abertura do oceano 
Atlântico. Os pegmatitos básicos e intermediários 
raramente apresentam interesse econômico para 
gemas e mineral de minério, sendo mais explotados 
para construção civil.

Landes (1933), adicionalmente, subdivide cada 
um destes grupos em pegmatitos simples e pegmatitos 
complexos, sendo os primeiros mineralogicamente 
simples e considerados como ígneos, devido à sua 
similaridade com rochas plutônicas comuns, e os 
segundos, caracterizados por grande abundância de 
minerais raros atribuídos, pelo autor, a processos de 
substituição hidrotermal de pegmatito pré-existente. 
Cameron et al. (1949), apesar de não ter focado na 
classificação de diferentes tipos de pegmatitos, 
mas sim nas diferenças mineralógicas e estruturais 
internas dos corpos, faz curta menção a pegmatitos 
que se constituem em simples agregados de quartzo, 
feldspato e minerais acessórios e que não podem ser 
divididos internamente em unidades de mineralogia 
e textura contrastantes. Estes pegmatitos, segundo os 
autores, recebem menos atenção que os pegmatitos 
litologicamente e estruturalmente mais complexos, 
os quais compreendem quase a totalidade de 
pegmatitos de minerais raros. London (2008) faz 
uma crítica à classificação de Landes (1933) pelo 
fato do adjetivo “simples” (Pegmatitos Simples) 
se referir apenas à mineralogia dos pegmatitos, e 
certamente não à sua textura, relatando que os 
pegmatitos simples podem ter textura tão variada 
e complicada quanto a dos pegmatitos complexos. 
Pelo fato dos pegmatitos serem definidos mais 
pela sua textura que pela sua composição, o termo 
“simples” é considerado pelo autor como impróprio. 
London (2008) ainda salienta que a ausência de 
zoneamento em um corpo pegmatítico não implica 
em uma composição primitiva, dando como exemplo 
os pegmatitos ricos em espodumênio do distrito de 
Kings Mountain, na Carolina do Norte (EUA), que são 
quimicamente especializados e não zonados.

Cameron et al. (1949), em sua obra clássica, 
através do mapeamento detalhado de centenas 
de pegmatitos nos Estados Unidos da América, 
conseguiu reconhecer a diversidade e complexidade 
da mineralogia, textura e estrutura presentes nestas 
rochas. Para os pegmatitos heterogêneos, os autores 
reconheceram três unidades principais:

1. Zonas: são sucessivas células concêntricas, 
completas ou incompletas, que refletem o 
grau de variação da forma ou estrutura do 
corpo pegmatítico, as quais diferenciam-
se pela textura, mineralogia ou ambas. 
São o verdadeiro constituinte do corpo 
pegmatítico.

2. Preenchimentos de fraturas: como o 
próprio nome diz, é o preenchimento 
de fraturas presentes nos corpos 
pegmatíticos consolidados, por minerais 
posteriores, normalmente com formas

       tabulares.
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3. Corpos de substituição: são unidades 
de substituição metassomática dos 
minerais e/ou unidades pré-existentes 
dos pegmatitos, as quais têm formas 
irregulares, tabulares, de pequenos veios, 
lençóis ou pods. 

A Unidade Zonas compreende, segundo 
Cameron et al. (1949), quatro zonas principais, que 
são, da borda para o centro:

1. Zona de borda: normalmente tem 
espessura de poucos centímetros e textura 
aplítica a fina, composta dominantemente 
por quartzo, feldspato e moscovita, com 
os minerais acessórios berilo, turmalina, 
apatita e granada mais comumente 
presentes.

2. Zona mural: tem textura mais grossa que 
a da zona de borda e a sua espessura, 
muito variável, pode chegar a até 
aproximadamente 18 m, mas poucas 
excedem 10 m e, como regra geral, 
pode ser considerada como menor que 
3 m. Os minerais presentes incluem 
plagioclásio, pertita, quartzo, moscovita 
e turmalina. Biotita, apatita e outros 
fosfatos, columbita-tantalita, granada 
e berilo são menos comuns. No geral, 
os pegmatitos que contêm minerais 
de lítio têm zonas murais compostas 
de plagioclásio (cleavelandita ou albita 
maciça) e quartzo, com ou sem moscovita. 
Nesta zona é comum a presença de 
intercrescimento gráfico de macropertita e

       quartzo.
3. Zona intermediária: inclui todas as zonas 

entre a zona mural e o núcleo. São 
menos comuns que as outras zonas, visto 
que a maioria dos pegmatitos contém 
apenas a zona de borda e o núcleo ou 
a zona de borda, a mural e o núcleo. 
Alguns pegmatitos têm uma única zona 
intermediária, enquanto outros têm até 
cinco ou mais. O seu tamanho é em grande 
parte dependente do tamanho do corpo 
pegmatítico e da espessura da zona mural. 
Tem granulação tão ou mais grossa que a 
da zona mural e as zonas intermediárias 
mais internas têm textura mais grossa 
que as mais externas. A sua composição 
varia muito mais que a da zona mural. 
Em pegmatitos livres de lítio, as zonas 
intermediárias raramente ultrapassam 
três e são compostas geralmente de 
pertita ou combinações de plagioclásio, 
quartzo, pertita, moscovita e biotita. Nos 
pegmatitos que contêm lítio, as zonas 
intermediárias mais externas são formadas 
por estes mesmos minerais, com a adição 
de ambligonita, espodumênio e lepidolita, 
isoladamente ou combinados. Cristais 

gigantes de ambligonita e espodumênio 
são comuns. 

4. Núcleo: está normalmente localizado 
simetricamente em relação aos lados do 
corpo pegmatítico, podendo ser contínuo 
ou formado por vários segmentos. Seu 
tamanho depende, em grande parte, do 
tamanho do pegmatito e da espessura das 
zonas intermediária e mural, entretanto 
a sua dimensão relativa com respeito 
às demais zonas pode ser bastante 
variável. Normalmente contém minerais 
de granulação muito grossa. Núcleos de 
pegmatitos polizonais são comumente 
formados por quartzo maciço ou quartzo + 
pertita ou quartzo + pertita + plagioclásio. 
Ocorre também a associação de quartzo + 
cleavelandita + espodumênio, quartzo + 
espodumênio, quartzo + cleavelandita e 
outras. Pegmatitos com apenas duas zonas 
têm seus núcleos geralmente compostos 
por quartzo + plagioclásio + feldspato 
potássico + mica + turmalina.

Cerný e Ercit (2005) fazem um breve histórico 
das tentativas de classificação de pegmatitos 
graníticos. Segundo os autores, ao longo de um 
período de cerca de cem anos, numerosas tentativas 
de classificação foram apresentadas, sendo que a 
maioria das mais antigas se baseava em simples 
subdivisões de campo, entretanto algumas mais 
sofisticadas têm seus princípios gerais ainda 
aplicáveis atualmente (e.g. FERSMAN, 1940 apud 
CERNÝ; ERCIT, 2005). A era moderna é iniciada por 
Ginsburg e Rodionov (1960 apud CERNÝ; ERCIT, 
2005) e, particularmente, por Ginsburg, Timofeyev, 
Feldman (1979 apud CERNÝ; ERCIT, 2005), que 
distinguiram quatro classes geológicas de pegmatitos 
graníticos: Abissal, Moscovita, Elementos Raros e 
Miarolítica, com base no seu ambiente crustal, mais 
especificamente na profundidade de sua intrusão 
e na sua relação com o metamorfismo e plútons 
graníticos. Cerný (1990 apud CERNÝ; ERCIT, 2005) 
e Cerný (1991a) revisou esta classificação usando 
critérios petrológicos, paragenéticos e geoquímicos 
e introduziu um novo conceito de três famílias 
petrogenéticas: L-C-T (Lítio - Césio - Tântalo), N-Y-F 
(Nióbio - Ítrio - Flúor) e Mista (L-C-T + N-Y-F).

Cerný e Ercit (2005) apresentam extensões 
e aperfeiçoamentos destas duas classificações. Os 
autores incorporam a classe Moscovita-Elementos 
Raros, modificam a subdivisão da classe Miarolítica 
e as suas conexões com a classe Elementos Raros. 
Esta classificação compreende então cinco classes, 
dez subclasses, treze tipos e sete subtipos. O sistema 
de famílias petrogenéticas é apresentado de forma 
significativamente mais compreensível, segundo 
os autores. O seu conceito trata da proveniência 
de pegmatitos graníticos que são derivados por 
diferenciação ígnea de diversas fontes plutônicas. 
Tendo em vista que na formulação das famílias 
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petrogenéticas é fundamental uma origem plutônica, 
o conceito é aplicado apenas aos pegmatitos 
graníticos das classes Elementos Raros e Miarolítica. 

A classe Moscovita-Elementos Raros, por ser 
uma transição entre a classe Moscovita e a classe 
Elementos Raros, pode ter relação com granitos e 
alguns autores estudam a sua classificação dentro de 
alguma família petrogenética (ERCIT, 2005).

8.2 - DISTRITO PEGMATÍTICO DE ARAÇUAÍ

A área em estudo está inserida no Distrito 
Pegmatítico de Araçuaí, definido por Correia-Neves, 
Pedrosa-Soares, Marciano (1986) como parte da 
Província Pegmatítica Oriental do Brasil, previamente 
definida por Paiva (1946).

Correia-Neves, Pedrosa-Soares, Marciano 
(1986) dividem o Distrito Pegmatítico de Araçuaí em 
dois campos pegmatíticos, Campo Pegmatítico de 
Coronel Murta - Virgem da Lapa e Campo Pegmatítico 
de Itinga, este último, tendo por base os trabalhos de 
Sá (1977). Lobato e Pedrosa-Soares (1993) renomeiam 
o primeiro campo para Campo Pegmatítico de Virgem 
da Lapa - Coronel Murta - Rubelita, caracterizado 
por pegmatitos berilífero - turmaliníferos, mantêm 
a denominação do Campo Pegmatítico de Itinga, 
caracterizado por pegmatitos estanífero - litiníferos, 
e acrescentam ao distrito os campos de Ribeirão da 
Folha, caracterizado por pegmatitos turmaliníferos 
ricos em rubelita, e Capelinha, caracterizado por 
pegmatitos berilíferos. Correia-Neves (1997) propõe 
a existência de outros dois campos pegmatíticos 
no distrito, Campo Pegmatítico de Salinas e Campo 
Pegmatítico de Medina - Pedra Azul, entretanto, 
nenhuma informação a seu respeito é apresentada, 
pois, segundo o autor, eles ainda estavam sendo 
pesquisados. 

Os pegmatitos do distrito estão encaixados nas 
rochas metassedimentares da Formação Salinas ou 
nos próprios granitos parentais e são normalmente 
tabulares ou lenticulares (CORREIA-NEVES; 
PEDROSA-SOARES; MARCIANO, 1986; LOBATO; 
PEDROSA-SOARES, 1993). De acordo com síntese 
de Pedrosa-Soares et al. (2011a), os pegmatitos 
variam de muito grandes a muito pequenos, 
entretanto os mais importantes são médios a muito 
grandes, de colocação externa, ou seja, posicionados 
nas encaixantes dos granitos parentais da Suíte G4, 
do tipo S. Segundo os autores, estes pegmatitos 
correspondem a corpos residuais originários desta 
suíte e pertencem à classe de Elementos Raros, 
conforme definições sintetizadas em Cerný (1991b).

Pedrosa-Soares et al. (2011a), tomando por 
referência os estudos de Cerný (1991b), identificam 
vínculos entre a especialização mineralógica e 
geoquímica de pegmatitos residuais e a gênese 
e química dos granitos parentais, bem como as 
condições de cristalização do sistema granito - 
pegmatito, na Província Pegmatítica Oriental do Brasil. 
Os pegmatitos com conteúdos altos e anômalos de 

minerais de lítio, comuns no Campo Pegmatítico de 
Itinga, são relacionados geneticamente aos granitos 
a duas micas da Suíte G4, em concordância com a 
proposta de Sá (1977). Os pegmatitos ricos em boro 
do Campo Pegmatítico de Virgem da Lapa - Coronel 
Murta - Rubelita são também relacionados aos 
granitos da Suíte G4, pelos autores. 

Pedrosa-Soares et al. (2011a) também salientam 
que a presença de minerais de metamorfismo de 
contato de baixa pressão (andaluzita e cordierita) 
nos biotita xistos encaixantes dos pegmatitos do 
Campo Pegmatítico de Itinga, somada à presença 
de petalita em alguns destes pegmatitos e a dados 
geotermobarométricos quantitativos, indica um 
nível crustal relativamente raso para este campo 
pegmatítico, entre 6 e 12 km. Já os pegmatitos 
ricos em boro do Campo de Coronel Murta estão 
encaixados em rochas metassedimentares com 
estaurolita e sillimanita recristalizadas em auréolas 
de metamorfismo de contato, o que, somado a dados 
geotermobarométricos quantitativos, sugere que os 
mesmos tenham se posicionado em níveis crustais 
mais profundos, entre 12 e 16 km, compatível com 
a presença de espodumênio, sem petalita associada, 
verificada nestes corpos. Costa, Correia-Neves, 
Mueller (1984) já enfatizavam a diferença de nível 
de posicionamento crustal entre os granitos e 
pegmatitos destes dois campos pegmatíticos, tendo 
por base as distintas associações mineralógicas 
de contato e a presença de petalita, ao invés de 
espodumênio, em muitos pegmatitos da área de 
Itinga.

Os campos pegmatíticos de interesse no 
âmbito deste projeto são o de Itinga e o de Virgem 
da Lapa - Coronel Murta - Rubelita. O grupo de 
pegmatitos descritos neste projeto, a cerca de 9 
km a ENE de Salinas, é aqui denominado de Campo 
Pegmatítico de Curralinho, em referência a um 
povoado pertencente a Salinas, próximo destas 
concentrações de lítio estudadas (ver mapa geológico 
e de recursos minerais de lítio, em anexo).

8.2.1 - Campo Pegmatítico de Itinga

O Campo Pegmatítico de Itinga localiza-se 
a sudoeste deste município, estando a sua parte 
principal contida na Folha Itaobim.

Sá (1977) apresenta um bom histórico das 
atividades de mineração/garimpagem na área deste 
campo pegmatítico e imediações. Segundo o autor, 
há registros da exploração de gemas de crisoberilo, 
topázio e água-marinha que datam do século 18 
e, até a presente data, a garimpagem voltada para 
pedras preciosas era uma constante na região, 
com destaque, naquela época, para turmalinas 
e, subordinadamente, topázio e água-marinha. 
O garimpeiro extraía também minerais de lítio, 
berilo, cassiterita e tantalita-columbita e a produção 
de feldspato para a indústria da cerâmica havia 
aumentado consideravelmente. O berilo industrial 
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foi o primeiro mineral explorado na região de Salinas, 
por volta de 1948, e esta atividade logo se estendeu 
para os vales dos ribeirões Piauí e Jenipapo, na área 
do Campo Pegmatítico de Itinga. No ano de 1950, 
cassiterita e ambligonita foram identificadas no 
vale do Piauí e, em 1952, as empresas Companhia 
Estanífera do Brasil e Produco iniciaram os trabalhos 
de pesquisa e explotação destes minerais, em escala 
industrial. Em 1957, a lepidolita foi identificada no vale 
do Piauí e as primeiras toneladas foram exportadas 
para o Japão. O espodumênio já era conhecido dos 
garimpeiros de longa data, mas somente nos fins 
da década de 1960 a sua explotação teve início na 
lavra da Cachoeira, no vale do Piauí. A petalita foi 
identificada no fim da década de 1960 e logo entrou 
em produção visando à exportação. A Companhia 
Produco retirou-se da região em 1958, enquanto a 
Companhia Estanífera do Brasil o fez em 1972, sendo 
sucedida pela Companhia Arqueana de Minérios e 
Metais, que detém os direitos de lavra e pesquisa 
na maior parte da área dos vales do Piauí, Jenipapo 
e Tesouras, que integram o Campo Pegmatítico 
de Itinga. Naquela época, a Companhia Arqueana 
produzia petalita, espodumênio, ambligonita, 
lepidolita, berilo, cassiterita e pouca tantalita-
columbita em lavras semi-mecanizadas, algumas 
com desenvolvimento subterrâneo.

Segundo Paes et al. (2010b), boa parte 
das áreas de direitos minerais de exploração dos 
pegmatitos no Campo Pegmatítico de Itinga já 
foram ou ainda eram direcionadas para minerais 
de lítio. Entretanto, a enorme diversidade de bens 
minerais aproveitáveis dos pegmatitos somada às 
condições da economia e do mercado, facilidades 
de explotação, parcerias, natureza do minerador 
(empresa ou garimpeiro), bem como sua capacidade 
financeira, estrutura, etc., fazem com que, em 
diferentes épocas, um ou outro bem mineral possa 
estar em destaque na atividade mineira da região. Os 
autores relatam que entre 2004 e 2007, época em 
que estudaram os pegmatitos da região, havia um 
direcionamento destacado dos serviços de pesquisa 
e lavra para gemas de turmalina, que eram, em 
muitas situações, os principais produtos das lavras, 
inclusive onde os minerais de lítio ou algum outro 
já haviam ocupado posição de destaque. Naquela 
época, apenas a Companhia Brasileira de Lítio - CBL 
lavrava lítio de forma organizada e regular, na Mina 
da Cachoeira.   

Segundo o Anuário Mineral Brasileiro - 
AMB 2010, ano base 2009 (DNPM, 2010), este 
campo detém 100% das reservas oficiais de lítio do 
Brasil, nos municípios de Itinga e Araçuaí, sendo o 
espodumênio e a petalita os minerais de minério. 
O total da produção brasileira neste período é 
também oriundo desta área e o espodumênio 
respondeu por 96,4% do valor da produção mineral 
comercializada, em reais (R$). A CBL - Companhia 
Brasileira de Lítio foi responsável por 93,92% 
do valor total da produção comercializada e o 

restante coube à empresa Arqueana de Minérios e
Metais. 

Garcia (2013, 2014) relata que a Arqueana 
de Minérios e Metais vem executando o Projeto 
Opco, que visa à reavaliação de suas reservas e 
implantação de um complexo minerometalúrgico 
para o seu aproveitamento em larga escala, em Itinga 
e Araçuaí, no contexto deste campo pegmatítico. No 
final de 2013, a empresa concluiu a cessão de todas 
as suas áreas à Araçuaí Mineração, que a sucede. A 
Arqueana de Minérios e Metais se associou a um 
grupo de investimentos representado pelas empresas 
RI-X Mineração e Consultoria, Araçuaí Holding e 
Araçuaí Mineração. Caso os dados preliminares 
de reavaliação de reservas sejam confirmados, as 
reservas brasileiras lavráveis de lítio poderão, nos 
próximos anos, ser profundamente revistas para 
um patamar acima de um milhão de toneladas de 
Li2O contido, tornando o Brasil detentor da terceira 
maior reserva mundial de lítio, cerca de 8% do total, 
desconsiderando a Bolívia, segundo o autor.

Sá (1977) e Sá e Ellert (1981) dividem os 
pegmatitos do campo em simples e complexos, 
principalmente em função das suas associações 
minerais. Os simples são praticamente desprovidos 
de mineralizações de metais raros, enquanto os 
complexos contêm significativas concentrações 
destes metais. 

Segundo Sá (1977) e Sá e Ellert (1981), 
os pegmatitos simples são normalmente corpos 
tabulares com espessuras variando de centímetros 
a alguns metros e comprimento normalmente 
de dezenas de metros, podendo atingir algumas 
centenas. São os mais abundantes da área e se 
encaixam em regiões periféricas dos granitos e 
nas rochas metassedimentares. São constituídos 
por feldspato (microclina predominante sobre 
oligoclásio), quartzo, moscovita e eventual biotita, 
com intercrescimento gráfico de quartzo e feldspato 
presente em alguns corpos. Podem ocorrer os 
minerais acessórios turmalina (preta) e berilo. Da 
borda para o centro pode haver um aumento na 
granulação, chegando mesmo a formar um núcleo 
de quartzo incipiente.

Os pegmatitos complexos mais comumente 
se aproximam de formas lenticulares, podendo 
alcançar dezenas de metros de largura e centenas 
de metros de extensão, estando sempre encaixados 
nas rochas metassedimentares (xistos) da região, 
hoje entendidas como pertencentes à Formação 
Salinas. Contêm quantidades apreciáveis de minerais 
acessórios, notadamente minerais de lítio, e 
apresentam geralmente um zoneamento interno bem 
desenvolvido (SÁ, 1977; SÁ; ELLERT, 1981). Segundo 
Correia-Neves (1997), além da mineralogia básica 
formada por quartzo, feldspato e moscovita, estes 
pegmatitos podem conter petalita, espodumênio, 
ambligonita, lepidolita, berilo, turmalinas coradas, 
cleavelandita, cassiterita, tantalita-columbita, 
polucita, apatita, litiofilita-trifilita, dentre outros. 
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Com base na concentração preferencial 
de alguns dos minerais de lítio e na persistência 
de algumas características texturais internas, Sá 
(1977) e Sá e Ellert (1981) classificam os pegmatitos 
complexos da região em quatro tipos:

1. Pegmatitos com microclina - quartzo - 
moscovita - petalita - (espodumênio) 
- (albita): têm como característica 
principal, a presença de petalita, 
normalmente concentrada nas partes 
centrais dos corpos e geralmente em 
quantidades econômicas. Os corpos 
têm um zoneamento interno distinto. 
Em alguns deles ocorre espodumênio, 
sempre associado à zona de ocorrência 
da petalita e de geração posterior a esta. 
Em alguns corpos, há o registro de uma 
fase de albitização moderada na zona do 
feldspato e petalita, onde se concentram 
alguns bolsões de ambligonita.

2. Pegmatitos com microclina - quartzo 
- espodumênio - albita - moscovita: o 
espodumênio é o mineral característico 
de lítio e os corpos mostram persistência 
nas suas características mineralógicas e 
texturais, exceto nas suas bordas, onde 
a granulação é fina. Microclina e albita 
correspondem a cerca de 40-45% dos 
corpos, com predominância da primeira. 
O espodumênio tem frequência em torno 
de 20%, cor verde-clara e limites muito 
bem definidos com o resto do corpo. Há 
uma fase de albitização moderada que 
frequentemente promove a substituição 
de microclina e espodumênio. Ambligonita 
e berilo são os minerais acessórios 
mais comuns. Quantidades menores de 
tantalita-columbita ocorrem associadas à 
albita.  

3. Pegmatitos com microclina - albita 
- quartzo - moscovita - lepidolita - 
ambligonita: lepidolita é o mineral de 
lítio mais importante, seguida pela 
ambligonita. Os corpos são considerados 
como os mais evoluídos dentro do processo 
pegmatítico e apresentam as quatro zonas 
classicamente descritas na literatura. 
Há um elevado grau de albitização que 
avança a partir do núcleo e pode chegar 
até perto dos contatos. Observações 
microscópicas mostram a substituição 
de microclina por este mineral. Este tipo 
de pegmatito é o que apresenta a maior 
diversidade mineralógica, incluindo berilos 
e turmalinas (gemas) de cores variadas, 
a qual está associada à albitização. Ao 
redor do núcleo ocorrem grandes massas 
de lepidolita intimamente associadas à 
albita e, em posição semelhante, bolsões 
de ambligonita. A cassiterita é um mineral 

acessório importante destes pegmatitos 
e a tantalita-columbita tem menor 
expressão, ambas ocorrendo associadas à 
albita. 

4. Pegmatitos com microclina - quartzo 
- moscovita - polucita - espodumênio - 
lepidolita - albita: os autores identificaram 
apenas um corpo pegmatítico desta 
tipologia, o qual apresenta quatro zonas. 
Trata-se de um tipo mais evoluído, 
equivalente ao anterior, mas com uma 
característica particular dada pelo seu 
alto conteúdo em césio, que possibilitou 
a formação de polucita. Os cristais de 
espodumênio têm cor rosa a branca 
e ocorrem na zona de grandes cristais 
de microclina, bordejando o núcleo de 
quartzo, juntamente com a polucita. 
Quantidades menores de lepidolita 
também são observadas. Cabe salientar 
que Quéméneur e Lagache (1999) relatam 
a presença de polucita no pegmatito da 
Mina do Urubu, no Campo Pegmatítico 
de Itinga, que é o exemplo clássico da 
tipologia 3, conforme apresentado por Sá 
(1977) e Sá e Ellert (1981).

Romeiro et al. (1997) propõem a denominação 
de Grupo Pegmatítico da Cachoeira para agrupar 
quatro corpos pegmatíticos ricos em espodumênio 
encaixados em xistos da Formação Salinas, que são 
lavrados pela Companhia Brasileira de Lítio - CBL, 
na Mina da Cachoeira, entre Araçuaí e Itinga, o qual 
representa uma subdivisão do Campo Pegmatítico de 
Itinga. Os autores salientam que a atividade da CBL 
neste grupo é um dos poucos exemplos mundiais de 
mineração subterrânea em pegmatitos altamente 
organizada. Segundo Afgouni e Marques (1997), 
os quatro corpos pegmatíticos conhecidos tinham, 
àquela época, uma reserva medida de espodumênio 
da ordem de 127.874 m3 ou 409.197 t.

Romeiro et al. (1997) e Romeiro (1998) 
classificam os pegmatitos do Grupo Pegmatítico 
da Cachoeira como da família L-C-T (Lítio - Césio - 
Tântalo) e do tipo Elementos Raros, na sistemática 
classificatória de Cerný (1991b). Os veios têm 
espessura entre 3 e 10 m e comprimentos variáveis, 
que podem atingir algumas centenas de metros. 
Mostram direção quase constante, próxima de 
NE-SW, e estão encaixados preferencialmente na 
xistosidade dos xistos, a qual tem atitude média 
N52E/43NW. Planos de clivagem de fratura também 
encaixam os pegmatitos, destacando-se um 
sistema com direção NE-SW e mergulhos para SE. O 
espodumênio representa cerca de 20% dos corpos, 
K-feldspato e albita, cerca de 40 a 45%, quartzo, em 
torno de 25% e moscovita, menos de 10%. Segundo 
Romeiro (1998), a mineralogia acessória é formada 
por cassiterita, berilo e montebrasita. Os prismas 
de espodumênio podem ter até 1,5 m de extensão, 
com tamanho médio oscilando entre 10 e 20 cm. 
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Espodumênio e albita intersticiais são comuns, 
imersos na massa quartzo-feldspática. 

No contexto do Grupo da Cachoeira, Paes et 
al. (2010b) descrevem o corpo pegmatítico 5D1, que 
foi explotado por aproximadamente quatorze anos 
consecutivos pela Companhia Brasileira de Lítio - 
CBL, com intervalo entre os anos de 1998 e 2000. 
Este pegmatito mostra fechamento ao longo de sua 
direção e mergulho, se estendendo longitudinalmente 
por cerca de 400 m. Está encaixado no xisto, em um 
sistema de clivagem de fratura de direção NE-SW e 
mergulhos variando de sub-horizontais a subverticais 
para SE, com predominância de valores em torno de 
45 graus, e mostra comuns bifurcações e inversões 
do mergulho.

Os pegmatitos do Grupo da Cachoeira se 
enquadram na tipologia dos pegmatitos complexos 
com microclina, quartzo, espodumênio, albita e 
moscovita, conforme a classificação de Sá (1977) e 
Sá e Ellert (1981). A exemplo de Sá (1977), Romeiro 
(1998) ressalta que estes pegmatitos mostram 
persistência nas suas características mineralógicas 
e texturais. Segundo o autor, a zoneografia clássica 
dos pegmatitos apresentada em Cerný (1991b), 
por exemplo, não se aplica a estes pegmatitos, 
pois neles não se distingue o zoneamento descrito 
e não se observa preenchimentos de fratura ou 
corpos de substituição. Romeiro e Pedrosa-Soares 
(2005) salientam que, apesar de suas dimensões 
avantajadas, os pegmatitos do Grupo da Cachoeira 
são homogêneos, ou seja, são corpos sem 
zoneamento interno. Segundo os autores, os corpos 
de substituição tardios são muito raros e pequenos. 
Pedrosa-Soares et al. (2011a) também reconhecem o 
caráter não zonado (homogêneo) destes pegmatitos.

Paes et al. (2010b) apresentam o estudo de 
cento e vinte e três pegmatitos do Campo Pegmatítico 
de Itinga, trinta e sete destes compreendendo 
garimpos, minas ou ocorrências de minerais de lítio. 
Os pegmatitos são divididos em treze agrupamentos 
com base na sua distribuição geográfica e em 
parâmetros descritivos e genéticos, alguns destes 
se constituindo em Grupos Pegmatíticos, no sentido 
de Cerný (1982a). Os Grupos Pegmatíticos de 
importância para lítio apresentados são o Grupo 
Pegmatítico do Maxixe, com destaque histórico para 
a produção de petalita em pegmatitos da tipologia 1, 
de Sá (1977) e Sá e Ellert (1981), o Grupo Pegmatítico 
do Urubu, que já havia produzido lepidolita e 
ambligonita em pegmatitos da tipologia 3, de Sá 
(1977) e Sá e Ellert (1981), e o Grupo da Cachoeira 
(ROMEIRO et al., 1997), já descrito neste capítulo. 
Adicionalmente, há o conjunto de pegmatitos da 
região da Tesoura, com destaque histórico para a 
produção de petalita em pegmatitos da tipologia 1, 
de Sá (1977) e Sá e Ellert (1981), mas que também 
contém um corpo da tipologia 2.  É descrita também 
a Lavra da Xuxa, que já havia produzido espodumênio 
em pegmatitos da tipologia 2, de Sá (1977) e Sá e 
Ellert (1981), e a Lavra da Generosa, que já havia 

produzido lepidolita e ambligonita em pegmatitos da 
tipologia 3, daqueles autores. 

Segundo Paes et al. (2010a), a estruturação 
das rochas metassedimentares da Formação Salinas, 
que encaixam os principais pegmatitos do Campo 
Pegmatítico de Itinga, é marcada por uma xistosidade 
paralela ou, localmente, subparalela ao aleitamento 
sedimentar, orientada em torno de NE-SW e com 
mergulhos altos a médios para NW, que diminuem 
progressivamente em direção ao domínio meridional 
da unidade. É descrita uma usual clivagem de fratura 
espaçada que trunca a xistosidade destas rochas e 
frequentemente tem uma direção muito próxima 
à desta estrutura, porém com valores de mergulho 
diferentes. 

Baseando-se no mapeamento de mais de 
cem pegmatitos na área do Campo Pegmatítico de 
Itinga, Sá (1977) relata que a maioria dos corpos é 
discordante em relação aos xistos encaixantes. Muitas 
vezes, as direções dos pegmatitos praticamente 
coincidem com as direções da foliação dos xistos. 
Nestes casos, a relação de discordância é verificada 
ao se examinar os ângulos de mergulho, com os 
pegmatitos geralmente posicionados verticalmente 
ou subverticalmente, enquanto a xistosidade mostra 
mergulhos mais baixos.

Sá (1977) identifica um zoneamento espacial 
dos pegmatitos litiníferos do Campo Pegmatítico 
de Itinga. Os corpos ricos em petalita estão mais 
próximos dos maciços graníticos, os corpos com 
mineralizações de lepidolita estão mais afastados 
destes maciços e os com mineralizações de 
espodumênio ocupam uma posição intermediária.

Pedrosa-Soares et al. (2011a) enquadram os 
pegmatitos do Campo Pegmatítico de Itinga na Classe 
de Elementos Raros, com clara afinidade com a Família 
Petrogenética L-C-T (Lítio - Césio - Tântalo) e destacam 
o seu caráter enriquecido em lítio. Os autores 
distinguem dois principais grupos de pegmatitos 
neste campo. Um é constituído por enxame de 
corpos não zonados (homogêneos), muito ricos em 
espodumênio, mas livres de turmalina e petalita, que 
são lavrados pela Companhia Brasileira de Lítio - CBL. 
O outro grupo é formado por pegmatitos zonados, 
mineralizados em espodumênio, petalita, lepidolita, 
ambligonita-montebrasita, albita, cleavelandita, 
elbaíta, cassiterita, tantalita e polucita. Apesar de 
ambos os grupos serem da Classe de Elementos Raros 
e da Família L-C-T, eles mostram duas especializações 
geoquímicas diferentes. O Grupo Pegmatítico da 
Cachoeira é rico em Li, Na e P, enquanto os demais 
pegmatitos são enriquecidos em Na, B, Li, Sn, Ta e Cs.

8.2.2 - Campo Pegmatítico de Virgem da Lapa - 
Coronel Murta - Rubelita

Segundo Pedrosa-Soares (1997a), a atividade 
garimpeira nos pegmatitos da Folha Araçuaí, que 
engloba a principal área deste campo pegmatítico, 
varia em função da descoberta de grandes 
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concentrações (“bamburros”) de gemas e peças de 
coleção. Esta variação é considerada cíclica, pois 
curtos períodos de intensa atividade, motivados 
pelas grandes descobertas, são sucedidos por 
intervalos de estagnação relativamente longos. 

De acordo com Pedrosa-Soares (1997a), 
os pegmatitos complexos da área vinham sendo 
explotados essencialmente para a produção de 
turmalinas coradas, com destaque para as variedades 
gemológicas verdelita, rubelita e bicolores, e peças de 
coleção. Alguns corpos são especialmente ricos em 
turmalinas azuis (indicolita) de excelente cor. Outras 
gemas de menor importância são topázio (azul e 
incolor), morganita e água-marinha de cor clara. A 
extração de peças de coleção teve um grande impulso 
a partir do final da década de 1980 e as espécies 
aproveitadas variam desde feldspatos, com formas 
cristalográficas perfeitas, passando por minerais 
raros, como, por exemplo, herderita, até partes de 
corpos de substituição formados principalmente 
por cleavelandita, lepidolita e turmalinas. Cristais 
de quartzo bem formados alcançaram, há pouco 
tempo, algum valor no mercado. Segundo o autor, 
os pegmatitos simples com relevância econômica 
tendem a ser ricos em água-marinha e encaixam-
se nos biotita granitos, sendo que alguns produzem 
exemplares de excelente cor. Alguns pegmatitos 
zonados simples caracterizam-se pela abundância de 
megacristais de feldspato potássico e são importantes 
depósitos de feldspato industrial, alguns deles 
famosos por sua produção de excelente qualidade.

Brandalise, Matos, Ribeiro (1980) apresentam 
um estudo sistemático envolvendo o cadastramento 
de vários pegmatitos na região de Coronel Murta, 
que serviu de referência para trabalhos posteriores. 
Pedrosa-Soares (1984) também apresenta estudo 
detalhado dos pegmatitos da região de Coronel 
Murta, abordando tópicos como a forma e espessura 
dos corpos, sua relação com as rochas encaixantes, 
sua mineralogia e estrutura interna.

Pedrosa-Soares, Correia-Neves, Leonardos 
(1990) apresentam um estudo de cinquenta e um 
corpos pegmatíticos (lavras) deste campo pegmatítico 
localizados em Coronel Murta e Virgem da Lapa, 
focando na sua estruturação interna, mineralogia e 
química mineral. Os autores classificam os corpos em 
tipos, buscando refletir seu potencial econômico, e, 
numa primeira aproximação, os agrupam em Grupos 
Pegmatíticos, no sentido de Cerný (1982a). Os 
tipos definidos são Pegmatitos Simples, Pegmatitos 
Zonados Simples e Pegmatitos Zonados Complexos, 
estes últimos subdivididos em Turmaliníferos e 
Litiníferos. Suas principais características, segundo 
os autores, são:

1. Pegmatitos Simples: não apresentam 
zoneamento interno ou tem um 
zoneamento difuso, em termos texturais, e 
não contêm corpos de substituição tardios 
significativos. Os minerais essenciais são 
feldspato potássico pertítico, quartzo e 

moscovita; biotita, schorlita e granada 
são acessórios frequentes, já o berilo 
é normalmente raro. São comuns nos 
contatos entre a Formação Salinas e os 
granitos e sua espessura não ultrapassa 1 
m. Não apresentam mineralizações, com 
exceção de alguns portadores de água-
marinha, que se encaixam em biotita 
granito.

2. Pegmatitos Zonados Simples: apresentam 
variações granulométricas que definem 
bem um zoneamento textural interno 
e contêm raros e pequenos corpos 
de substituição tardios. A mineralogia 
essencial é simples e a acessória é 
escassa e muito pouco diversificada. Estão 
posicionados preferencialmente nos xistos 
da Formação Salinas, onde sua espessura 
pode ser superior a 15 m. Alguns são 
importantes produtores de feldspato 
potássico.

3. Pegmatitos Zonados Complexos: têm 
um zoneamento interno muito bem 
desenvolvido e uma complexidade 
estrutural e mineralógica, apresentando 
volumosos e frequentes corpos de 
substituição, com turmalinas gemológicas, 
e preenchimentos de fraturas. A sua 
mineralogia acessória é diversificada e 
apresentam os maiores teores em Rb, Li 
e Cs. São ricos em turmalinas litiníferas 
coradas e um grupo restrito contém 
espodumênio em zonas primárias. Estão 
encaixados predominantemente nas 
rochas metassedimentares da região e 
podem atingir mais de 25 m de espessura 
e centenas de metros de comprimento. 
Este tipo foi dividido em dois subtipos, 
os Pegmatitos Complexos Turmaliníferos 
e os Pegmatitos Complexos Litiníferos. 
O termo turmalinífero indica a presença 
comum de turmalinas coradas de 
qualidade gemológica, entretanto os 
litiníferos são também ricos nestas 
espécies. A distinção dos dois subtipos 
se deve à maior quantidade de minerais 
de lítio nos litiníferos, que passam a 
conter espodumênio no seu núcleo 
e zona intermediária, e a diferenças 
mineralógicas nas suas zonas marginal, 
intermediária e no núcleo. Cabe ressaltar 
que os turmaliníferos podem conter 
ambligonita na sua zona intermediária 
e lepidolita e ambligonita nos corpos de 
substituição. Já os litiníferos, além do 
espodumênio, podem conter ambligonita 
e lepidolita na sua zona intermediária e 
nos corpos de substituição, estes últimos 
podendo conter também alguma kunzita. 
Os pegmatitos do subtipo litinífero se 
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encaixam nos xistos da Formação Salinas. 
O intemperismo pode levar à substituição 
do espodumênio por montmorilonita 
e caulinita, que constituem uma massa 
rosa-avermelhada untuosa.

Dentre os grupos pegmatíticos sugeridos por 
Pedrosa-Soares, Correia-Neves, Leonardos (1990), 
na região de Coronel Murta e Virgem da Lapa, cabe 
destacar o Grupo Pegmatítico do Córrego Palmeiras, 
que reúne os pegmatitos zonados complexos com 
espodumênio, turmaliníferos encaixados em rochas 
metassedimentares. 

Segundo Pedrosa-Soares et al. (2011a), os 
pegmatitos mais externos deste campo pegmatítico, 
localizados a norte de Coronel Murta, são corpos 
zonados e complexos da Classe de Elementos Raros e 
da Família Petrogenética L-C-T (Lítio - Césio - Tântalo), 
ricos em boro. Os autores destacam a sua diversificada 
mineralogia, incluindo elbaíta, schorlita, albita, berilo, 
cleavelandita, morganita, topázio, espodumênio, 
lepidolita, ambligonita - montebrasita, bismutinita, 
herderita e outros fosfatos, caracterizando uma 
especialização geoquímica em Na - B - Be - Li - P - Bi 
- F. 

8.2.3 - Campo Pegmatítico de Curralinho

Este campo pegmatítico é definido neste 
projeto e se localiza no nordeste da Folha Salinas. A 
sua denominação se deve à localidade de Curralinho, 
situada a poucos quilômetros do conjunto das lavras 
descritas, distrito da cidade de Salinas, da qual dista 
aproximadamente 23 km, no sentido nordeste. 

As quatro lavras descritas correspondem 
aos pontos de campo LB37, LB38, LB42 e LB44, 
cujas denominações são Lavra do Zué/Dim, Lavra 
Monte Alto 1, Lavra do Oscar e Lavra Monte Alto 
2, respectivamente. Não há conhecimento do 
registro destes corpos pegmatíticos na literatura 
especializada, portanto eles são considerados 
inéditos, neste âmbito. A lavra do Pau Preto, ponto 
LB40, logo a sudeste de Montes Clarinhos, no 
sudeste da Folha Taiobeiras, pode vir a integrar este 
campo, mas o seu pegmatito é muito precariamente 
conhecido. 

O conhecimento acerca deste campo 
pegmatítico, envolvendo seus aspectos descritivos, 
genéticos e geoquímicos, bem como a sua vocação 
metalogenética são apresentados de forma 
preliminar, pois novas informações certamente 
virão com o aprofundamento do conhecimento 
destas lavras e com a descoberta de novos corpos 
pegmatíticos. 

O pegmatito da Lavra do Zué/Dim (LB37) é do 
tipo complexo (em termos de mineralogia) e tem 
estruturação interna homogênea ou pode mostrar o 
desenvolvimento de uma zona junto ao contato com 
a rocha encaixante. O espodumênio é disseminado 
ao longo de todo o corpo ou, quando o pegmatito 
é zonado, ele não ocorre na sua zona externa. O 

pegmatito apresenta normalmente uma proporção 
muito elevada de albita em relação a feldspato 
potássico. Segundo informações locais, columbita-
tantalita é o principal bem produzido historicamente 
na lavra. O pegmatito compreende um depósito de 
espodumênio e integra uma nova tipologia descrita 
neste projeto.  

O pegmatito da Lavra Monte Alto 1 (LB38) é 
do tipo complexo (em termos de mineralogia) e sua 
estruturação interna mostra um zoneamento bem 
definido. Segundo informações locais, turmalina, 
albita, lepidolita, ambligonita e pouca columbita já 
foram produzidas nesta lavra, através de atividade 
garimpeira. O pegmatito é classificado como da 
tipologia Pegmatitos com microclina - albita - quartzo 
- moscovita - lepidolita - ambligonita, conforme 
classificação de Sá (1977) e Sá e Ellert (1981) para 
o Campo Pegmatítico de Itinga, apresentada neste 
capítulo.

O pegmatito da Lavra do Oscar (LB42) é 
do tipo complexo (em termos de mineralogia) 
e sua estruturação interna é zonada. Segundo 
informações locais, columbita e escória de berilo já 
foram produzidas nesta lavra, através de atividade 
garimpeira. O pegmatito é classificado como da 
tipologia Pegmatitos Zonados Complexos, subtipo 
Litiníferos, conforme classificação de Pedrosa-Soares, 
Correia-Neves, Leonardos (1990), para a região de 
Coronel Murta, apresentada neste capítulo, apesar 
de não haver relatos da produção de gemas de 
turmalina.

Boa parte das porções mais internas do 
pegmatito da Lavra Monte Alto 2 (LB44) foi lavrada, 
o que limita bastante a observação deste corpo. O 
espodumênio tem ocorrência restrita nas porções 
mais externas e, segundo informações locais, ocorria 
em maior proporção nas partes mais internas 
do pegmatito. Feldspato potássico foi o principal 
bem lavrado e alguma ambligonita e columbita 
também teriam sido aproveitadas. Tentativamente, 
este corpo é interpretado como da tipologia 
Pegmatitos com microclina - quartzo - espodumênio 
- albita - moscovita, conforme classificação de 
Sá (1977) e Sá e Ellert (1981), apresentada neste
capítulo.

Numa caracterização preliminar, o Campo 
Pegmatítico de Curralinho é enquadrado na Classe 
de Elementos Raros e na Família Petrogenética 
L-C-T (Lítio - Césio - Tântalo). Tomando-se por 
base o precário conhecimento da atividade de 
mineração neste campo pegmatítico, apurado com 
garimpeiros, pode-se inferir uma produção histórica 
voltada preferencialmente para columbita-tantalita 
e gemas de turmalina. A grande concentração de 
minerais de lítio, particularmente espodumênio, 
na Lavra do Zué/Dim (LB37), somada à ocorrência 
de pegmatitos de outras tipologias contendo 
minerais de lítio, aponta para uma concentração 
importante deste metal em líquidos pegmatíticos na
região.
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8.3 - CONCENTRAÇÕES DE LÍTIO NA ÁREA DO 
PROJETO

8.3.1 - Introdução

Este item aborda as principais concentrações 
de lítio na área do projeto. Os pontos estudados 
no campo totalizam quarenta e cinco, incluindo 
ocorrências, depósitos, garimpos e minas de lítio, 
estes últimos podendo estar ativos ou inativos, na 
época da visita. O ponto JB374, estudado no Projeto 
Jequitinhonha (PAES et al., 2010b), ao qual não 
se conseguiu acesso, foi incorporado ao conjunto 
principalmente por sua posição relativamente 
afastada dos pontos descritos. 

O mapa geológico e de recursos minerais 
de lítio da área do projeto, em anexo, congrega e 
sintetiza as informações referentes aos recursos 
minerais. O status e situação dos recursos minerais 
nele representados se referem apenas aos minerais 
de lítio. Por exemplo, se em um garimpo ativo de 
turmalina há uma ocorrência de espodumênio, a 
representação no mapa será de uma ocorrência de 
espodumênio, não se fazendo referência ao garimpo 
de turmalina. O conceito de Depósito Mineral 
utilizado na classificação das concentrações de lítio é: 
“Uma concentração natural de qualquer substância 
útil, que apresente atributos geológicos de potencial 
interesse econômico, usualmente variáveis. Tais 
atributos incluem morfologia, teor, composição 
mineralógica, estrutura, textura, etc. O conceito 
não compreende a necessidade de uma avaliação 
prévia por trabalhos de pesquisa”. Esta conceituação 
compreende a apresentada por Grossi-Sad e Valente 
(2003), tendo sido aqui modificada. Os trabalhos 
de campo foram realizados no período entre março 
de 2013 e junho de 2014 pelos geólogos Leandro 
Menezes Betiollo e Vinícius José de Castro Paes. 

8.3.2 - Metodologia de Trabalho 

O estudo dos recursos minerais na região 
do médio rio Jequitinhonha iniciou-se com o 
levantamento de ocorrências, depósitos, garimpos e 
minas de lítio presentes na área do projeto, o que 
envolveu uma ampla pesquisa bibliográfica, consulta 
à base de dados de recursos minerais da CPRM 
(GEOBANK) e ao Sistema de Informações Geográficas 
da Mineração do DNPM (SIGMINE). 

Em um âmbito mais regional, as principais 
informações da literatura referentes a pegmatitos 
estão em Paiva (1946), que primeiro esboçou os 
limites da Província Pegmatítica Oriental do Brasil, 
a qual se estendia do sul da Bahia à Zona da Mata 
Mineira, Correia-Neves, Pedrosa-Soares, Marciano 
(1986), Correia-Neves et al. (1987), Lobato e 
Pedrosa-Soares (1993), Pedrosa-Soares et al. (1994, 
2001, 2011a), Correia-Neves (1997), Grossi-Sad et 
al. (1997), Netto et al. (1998), Morteani, Preinfalk, 
Horn (2000) e Pinto e Drumond (2000). Dentre 

os trabalhos de cunho mais local, voltado aos 
pegmatitos litiníferos da região, há os de Sá (1977) e 
Afgouni e Marques (1997), que apresentam estudos 
detalhados dos pegmatitos litiníferos do Campo 
Pegmatítico de Itinga, em Araçuaí e Itinga, no vale do 
Piauí. Romeiro (1998), Romeiro et al. (1997) e Romeiro 
e Pedrosa-Soares (2005) detalham as mineralizações 
litiníferas da Mina da Cachoeira, da Companhia 
Brasileira de Lítio - CBL, em Itinga-Araçuaí. Perillo 
(1995) e Paes et al. (2010b) apresentam estudos 
dos pegmatitos do Campo Pegmatítico de Itinga, na 
Folha Itaobim. Brandalise, Matos, Ribeiro (1980), 
Pedrosa-Soares (1984) e Pedrosa-Soares, Correia-
Neves, Leonardos (1990) apresentam estudos 
detalhados sobre os pegmatitos da região de Coronel
Murta.

Durante os trabalhos de campo, um grande 
tempo foi dedicado a conversas com garimpeiros, 
pequenos mineradores da região e moradores 
locais, os quais forneceram informações relevantes 
referentes a concentrações de lítio conhecidas. 

As grandes empresas de mineração, com 
destaque para a Companhia Brasileira de Lítio - 
CBL e a Araçuaí Mineração, prestaram importante 
apoio, permitindo a visita às suas lavras e depósitos 
e fornecendo informações fundamentais para o 
desenvolvimento do trabalho.

A partir destas diversas fontes de informação, 
produziu-se uma base de dados com os pontos a 
serem visitados, os quais foram selecionados em 
função da sua importância econômica para lítio, sua 
tipologia ou o seu caráter inédito para uma dada 
área. Na visita aos pontos selecionados são descritos 
os corpos pegmatíticos e as suas encaixantes, bem 
como a relação entre eles, e amostrados minerais do 
pegmatito, solo dele oriundo e rochas encaixantes 
para estudos espectrais. Foram realizadas algumas 
análises por difração de raios X visando auxiliar a 
identificação de alguns minerais, com destaque para 
os de alteração. Vários destes pontos selecionados 
não foram estudados devido a erros importantes 
em seus parâmetros locacionais, que impediram 
a sua localização, à impossibilidade de acesso, 
soterramento da cava ou, ainda, por eles não conterem 
minerais de lítio, neste caso refletindo problemas na 
comunicação com os garimpeiros. Ocorrem também 
situações em que o corpo pegmatítico já foi todo 
lavrado e não há o que descrever.

8.3.3 - Resultados

Com base na mineralogia, nos principais 
minerais de lítio presentes, na estrutura e textura 
internas, os pegmatitos estudados são divididos em 
oito tipologias:

1. Pegmatitos com espodumênio 
disseminado, homogêneos;

2. Pegmatitos com espodumênio 
disseminado e com zoneamento 
mineralógico nas bordas;
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3. Pegmatitos com espodumênio 
disseminado, homogêneos ou 
zonados e com alta proporção de

       albita;
4. Pegmatitos com petalita na zona 

intermediária;
5. Pegmatitos com petalita na zona 

intermediária e com alta proporção de 
albita;

6. Pegmatitos com petalita e espodumênio 
na zona intermediária;

Ponto UTM_N UTM_E Zona Toponímia Tipologia
LB01 8162210 801489 23k Lavra do Nim 8
LB02 8162106 799972 23k Lavra do Nequinha/Palmeira 8
LB03 8161520 800987 23k Lavra do Carlau 8 (?)
LB04 8159286 790775 23k Lavra da Paineira 8
LB05 8167940 800488 23k Lavra do Pau Alto 1 7
LB06 8164834 798557 23k Lavra da Chapadinha 8
LB07 8115831 190890 24k Lavra do Severino 1
LB08 8114910 190150 24k Fazenda Antônio Luis 4 (?)
LB09 8121926 191504 24k Lavra do Lucas/Ventania 4
LB10 8142773 189576 24k Mina da Cachoeira - CBL 1
LB11 8142930 189557 24k Cachoeira - CBL 1
LB12 8142790 189546 24k Mina da Cachoeira - CBL 1
LB13 8140687 192484 24k Lavra do Meio 6
LB14 8140167 191198 24k Lavra do Algodão 6
LB15 8120868 191155 24k Mina da Tesoura 4
LB16 8119062 192511 24k Lavra Manoel do PT 4
LB17 8146735 190503 24k Lavra da Xuxa 1

LB17b 8146724 190365 24k Área da Xuxa 3
LB18 8140739 190565 24k Lavra do Barreiro 3
LB19 8141499 192601 24k Lavra do Marial 4
LB20 8140159 192146 24k Lavra Tamburil e Acari 6
LB21 8146840 190493 24k Carlito 3
LB22 8149086 193883 24k Lavra do Costelão 7
LB23 8157089 193223 24k Lavra do Jenipapo (Lavra Velha) 4
LB24 8157691 193868 24k Lavra da Maricota 4
LB25 8155513 192040 24k Lavra da Pueira 4
LB26 8119257 188895 24k Mina da Samambaia 1
LB27 8145632 191123 24k Lavra do Pedro Telvino 1
LB28 8138530 192316 24k Lavra do Valdívio 6
LB29 8149695 192206 24k Lavra do Urubu 7
LB30 8140135 192776 24k Fazenda Santa Maria - Zé de Linto 4 (?)
LB31 8149726 197391 24k Baixão 7
LB32 8148079 188794 24k Lavra do Alair 7
LB33 8145726 189557 24k Lavra Maravilha 1 5
LB34 8146486 191236 24k Generosa 7
LB35 8139645 191498 24k Lavra de Nezinho de Chicão 5
LB36 8139870 191883 24k Lavra do Maxixe 6
LB37 8215960 808954 23k Lavra do Zué/Dim 3
LB38 8214032 811709 23k Lavra Monte Alto 1 7
LB39 8142798 817782 23k Fazenda Bananal 2
LB40 8231169 806874 23k Lavra do Pau Preto ?
LB41 8135755 193324 24k Elvira 4 (?)
LB42 8214610 815189 23k Lavra do Oscar 8
LB43 8194755 803817 23k Lavra Luís Rocha - Caraíbas 7
LB44 8213814 811623 23k Lavra Monte Alto 2 1 (?)

JB374(*) 8152370 201850 24k Lavra do Paulo 4 (?)

Tabela 8.1: Coordenadas em UTM e tipologia dos pegmatitos estudados. O Datum é WGS84.

(*) Ponto do Projeto Jequitinhonha (PAES et al., 2010a), com datum SAD69.

7. Pegmatitos com lepidolita e ambligonita, 
zonados;

8. Pegmatitos com espodumênio no 
núcleo de quartzo e no seu entorno,

       zonados.
Uma ocorrência de espodumênio não foi 

classificada em nenhuma tipologia e é descrita ao 
final deste item.

A tabela 8.1 apresenta as coordenadas UTM 
e a tipologia dos pegmatitos estudados. O Datum é 
WGS84.
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Figura 8.1: Fotografia mostrando pegmatito com 
espodumênio verde-claro, em bom estado de conservação. 

Estação LB10.

8.3.3.1 - Pegmatitos com Espodumênio Disseminado, 
Homogêneos 

Esta tipologia corresponde à definida por Sá 
(1977) e Sá e Ellert (1981), descrita neste capítulo, 
caracterizada por pegmatitos com microclina, 
quartzo, espodumênio, albita e moscovita, 
mostrando uma fase de albitização moderada, 
e também estudada por Romeiro et al. (1997) e 
Romeiro (1998). Uma das suas principais feições 
é a persistência das características mineralógicas 
e texturais e a disseminação do espodumênio por 
todo o corpo pegmatítico. Alguns poucos pegmatitos 
apresentam o desenvolvimento bastante localizado 
de uma zona, na borda do corpo. Alguns corpos se 
caracterizam por ter o espodumênio inalterado, 
como nas lavras da CBL e Xuxa, por exemplo, as quais 
compreendem o minério de melhor qualidade da 
região. Já há um bom tempo, as lavras da Companhia 
Brasileira de Lítio - CBL, em pegmatitos desta 
tipologia, são as principais fontes de lítio no Brasil. 

Este tipo de pegmatito foi observado na área da 
Mina da Cachoeira, da Companhia Brasileira de Lítio 
- CBL (pontos LB10, LB11 e LB12), na Lavra da Xuxa 
(LB17), na Lavra do Pedro Telvino (LB27), estas no 
vale do ribeirão Piauí, na Mina da Samambaia (LB26), 
no vale do córrego Tesoura, e na Lavra do Severino 
(LB07), no vale do córrego São José. O pegmatito da 
Lavra Monte Alto 2 (LB44), localizado na bacia do 
rio Bananal, é, tentativamente, classificado nesta 
tipologia, entretanto o seu conhecimento precário 
demanda maiores investigações. Com exceção do 
ponto LB07, localizado na Folha Novo Cruzeiro, e 
do LB44, na Folha Salinas, todos os demais estão 
em domínios da Folha Itaobim. Os pegmatitos desta 
tipologia se encaixam nas rochas metassedimentares 
da Formação Salinas. Todos estão no contexto 
do Campo Pegmatítico de Itinga, com exceção do 
LB44, que integra o Campo de Curralinho (ver mapa 
geológico e de recursos minerais, em anexo). 

8.3.3.1.1 - Mina da Cachoeira

Na área da Mina da Cachoeira (CBL), os pontos 
LB10 e LB11 correspondem a pegmatitos aflorantes, 
sendo que o primeiro já foi explotado pela empresa 
Arqueana de Minérios e Metais e encontrava-se 
inativo; já o pegmatito LB11 estava sendo preparado 
para a lavra. O ponto LB12 representa a mina 
subterrânea de espodumênio, em explotação, à qual 
não houve condição de acesso, tendo sido apenas 
coletadas amostras da pilha para britagem. 

O pegmatito do ponto LB10 corresponde 
ao corpo 6, no sistema de controle da CBL. Ele 
está encaixado concordantemente à foliação 
(N50E/35NW), numa associação de biotita xisto 
e rocha cálcio-silicática da Formação Salinas, tem 
espessura próxima de 7 m e extensão longitudinal 
aparente (mínima) de 20 m. É constituído por 
quartzo, feldspato potássico, moscovita (<5%) e 
espodumênio. O espodumênio ocorre como cristais 

de cor verde-clara e inalterados, com comprimento 
de poucos centímetros a até 15 cm. O pegmatito 
é homogêneo e é um dos corpos aflorantes com 
espodumênio inalterado vistos no projeto, além do 
pegmatito do ponto LB39 (Figura 8.1).

O pegmatito do ponto LB11 corresponde 
ao corpo DG2, no sistema de controle da CBL. Ele 
está encaixado preferencialmente em posição 
discordante do biotita xisto, em plano de fratura 
(N45E/35SE), podendo, localmente, se encaixar em 
outros planos de fratura ou na xistosidade, a qual 
tem atitude predominante N40E/30NW e mostra-
se dobrada. O corpo tem uma forma irregular 
e atitude variável, mostrando um afunilamento 
visível, demonstrando que os pegmatitos não são 
necessariamente intrusões tabulares e contínuas. 
Sua espessura aparente pode atingir até 6 m (Figura 
8.2). O pegmatito é normalmente homogêneo, sendo 
constituído por quartzo, feldspato potássico em 
cristais de até 1 m de comprimento e em proporção 
variável, mas sempre relativamente alta, moscovita 
milimétrica a centimétrica, normalmente em baixa 
proporção (<5%), albita e espodumênio. Este último 
mineral ocorre como prismas centimétricos a 
decimétricos alterados para caulim, com distribuição 
irregular na rocha e frequência modal que pode ser 
maior que 20%, sendo inversamente proporcional 
à do feldspato potássico. Localmente observa-se o 
desenvolvimento de uma zona na borda do corpo, 
junto ao contato, de 2 cm de espessura, com textura 
granítica fina e composta por quartzo, feldspato e 
moscovita, que é seguida, no sentido do interior do 
corpo, por uma zona com 40 cm de espessura, com 
feldspato potássico, albita e minerais opacos finos 
(em parte, percolação de óxido de manganês). 

A análise por difração de raios X de uma 
amostra de espodumênio levemente alterado 
(amostra LB11A) indicou, além de espodumênio, 
a presença de caulinita e cookeíta, bem como de 
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Figura 8.2: Fotografia mostrando intrusão pegmatítica 
mais espessa no teto da galeria e afunilando para baixo. 

Estação LB11.

quartzo. Este último mineral ocorre comumente 
como inclusão em grandes cristais de espodumênio.

O ponto LB12, Mina da Cachoeira, representa 
a mina ativa e subterrânea de espodumênio, da CBL, 
à qual não foi possível o nosso acesso, na época da 
visita. Segundo Sá (1977), nos fins da década de 
1960, em decorrência das necessidades do mercado 
nacional, a explotação de espodumênio teve início na 
Lavra da Cachoeira. Esta mina vem desempenhando 
um papel extremamente relevante na produção de 
lítio no Brasil. Segundo Paes et al. (2010b), a mina é 
subterrânea, mecanizada, com acesso para veículos 
e máquinas pesadas e com iluminação elétrica e 
exaustores. A encaixante dos pegmatitos é um biotita 
xisto da Formação Salinas. Feições dos pegmatitos 
do Grupo Pegmatítico da Cachoeira estão relatadas 
neste capítulo, na descrição do Campo Pegmatítico 
de Itinga.

A análise por difração de raios X de 
um mineral, não identificado no campo, de 
uma amostra coletada na pilha de britagem 
da mina (amostra LB12E) indicou tratar-se de
esfalerita.

8.3.3.1.2 - Lavra da Xuxa

A Lavra da Xuxa, ponto LB17, se inseria em 
área da empresa Arqueana de Minérios e Metais, 

quando foi uma importante lavra de espodumênio; 
atualmente está inserida em área de concessão 
de lavra da Sigma Mineração. Segundo Paes et al. 
(2010b), ela possuía uma estrutura mais elaborada, 
processos mecanizados de lavra e podia se observar 
grandes salões sustentados por pilares de rocha e um 
plano inclinado para acesso e transporte de material. 
Na época deste estudo, a lavra estava inativa (Figura 
8.3).

O pegmatito está encaixado em quartzo-
biotita-cordierita xisto, com alguma andaluzita, da 
Formação Salinas, subconcordante ou concordante 
com a sua xistosidade, que tem atitude em torno 
de N40-50E/60-70NW (Figura 8.3). As dimensões 
visíveis do pegmatito são variáveis, com espessura 
entre 5 e 17 m, refletindo a forma lenticular do 
corpo, cujo fechamento pode ser observado na 
lavra. A altura aparente do corpo é em torno de 
50 m e sua extensão longitudinal não é observada, 
porém, segundo Quéméneur e Lagache (1999), este 
pegmatito atinge 900 m de extensão. 

O pegmatito é homogêneo e constituído 
por quartzo, feldspato potássico (centimétrico a 
decimétrico, localmente de até 1,5 m), moscovita 
(normalmente centimétrica), espodumênio e albita 
lamelar ou maciça. O feldspato potássico predomina 
sobre a albita. Ocorrem ainda minerais opacos finos 
(provável columbita-tantalita) e percolação de óxido 
de manganês disseminados; um cristal de petalita 
foi observado. O espodumênio ocorre normalmente 
como cristais prismáticos subédricos, pouco 
alterados, hialinos ou esverdeados, ou localmente 
com alteração para caulim ou massa argilosa 
rosada, interpretada como montmorilonita. Eles 
têm comprimento centimétrico a até cerca de 1 m 
e seção basal centimétrica. Não são raros os cristais 
de espodumênio orientados perpendicularmente ao 
contato com o xisto ou à superfície de xenólitos de 
xisto. Numa estimativa grosseira, o espodumênio 
representa de 10 a 15% do pegmatito (Figura 8.3). 

Localmente, junto do contato de lapa, o 
pegmatito tem uma zona de 60 a 80 cm com textura 
aplítica ou, localmente, granítica fina onde são 
abundantes as evidências de assimilação e mistura 
entre o magma pegmatítico e a encaixante, com um 
consumo progressivo do xisto em direção ao centro 
do pegmatito, levando à formação de turmalinitos. 

8.3.3.1.3 - Lavra de Pedro Telvino

A Lavra de Pedro Telvino, ponto LB27, está 
situada na localidade de Poço D’Anta. Ela pertencia 
à empresa Arqueana de Minérios e Metais, mas 
atualmente está inserida em área de concessão de 
lavra da Sigma Mineração. A cava estava totalmente 
soterrada e com poucas e pequenas exposições 
de pegmatito. Este ponto foi marcado em função 
de informações verbais de antigos funcionários da 
Arqueana de Minérios e Metais, funcionários da 
Araçuaí Mineração, na época deste estudo, profundos 
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Figura 8.3: Fotografias mostrando: parte da cava subterrânea, com pilares (“damas”) de minério (A); o biotita xisto 
encaixante com porfiroblastos poiquiloblásticos de cordierita com forma de amêndoas e orientação aleatória (B); forma 

de ocorrência do espodumênio, como prismas brancos intemperizados (C). Estação LB17.

conhecedores dos pegmatitos da região. Segundo 
eles, “esta lavra tinha o melhor veio de espodumênio 
da região, mais rico que os veios da CBL e da Xuxa, e 
produziu muito minério de lítio, além de feldspato 
potássico, albita e cassiterita”. A sua proximidade 
com a estação JB342 (PAES et al., 2010b), Lavra Poço 
D’Anta, produtora de espodumênio, faz supor que 
se tratem da mesma lavra. O pegmatito é composto 
por feldspato potássico macropertítico, quartzo, 
albita, mica verde e cassiterita. O espodumênio 
só foi visto em entulhos. Foi observado um 
contato entre o pegmatito e biotita xisto da 
Formação Salinas ao longo de plano de fratura EW/
subvertical para sul, discordante da xistosidade
N50E/65NW. 

8.3.3.1.4 - Mina da Samambaia

A Mina da Samambaia, ponto LB26, está 
localizada no vale do córrego Tesoura. Ela pertencia 
à empresa Arqueana de Minérios e Metais, quando 
produziu espodumênio, mas atualmente está 
inserida em área de concessão de lavra da Sigma 
Mineração. Segundo Paes et al. (2010b), a mina era 
mecanizada e a lavra era tanto a céu aberto quanto 

subterrânea, tendo estado ativa por cerca de 30 anos. 
Na época deste estudo, a lavra estava inativa. A rocha 
encaixante é um quartzo-biotita xisto da Formação 
Salinas, que apresenta duas foliações com atitudes 
variáveis ao longo do afloramento. O pegmatito está 
encaixado em uma destas foliações que, junto ao 
contato, mostra mergulho variando de 5 a 20 graus 
para oeste. As exposições do pegmatito são reduzidas, 
pois a lavra subterrânea foi parcialmente entulhada. 
Apenas o contato de capa é observado e o pegmatito 
apresenta espessura mínima de 6 m; já Paes et al. 
(2010b) lhe atribuem uma espessura mínima de 
15 m. O pegmatito é homogêneo e constituído por 
quartzo, que representa cerca de 28% do corpo, 
feldspato potássico + albita, com frequência de cerca 
de 46%, com ampla predominância do K-feldspato 
sobre a albita, o qual ocorre como cristais euédricos/
subédricos de dimensões decimétricas, localmente 
métricas, sendo a albita lamelar ou maciça. O 
espodumênio tem frequência de cerca de 12% e a 
moscovita, milimétrica a centimétrica, de cerca de 
7%. Ocorrem ainda minerais opacos disseminados, 
cinzas, com brilho metálico ou terroso (cerca 
de 4%), e fibrolita (2%) em veios ou associada 
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espacialmente ao espodumênio. O espodumênio 
ocorre normalmente como cristais prismáticos 
subédricos com comprimento centimétrico a até 
1 m e seção basal de até 10 cm, usualmente em 
bom estado de conservação e mostrando cor verde-
clara a branca, parcialmente alterado para caulim, 
sendo muito parecido com o espodumênio dos 
corpos da CBL e da Lavra da Xuxa (Figura 8.4). Por 
vezes ele mostra associação espacial com fibrolita
+ albita. 

8.3.3.1.5 - Lavra do Severino

A Lavra do Severino, ponto LB07, está 
localizada na região do povoado de São José das 
Neves e inserida em área de pesquisa da empresa 
Marmoraria Araçuaí. Não é conhecido um registro 
deste ponto na literatura especializada, portanto ele 
tem um caráter inédito, neste âmbito. Trata-se de 
uma lavra subterrânea, inativa na época da visita, 
que, segundo informações locais, era um garimpo 
de columbita-tantalita. É aqui classificada como 
um depósito de espodumênio. O pegmatito está 
encaixado na foliação de um quartzo-biotita xisto 
da Formação Salinas, orientada N60E/subvertical, 
com mergulho preferencial para SE. Ortogonalmente 
ao contato sudeste, o pegmatito segue por 40 m, 
sendo esta a sua espessura mínima aparente, pois 
não foi visto o contato oposto; longitudinalmente 
ao contato, o pegmatito se estende por, no mínimo, 
25 m e na parte externa da lavra, o corpo tem altura 
observável de 12 m. O pegmatito é homogêneo e 
muito rico em feldspato potássico, que ocorre como 
cristais de dimensões até métricas com textura 
gráfica rara, e contém também quartzo, moscovita, 
em proporção relativamente baixa, espodumênio 
e albita, esta subordinada ao feldspato potássico. 
O espodumênio ocorre disseminado no pegmatito, 
mostrando leves variações locais em sua frequência, 

comumente como cristais prismáticos subédricos 
com comprimento centimétrico a até 3,5 m e base de 
até 50 cm, frequentemente orientados em posição 
próxima da vertical e parcialmente alterados para 
caulim. Este produto de alteração do espodumênio 
foi confirmado por uma análise por difração de raios 
X, que indicou a presença de caulinita (amostra 
LB07A). Estima-se uma concentração de 20% para o 
espodumênio (Figura 8.5). 

8.3.3.1.6 - Lavra Monte Alto 2

A Lavra Monte Alto 2, ponto LB44, 
está localizada na bacia do rio Bananal, a 
nordeste de Salinas, em área de pesquisa 
em nome de José Silva Lapa. Não é 
conhecido um registro deste ponto na 
literatura especializada, portanto ele 
tem um caráter inédito, neste âmbito. 
A lavra se desenvolveu a céu aberto e 
estava inativa; segundo informações 
locais, teve como principal produto o 
feldspato potássico, e a ambligonita e 
a columbita como subprodutos. É aqui 
classificada como uma ocorrência de 
espodumênio. Boa parte das porções 
internas do pegmatito foi lavrada, o 
que limita bastante a observação e traz 
incertezas à sua classificação tipológica. 
A encaixante é um quartzo-biotita xisto 
rico em turmalina (junto ao contato), 
com intercalações de rocha cálcio-

silicática da Formação Salinas. A xistosidade, paralela 
ao S0, é N55E/60NW e o contato, discordante, se 
dá ao longo de plano de fratura orientado N65E 
com mergulho subvertical, preferencialmente para 
SE. A partir e ortogonalmente ao contato sudeste, 
o pegmatito tem espessura aparente (mínima) de 
10 m, a sua altura aparente é de cerca de 30 m e 
ele se estende longitudinalmente por, no mínimo, 
60 m, segundo N65E. O pegmatito é muito rico 
em feldspato potássico pertítico, que ocorre como 
cristais subédricos a anédricos, decimétricos a 
métricos e mostrando raramente textura gráfica. A 
moscovita tem proporção menor que 5%, mas pode 
se concentrar em alguns pontos, quando se associa 
com quartzo ou albita. A albita também ocorre 
em pequena proporção, podendo se concentrar 
localmente, em associação com quartzo. O 
espodumênio tem frequência de aproximadamente 
2% e ocorre normalmente como prismas subédricos 
com comprimento de poucos decímetros, 
localmente de até 1 m, mostrando usual alteração 
para caulim ou massa argilosa rosada, interpretada 
como montmorilonita, localmente com núcleos 
incolores preservados. Segundo informações locais, 
o espodumênio também ocorria nas porções 
mais internas do pegmatito (Figura 8.6). Na área 
observada, o pegmatito apresenta homogeneidade 
textural e mineralógica. 

Figura 8.4: Fotografia mostrando cristal de espodumênio branco a verde-
claro, em bom estado de conservação. Estação LB26.
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Figura 8.6: Fotografias mostrando cristais de espodumênio alterados (brancos) em meio à massa pegmatítica. Estação 
LB44.

Figura 8.5: Fotografia mostrando aspecto geral da disseminação do espodumênio, com boa parte dos cristais em 
posição próxima da vertical (A), e cristal de espodumênio com cerca de 3,5 m de comprimento (B). Estação LB07.

8.3.3.2 - Pegmatitos com Espodumênio Disseminado 
e com Zoneamento Mineralógico nas Bordas 

Esta tipologia é definida neste projeto. 
Em termos mineralógicos ela é semelhante à 
tipologia anterior, caracterizada por pegmatitos 
com microclina, quartzo, espodumênio, albita e 
moscovita, com proporção moderada de albita, 
entretanto difere daquela por apresentar um nítido 
e persistente zoneamento mineralógico nas bordas 
do corpo pegmatítico. 

Este tipo de pegmatito foi observado apenas 
na Lavra da Fazenda Bananal (LB39), no vale do rio 
Araçuaí, na Folha Araçuaí. O pegmatito está encaixado 

em rochas metassedimentares da Formação Salinas 
e integra o Campo Pegmatítico de Itinga (ver mapa 
geológico e de recursos minerais, em anexo). 

8.3.3.2.1 - Lavra da Fazenda Bananal 

A Lavra da Fazenda Bananal, ponto LB39, está 
situada na beira do rio Araçuaí, na Fazenda Bananal, 
entre Itira e Araçuaí. Sá (1977) faz breve referência a 
este pegmatito, entretanto não o posiciona em mapa, 
o que, aliado ao seu desconhecimento até pelos 
principais envolvidos na atividade de mineração de 
lítio no Campo Pegmatítico de Itinga, dificultou, em 
muito, a sua localização. Trata-se de um garimpo 

A

B



130

Área do Médio Rio Jequitinhonha, Nordeste de Minas Gerais

inativo de espodumênio, segundo informações locais, 
e está inserido em área de pesquisa da empresa 
Bontempi Imóveis. Os serviços mineiros observados 
são uma trincheira, ortogonal ao pegmatito, e 
um túnel, ao longo dele, onde há uma “caixa 
americana” (escavação vertical).  A rocha encaixante 
é um metarenito fino, maciço, rico em quartzo e 
com biotita, da Formação Salinas. O contato se dá 
através de um plano orientado N60E, subvertical 
com mergulho preferencial para NW, o qual não foi 
discriminado, entretanto, a sua concordância com a 
orientação da foliação regional da Formação Salinas 
na região, permite inferir que esta seja a sua natureza. 
O pegmatito tem extensão longitudinal visível de 
cerca de 80 m, ao longo de N60E, sendo 50 m destes 
já no leito do rio Araçuaí, onde inflete no sentido 
N20W, mostrando extensão visível de cerca de 50 m 
até ser encoberto pelas águas do rio. Os dois contatos 
são observados e o pegmatito tem espessura de 6 
m, porém apresenta um espessamento localizado. 
Boa parte da superfície do pegmatito é revestida 
por uma película avermelhada formada pelo 
contato frequente com a água do rio, o que dificulta 
um pouco a estimativa das proporções minerais, 
principalmente dos feldspatos, entretanto é visível a 

predominância do feldspato potássico sobre a albita. 
A sua composição é dada por quartzo, normalmente 
com dimensões centimétricas, feldspato potássico 
centimétrico a decimétrico, por vezes formando 
agregados métricos, moscovita centimétrica, albita 
como massas centimétricas disseminadas no corpo e 
espodumênio. O espodumênio está em bom estado 
de conservação e ocorre como cristais prismáticos 
verde-claros com comprimento predominante entre 
15 e 30 cm, localmente de até 50 cm ou menores 
que 10 cm, e as outras duas dimensões variando 
aproximadamente entre 1 e 1,5 cm e entre 1,5 e 
2,5 cm. Eles representam cerca de 15 a 20% do 
pegmatito e a sua maioria se orienta em posição 
sub-horizontal, aproximadamente ortogonal aos 
contatos, por vezes se alinhando de maneira sinuosa, 
sugerindo textura de fluxo magmático. Nas duas 
bordas do pegmatito, junto aos contatos, há uma 
faixa com espessura variando de 5 a 20 cm onde 
o espodumênio não ocorre, caracterizando um 
zoneamento mineralógico distinto e persistente. 
Muito localizadamente, junto a um contato, ocorre 
uma zona descontínua com espessura menor que 5 
cm, onde há um leve aumento na proporção de albita
(Figura 8.7). 

Figura 8.7: Fotografias mostrando: visão geral dos dois segmentos do pegmatito, à direita o ramo N60E que inflete, 
ao fundo, no sentido N20W (A); contato do pegmatito (à direita) com o xisto, com o martelo marcando o início da 
ocorrência de espodumênio (B); forma de ocorrência do espodumênio (C); detalhe do espodumênio em bom estado de 

conservação (D). Estação LB39.
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8.3.3.3 - Pegmatitos com Espodumênio Disseminado, 
Homogêneos ou Zonados e com Alta Proporção de 
Albita

Esta tipologia é definida neste projeto. Em 
termos da mineralogia principal, ela se distingue das 
duas tipologias já descritas principalmente pela sua 
alta proporção de albita, tanto em termos absolutos 
quanto relativamente ao feldspato potássico. Em 
termos de estrutura interna, os pegmatitos podem 
apresentar um zoneamento mineralógico e/ou 
textural nas bordas, que, em alguns casos, se estende 
para suas porções internas, ou podem, ainda, ser 
homogêneos. Pode ocorrer de um único corpo ter 
um zoneamento mineralógico distinto nas bordas, 
em algumas áreas, e ser homogêneo, em outras. 

Os dois pontos característicos desta tipologia 
são o da Lavra do Zué/Dim (LB37) e o da Lavra do 
Barreiro (LB18). A Lavra do Carlito (LB21) e a da 
Área da Xuxa (LB17b) têm exposições relativamente 
pequenas dos pegmatitos, mas as suas características 
observadas apontam para esta tipologia. A Lavra 
do Zué/Dim (LB37) está localizada na bacia do rio 
Bananal, na Folha Salinas e no contexto do Campo 
Pegmatítico de Curralinho, já a Lavra do Barreiro 
(LB18), a Lavra do Carlito (LB21) e a da Área da Xuxa 
(LB17b) estão no vale do ribeirão Piauí, na Folha 
Itaobim e no contexto do Campo Pegmatítico de 
Itinga. Todos os pegmatitos se encaixam nas rochas 
metassedimentares da Formação Salinas (ver mapa 
geológico e de recursos minerais, em anexo).

8.3.3.3.1 - Lavra do Zué/Dim

A Lavra do Zué/Dim, ponto LB37, está 
localizada nas proximidades do rio Bananal. Na base 
planialtimétrica da Folha Salinas (IBGE, 1980), sua 
locação coincide com a de uma mina da Mineração 
Columbita. Segundo informações locais, a lavra já 
produziu columbita-tantalita e morganita (escória) 
e, na época deste estudo, era trabalhada na forma 
de um garimpo intermitente, a céu aberto e com 
vários túneis, visando à explotação destes mesmos 
minerais. Algum feldspato potássico já teria também 
sido produzido. Ela é aqui classificada como um 
depósito de espodumênio. Está inserida em área 
de pesquisa da Mineração São Marcos. A cava está 
instalada no pegmatito, o qual mostra extensão 
longitudinal visível (mínima) de aproximadamente 
210 m, ao longo do azimute 230 graus, largura de 
15 a 30 m e altura de até 15 m, com duas frentes 
de serviço posicionadas ao longo da sua extensão 
longitudinal. A rocha encaixante é um quartzo-
biotita xisto da Formação Salinas e o contato de 
capa é observado em boa extensão do pegmatito, 
entretanto de maneira precária devido à dificuldade 
de acesso. O contato é irregular e normalmente 
discordante da xistosidade, a qual se orienta em 
torno de N40E/70-90NW. Em boa parte da cava, 
pode se inferir um contato com mergulhos baixos e 
sentido aproximado para 140 graus, mas, em outras 

partes, ele pode apresentar mergulhos médios com 
sentido aproximado para 70 graus ou, ainda, outros 
valores. Alguns xenólitos de xisto de dimensões 
métricas ocorrem (Figura 8.8). 

O pegmatito se constitui principalmente por 
uma associação íntima de albita e quartzo em arranjos 
texturais diversos, como por exemplo, formando 
uma textura pseudobrechada, onde “clastos” de 
quartzo são envolvidos por albita, ou um arranjo 
semelhante a veios de albita cortando o quartzo ou, 
ainda, como massas decimétricas a métricas com 
larga predominância ou exclusivamente compostas 
por um ou outro mineral. A moscovita ocorre 
normalmente como cristais de poucos centímetros 
disseminados pelo pegmatito, com frequência 
estimada menor que 6%. O feldspato potássico 
ocorre como cristais ou agregados de cristais de 
dimensões centimétricas a até cerca de 1 m, com 
distribuição muito irregular no pegmatito, o que 
dificulta uma estimativa segura da sua proporção. É 
mais comum na frente de serviço sudoeste da lavra, 
mas mesmo aí é bastante subordinado à albita. São 
comuns os cristais pertíticos, bem como as feições de 
corrosão evidenciando substituição por albita (Figura 
8.8).  

O espodumênio ocorre como prismas 
normalmente achatados com comprimento de 
poucos decímetros a até aproximadamente 2 m, 
com predominância dos maiores, com largura de 
poucos centímetros a cerca de 0,6 m e altura de 
poucos milímetros a até 15 cm, aproximadamente. 
Está normalmente caulinizado, localmente também 
alterado para massa argilosa rosada, interpretada 
como montmorilonita, mas ainda pode mostrar, 
localizadamente, núcleos preservados de kunzita, 
hidennita ou hialinos. Os seus contatos com os outros 
minerais são retilíneos ou levemente sinuosos e não 
mostram evidências de processos de substituição. 
Podem englobar albita + quartzo, ou moscovita, 
e deixar seus moldes em cristais de quartzo 
adjacentes. Os prismas posicionam-se normalmente 
próximos da posição vertical, o que ratifica a 
sugestão da predominância de um contato de baixo 
mergulho com as encaixantes, como aqui proposto. 
O espodumênio ocorre disseminado por todo o 
pegmatito, como se observa em toda a extensão da 
frente de serviço nordeste da lavra, ou pode estar 
ausente em uma zona de espessura de 0,5 a 1 m 
desenvolvida junto ao contato de capa, apenas na 
frente de serviço sudoeste da lavra, caracterizando, 
aí, um zoneamento de caráter mineralógico. O 
pegmatito é muito rico em espodumênio e a sua 
proporção em todo o corpo é estimada entre 30 e 
40% (Figura 8.8). 

Lepidolita ocorre em alguns poucos bolsões 
irregulares com dimensões decimétricas a métricas, 
mostrando cor lilás ou branca, comumente com albita 
e mica verde associadas. Um destes bolsões engloba 
um cristal de espodumênio. Alguns cristais finos ou 
de até alguns centímetros de columbita-tantalita 
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ocorrem no pegmatito, normalmente associados 
com albita. Rara morganita também é observada 
no corpo pegmatítico. São comuns manchas pretas 

no pegmatito, típicas de precipitações de óxido de 
manganês, e algumas amostras roladas de pirolusita 
botrioidal foram vistas (Figura 8.8).

Figura 8.8: Fotografias 
mostrando: visões da frente de 
serviço NE - observar prismas 
de espodumênio brancos 
(A e B); visão da frente de 
serviço SW (C e D); amostra 
com textura pseudobrechada 
formada por “clastos” de 
quartzo envoltos por albita (E); 
detalhes da alta concentração 
e dos tamanhos dos prismas de 
espodumênio (F, G e H);  bolsão 
rico em lepidolita (I) e grão de 
columbita-tantalita envolto por 

albita (J). Estação LB37.
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8.3.3.3.2 - Lavra do Barreiro

A Lavra do Barreiro, ponto LB18, está 
localizada nas proximidades do ribeirão Piauí. É 
uma lavra a céu aberto que, segundo informações 
locais, foi importante produtora de minerais pesados 
no passado, quando era controlada pela empresa 
Arqueana de Minérios e Metais, com destaque para 
columbita-tantalita. Segundo Silva et al. (1987), ela 
era a principal produtora de minério de estanho da 
região, sendo lavrada exclusivamente para este fim, 
na proporção de 1 kg de cassiterita por metro cúbico 
de material desmontado. Na época deste estudo, ela 
estava paralisada. Ela é aqui classificada como um 
depósito de espodumênio e está inserida em área 
de concessão de lavra da Sigma Mineração. A cava 
está instalada no corpo pegmatítico, o qual mostra 
extensão longitudinal visível (mínima) de 220 m, ao 
longo de N40E, 15 m de largura aparente, ao longo 
de N50W, e uma altura aparente de até 10 m. A rocha 
encaixante é um quartzo-biotita xisto da Formação 
Salinas e o contato de lapa é ao longo de uma 
clivagem espaçada orientada N25E/60SE, discordante 
da xistosidade, que se orienta N42E/51NW.A 
observação do contato de capa é restrita, ainda
assim é possível perceber uma variação importante 
na sua atitude. O pegmatito tem um intenso 
diaclasamento orientado preferencialmente
N50E/40SE (Figura 8.9).

O pegmatito se constitui principalmente por 
uma associação de albita e quartzo em arranjos 
texturais diversos, como por exemplo, formando uma 
textura pseudobrechada ou um arranjo semelhante 
a veios de albita cortando o quartzo ou, ainda, como 
porções com larga predominância ou exclusivamente 
compostas por um ou outro mineral. O feldspato 
potássico é normalmente subordinado à albita, 
podendo, localmente, ser o feldspato predominante, 

e normalmente mostra feições de corrosão 
evidenciando substituição por albita. O espodumênio 
tem distribuição irregular e é abundante, com 
proporção estimada de 15 a 20% do pegmatito. 
Ocorre como prismas com comprimento de poucos 
centímetros a até cerca de 1,2 m e seções basais com 
maior dimensão variando normalmente de poucos 
centímetros a até 18 cm, orientados dominantemente 
em posição próxima da vertical. Estão bastante 
alterados para caulim. Na mineralogia acessória 
ocorrem moscovita e mica verde (zinvaldita?), em 
cristais milimétricos a centimétricos, e cassiterita 
e columbita-tantalita milimétricas ou menores
(Figura 8.9).

Ao longo do contato de capa, o pegmatito 
mostra o desenvolvimento de uma zona com 
espessura variável, de 0,3 a 1 m, com significativa 
ramificação para a parte interna do corpo, 
descontínua, irregular e com espessura também 
variável e de valor máximo em torno de 1 m, e que 
pode ocorrer também como “manchas” métricas 
dispersas no corpo do pegmatito. As dificuldades 
em acessá-la tornam restrita a sua observação, mas 
é possível caracterizá-la pela presença de albita, 
predominante e comumente lamelar, e quartzo, em 
arranjos semelhantes aos descritos anteriormente, 
porém podendo mostrar uma usual textura fina em 
alguns pontos. Algum feldspato potássico pertítico 
também ocorre. Na mineralogia acessória destacam-
se moscovita e micas finas de tons verde (zinvaldita?), 
branco, cinza ou roxo (lepidolita) e alguma fibrolita. 
São comuns porções aplíticas ou formadas por albita 
sacaroide fina, com as mesmas micas e fibrolita 
associadas. A columbita-tantalita e a cassiterita são 
muito finas e parecem se concentrar mais nesta 
zona, normalmente associadas com a albita. Uma 
característica importante desta zona é a ausência de 
espodumênio.

Figura 8.9: Fotografias mostrando visão panorâmica da lavra (A) e prismas verticalizados de espodumênio intemperizado 
(brancos) (B). Estação LB18.

A B



134

Área do Médio Rio Jequitinhonha, Nordeste de Minas Gerais

8.3.3.3.3 - Lavra do Carlito

A Lavra do Carlito, ponto LB21, está localizada 
nas proximidades do ribeirão Piauí. É uma lavra a céu 
aberto de dimensões muito reduzidas e, segundo 
informações locais, não teve produção relevante. Na 
época deste estudo, ela estava paralisada. Ela é aqui 
classificada como uma ocorrência de espodumênio 
e está inserida em área de concessão de lavra da 
Sigma Mineração. O contato de capa do pegmatito 
com o biotita xisto da Formação Salinas pode ser 
observado, numa seção vertical N-S, como uma 
superfície com leve concavidade voltada para baixo, 
onde o pegmatito tem extensão aparente de 14 m, 
ao longo de N-S, e altura aparente de 4 m. A cava se 
estende por cerca de 20 m no sentido W. O contato 
de lapa não aflora. Ao longo desta superfície côncava, 
o contato se dá em planos de fratura (EW/20S, 
N25E/20SE) ou na própria xistosidade (N30E/50NW). 

O pegmatito pode apresentar zonas junto ao 
contato e, a partir delas, uma zona intermediária, 
ou a zona intermediária pode fazer contato direto 
com o xisto, denotando o caráter descontínuo 
das primeiras. A zona marginal (ou de borda) tem 
espessura de no máximo 1 cm e é composta por 
albita, predominante, quartzo e moscovita, com 
granulação menor que 1 cm. A zona mural tem de 5 
a 10 cm de espessura e é composta por abundantes 

“livros” de moscovita, além de quartzo, albita e 
feldspato potássico, com granulação média em 
torno de 5 cm. A zona intermediária é composta 
dominantemente por uma associação de quartzo e 
albita (lamelar ou em massas anédricas) em arranjos 
diversos, como por exemplo, formando uma textura 
pseudobrechada, podendo predominar um ou outro 
mineral (Figura 8.10). Feldspato potássico pertítico 
normalmente se concentra em bolsões métricos com 
albita e quartzo subordinados ou ocorre disseminado 
na massa albita-quartzosa, podendo ou não mostrar 
feições de corrosão nas suas bordas, indicando 
processo de substituição por albita. O espodumênio 
ocorre disseminado nesta zona, como prismas com 
comprimento milimétrico a até aproximadamente 
1,5 m e com seção basal de até 10 cm, mostrando 
alteração para caulim. Os prismas comumente 
têm alto caimento, porém não são raros os com 
inclinação menor. Subordinadamente ainda ocorrem 
moscovita e fibrolita, bem como minerais opacos, 
escuros e de granulação fina. Um cristal anédrico de 
turmalina azul foi observado. Porções tabulares de 
espessura decimétrica e extensão de até 2 m, muito 
ricas em albita, com algum quartzo fino (milimétrico) 
associado e com moscovita em maior proporção 
que no seu entorno, ocorrem na zona intermediária 
e são interpretadas como preenchimentos de
fratura. 

Figura 8.10: Fotografias mostrando arranjos texturais entre a albita (branca) e quartzo (cinza-claro), na zona intermediária. 
Estação LB21.

8.3.3.3.4 - Área da Xuxa
O ponto LB17b corresponde a uma diminuta 

lavra na Área da Xuxa (próximo à Lavra da Xuxa - 
LB17), localizada nas proximidades do ribeirão Piauí. 
É uma lavra a céu aberto que não teve produção 
relevante, segundo informações locais. Na época 
deste estudo, ela estava paralisada. Ela é aqui 
classificada como uma ocorrência de espodumênio e 
está inserida em área de concessão de lavra da Sigma 
Mineração. A cava está instalada no pegmatito, que 
tem extensão aparente (mínima) de cerca de 30 m, 
ao longo de NE-SW, largura aparente (mínima) de 9 

m e altura aparente (mínima) de 8 m. O pegmatito 
tem vários xenólitos de biotita xisto da Formação 
Salinas e, na parede NW da cava, observa-se um 
provável contato que parece mergulhar (valores 
médios) tanto para NW quanto para SE. 

O pegmatito está muito intemperizado, 
dificultando a sua observação. São comuns as 
associações de albita e quartzo em arranjos 
diversos, formando, por exemplo, uma textura 
pseudobrechada ou com o quartzo sendo recortado 
por albita, como já descrito nos pegmatitos desta 
tipologia. O feldspato potássico também é observado 
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com frequência, entretanto sempre mostrando 
intensa albitização. A moscovita ocorre como cristais 
milimétricos a centimétricos em proporção em 
torno de 2%. O espodumênio ocorre aparentemente 
disseminado por todo o pegmatito como prismas 
com comprimento centimétrico a até cerca de 
40 cm e seção basal de até poucos centímetros, 
comumente, mas não exclusivamente, em posição 
próxima da vertical. Eles mostram intensa alteração 
intempérica para caulim. 

8.3.3.4 - Pegmatitos com Petalita na Zona 
Intermediária

Esta tipologia corresponde a uma divisão da 
tipologia definida por Sá (1977) e Sá e Ellert (1981), 
descrita neste capítulo, caracterizada por pegmatitos 
com microclina, quartzo, moscovita, petalita, 
(espodumênio) e (albita), compreendendo apenas 
os pegmatitos com petalita e sem espodumênio. 
Os pegmatitos com petalita e espodumênio são 
incluídos na tipologia descrita adiante.  Uma das 
principais características desta tipologia, segundo 
os autores, são corpos pegmatíticos com um 
zoneamento interno distinto e a presença de petalita, 
normalmente concentrada nas suas partes centrais e 
em quantidades econômicas. Sá (1977) e Sá e Ellert 
(1981) salientam que em algumas lavras da tipologia 
com petalita ocorre uma fase de albitização de 
escala reduzida a moderada, na zona do feldspato e 
petalita, onde podem se concentrar alguns bolsões 
de ambligonita. 

Alguns pegmatitos desta tipologia na região 
já tiveram importância histórica na produção de lítio 
no país, na forma de petalita, com destaque mais 
recente para lavras que eram operadas pela empresa 
Arqueana de Minérios e Metais.  

Pegmatitos da tipologia com petalita na zona 
intermediária ocorrem na Mina da Tesoura (ponto 
LB15), na Lavra do Lucas/Ventania (LB09) e na Lavra 
Manoel do PT (LB16), no vale do córrego Tesoura, na 
Lavra do Marial (LB19), no vale do ribeirão Piauí, e 
na Lavra do Jenipapo (Lavra Velha) (LB23), na Lavra 
da Maricota (LB24) e na Lavra da Pueira (LB25), no 
vale do ribeirão Jenipapo. A Lavra do Paulo, ponto 
JB374, estudada no Projeto Jequitinhonha (PAES 
et al., 2010b), à qual não se conseguiu acesso, 
foi incorporada ao conjunto. Ela ocorre na bacia 
do córrego Teixeirinha, a leste do ribeirão Piauí. 
Ocorrências de petalita precariamente descritas 
devido ao tamanho reduzido das exposições são aqui 
abordadas e referenciadas pelas suas toponímias, 
Elvira (LB41) e Fazenda Santa Maria/Zé de Linto 
(LB30), no vale do ribeirão Piauí, e Fazenda Antônio 
Luis (LB08), no vale do córrego São José. Com exceção 
do ponto LB08, localizado na Folha Novo Cruzeiro, 
todos os demais estão em domínios da Folha 
Itaobim. Os pegmatitos desta tipologia se encaixam 
nas rochas metassedimentares da Formação Salinas, 
com exceção dos da Lavra do Jenipapo, da Maricota 
e da Pueira, que se encaixam na unidade xistosa 

do Grupo Macaúbas, e todos estão no contexto do 
Campo Pegmatítico de Itinga (ver mapa geológico e 
de recursos minerais, em anexo).

É apresentado, neste relatório, um 
desmembramento desta tipologia, denominado 
Pegmatitos com Petalita na Zona Intermediária e com 
Alta Proporção de Albita, que é descrito em seguida.

8.3.3.4.1 - Mina da Tesoura

A Mina da Tesoura, ponto LB15, localiza-
se nas proximidades do córrego Tesoura, região 
com registro histórico de produção de minerais de 
lítio, com destaque para petalita (SÁ, 1977; SILVA 
et al., 1987). Ela pertencia à empresa Arqueana de 
Minérios e Metais, estando atualmente em área de 
concessão de lavra da Sigma Mineração. Segundo 
Paes et al. (2010b), a mina tinha um sistema de lavra 
subterrâneo e utilizava equipamentos mecanizados 
de perfuração e explosivos. A coleta de material 
era feita por pás-carregadeiras e o transporte, por 
caminhões de médio e grande porte. A mina havia 
iniciado a sua operação há aproximadamente 45 
anos atrás, segundo os autores. Na época deste 
estudo, ela estava inativa. A rocha encaixante é um 
biotita xisto da Formação Salinas, com intercalações 
de rocha cálcio-silicática. O contato do pegmatito 
com a encaixante se dá ao longo de uma clivagem de 
fratura orientada N60W/subvertical, que mergulha 
preferencialmente para SW, ou, localmente, ao longo 
da xistosidade, orientada em torno de N43W/42SW 
que, localmente, assume posição sub-horizontal. 
O pegmatito mostra uma extensão longitudinal 
aparente (mínima) de 200 m, ao longo de WNW-ESE, 
altura aparente (mínima) de 18 m e espessura maior 
que 20 m. Apenas o contato norte é observado. 
Há dois túneis em posições opostas na extensão 
longitudinal do pegmatito, separados por uma 
parte a céu aberto. Há ainda uma “caixa americana” 
(escavação vertical) com seção quadrada e 4 m de 
lado e parte do piso da lavra está aterrado (Figura 
8.11). 

A partir do contato, o pegmatito apresenta 
uma zona marginal descontínua de até 10 cm de 
espessura, com textura aplítica e constituída por 
quartzo, moscovita (menos que 2%) e feldspato. 
Ela é seguida por uma zona mural descontínua, de 
espessura máxima de 50 cm e constituída por quartzo, 
abundante moscovita e algum feldspato potássico 
em cristais normalmente centimétricos. Localmente, 
há o desenvolvimento de uma zona intermediária 
externa, com cerca de 2 m de espessura, constituída 
predominantemente por feldspato potássico, em 
cristais subédricos ou massas anédricas de dimensões 
normalmente decimétricas, comumente englobando 
quartzo, e com pouca moscovita (menos que 2%) 
associada, com ocasionais concentrações irregulares 
de moscovita e quartzo com raro K-feldspato. 
Esta zona contém raros bolsões irregulares, 
centimétricos a decimétricos, constituídos por 
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petalita intensamente alterada para material argiloso 
branco e rosado, interpretado como caulinita/
montmorilonita. Segue-se a zona intermediária 
interna, que compõe a maioria da área exposta 
do pegmatito e apresenta as mesmas associações 
minerais/texturais observadas na zona intermediária 
externa, porém em diferentes proporções. As 
concentrações irregulares de moscovita e quartzo, 
aqui com dimensões decimétricas a métricas e 
com albita intersticial, são muito mais frequentes e 
podem se associar espacialmente a geodos. A estas 
concentrações podem se associar frações aplíticas. 
Os bolsões irregulares com petalita intensamente 

intemperizada, aqui com dimensões centimétricas a 
métricas, são muito mais frequentes e disseminados 
por todo o pegmatito, alguns deles sendo conectados 
por veios de petalita de espessura decimétrica. No 
geral, a concentração de petalita varia, apresentando 
proporções de cerca de 50 a 70%, na parte leste da 
cava, e de 20 a 30%, na sua parte oeste. Há ainda 
finas percolações de manganês e um mineral opaco 
e escuro disseminados pelo pegmatito. Algumas 
vezes, a zona intermediária está em contato 
com a encaixante. Localmente, onde o contato é 
concordante e sub-horizontal, a zona marginal e 
mural se misturam parcialmente (Figura 8.11). 

Figura 8.11: Fotografias mostrando: a alta concentração de petalita (manchas brancas) no pegmatito (A); o contato 
discordante com o xisto (B); detalhe da petalita (C). Estação LB15.

8.3.3.4.2 - Lavra do Lucas/Ventania
A Lavra do Lucas/Ventania, ponto LB09, 

localiza-se nas proximidades do córrego Tesoura, 
região com registro histórico de produção de 
minerais de lítio, com destaque para petalita (SÁ, 
1977; SILVA et al., 1987). Não é conhecido um registro 
deste ponto na literatura especializada, portanto 
ele tem um caráter inédito, neste âmbito. Segundo 
informações locais, a extração de petalita nesta mina 
teria se iniciado em 1976, época em que era operada 
pela empresa Arqueana de Minérios e Metais. 
Atualmente ela se insere em área de concessão de 

lavra da Sigma Mineração. Na época deste estudo, 
ela estava inativa. O sistema de lavra era misto, a 
céu aberto e subterrâneo, e o nível inferior estava 
aterrado. Há uma “caixa americana” (escavação 
vertical) com cerca de 10 m de profundidade. A rocha 
encaixante é um quartzo-biotita xisto da Formação 
Salinas. O contato do pegmatito com a encaixante 
se dá ao longo de um plano de fratura N80E/70NW 
ou, localmente, ao longo da xistosidade, orientada 
em N80W/10NE. O pegmatito mostra uma extensão 
longitudinal aparente (mínima) de 35 m, ao longo de 
N80E, altura aparente (mínima) de 20 m e espessura 
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maior que 10 m. Apenas o contato norte é observado 
(Figura 8.12). 

A partir do contato, o pegmatito apresenta 
uma zona marginal descontínua, com espessura 
de até aproximadamente 2 cm e granulação fina, 
rica em quartzo quebradiço e com algum feldspato 
(?) associado. Ela é seguida por uma zona mural 
descontínua e de caráter bastante localizado, com 
espessura entre 10 e 30 cm, rica em quartzo e 
moscovita, normalmente em cristais centimétricos, 
com algum feldspato potássico associado. Passa-
se a uma zona intermediária, predominante no 
pegmatito, que pode fazer contato direto com a 
encaixante, em alguns pontos. Esta é rica em feldspato 
potássico branco ou cinza-claro, pertítico e com 
intercrescimento gráfico localizado, normalmente em 
cristais decimétricos ou formando concentrações até 
métricas constituídas basicamente por este mineral. 

Subordinadamente ocorrem quartzo e moscovita, 
esta em proporção menor que 5%. São comuns nesta 
zona bolsões irregulares decimétricos a métricos 
constituídos por petalita, com raros quartzo e 
moscovita inclusos. A petalita também ocorre como 
veios com espessura de até cerca de 15 cm, cortando 
a massa pegmatítica, que podem se estender por 
metros e, por vezes, se abrem em bolsões métricos 
formados por petalita. Este mineral ocorre tanto como 
cristais pouco intemperizados quanto mostrando 
intensa alteração para argilo-mineral branco ou 
rosado. Análise por difração de raios X deste material 
de alteração da petalita (amostra LB09B) indica a 
presença de montmorilonita. Localmente ocorrem, 
na zona intermediária, porções de granulação fina 
compostas por albita (?) sacaroide e moscovita. 
Xenólitos centimétricos de xisto ocorrem localmente 
(Figura 8.12). 

Figura 8.12: Fotografias mostrando: petalita na forma de veio (acima da boca do túnel) e como bolsões 
irregulares (lado direito da foto) (A); zona marginal do pegmatito (centro da foto) em contato com o 
xisto (esquerda da foto) e com a zona mural (direita da foto) (B); bolsões de petalita sã ou alterada 

para argilomineral rosado (C e D). Estação LB09.
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8.3.3.4.3 - Lavra Manoel do PT

A Lavra Manoel do PT, ponto LB16, localiza-
se nas proximidades do córrego Tesoura, região 
com registro histórico de produção de minerais de 
lítio, com destaque para petalita (SÁ, 1977; SILVA et 
al., 1987). A lavra principal estava inacessível e as 
observações foram efetuadas em serviços mineiros 
adjacentes. Segundo Paes et al. (2010b), esta lavra 
de petalita foi explotada através de um sistema 
misto, subterrâneo e a céu aberto, pela empresa 
Arqueana de Minérios e Metais e, àquela época, 
estava paralisada há aproximadamente 6 anos. A 
rocha encaixante é um biotita xisto da Formação 
Salinas e a espessura do pegmatito é superior a 8 
m, segundo os autores. Atualmente ela se insere em 
área de concessão de lavra da Sigma Mineração. Na 

época deste estudo, ela estava inativa. O pegmatito 
observado é, aparentemente, uma extensão do 
corpo que ocorre na lavra principal e suas exposições 
são pequenas e intemperizadas, limitando a sua 
descrição. O pegmatito sustenta o relevo ao longo de 
uma crista orientada NE-SW, com 50 m de extensão e 
20 m de largura, sendo essas as dimensões aparentes 
do corpo. 

O pegmatito é constituído predominantemente 
por feldspato potássico, normalmente em cristais 
subédricos decimétricos, mostrando áreas de 
concentração de quartzo e moscovita. Há um nítido 
plano no pegmatito, orientado N75W/40NE, que 
separa dois domínios (zonas), um onde ocorre 
petalita e outro, desprovido ou relativamente pobre 
neste mineral. A petalita mostra alteração localizada 
para material argiloso rosado (Figura 8.13).

Figura 8.13: Fotografias mostrando nítido limite planar entre zonas (A) e ocorrência de petalita no pegmatito (B), à 
direita do cabo do martelo. Estação LB16.

8.3.3.4.4 - Lavra do Marial
A Lavra do Marial, ponto LB19, está localizada 

na bacia do ribeirão Piauí. Não é conhecido um registro 
deste ponto na literatura especializada, portanto ele 
tem um caráter inédito, neste âmbito. No passado, 
esta lavra foi operada pela empresa Arqueana de 
Minérios e Metais e, atualmente, está inserida em 
área de concessão de lavra da Sigma Mineração. Na 
época deste estudo, ela estava inativa. O sistema 
de lavra era a céu aberto. A rocha encaixante é um 
quartzo-biotita xisto ou quartzo-biotita-cordierita 
xisto da Formação Salinas, que tem xistosidade 
orientada em torno de N-S, com mergulhos médios 
a altos para W. Há quatro frentes de serviço e um 
domínio de xisto ocorre entre porções pegmatíticas, 
podendo tratar-se de um xenólito ou, mesmo, 
estar separando dois pegmatitos distintos. Alguns 
xenólitos de xisto são observados. As exposições 
estão muito intemperizadas, o que restringe a 
descrição. A cava está instalada no pegmatito, que 
tem extensão aparente (mínima) de cerca de 100 m, 
ao longo de N-S, largura aparente de 25 m e altura 

aparente de 8 m. O contato do pegmatito com a 
encaixante mostra-se bastante irregular e é de difícil
caracterização. 

Devido à má qualidade das exposições, 
não é possível se caracterizar as diferentes zonas 
presentes. São comuns as exposições de pegmatito 
rico em feldspato potássico, com quartzo e 
moscovita milimétrica (subordinada) associados. 
Localmente, albita se associa ao K-feldspato. Por 
vezes ocorrem bolsões irregulares, decimétricos 
a métricos, ou veios de petalita, com espessura 
de até 15 cm, na massa pegmatítica, a qual se 
apresenta como cristais hialinos preservados 
ou alterada para argilomineral branco. Os veios 
podem ter extensão métrica e interligar os bolsões. 
Há sugestões da ocorrência de ambligonita. Por 
analogia com outros corpos descritos, este domínio 
é entendido como parte da zona intermediária do 
pegmatito. Distinguem-se também porções com 
concentração de moscovita e quartzo, com eventual 
mica verde, de granulação grossa, nesta zona
(Figura 8.14).
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8.3.3.4.5 - Lavra do Jenipapo (Lavra Velha)

A Lavra do Jenipapo (Lavra Velha), ponto LB23, 
localiza-se na bacia do ribeirão Jenipapo, próximo 
à estrada que liga Itinga à localidade de Jenipapo. 
Segundo informações locais, esta lavra produziu 
petalita, ambligonita e columbita-tantalita e está 
paralisada há mais de dez anos. Ela se inseria em 
área da empresa Arqueana de Minérios e Metais e, 
atualmente, se insere em área de concessão de lavra 
da Sigma Mineração. O sistema de lavra era a céu 
aberto e parte da cava está aterrada. O pegmatito (e 
a cava) mostra uma extensão longitudinal aparente 
(mínima) de 45 m, ao longo de E-W, altura aparente 
(mínima) de até 8 m (lembrar que o piso original era 
mais baixo) e espessura maior que 14 m. O contato 
com o biotita xisto do Grupo Macaúbas é observado 
apenas em uma pequena exposição, sendo 
concordante com a xistosidade, orientada em torno 
de N80W/80NE a vertical. Boa parte do volume mais 
interno do pegmatito foi lavrada. 

A partir do contato, o pegmatito apresenta 
um domínio com cerca de 60 cm de espessura, 

cuja extensão não pode ser observada, com albita 
branca, ocasionalmente lamelar, com moscovita de 
até 15 cm e algum quartzo associados. O restante 
do pegmatito é muito rico em feldspato potássico 
bege-claro, macropertítico, normalmente em grãos 
decimétricos subédricos ou formando concentrações 
decimétricas a métricas. Subordinadamente ocorrem 
algum quartzo e moscovita, normalmente inclusos 
no feldspato. Por vezes, ocorrem concentrações 
irregulares de albita com dimensões decimétricas e 
com algum quartzo e moscovita associados. Neste 
domínio ocorrem alguns geodos com dimensões 
de poucos centímetros a decímetros, envolvidos 
por albita e moscovita. Não há, sequer, resquícios 
dos minerais de lítio petalita e ambligonita, os quais 
eram hospedados na zona mais interna, totalmente 
lavrada. Há abundantes amostras de petalita no 
entulho da lavra. Sá (1977) identifica uma fase 
de albitização, de escala reduzida a moderada, 
na zona do feldspato e petalita desta lavra, onde 
se concentram alguns bolsões de ambligonita. O 
autor também relata a presença de arsenopirita e 
fosfatos de lítio preenchendo fraturas e cavidades no 
pegmatito (Figura 8.15).

Figura 8.14: Fotografias mostrando cristais de petalita. Estação LB19.

Figura 8.15: Fotografias mostrando feldspato potássico macropertítico. Estação LB23.
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8.3.3.4.6 - Lavra da Maricota
A Lavra da Maricota, ponto LB24, localiza-se 

na bacia do ribeirão Jenipapo, próximo à estrada 
que liga Itinga à localidade de Jenipapo. Segundo 
informações locais, esta lavra produziu, no passado, 
feldspato potássico, ambligonita e petalita, nesta 
ordem de importância. A sua exploração teria se 
iniciado há cerca de 60 anos atrás e ela teria ficado 
paralisada por mais de 30 anos, neste período. 
Na época deste estudo, ela era operada através 
de uma atividade garimpeira restrita voltada 
prioritariamente para ambligonita, devido ao seu 
melhor preço no mercado, bem como para petalita e 
berilo industrial. A lavra dispunha de energia elétrica, 
um guincho elétrico, compressor e martelete. Ela 
já foi operada pela empresa Sandspar Minérios, 
segundo informações locais, e atualmente está 
inserida em área de concessão de lavra da empresa 
Super Clássico Comércio Importação e Exportação. 
O sistema de lavra é a céu aberto e o piso aterrado 
esconde cerca de mais 20 m de profundidade. A cava 
tem maior extensão de aproximadamente 40 m, ao 
longo de N80E, largura entre 6 e 16 m e altura de até 
cerca de 30 m (desconsiderando os 20 m aterrados), 
sendo estas as dimensões mínimas do pegmatito. A 
rocha encaixante é um biotita xisto com cordierita, do 
Grupo Macaúbas, e o contato é observado em apenas 
um ponto, na extremidade leste do pegmatito, onde 
se pode ver o seu fechamento. O contato mostra-
se subconcordante à xistosidade, orientada N65E/
subvertical (Figura 8.16). 

Em um ponto próximo ao contato, o pegmatito 
apresenta uma zona constituída basicamente por 
albita e quartzo grosso, por vezes formando a típica 
textura pseudobrechada descrita anteriormente. 
Os garimpeiros a denominam de “camada de sal” 
que, segundo eles, se interpõe entre o xisto e o 
pegmatito. A partir daí, o pegmatito se mostra muito 
rico em feldspato potássico macropertítico, bege-
claro e sem inclusões de quartzo, com algum quartzo 
e moscovita associados. São muito frequentes 
porções métricas de quartzo nas paredes laterais da 
cava, no entorno das quais, ou mesmo as cortando, 
usualmente ocorre albita em massas métricas, 
por vezes lamelar, que pode ter algum quartzo 
ou moscovita associados. Porções decimétricas a 
métricas e irregulares de ambligonita branca ou 
localmente verde-amarelada também cortam as 
massas de quartzo ou se posicionam no seu entorno, 
podendo ocorrer também associadas à albita e ao 
feldspato potássico, mas normalmente junto ou 
muito próximo das massas de quartzo. Petalita tem 
forma de ocorrência similar à ambligonita, além de 
ocorrer na forma clássica de veios que interligam os 
bolsões. A identificação da ambligonita e da petalita é 
dificultada pelo intemperismo. Localmente ocorrem 
cristais de berilo com comprimento decimétrico a 
métrico, sendo observados alguns moldes deste 
mineral no pegmatito com até 4 m de comprimento e 
seção basal de 80 cm. São visíveis geodos de poucos 

centímetros instalados no quartzo e preenchidos por 
quartzo, com formas cristalinas, e turmalina preta, 
acicular e radiada (Figura 8.16).

Sá (1977) identifica uma fase de albitização, 
de escala reduzida a moderada, na zona do feldspato 
e petalita em algumas lavras desta tipologia, 
como na Lavra do Jenipapo (Lavra Velha), descrita 
anteriormente, onde se concentram alguns bolsões 
de ambligonita. O autor também relata a presença 
de massas de quartzo nesta zona. Estas feições estão 
retratadas na Lavra da Maricota.  

8.3.3.4.7 - Lavra da Pueira
A Lavra da Pueira, ponto LB25, localiza-se na 

bacia do ribeirão Jenipapo. Segundo informações 
locais, esta lavra já produziu quartzo citrino, quartzo 
verde, ambligonita, petalita e columbita, esta 
última “no cascalho” (elúvio/colúvio). O feldspato 
potássico é dito de baixa qualidade, o que impede 
o seu aproveitamento. Na época deste estudo, ela 
era operada como um pequeno garimpo voltado 
prioritariamente para ambligonita, devido ao seu 
melhor preço no mercado, bem como para petalita 
e berilo industrial. Ela está inserida em área de 
concessão de lavra da empresa Super Clássico 
Comércio Importação e Exportação, a poucos 
metros do limite com área da Sigma Mineração. O 
pegmatito aflora em uma parede orientada N20W, 
com extensão de 60 m e altura total de até 14 m, 
incluindo até 5 m de solo sobre o pegmatito. O 
sistema de lavra atualmente é apenas subterrâneo, 
a partir de túneis com sentidos variados. Um deles, 
com sentido de azimute 250 graus, chega a 80 m de 
extensão na horizontal, conforme relatos, sugerindo 
um corpo pegmatítico horizontalizado ou com baixo 
mergulho. Há pequenos salões logo na entrada da 
parte subterrânea. A rocha encaixante não aflora na 
lavra. É observado um xenólito de biotita-quartzo 
xisto. O pegmatito está bastante intemperizado 
e o solo se desenvolve logo acima dele, havendo, 
inclusive, raízes de plantas cortando o pegmatito 
no teto de alguns pequenos salões, indicando uma 
instabilidade do maciço e situação de risco de 
desabamento. Há relatos de sérios acidentes nesta 
lavra (Figura 8.17).

Apesar do intemperismo intenso, é possível 
perceber que o pegmatito é muito rico em feldspato 
potássico, por vezes ainda com faces cristalinas 
e macropertita preservadas e normalmente 
sem quartzo incluso. O segundo mineral mais 
abundante é o quartzo, que ocorre como usuais 
porções irregulares centimétricas a métricas 
ou na forma de veios de espessura métrica no 
pegmatito. A moscovita ocorre disseminada, 
associada preferencialmente ao K-feldspato, ou ao 
quartzo, e em pequena proporção, menor que 3%. 
A ambligonita é observada localmente como bolsões 
métricos irregulares e parcialmente alterada para 
caulim. No teto de um pequeno salão ocorre material 
granítico com moscovita, fino a médio, em meio 
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ao pegmatito. Disseminado por todo o pegmatito 
ocorrem “torrões” com dimensões centimétricas a 
decimétricas constituídos por material terroso, preto 
ou avermelhado, oxidado (Mn e Fe?), que também 
pode percolar fraturas. É chamado de “cabelo de 
nêgo” pelos garimpeiros e, depois de moído, pode 
ser usado em pinturas artesanais. Os dendritos de 

manganês também são comuns no pegmatito. Albita 
não foi observada, entretanto o intemperismo pode 
dificultar a sua identificação. Blocos de quartzo, no 
entulho da lavra, contêm alguma albita associada. Há 
pequenas pilhas de ambligonita e alguma petalita, 
bem como de berilo industrial estocados na parte 
externa da lavra, para a venda (Figura 8.17).

Figura 8.16: Fotografias mostrando: visão geral da cava (A); contato do pegmatito com o xisto (B); detalhe de planos 
de clivagem em cristal de ambligonita (C); petalita branca (cabo do martelo) ocorrendo como dois bolsões irregulares 

interligados por veio, com nítida feição de cristalização posterior ao entorno (D). Estação LB24.

Figura 8.17: Fotografias mostrando visão geral da cava, com espesso solo sobre o pegmatito (A), e “cabelo de nêgo” em 
meio ao pegmatito ou preenchendo fraturas (B). Estação LB25.

A B

C D

A B
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8.3.3.4.8 - Lavra do Paulo
A Lavra do Paulo, ponto JB374, localiza-se na 

bacia do córrego Teixeirinha, a leste do ribeirão Piauí. 
Ela foi objeto de estudo do Projeto Jequitinhonha 
(PAES et al., 2010a) e as estradas de acesso a ela 
estavam bloqueadas. Este ponto é aqui apresentado 
principalmente por sua posição relativamente 
afastada dos pontos descritos, no sentido de salientar 
uma nova frente de ocorrência de importante 
mineral-minério de lítio na região.  

Segundo Paes et al. (2010b), o pegmatito 
é zonado e tem espessura entre 5 e 10 m, 
posicionando-se concordantemente à xistosidade 
do xisto da Formação Salinas. Naquela época, a lavra 
estava em atividade e produzia petalita, gemas de 
turmalina e quartzo. Adicionalmente, o pegmatito 
hospedeiro contém feldspato potássico, moscovita, 
albita, columbita-tantalita, cassiterita e berilo. A 
lavra se dava a céu aberto e era semi-mecanizada.

8.3.3.4.9 - Ocorrência da Elvira
A ocorrência da Elvira, ponto LB41, localiza-se 

na região do Pau D’Olho, vale do ribeirão Piauí. Não 
é conhecido um registro deste ponto na literatura 
especializada, portanto ele tem um caráter inédito, 
neste âmbito. Trata-se de uma pequena trincheira 
no meio de um capão de mato, com uma exposição 
de poucos metros de pegmatito onde, segundo 
informações locais, garimpeiros extraíram “olho” de 
petalita, aproveitada como gema. O pegmatito está 
muito intemperizado e são observados feldspato 
potássico, petalita, moscovita e muito pouco quartzo. 
Há boas amostras de petalita hialina em entulhos 
próximos (Figura 8.18). 

8.3.3.4.10 - Ocorrência da Fazenda Santa Maria/Zé 
de Linto

A ocorrência da Fazenda Santa Maria/Zé de 
Linto, ponto LB30, localiza-se no vale do ribeirão 
Piauí. Não é conhecido um registro deste ponto 
na literatura especializada, portanto ele tem um 
caráter inédito, neste âmbito. Trata-se de uma 
trincheira com cerca de 15 m de comprimento, 
orientada N15E e com uma rampa no seu limite 
sul, parcialmente aterrada. Há uma segunda 
trincheira, menor, logo ao lado desta. O pegmatito 
aflora nas trincheiras e em barrancos e está muito 
intemperizado. Em uma exposição predomina uma 
associação de albita e quartzo, comumente vista na 
região, formando uma textura pseudobrechada ou 
um arranjo semelhante a veios de albita cortando o 
quartzo, aos quais se associam alguma moscovita e 
petalita, esta em bolsões irregulares decimétricos ou 
como veios na massa pegmatítica. Porções aplíticas 
ocorrem localmente. Em outra pequena exposição 
ocorre petalita associada a feldspato potássico
(Figura 8.19).

A cerca de 50 m desta ocorrência de petalita 
está a cava da Mina Zé de Linto, que tem a maior 

extensão orientada em torno de N-S, por cerca de 
200 m, largura de aproximadamente 35 m e altura 
em torno de 15 m, onde não se veem resquícios do 
pegmatito, que foi todo lavrado, restando apenas as 
paredes do xisto encaixante. Há muitas amostras de 
lepidolita, albita e turmalinas, algumas rosadas, nos 
entulhos da cava. Segundo informações locais, esta 
lavra produziu petalita e lepidolita. 

Figura 8.18: Fotografia mostrando cristal de petalita 
preservado do intemperismo. Estação LB41.

Figura 8.19: Fotografia mostrando ocorrência de petalita 
em trincheira. Estação LB30.

8.3.3.4.11 - Ocorrência da Fazenda Antônio Luis 

A ocorrência da Fazenda Antônio Luis, ponto 
LB08, está localizada na região do povoado de São 
José das Neves, no vale do córrego São José. Não 
é conhecido um registro deste ponto na literatura 
especializada, portanto ele tem um caráter inédito, 
neste âmbito. Trata-se de uma pequena escavação 
no terreno com cerca de 15 m de comprimento, ao 
longo de N20E, com 5 m de largura e 5 m de altura. 
Boa parte do corte está alagada, sem condição 
de acesso. Aflora um pegmatito com quartzo, 
feldspato potássico, alguma moscovita e petalita. 
Há uma pequena exposição do quartzo-biotita xisto 
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encaixante, da Formação Salinas, onde o contato 
se mostra concordante à sua xistosidade, com 
orientação variando em torno de N15W a N15E e 
mergulhos normalmente próximos da verticalidade.

8.3.3.5 - Pegmatitos com Petalita na Zona 
Intermediária e com Alta Proporção de Albita

Esta tipologia é aqui apresentada e 
corresponde a um desmembramento da tipologia 
com petalita na zona intermediária descrita por Sá 
(1977) e Sá e Ellert (1981). A exemplo da tipologia 
original, ela tem a petalita como principal mineral de 
lítio, entretanto apresenta proporção relativamente 
alta de albita. As diferenças entre as paragêneses 
e proporções minerais dos pegmatitos desta nova 
tipologia e da tipologia com petalita descrita por 
Sá (1977) e Sá e Ellert (1981) podem ser atribuídas 
à fase de albitização relatada por estes autores 
em algumas lavras, porém, aqui, ela teria se dado 
com maior intensidade. Pegmatitos desta tipologia 
ocorrem na Lavra Maravilha 1 (LB33) e na Lavra de 
Nezinho de Chicão (LB35), no vale do ribeirão Piauí, 
em domínios da Folha Itaobim. Eles se encaixam nas 
rochas metassedimentares da Formação Salinas e 
estão no contexto do Campo Pegmatítico de Itinga 
(ver mapa geológico e de recursos minerais, em 
anexo).

8.3.3.5.1 - Lavra Maravilha 1

A Lavra Maravilha 1, ponto LB33, está 
localizada na bacia do ribeirão Piauí. Não é 
conhecido um registro deste ponto na literatura 
especializada, portanto ele tem um caráter inédito, 
neste âmbito. Segundo informações locais, esta lavra 
teria produzido petalita. Ela pertencia à empresa 
Arqueana de Minérios e Metais e, atualmente, 
está inserida em área de requerimento de lavra 
da Sigma Mineração. Na época deste estudo, ela 
estava inativa. O sistema de lavra era subterrâneo 

e a céu aberto. A rocha encaixante é um biotita 
xisto da Formação Salinas, que tem xistosidade 
com orientação variada, como N50E/65NW e 
N70W/54NE, por exemplo. Há duas frentes de lavra 
em posições opostas, ao longo da direção NE-SW, 
com um trecho entre elas onde o pegmatito não 
aflora. Pode-se inferir uma extensão aparente do 
pegmatito, ao longo desta direção, de cerca de 50 m 
e tomou-se uma medida da sua espessura igual a 5 
m. O estado intemperizado do pegmatito e a falta de 
segurança para o acesso aos túneis impossibilitaram 
uma descrição mais apropriada da geologia. Em um 
contato observado há uma relação de concordância/
subconcordância do pegmatito com a xistosidade 
da encaixante, orientada N50E/65NW. Na frente 
de serviço SW ocorre outro corpo pegmatítico 
posicionado em plano de fratura do xisto, orientado
NS/40E. 

As limitadas observações apontam para um 
pegmatito rico em albita branca ou azul-clara, por vezes 
lamelar, à qual podem se associar turmalinas (preta, 
verde ou vermelha) e alguma lepidolita. Quartzo 
e moscovita, esta com distribuição heterogênea, 
também são observados. Algum feldspato potássico 
bege-claro ou rosado (com cor de alteração branca) 
e pertítico pode também ocorrer, normalmente 
com suas bordas corroídas por albita e com finos 
“veios” preenchidos por este mineral, evidenciando 
processos de substituição. Devido ao intemperismo 
normalmente avançado, a identificação do 
K-feldspato, principalmente, é dificultada. Observa-
se, com certa facilidade, a presença de petalita 
concentrada em bolsões irregulares, decimétricos 
a métricos, ou na forma de veios no pegmatito, 
estes últimos por vezes conectando os bolsões. 
A petalita está normalmente alterada, de modo 
incipiente, para material argiloso branco, mas pode 
ainda apresentar, localmente, seu caráter hialino. Há 
pilhas de petalita e albita estocadas no pátio da lavra 
(Figura 8.20).

Figura 8.20: Fotografias mostrando associação de lepidolita com albita (A) e petalita leitosa (B). Estação LB33.
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8.3.3.5.2 - Lavra de Nezinho de Chicão
A Lavra de Nezinho de Chicão, ponto LB35, 

está localizada nas proximidades do ribeirão 
Piauí. Não é conhecido um registro deste ponto 
na literatura especializada, portanto ele tem um 
caráter inédito, neste âmbito. Segundo informações 
locais, esta lavra teria produzido columbita-tantalita, 
petalita e alguma cassiterita, na época em que 
era operada pela empresa Arqueana de Minérios 
e Metais. Atualmente, ela se insere em área de 
concessão de lavra da Sigma Mineração. Na época 
deste estudo, ela estava inativa. O sistema de lavra 
era predominantemente a céu aberto e a lavra foi 
relativamente pouco trabalhada. O pegmatito (e a 
cava) tem maior extensão aflorante de cerca de 60 
m, ao longo de NW-SE, altura aparente de até 6 m e 
largura (ortogonal à maior extensão) aparente de 4 
m, na área a céu aberto. Há ainda um túnel com cerca 
de 30 m e sentido N50E. O biotita xisto da Formação 
Salinas, encaixante do pegmatito, tem apenas 
uma pequena área de exposição na extremidade 
NW da cava, onde o contato se mostra bastante 
irregular, ora concordante com a xistosidade, que 
se orienta em torno de N15E/subvertical para SE, 
ora discordante, ocorrendo ao longo de planos de 
fratura preferencialmente sub-horizontais. O estado 

intemperizado do pegmatito restringe a observação 
(Figura 8.21).

Ao longo de cerca de 20 m, a partir do contato (na 
extremidade NW da cava) e no sentido SE, o pegmatito 
é rico em albita e quartzo, por vezes formando 
textura pseudobrechada, e contém algum feldspato 
potássico, comumente albitizado, e moscovita e mica 
verde. Os cristais são normalmente centimétricos, 
podendo atingir até 10 cm, com exceção das micas, 
que são normalmente milimétricas. Nas áreas mais 
distantes do contato, o pegmatito é constituído 
pela mesma associação mineral, entretanto o 
quartzo tem dimensões maiores, normalmente 
centimétricas a decimétricas, repetindo a mesma 
associação com albita, mas com esta em menor 
proporção, o feldspato potássico também ocorre 
como cristais maiores, com dimensões centimétricas 
a até cerca de 1 m, bem como em maior proporção 
e menos albitizado, e as micas aparentemente 
não apresentam variações importantes. Nesta 
zona ocorrem, adicionalmente, não raros bolsões 
irregulares e decimétricos de petalita, normalmente 
muito intemperizada. Provável columbita-tantalita 
muito fina ocorre disseminada em todo o pegmatito. 
Fibrolita parece ocorrer preferencialmente 
nas bordas do pegmatito (Figura 8.21). 

Figura 8.21: Fotografias mostrando: visão geral da cava (A); contato irregular do pegmatito (branco) com o xisto (B); área 
de ocorrência de petalita, mostrando clivagem bem desenvolvida (C e D). Estação LB35.
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8.3.3.6 - Pegmatitos com Petalita e Espodumênio na 
Zona Intermediária

Esta tipologia corresponde à definida por Sá 
(1977) e Sá e Ellert (1981), descrita neste capítulo, 
caracterizada por pegmatitos com microclina, 
quartzo, moscovita, petalita, (espodumênio) e 
(albita), compreendendo os pegmatitos com 
petalita e espodumênio estudados neste projeto. 
Uma das suas principais características são corpos 
pegmatíticos com um zoneamento interno distinto e 
a presença de petalita normalmente concentrada nas 
suas partes centrais e em quantidades econômicas. 
O espodumênio ocorre sempre associado à zona 
de ocorrência da petalita e mostra indicações de 
posterioridade em relação a este mineral, segundo os 
autores. Sá (1977) e Sá e Ellert (1981) salientam que 
em algumas lavras ocorre uma fase de albitização de 
escala reduzida a moderada, na zona do feldspato e 
petalita, onde podem se concentrar alguns bolsões 
de ambligonita. 

Alguns pegmatitos desta tipologia, na região, 
já tiveram importância histórica na produção de 
lítio no país, na forma de petalita, com destaque 
mais recente para lavras que foram operadas pela 
empresa Arqueana de Minérios e Metais.  

Pegmatitos da tipologia com petalita e 
espodumênio na zona intermediária ocorrem na 
Lavra do Maxixe (ponto LB36), na Lavra do Meio 
(LB13), na Lavra do Algodão (LB14), na Lavra do 
Valdívio (LB28) e na Lavra Tamburil e Acari (LB20), 
no vale do ribeirão Piauí, na Folha Itaobim. Os 
pegmatitos desta tipologia se encaixam nas rochas 
metassedimentares da Formação Salinas e estão no 
contexto do Campo Pegmatítico de Itinga (ver mapa 
geológico e de recursos minerais, em anexo).

8.3.3.6.1 - Lavra do Maxixe
A Lavra do Maxixe, ponto LB36, localiza-

se na bacia do ribeirão Piauí. Segundo Afgouni e 
Marques (1997), esta lavra tem um registro histórico 
de produção de minerais de lítio, com destaque 
para petalita. Nos últimos 16 anos haviam sido 
produzidas aproximadamente 24.000 toneladas 
deste mineral de excelente qualidade. Segundo os 
autores, a tantalita já teve um papel econômico de 
destaque e o feldspato potássico também já teve 
alguma importância nesta lavra. Segundo Paes et al. 
(2010b), o espodumênio e a ambligonita já foram 
extraídos como subprodutos e a lavra havia iniciado 
as suas atividades há mais de quarenta anos. Ela foi 
a principal mina de petalita da empresa Arqueana 
de Minérios e Metais, estando atualmente em 
área de concessão de lavra da Sigma Mineração. 
O sistema de lavra era subterrâneo e a céu aberto, 
mecanizado, e a estrutura operacional era bem 
elaborada, com a presença de um shaft de 20 m de 
profundidade e energia elétrica (SILVA et al., 1987; 
AFGOUNI; MARQUES, 1997). Na época deste estudo, 
ela estava inativa. Boa parte da cava está alagada e 

a parte acessível do pegmatito está intemperizada, 
restringindo a observação. A rocha encaixante do 
pegmatito é um biotita xisto da Formação Salinas e o 
contato de capa é observado à distância, para o qual 
se infere um mergulho médio no sentido geral leste. 
A cava tem em torno de 100 m de extensão, ao longo 
de N-S, e a espessura inferida do pegmatito é de 
cerca de 20 m. Segundo Afgouni e Marques (1997), 
este pegmatito tem espessura variável entre 30 e 11 
m, a qual diminui com a profundidade (Figura 8.22).

Junto ao contato de capa, vê-se, à distância, 
uma zona de borda do pegmatito com espessura 
de cerca de 80 cm, distinta do restante do corpo, 
aparentemente com granulometria menos 
grossa, cuja caracterização não foi viável pela 
impossibilidade de acesso. As observações foram 
feitas em porções dispersas do pegmatito, onde um 
intemperismo menos acentuado as permitia. Foram 
vistas concentrações decimétricas a métricas de 
albita, por vezes com alguma moscovita associada, 
associações de albita e quartzo formando uma 
textura pseudobrechada e feldspato potássico 
pertítico em cristais centimétricos a decimétricos 
mostrando, ou não, sinais de albitização. Petalita é 
facilmente observada como cristais centimétricos 
dispersos, bolsões decimétricos ou na forma de 
veios no corpo pegmatítico, não raro em cristais 
relativamente preservados do intemperismo. Em 
pontos onde a petalita é observada, também não são 
raros prismas de espodumênio com maior extensão 
de até 1 m e seção basal de até 25 cm, normalmente 
com alta inclinação e alterados para caulim. Junto 
ao contato de capa, observa-se que estes prismas 
de espodumênio não estão presentes na zona de 
borda (Figura 8.22). Sá (1977) identifica uma fase 
de albitização, de escala reduzida a moderada, na 
zona do feldspato e petalita desta lavra, onde se 
concentram alguns bolsões de ambligonita.

8.3.3.6.2 - Lavra do Meio
A Lavra do Meio, ponto LB13, localiza-se na 

bacia do ribeirão Piauí. Segundo Silva et al. (1987), 
ela se destaca pela predominância de minério de 
petalita, dentre os demais minérios de lítio da 
região. Segundo Paes et al. (2010b), o início de suas 
atividades teria se dado há mais de 30 anos e, além 
da petalita, feldspato e espodumênio já haviam sido 
extraídos como subprodutos. A lavra foi operada pela 
empresa Arqueana de Minérios e Metais, estando 
atualmente em área de concessão de lavra da Sigma 
Mineração. Na época deste estudo, ela estava inativa. 
Boa parte das paredes da cava estava desmoronada 
e o pegmatito muito intemperizado, restringindo 
a observação. A rocha encaixante do pegmatito é 
um biotita xisto da Formação Salinas e o contato é 
discordante da xistosidade, correspondendo a um 
plano de fratura orientado de N10W a N10E/75-
85E. Na parte sul da cava, a xistosidade tem atitude 
N65E/55NW, entretanto sua orientação é muito 
perturbada pelo posicionamento do pegmatito. O 
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pegmatito tem extensão visível de 175 m, ao longo 
de N-S, entretanto Sá (1977) lhe atribui uma extensão 
de 500 m. Sua espessura é de cerca de 20 m e sua 
altura aparente de 20 m (Figura 8.23).

Junto ao contato leste ocorre a zona marginal, 
com espessura em torno de 4 m e constituída 
predominantemente por rocha com textura aplítica 
com estreitos “níveis” ricos em mica verde fina e 
algumas lentes decimétricas de quartzo. A ela se 
segue a zona mural, com espessura em torno de 1 
m e formada por pegmatito simples com quartzo, 
feldspato potássico e moscovita, com alguma albita 
e turmalina preta fina associadas. Junto ao contato 
oeste ocorre uma zona com espessura de cerca de 
1 m, semelhante à zona mural leste, entretanto o 
forte intemperismo dificulta a identificação dos seus 
feldspatos. Foi observada uma única ocorrência de 
petalita nesta zona. Internamente a estas zonas 
ocorre a zona intermediária, em boa parte já lavrada. 
Ela contém feldspato potássico, quartzo, albita e 

moscovita. O espodumênio aparece disseminado 
na maior parte desta zona, ocorrendo como prismas 
com maior extensão de poucos centímetros a cerca 
de 1 m e seções basais normalmente centimétricas, 
comumente em posição próxima da vertical e 
alterados para caulim, entretanto alguns cristais ainda 
têm núcleos reliquiares de hidenita. O espodumênio 
tem proporção estimada de 10 a 15% da zona 
intermediária. Esta zona contém também a petalita, 
em porções irregulares, decimétricas a métricas. A 
sua identificação é dificultada pelo intemperismo 
intenso e pelo estado sujo (terra escorrida) das 
paredes da cava. Nesta zona são também comuns 
agregados de turmalina verde e fina, normalmente 
com turmalina preta associada. Mineral opaco, escuro 
e fino, aparentemente columbita-tantalita, é também 
comum nesta zona, bem como percolações de óxido 
de manganês. A espessura das zonas varia muito e 
não é possível verificar a continuidade das zonas de 
borda ao longo de todo o pegmatito (Figura 8.23). 

Figura 8.22: Fotografias mostrando: visão geral de parte da cava, parcialmente alagada (A); aproximação da foto anterior, 
onde se vê o contato de capa do pegmatito (claro) com o xisto (à esquerda e escuro), bem como a zona de borda do 

pegmatito (B); formas de ocorrência da petalita (C e D). Estação LB36.
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Figura 8.23: Fotografias mostrando: visão geral de parte 
da cava (A); detalhe de contato brusco entre petalita 
(esquerda) e feldspato potássico (direita) (B); ocorrência 
de petalita como bolsão irregular (cor branca, centro da 
foto) e detalhe da petalita parcialmente intemperizada 
(C e D, respectivamente); ocorrência de espodumênio 
como prismas longos subverticais, intemperizados (E); 
ocorrência de espodumênio como prismas curtos (F). 

Estação LB13.
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8.3.3.6.3 - Lavra do Algodão
A Lavra do Algodão, ponto LB14, localiza-se na 

bacia do ribeirão Piauí. Esta lavra já produziu petalita, 
o seu principal minério, e algum espodumênio. 
Segundo Paes et al. (2010b) e Silva et al. (1987), 
ela também teria produzido alguma ambligonita. 
Paes et al. (2010b) ainda acrescentam feldspato 
potássico, albita, columbita-tantalita e cassiterita 
como subprodutos. Segundo Silva et al. (1987), havia 
depósitos eluvionares de cascalhos estaníferos nesta 
lavra. O início de suas atividades teria se dado há mais 
de 30 anos (PAES et al., 2010b). A lavra já pertenceu 
à empresa Arqueana de Minérios e Metais, estando 
atualmente em área de autorização de pesquisa da 
Sigma Mineração. Na época deste estudo, ela estava 

Figura 8.24: Fotografias 
mostrando: visão geral de 
parte da cava (A); apófise 
de pegmatito no xisto, 
perpendicular à orientação do 
pegmatito (B); zona marginal 
em contato com o xisto (C); 
detalhe da albita lamelar 
associada com quartzo, na 
zona marginal (D); prismas 
de espodumênio brancos, 
normalmente próximos da 
vertical (E e F); exposições de 
petalita (G e H). Estação LB14. 

inativa. O pegmatito está muito intemperizado 
e as paredes sujas da cava também restringem a 
observação. A rocha encaixante é um biotita xisto 
da Formação Salinas, cuja estruturação é bastante 
perturbada pelo posicionamento do pegmatito. 
O contato se mostra irregular, com o pegmatito se 
encaixando em fraturas sub-horizontais ou orientadas 
N70E/subvertical ou na xistosidade N20E/75NW, 
por exemplo. Há ainda apófises do pegmatito no
xisto. A cava tem orientação geral N60E e é 
bastante sinuosa, refletindo a irregularidade do 
contato. Ela tem cerca de 200 m de extensão, 25 
m de largura e até 20 m de altura, sendo essas 
também as medidas aparentes do pegmatito
(Figura 8.24).

O pegmatito 
comumente apresenta o 
desenvolvimento de um 
domínio na sua borda com 
espessura de até 60 cm, 
onde predomina material 
com textura aplítica e 
características de zona 
marginal (de borda). Este 
se mistura com porções de 
albita, comumente lamelar, 
associada com quartzo 
ou feldspato potássico, 
todos com granulação 
p r e d o m i n a n t e m e n t e 
centimétrica, onde são 
frequentes as evidências de 
substituição do feldspato 
potássico por albita, como 
feições de corrosão nas 
bordas do K-feldspato, com 
formas de golfos ou algo 
retilíneas. Neste domínio 
pode ser comum a presença 
de mica fina esverdeada. 
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Esta zona é seguida pela zona intermediária, que 
predomina na cava e foi o objeto principal da lavra. 
Esta é constituída por feldspato potássico, muitas 
vezes o mineral predominante, albita, quartzo e 
moscovita, esta com distribuição irregular e menos 
frequente que os demais. O tamanho dos grãos 
é geralmente centimétrico a decimétrico, mas o 
quartzo pode, muito localmente, se individualizar 
em massas métricas. A substituição do feldspato 
potássico por albita parece ser menos intensa 
aqui. Localmente ocorrem agregados centimétricos 
de turmalina preta e fina. Espodumênio ocorre 
disseminado na maior parte da zona intermediária 
como prismas com distribuição irregular e dimensões 
bem variadas, com comprimento entre cerca de 10 
cm e 1 m e seção basal milimétrica a até cerca de 
20 cm. Normalmente estão na posição próxima da 
vertical, entretanto caimentos médios ou mesmo 
sub-horizontais podem ocorrer.  Apresentam uma 
usual alteração para caulim, mas localmente há 
núcleos esverdeados preservados. Têm proporção 
estimada de 10 a 15% do pegmatito. Algumas 
poucas porções irregulares decimétricas de petalita 
foram observadas nesta zona, entretanto, a sua 
identificação é mais difícil que a do espodumênio, 
neste corpo. (Figura 8.24). 

8.3.3.6.4 - Lavra do Valdívio
A Lavra do Valdívio, ponto LB28, localiza-se 

próximo do ribeirão Piauí. Segundo informações 
locais, ela já produziu espodumênio, um dos 
melhores minérios da região, e petalita, e estava 
inativa há mais de 30 anos. A lavra está em área 
de requerimento de pesquisa da Metal Data 
S.A. - Mineração e Metalurgia. Na época deste 
estudo, ela estava inativa. A lavra era subterrânea 
e está entulhada, mas ainda há uma exposição de 
pegmatito na sua entrada, com cerca de 10 m de 
altura, 6 m de largura e 10 m de comprimento. O 
pegmatito está intemperizado e muito sujo (terra 
escorrida), restringindo ainda mais a observação. A 
rocha encaixante não aflora (Figura 8.25).

Foram observados quartzo, feldspato 
potássico, albita, moscovita, petalita, em “manchas” 
de até 20 cm no pegmatito, e prismas de espodumênio 
com comprimento de até poucos decímetros e seção 
basal de poucos centímetros, normalmente em 
posição próxima da vertical. No entulho da lavra há 
amostras de petalita e espodumênio relativamente 
sãs. 

Às margens do ribeirão Piauí, a cerca de 50 
m da boca da lavra, aflora um pegmatito com a 
mesma mineralogia vista na lavra, excetuando-se a 
petalita. O espodumênio ocorre como raros cristais 
ou agregados de cristais irregulares com dimensões 
centimétricas a até cerca de 20 cm, ainda com porções 
reliquiares de cor verde em meio a uma massa branca 
argilosa. Há um afloramento isolado do biotita xisto 
da Formação Salinas, com xistosidade N64E/44NW.

8.3.3.6.5 - Lavra Tamburil e Acari
A Lavra Tamburil e Acari, ponto LB20, localiza-

se na bacia do ribeirão Piauí. Compreende duas 
pequenas lavras a céu aberto, Tamburil e Acari, 
alinhadas segundo N-S e separadas por cerca de 30 
m, onde aflora o mesmo corpo pegmatítico. Segundo 
informações locais, aqui se produziu alguma petalita. 
Ela já foi de propriedade da empresa Arqueana de 
Minérios e Metais, estando atualmente em área de 
concessão de lavra da Sigma Mineração. Na época 
deste estudo, ela estava inativa. A maior parte do 
pegmatito já foi lavrada, havendo apenas alguns 
restos nas paredes da cava. A rocha encaixante do 
pegmatito é um biotita xisto da Formação Salinas e 
o contato aflora apenas em uma diminuta exposição, 
onde se mostra muito irregular. A Lavra Tamburil tem 
extensão de cerca de 80 m, ao longo de N-S, 15 m de 
largura e o pegmatito tem altura observada de até 9 
m. A Lavra Acari se posiciona a sul da Lavra Tamboril 
e tem extensão de aproximadamente 18 m, ao longo 
de N-S, e poucos metros de largura e altura (Figura 
8.26).

As pequenas porções expostas de pegmatito 
são ricas em quartzo e albita, esta comumente na 
variedade cleavelandita, normalmente mostrando 
uma textura pseudobrechada ou com a albita 
formando veios no quartzo. Moscovita e feldspato 
potássico são muito subordinados. Lepidolita ocorre 
localmente, junto à albita, bem como alguma 
columbita-tantalita fina. Há veios de moscovita, por 
vezes com fibrolita associada, cortando as massas 
quartzosas. O espodumênio ocorre em alguns 
domínios, associado com quartzo, feldspato potássico 
e albita, como prismas alterados para caulim e 
com comprimento variando de centimétrico a até 
aproximadamente 1,20 m e seção basal de poucos 
centímetros a cerca de 30 cm, usualmente com 
orientação subvertical. Um aumento na frequência 
do espodumênio é normalmente acompanhado de 
uma diminuição na proporção de albita (e moscovita). 

Figura 8.25: Fotografia mostrando a entrada da cava, 
parcialmente entulhada e tomada por vegetação. Estação 

LB28.
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Há domínios com ou sem espodumênio, indicando a 
presença de um zoneamento (Figura 8.26). 

8.3.3.7 - Pegmatitos com Lepidolita e Ambligonita, 
Zonados

Esta tipologia corresponde à que foi definida 
por Sá (1977) e Sá e Ellert (1981), descrita neste 
capítulo, caracterizada por pegmatitos com 
microclina, albita, quartzo, moscovita, lepidolita e 
ambligonita. Segundo os autores supracitados, ela 
compreende os corpos mais evoluídos dentro do 
processo pegmatítico, nos quais são identificadas 
as quatro zonas classicamente descritas em 
pegmatitos desta natureza. Há um elevado grau de 
albitização, que avança a partir do núcleo e pode 

chegar até perto dos contatos, à qual se associa uma 
grande diversidade mineralógica, como berilos e 
turmalinas (gemas) de cores variadas. Observa-se a 
substituição de microclina por albita.  A lepidolita é o 
mineral de lítio mais importante destes pegmatitos, 
seguida pela ambligonita. Ao redor do núcleo 
ocorrem grandes massas de lepidolita intimamente 
associadas à albita e, em posição semelhante, 
bolsões de ambligonita. A cassiterita é um mineral 
acessório importante e a tantalita-columbita tem 
menor expressão, ambas ocorrendo associadas à 
albita. No vale do ribeirão Piauí, os pegmatitos da 
Lavra do Urubu, da Generosa e da Lavra do Alair são 
os melhores representantes desta tipologia, além da 
região do Baixão, localizada um pouco mais a leste
(SÁ, 1977; SÁ; ELLERT, 1981). 

Figura 8.26: Fotografias mostrando: ocorrência de albita lamelar (A); detalhe da relação da albita com o quartzo (B); visão 
de área mais rica em albita (esquerda), mais resistente ao intemperismo, e de área com mais espodumênio (direita), com 
os cristais brancos em posição próxima da vertical (C); detalhe da área de ocorrência de espodumênio associado com 

quartzo, feldspato potássico e pouca albita (D). Estação LB20.

Esta tipologia apresenta muitas similaridades 
com a tipologia Pegmatitos Zonados Complexos, 
subtipo Pegmatitos Complexos Turmaliníferos, 
definidos por Pedrosa-Soares, Correia-Neves, 
Leonardos (1990), na região de Coronel Murta, no 
contexto do Campo Pegmatítico de Virgem da Lapa 

- Coronel Murta - Rubelita. Apesar das esperadas 
diferenças entre os pegmatitos destas duas 
tipologias, principalmente em função das diferenças 
de nível crustal de posicionamento entre os granitos/
pegmatitos dos campos pegmatíticos de Itinga e de 
Virgem da Lapa - Coronel Murta - Rubelita, bem como 
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das diferenças composicionais dos granitos parentais 
nas duas regiões (ver capítulos 4 e 5, neste relatório), 
dentre outras, no âmbito descritivo deste trabalho, 
elas são tratadas como uma só tipologia.

Pegmatitos da tipologia com lepidolita e 
ambligonita ocorrem na Lavra do Urubu (ponto 
LB29), na Generosa (LB34) e na Lavra do Alair (LB32), 
no vale do ribeirão Piauí, na Lavra do Costelão (LB22), 
no vale do córrego Taquaral, a leste do ribeirão Piauí, 
e no Baixão (LB31), um pouco mais a leste, todos na 
Folha Itaobim; na Lavra do Pau Alto 1 (LB05), no vale 
do córrego Palmeiras, na Folha Araçuaí, na Lavra Luís 
Rocha-Caraíbas (LB43), no vale do córrego Caraíbas, 
e na Lavra Monte Alto 1 (LB38), na bacia do rio 
Bananal, estas na Folha Salinas. Os pegmatitos desta 
tipologia se encaixam nas rochas metassedimentares 
da Formação Salinas, com exceção do da Lavra do 
Pau Alto 1, que se encaixa no Grupo Macaúbas. 
Os corpos da Folha Itaobim estão no contexto do 
Campo Pegmatítico de Itinga, o da Lavra do Pau Alto 
1 está no contexto do Campo Pegmatítico de Virgem 
da Lapa - Coronel Murta - Rubelita, enquanto o da 
Lavra Monte Alto 1 se insere no Campo Pegmatítico 
de Curralinho. O corpo da Lavra Luís Rocha-Caraíbas 
não está inserido em nenhum campo (ver mapa 
geológico e de recursos minerais, em anexo).

8.3.3.7.1 - Lavra do Urubu
A Lavra do Urubu, ponto LB29, localiza-se na 

bacia do ribeirão Piauí. Segundo Sá (1977), desde a 
década de 1950, grande volume de cassiterita já havia 
sido explotado nesta mina, sendo, entretanto, a sua 
produção reduzida naquela época. Silva et al. (1987) 
relatam que as atividades de operação desta lavra se 
davam há mais de 30 anos, tendo sido produzidos, 
principalmente, lepidolita, ambligonita e berilo, além 
de cassiterita, turmalinas coradas e quantidades 
subordinadas de tantalita-columbita, ocorrendo 
ainda grandes reservas de feldspato. Segundo 
Afgouni e Marques (1997), a Mina do Urubu já havia 
produzido dezenas de milhares de toneladas de 
lepidolita, milhares de toneladas de albita, centenas 
de toneladas de berilo, dezenas de toneladas de 
concentrado estano-tantalífero e algumas dezenas 
de toneladas do minério de césio polucita, este 
último descoberto recentemente, lamelando núcleo 
de quartzo e com reserva medida da ordem de 733 
toneladas. Bolsões de ambligonita e berilo também 
se posicionariam em volta dos núcleos de quartzo. 
O corpo é rico em drusas de turmalina e quartzo e 
mostra uma disseminação generalizada de turmalina, 
cassiterita e columbita-tantalita. Segundo Afgouni 
e Marques (1997), a lavra se tornou conhecida 
mundialmente como um “museu mineral”, tendo 
em vista a sua mineralogia amplamente variada. 
Para Quéméneur e Lagache (1999), um aumento 
da concentração de césio no fluido teria propiciado 
a cristalização eventual de polucita nas partes mais 
evoluídas do pegmatito do Urubu. Além dos minerais 

já citados, Paes et al. (2010b) relatam que a lavra já 
havia produzido alguma petalita, topázio e morganita. 

No passado, foi uma das lavras mais conhecidas 
da empresa Arqueana de Minérios e Metais, estando 
atualmente em área de concessão de lavra da Sigma 
Mineração. O sistema de lavra era subterrâneo. Na 
época deste estudo, ela estava inativa e parcialmente 
entulhada, com sinais de desmoronamento na 
boca da cava e de instabilidade no teto e paredes, 
o que limitou o acesso e a coleta de informações. 
O pegmatito está muito intemperizado. A rocha 
encaixante é um biotita-quartzo-(cordierita) xisto com 
intercalações de rocha cálcio-silicática da Formação 
Salinas. Existe uma frente de lavra orientada NW-
SE que expõe cerca de 60 m do pegmatito, onde há 
vários túneis no sentido aproximado SW. Com base 
no contato de capa, se inferiu a atitude do pegmatito 
que parece ter mergulho geral de valor médio, 
predominante, ou, localmente, subvertical, no 
sentido SW, sendo ora concordante ora discordante 
da xistosidade da encaixante. Há apófises métricas 
do pegmatito no xisto. Segundo Paes et al. (2010b), 
este pegmatito tem espessura variável entre 5 m, 
na sua extremidade, e mais de 30 m, no seu centro 
(Figura 8.27).

A parte do pegmatito observada é composta 
principalmente por albita e quartzo, isoladamente 
ou associados, formando a típica textura 
pseudobrechada ou com a albita em finos veios no 
quartzo. A variedade cleavelandita é muito comum. 
Moscovita ocorre como cristais centimétricos a 
decimétricos, por vezes próximos de um metro, 
disseminada irregularmente no pegmatito. São 
comuns cristais milimétricos a decimétricos de 
turmalina verde associada com moscovita, com 
albita ou com quartzo. Junto ao contato de capa, o 
pegmatito tem uma zona com espessura variável, 
80 cm em média, onde há uma maior concentração 
da moscovita, com tamanho médio maior que no 
restante do corpo (decimétrico) e com as lamelas 
normalmente orientadas ortogonalmente ao contato. 
Há blocos rolados de lepidolita maciça, por vezes 
associada com albita. Feldspato potássico (pertítico) 
foi visto apenas no entulho da lavra, entretanto o 
intemperismo dificulta o seu reconhecimento (Figura 
8.27).

8.3.3.7.2 - Lavra da Generosa
A Lavra da Generosa, ponto LB34, localiza-se 

na bacia do ribeirão Piauí. Segundo Sá (1977), na 
década de 1950, a lavra já produzia ambligonita. 
Segundo Paes et al. (2010b), ela já produziu gemas 
de turmalina, albita, feldspato potássico, lepidolita, 
columbita-tantalita, cassiterita e ambligonita e, no 
passado, possuía estrutura mecanizada. Na época 
deste estudo, havia uma atividade garimpeira restrita 
e intermitente, visando às gemas de turmalina 
verde ou rosa. Esta lavra está inserida em área de 
pesquisa da Mineração Juparaná. O sistema de lavra 
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é a céu aberto e há uma rampa com alta inclinação 
em uma das extremidades da cava, onde há um 
guincho elétrico. O piso da cava foi aterrado. A cava 
tem maior extensão de 120 m, ao longo de N70E, 
largura de 30 m e altura entre 10 e 20 m, sendo 
estas as dimensões mínimas do pegmatito. A rocha 
encaixante do pegmatito é um quartzo-biotita xisto 
da Formação Salinas. Na parede NW, o contato é 
discordante e o pegmatito se encaixa em um plano 
de fratura N70E/60SE. Há pequenas apófises do 

pegmatito encaixadas na xistosidade, orientada 
N47E/54NW (Figura 8.28). 

Junto ao contato NW se observa, em 
alguns pontos, que o pegmatito se inicia com uma 
zona com espessura de até 4 m constituída por 
albita, predominante, e quartzo com abundante 
moscovita, esta com dimensões centimétricas a até 
aproximadamente 15 cm e disseminada. A partir daí 
se observa que o pegmatito é constituído basicamente 
por albita (predominante) e quartzo, isolados 

Figura 8.27: Fotografias mostrando: visão de parte da lavra (A); túneis entulhados e com sinais de desabamento 
(B); xisto encaixante com porfiroblastos poiquiloblásticos de cordierita em forma de amêndoas e sem orientação 
preferencial (C); detalhe do pegmatito junto ao xisto, com moscovitas decimétricas ortogonais ao contato (D); 
visão geral da relação da albita com o quartzo, também com turmalina verde e moscovita associadas (E); detalhe 

da foto anterior (F). Estação LB29.
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ou intimamente associados e formando arranjos 
diversos, como a típica textura pseudobrechada 
ou com a albita entrecortando ou formando veios 
nas massas de quartzo. A albita pode ser lamelar, 
sacaroide e fina, microcristalina ou ocorrer em 
massas anédricas grossas, podendo ser branca ou 
azul. Lepidolita é comum nesta zona, como agregados 
de cristais finos com dimensões centimétricas a 
até métricas e formas irregulares, normalmente 
associada com albita ou com albita e quartzo. Ela 
pode ocorrer também como veios. Moscovita ocorre 
normalmente como cristais centimétricos e com 
distribuição irregular. Prismas euédricos/subédricos 
de turmalina verde com comprimento de até poucos 

centímetros são também comuns, associados com 
albita, preferencialmente, ou com o quartzo. Prismas 
ou agregados de prismas euédricos/subédricos de 
turmalina rosa com comprimento normalmente 
centimétrico são também comuns, associados 
com quartzo, preferencialmente, com albita ou 
com lepidolita e albita. Turmalina preta também 
está presente. Minerais opacos, escuros e finos se 
associam preferencialmente com albita. Feldspato 
potássico foi observado localmente. Paes et al. 
(2010b) relatam a presença de geodos repletos de 
turmalinas coradas, quartzo hialino piramidal e peças 
de cleavelandita, bem como de núcleo quartzoso 
(Figura 8.28).

Figura 8.28: Fotografias mostrando: visão geral da extremidade NE da cava (A); visão geral da extremidade SW 
da cava (B); associação de lepidolita e albita branca (C); associação de lepidolita, albita branca e albita azulada 
afanítica (D); associação de lepidolita, turmalina rosa e quartzo (E); detalhe da foto anterior (F). Estação LB34.
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8.3.3.7.3 - Lavra do Alair
A Lavra do Alair, ponto LB32, localiza-se 

na bacia do ribeirão Piauí. Segundo informações 
locais, ela produziu muita lepidolita, além de albita, 
cassiterita, columbita-tantalita e ambligonita e 
iniciou suas atividades há mais de 50 anos. Na 
época deste estudo, a lavra tinha sinais de atividade 
garimpeira intermitente. Há uma cava a céu aberto 
com maior extensão de cerca de 70 m, ao longo 
de N35E, com 12 m de largura máxima e altura das 
paredes de até 7 m. Houve o desmoronamento de 
boa parte das paredes da cava e não há restos de 
pegmatito aflorando. Junto à cava há uma “caixa 
americana” (escavação vertical) com seção quadrada 
de 2 m de lado e mais de 20 m de profundidade, 
com um guincho elétrico adjacente, que dá acesso 
aos túneis. Chama a atenção a quantidade de 
amostras de lepidolita grossa soltas no terreno. Esta 
lavra pertencia à empresa Arqueana de Minérios e 
Metais, estando atualmente em área de concessão 
de lavra da Sigma Mineração. Apesar do pegmatito 
não aflorar, este ponto foi marcado pela importância 
da lavra no contexto da tipologia, a qual apresenta 
quantidade significativa de lepidolita, conforme 
salientado por Sá (1977) e Silva et al. (1987). 

8.3.3.7.4 - Lavra do Baixão
A Lavra do Baixão, ponto LB31, demarca, 

na verdade, a região do Baixão, que, segundo 
informações locais, produziu muita lepidolita, 
albita, gemas de turmalina vermelha, verde ou azul 
e alguma cassiterita e columbita-tantalita. Localiza-
se poucos quilômetros a oeste do córrego Teixeira, 
a leste do ribeirão Piauí, próximo à vila do Taquaral. 
Configura-se em uma antiga região garimpeira, 
com vários túneis de pequenas dimensões e “caixas 
americanas” (escavações verticais), não havendo 
exposição de pegmatito. Na época deste estudo, a 
região tinha sinais de atividade garimpeira na busca 
por gemas de turmalina. Há pilhas de lepidolita e 
albita e chama a atenção a quantidade de amostras 
de lepidolita soltas no terreno. A região está inserida 
em área de concessão de lavra da Mineração Zé da 
Estrada Indústria e Comércio. Apesar do pegmatito 
não aflorar, este ponto foi marcado pela importância 
da região no contexto da tipologia, a qual apresenta 
quantidade significativa de lepidolita, conforme 
salientado por Sá (1977) e Silva et al. (1987). 

8.3.3.7.5 - Lavra do Costelão
A Lavra do Costelão, ponto LB22, localiza-se 

nas proximidades do córrego Taquaral, a leste do 
ribeirão Piauí. Segundo Paes et al. (2010b), ela já 
produziu ambligonita e feldspato potássico. Na época 
deste estudo, estava paralisada. Já foi propriedade 
da empresa Arqueana de Minérios e Metais, estando 
atualmente em área de concessão de lavra da Sigma 
Mineração. O sistema de lavra é a céu aberto com 
pequenos túneis laterais e duas “caixas americanas” 
(escavações verticais). A cava tem maior extensão de 

70 m, ao longo de N70E, largura de 9 m e altura de 
poucos metros, sendo estas as dimensões mínimas 
do pegmatito. A rocha encaixante do pegmatito, um 
biotita xisto da Formação Salinas, aflora apenas na 
parede NW da cava, onde o contato é aparentemente 
concordante com a sua xistosidade, orientada em 
torno de N70E/55NW e mostrando comuns variações 
no mergulho, principalmente. 

O pegmatito é composto principalmente 
por quartzo e albita, isolados ou intimamente 
associados e formando arranjos diversos, como 
a típica textura pseudobrechada ou com a albita 
entrecortando ou formando veios nas massas de 
quartzo, com formas retilíneas ou sinuosas. Por 
vezes se individualizam massas decimétricas a 
métricas só de quartzo. Moscovita é muito comum 
no pegmatito, ocorrendo como placas centimétricas 
a decimétricas disseminadas na massa quartzo-
albítica. São também comuns porções decimétricas 
a métricas onde se individualizam cristais subédricos 
decimétricos de feldspato potássico, comumente 
com bordas de corrosão albítica. Localmente há 
a presença de massas decimétricas de lepidolita 
fina, bem como prismas centimétricos de turmalina 
azulada, quebradiça, associada com a albita. Há 
alguns poucos geodos vazios. Não se observa 
variação textural/mineralógica significativa ao longo 
do pegmatito exposto, a não ser uma leve diminuição 
do tamanho da moscovita em direção ao contato, o 
que não caracteriza um zoneamento. Há um veio 
no pegmatito preenchido por material com textura 
argilosa e cor cinza-esverdeada. A ambligonita não 
foi observada, provavelmente se restringindo à parte 
mais central do pegmatito, já lavrada, entretanto, a 
condição intemperizada de parte do pegmatito pode 
dificultar a sua distinção (Figura 8.29).

8.3.3.7.6 - Lavra do Pau Alto 1

A Lavra do Pau Alto 1, ponto LB05, localiza-se 
na bacia do córrego Palmeiras, poucos quilômetros 
a norte de Coronel Murta. Pau Alto 1 é, na verdade, 
a denominação de uma região  com tradição 
garimpeira voltada principalmente para gemas 
de turmalina. Na área específica visitada há uma 
série de túneis (serviços) pouco espessos e que se 
estendem por centenas de metros, normalmente 
instalados em material “mole” (solo ou regolito), 
que demanda apenas o uso de ferramentas e 
equipamentos rudimentares, como picaretas, pás e 
carrinhos de mão, para o avanço do serviço. Há 16 
garimpeiros concentrados nesta área. Os serviços 
aqui são voltados principalmente para gemas de 
turmalina, vermelha ou verde, e também para cristal 
de quartzo, morganita, peças de coleção de quartzo 
e de quartzo com turmalina. Não se tem notícia 
da comercialização de ambligonita ou lepidolita. 
Segundo relatos locais, a atividade garimpeira na área 
se dá desde a década de 1970. A proximidade desta 
área garimpeira com o topo de chapada lhe confere 
uma condição fortemente intemperizada. O serviço 
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visitado está em área de pesquisa da Cooperativa 
Mista Extrativista Mineral de Mineradores de 
Feldspato e outras Substâncias. Na boca do túnel 
aflora quartzito da Formação Chapada Acauã, Grupo 
Macaúbas, com uma clivagem espaçada N50W/38NE 
(Figura 8.30).

A visualização do pegmatito é difícil, pois 
domina material intemperizado, com a presença 
da zona mosqueada, típica de um perfil laterítico. 
Nas paredes do túnel domina um barro vermelho 

e caulim, sendo possível ver apenas parte da 
mineralogia reliquiar do pegmatito, composta por 
quartzo, moscovita, turmalina preta e feldspato 
potássico e/ou albita caulinizados. Foi observada 
uma ocorrência de ambligonita com forma esférica 
e decimétrica envolta por uma massa de caulim. No 
“bota fora” (entulho) da lavra há amostras de quartzo 
da variedade jacaré, quartzo biterminado, alguma 
lepidolita e muito caulim, produto de alteração dos 
feldspatos (Figura 8.30).

Figura 8.29: Fotografias mostrando a relação entre a albita e o quartzo (leitoso) (A) e veio no pegmatito preenchido por 
material argiloso (B). Estação LB22.

Figura 8.30: Fotografias mostrando as paredes do túnel com manchas brancas em meio ao barro vermelho, feição típica 
de zona mosqueada de perfil laterítico. Observar as dimensões do túnel, os cristais de moscovita e pontos escuros de 

turmalina preta, nas paredes. Estação LB05.

8.3.3.7.7 - Lavra Luís Rocha-Caraíbas
A Lavra Luís Rocha-Caraíbas, ponto LB43, 

localiza-se na região de Caraíbas, no vale do córrego 
Caraíbas, divisa dos municípios de Salinas e Rubelita. 
Segundo relatos locais, é uma região com atividade 
garimpeira histórica, iniciada há mais de 70 anos, 
voltada predominantemente para turmalina e, 
subordinadamente, cristal de quartzo e quartzo 
citrino. Há também registros de produção de 
lepidolita. Na época deste estudo, não havia nenhuma 

atividade na região. A lavra em questão já produziu 
lepidolita e gemas de turmalina verde e azul. Ela está 
inserida em área de pesquisa da Caraíbas Granito 
Mineração Exportação e Importação. Há uma parede 
com 15 m de altura onde o pegmatito está exposto, 
dois túneis e uma “caixa americana” (escavação 
vertical) de, no mínimo, 6 m de profundidade, 
sendo esta o principal acesso à lavra, caracterizando 
um sistema de lavra predominantemente
subterrâneo. 

A B
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A observação do pegmatito é limitada, bem 
como do seu contato com o biotita xisto da Formação 
Salinas, entretanto há sugestões que este tenha uma 
orientação em torno de N-S e mergulho subvertical. 
Há xenólitos métricos da encaixante no pegmatito 
(Figura 8.31).

O pegmatito é constituído por albita 
(predominante) e quartzo, isolados ou associados e 
formando arranjos diversos, como a típica textura 
pseudobrechada ou com a albita entrecortando 
ou formando veios nas massas de quartzo. A 
albita é comumente lamelar. São comuns porções 
com dimensões centimétricas a métricas onde 

se concentram moscovita centimétrica, prismas 
milimétricos a centimétricos de turmalina preta, 
azul ou verde e alguma lepidolita milimétrica a 
centimétrica, dispersas na massa quartzo-albítica. 
Subordinadamente ocorre feldspato potássico 
pertítico como cristais euédricos/subédricos de 
dimensões centimétricas a até aproximadamente 2 
m, que podem mostrar bordas albitizadas. Há comuns 
veios com espessura centimétrica a decimétrica 
preenchidos por material com textura argilosa 
(“barro”) e esverdeado, cortando o pegmatito. Há 
muita lepidolita acumulada no entulho da lavra 
(Figura 8.31).

Figura 8.31: Fotografias mostrando visão geral da cava, com dois túneis (à direita e no centro da foto) e a boca da 
escavação vertical (cercada) (A), e detalhe da boca da escavação vertical (B). Estação LB43.

8.3.3.7.8 - Lavra Monte Alto 1

A Lavra Monte Alto 1, ponto LB38, está 
localizada na bacia do rio Bananal. Segundo 
informações locais, os principais produtos desta 
lavra foram gemas de turmalina e lepidolita, seguidas 
por albita, ambligonita, columbita e K-feldspato. Na 
época deste estudo, havia uma atividade garimpeira 
restrita visando às gemas de turmalina e ambligonita. 
Ela está inserida em área de pesquisa em nome de 
José Silva Lapa. A lavra já se processou a céu aberto, 
mas hoje se restringe a pequenos túneis instalados 
no pegmatito. Ela está em uma área com alto declive 
e há uma exposição de cerca de 100 m do pegmatito, 
ao longo de N60E, recoberta pelo biotita xisto da 
Formação Salinas. A xistosidade da encaixante 
tem mergulho alto, de cerca de 80 graus, para NW, 
próximo ao contato, porém mais afastado desta 
estrutura ela se orienta em torno de N70E/50NW. 
O pegmatito parece se encaixar em plano de fratura 
com mergulho médio para SSE (estimativas feitas à 
distância) (Figura 8.32). 

Junto ao contato, o pegmatito se inicia com uma 
zona de espessura entre 0,6 e 0,8 m, de granulação 
muito grossa e rica em placas decimétricas de 
moscovita, normalmente com prismas de turmalina 
verde centimétricos a decimétricos associados, 

também rica em quartzo, em massas centimétricas 
a decimétricas, associado ou não à albita. A albita é 
branca ou azul-clara e comumente lamelar. A partir 
desta zona, o pegmatito é constituído por albita 
branca, azulada ou esverdeada, comumente com 
prismas de turmalina verde ou vermelha associados, 
alguma lepidolita e moscovita, esta, por vezes, com 
borda de lepidolita, algum feldspato potássico, 
normalmente muito intemperizado, e quartzo. Nesta 
zona ocorrem localmente porções decimétricas a 
métricas muito ricas em albita lamelar azul e prismas 
de turmalina vermelha ou verde, às quais podem 
se associar porções decimétricas de lepidolita. 
Ambligonita é observada localmente como bolsões 
irregulares decimétricos, em contato com a albita, 
quartzo ou K-feldspato. Individualizam-se também 
núcleos exclusivamente quartzosos com dimensões 
decimétricas a métricas, ao redor dos quais podem 
se concentrar albita e turmalinas. Há alguns geodos 
com dimensões decimétricas a até 1 m, por vezes 
com lepidolita associada (Figura 8.32).

8.3.3.8 - Pegmatitos com Espodumênio no Núcleo de 
Quartzo e no seu Entorno, Zonados

Esta tipologia corresponde à tipologia definida 
por Pedrosa-Soares, Correia-Neves, Leonardos 
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Figura 8.32: Fotografias mostrando: visão geral de parte da cava, onde se observa parte da zona de borda e o 
contato de capa (A); associação de albita (branca ou levemente esverdeada), lepidolita e turmalina (preta ou 
esverdeada) (B); ambligonita inclusa no quartzo (C); ambligonita em contato com K-feldspato (D). Estação LB38.

(1990), na região de Coronel Murta, no contexto 
do Campo Pegmatítico de Virgem da Lapa - Coronel 
Murta - Rubelita, denominada Pegmatitos Zonados 
Complexos, subtipo Pegmatitos Complexos 
Litiníferos, descrita neste capítulo. Segundo os 
autores, ela se caracteriza por pegmatitos com 
um zoneamento interno muito bem desenvolvido 
e uma complexidade estrutural e mineralógica, 
apresentando volumosos e frequentes corpos 
de substituição, com turmalinas gemológicas, e 
preenchimentos de fraturas. São ricos em turmalinas 
litiníferas coradas e contêm espodumênio em zonas 
primárias, no seu núcleo e zona intermediária. Além 
do espodumênio, podem conter ambligonita e 
lepidolita na sua zona intermediária e nos corpos de 
substituição, estes últimos podendo conter também 
alguma kunzita. 

Pegmatitos desta tipologia ocorrem na 
Lavra do Nim (ponto LB01), na Lavra do Nequinha/
Palmeira (LB02), na Lavra da Chapadinha (LB06) e 
na Lavra do Carlau (LB03), que ocorrem no vale do 
córrego Palmeiras ou do córrego Ouro Fino, a poucos 
quilômetros a norte de Coronel Murta, e na Lavra da 
Paineira (LB04), às margens do rio Jequitinhonha e a 
alguns quilômetros a oeste de Coronel Murta, todas 
estas na Folha Araçuaí, e ainda na Lavra do Oscar 

(LB42), na bacia do rio Bananal, na Folha Salinas. Os 
pegmatitos desta tipologia se encaixam em rochas 
metassedimentares da Formação Salinas, com 
exceção dos das lavras da Chapadinha e da Paineira, 
que se encaixam no Grupo Macaúbas. Os da Folha 
Araçuaí estão no contexto do Campo Pegmatítico de 
Virgem da Lapa - Coronel Murta - Rubelita, enquanto 
o da Lavra do Oscar se insere no Campo Pegmatítico 
de Curralinho (ver mapa geológico e de recursos 
minerais, em anexo).

A Lavra do Carlau (LB03) é, tentativamente, 
incluída nesta tipologia. A existência de comuns 
corpos de substituição, como definido na região por 
Pedrosa-Soares, Correia-Neves, Leonardos (1990), 
e a presença de espodumênio aproximam este 
pegmatito desta tipologia, apesar da não exposição 
do seu núcleo, com a sua habitual associação espacial 
com espodumênio, característica desta tipologia. 
Julga-se não haver fundamento para a criação de 
uma nova tipologia. Estudos futuros podem melhorar 
o entendimento deste corpo pegmatítico. 

8.3.3.8.1 - Lavra do Nim
A Lavra do Nim, ponto LB01, está localizada 

nas proximidades de Coronel Murta. Segundo 
informações locais, esta lavra já produziu feldspato 
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potássico, algum cristal de quartzo hialino e gema 
de turmalina verde ou vermelha, tendo iniciado 
as suas atividades há cerca de 50 anos. Na época 
deste estudo, ela era operada como um diminuto 
garimpo a céu aberto de espodumênio, o qual era 
vendido junto com o feldspato potássico para a 
indústria cerâmica. Ela está posicionada próximo 
ao limite de área de pesquisa da empresa Pierrout 
Comércio e Participações com área de concessão de 
lavra da Mineração Granduvale. A cava tem extensão 
longitudinal de cerca de 50 m, ao longo de N70E, 
altura de até 20 m e o pegmatito tem espessura 
mínima de 20 m. A rocha encaixante é um quartzo-
biotita xisto da Formação Salinas e o contato é 
concordante à sua xistosidade, orientada N50-60E/
subvertical a 80NW. O pegmatito tem uma clivagem 
espaçada muito marcante orientada N60W/28NE. 

Junto ao contato, o pegmatito mostra uma 
zona com espessura de 4 m constituída por feldspato 
potássico, em cristais com dimensões de até poucos 
decímetros, quartzo, normalmente incluso no 
K-feldspato, e biotita e moscovita, normalmente 
com dimensões centimétricas. São comuns as 
concentrações de turmalina preta granular e muito 
fina (menor que 1 mm) impregnando o K-feldspato 
e o quartzo. Esta zona passa à zona intermediária, 
que compreende a maior parte do pegmatito. Esta 
é muito rica em feldspato potássico, normalmente 
em cristais decimétricos e mostrando usual textura 
gráfica ou massas decimétricas de quartzo incluso, 
ou mesmo veios deste mineral. São comuns nesta 
zona, concentrações de moscovita centimétrica a 
decimétrica, que podem ter alguma albita e prismas 
de turmalina preta (alguns inclusos na moscovita) 
associados. Há também concentrações de prismas 
milimétricos a centimétricos de turmalina preta, 
bem como de turmalina preta granular e muito fina 
(menor que 1 mm) impregnando o K-feldspato e o 
quartzo, à qual podem se associar palhetas de biotita. 
Alguns poucos prismas de berilo centimétricos 
a decimétricos, de cor azul-clara ou verde-clara, 
ocorrem encravados no K-feldspato. Localmente 
ocorre um núcleo de quartzo hialino com dimensões 
métricas, ao qual podem se associar agregados de 
mica verde, prismas de turmalina preta, feldspato 
branco com raro quartzo incluso, rara lepidolita 
fina, espodumênio e porções com textura aplítica 
compostas por albita e quartzo. O espodumênio 
ocorre como prismas com comprimento de até 30 
cm e seção basal de até aproximadamente 8 cm, 
alterados para caulim ou massa argilosa rosada, 
interpretada como montmorilonita, e encravados 
no quartzo, preferencialmente, onde deixam seus 
moldes, ou no feldspato, mostrando orientação 
variando de sub-horizontal a vertical. A área exposta 

de ocorrência de espodumênio tem em torno de 
2,5 m por 8 m. Alguns planos da clivagem espaçada 
no pegmatito são preenchidos por material com 
textura argilosa (“barro”), cinza-amarronzado
(Figura 8.33). 

8.3.3.8.2 - Lavra do Nequinha/Palmeira
A Lavra do Nequinha/Palmeira, ponto 

LB02, está localizada nas proximidades de Coronel 
Murta. Segundo informações locais, esta lavra já 
produziu gemas de turmalina e feldspato. Na época 
deste estudo, ela era operada como um garimpo 
intermitente visando às gemas de turmalina. Ela 
está inserida em área de requerimento de lavra em 
nome de José Carlos Pereira dos Santos. É uma lavra 
subterrânea de grandes dimensões, com diversas 
galerias. A principal delas está a cerca de 50 m da 
entrada da lavra e tem dimensões de cerca de 40 
m por 15 m, com eixo maior orientado em N50W. 
Há uma galeria secundária abaixo da principal. A 
rocha encaixante do pegmatito é um biotita xisto 
da Formação Salinas, com xistosidade orientada 
em torno de N50E/subvertical. O contato pode ser 
concordante ou discordante. A espessura mínima 
estimada do pegmatito é de 25 m. 

Próximo ao contato com o xisto, o pegmatito 
é composto por feldspato potássico, quartzo, 
moscovita e turmalina preta, com granulação de 
até 20 cm. Ocorrem pequenos geodos com quartzo 
euédrico. Após essa zona domina feldspato potássico 
gráfico e/ou feldspato e quartzo, com grandes cristais 
de moscovita e turmalina dispersos, esta última com 
seção basal de 10 a 15 cm. Segundo Rojas (2012), 
também ocorrem nesta zona geodos normalmente 
centimétricos, que podem conter, além de cristais 
euédricos de quartzo, alguma albita, os quais são, 
usualmente, envolvidos por cleavelandita e lepidolita. 
Mais para o centro do corpo ocorre o núcleo de 
quartzo, ao qual se associam espodumênio e geodos 
com lepidolita fina e gemas de turmalina, alvos dos 
garimpeiros. O espodumênio tem uma distribuição 
caótica dentro do núcleo de quartzo e os prismas 
chegam a atingir comprimentos métricos e seção 
basal de 20 cm. Eles estão predominantemente 
alterados para caulim, localmente para massa 
argilosa rosada, interpretada como montmorilonita, 
mas alguns núcleos de kunzita são vistos, bem como 
inclusões de turmalina. A maior área de ocorrência 
de núcleo de quartzo observada tem cerca de 3 
m de altura com continuidade lateral ao longo de 
vários metros. A galeria secundária tem a maior 
concentração de espodumênio. No entulho da lavra 
há muita lepidolita, turmalina preta, amazonita, 
alguma albita e moscovita, esta, por vezes, em 
cristais com borda de lepidolita (Figura 8.34). 
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Figura 8.33: Fotografias mostrando: concentração de moscovita na zona intermediária (A); moscovita com 
prismas de turmalina inclusos, na zona intermediária (B); área com concentração de turmalina preta, granular 
e fina impregnando o feldspato e o quartzo da zona intermediária (C); detalhe da foto anterior (D); cristais de 

espodumênio alterados, no núcleo de quartzo (E); molde de espodumênio no quartzo (F). Estação LB01.
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Figura 8.34: Fotografias mostrando prismas de espodumênio  (brancos, localmente rosados) com distribuição caótica em 
meio ao núcleo de quartzo. Estação LB02.

8.3.3.8.3 - Lavra da Chapadinha
A Lavra da Chapadinha, ponto LB06, está 

localizada próximo ao topo da Chapada Serra da 
Lagoa Nova, poucos quilômetros a norte de Coronel 
Murta. Segundo informações locais, esta lavra já 
produziu gemas de turmalina, mas ela estava inativa, 
na época deste estudo. Ela está inserida em área 
de pesquisa da Treviso Mineração. Trata-se de um 
garimpo subterrâneo cujo túnel de acesso segue 
por cerca de 70 m ao longo de N-S, até encontrar o 
pegmatito, quando se desdobra em dois túneis, um 
no sentido leste, outro no oeste, que coincidem com 
a orientação do pegmatito. O pegmatito tem cerca 
de 60 m de extensão aparente, ao longo destes 
dois túneis. Na boca da lavra aflora um quartzito 
da Formação Chapada Acauã, do Grupo Macaúbas, 
com foliação N75E/30SE e lineação de interseção 
245/25. Na parte interna da lavra, a encaixante 
toma o aspecto de um xisto quartzoso. O contato 
do pegmatito com o xisto está orientado E-W, tendo 
sido medidos dois mergulhos opostos, um de 70 
graus para sul e o outro de 60 graus para norte.

O pegmatito é composto por grãos grossos 
de quartzo, feldspato potássico, albita, moscovita 
e turmalina preta. Individualiza-se um núcleo 
de quartzo na sua parte mais interna, ao qual se 
associam cristais de espodumênio de até 50 cm 

de comprimento, parcialmente alterados para 
caulim, podendo ter porções esverdeadas ou rosas 
(kunzita) preservadas no seu centro. A análise por 
difração de raios X do material de alteração do 
espodumênio (amostra LB06A) indica a presença 
de caulinita e montmorilonita. Alguma albita 
pode se associar ao espodumênio e ao quartzo, e 
turmalina fina pode estar presente na superfície 
de alguns cristais de espodumênio. Os dois túneis, 
nos sentidos leste e oeste, estão instalados 
aproximadamente ao longo do núcleo de quartzo, 
sendo que o primeiro tem maior concentração de 
espodumênio. A altura da área com espodumênio 
exposta neste túnel é de aproximadamente 4 m, 
com variação de até 1 m, para mais ou para menos. 
No entulho da lavra há algumas amostras de 
quartzo envolvendo geodos preenchidos por ágata
(Figura 8.35).

8.3.3.8.4 - Lavra do Carlau

A Lavra do Carlau, ponto LB03, está 
localizada nas proximidades de Coronel Murta. 
Segundo informações locais, esta lavra já produziu 
gemas de turmalina, mas, na época deste estudo, 
ela estava inativa. Ela está inserida em área de 
pesquisa da Mineração Granduvale. É uma lavra 
subterrânea de grandes dimensões, com diversas 
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Figura 8.35: Fotografias mostrando: fim do túnel leste, onde há maior concentração de espodumênio (cor de alteração 
branca) em meio ao quartzo (“tingidos” de laranja) (A); detalhe de cristal de espodumênio branco, nas bordas, 
esverdeado, mais no centro e com cristal reliquiar de kunzita (rosa) (B); ocorrências de espodumênio alterado no núcleo 

de quartzo (C e D). Estação LB06.

galerias, sendo a galeria principal no sentido N50E. 
A sequência encaixante compreende biotita xisto 
com intercalações centimétricas a métricas de rocha 
cálcio-silicática da Formação Salinas, e o contato de 
capa do pegmatito, exposto na boca da lavra, se dá 
com um nível métrico de rocha cálcio-silicática, com 
xisto subordinado. O pegmatito está posicionado 
em uma clivagem espaçada orientada N85W/15NE, 
conspícua na rocha cálcio-silicática e de difícil 
percepção no xisto. A foliação principal do pacote se 
orienta N25E/65NW, paralelamente ao S0. Na parte 
interna da lavra percebe-se a existência de uma 
camada de xisto (xenólito?) separando dois níveis 
de pegmatito, com o primeiro mostrando espessura 
mínima de 6 m e o segundo, de cerca de 8 m (Figura 
8.36).

Junto ao contato, na boca da lavra, o pegmatito 
apresenta uma zona constituída por cristais 
centimétricos a decimétricos de feldspato potássico 
(predominante), quartzo, moscovita e prismas 
subédricos de turmalina preta. Em alguns pontos 
com maior concentração de moscovita, há alguma 
albita lamelar branca associada. A aproximadamente 
2 m do contato, o pegmatito começa a presentar 
abundantes porções com dimensões decimétricas a 

métricas constituídas por albita azulada, lamelar ou 
radial, lepidolita, turmalinas verdes ou vermelhas, 
moscovita, por vezes com borda de lepidolita, 
e quartzo, as quais se constituem em corpos 
de substituição, tal qual descrito na região por 
Pedrosa-Soares, Correia-Neves, Leonardos (1990). 
O espodumênio ocorre disperso nesta zona como 
prismas subédricos com comprimento decimétrico, 
alterados para caulim, em proporção relativamente 
baixa neste primeiro nível de pegmatito, podendo 
mostrar, ou não, associação espacial com os corpos 
de substituição. Observa-se um aparente aumento 
de sua concentração em direção ao centro do 
pegmatito. Nesta zona ocorrem também porções 
com formas irregulares e dimensões centimétricas 
a até poucos decímetros constituídas por material 
que se altera para massa argilosa rosada e com 
nítido posicionamento tardio em relação aos 
demais minerais, preenchendo espaços vazios, que 
é interpretado como ambligonita, originalmente. 
No segundo nível de pegmatito, o espodumênio 
tem forma de ocorrência similar à do primeiro nível, 
entretanto, em proporção bem mais significativa, 
em torno de 5 a 7%, e com tamanhos maiores, 
podendo atingir dimensões métricas (2 m X 40 cm 
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X 15 cm), tendo os cristais menores cerca de 10 
cm de comprimento. Ele mostra alteração para 
massa argilosa rosada/branca, interpretada como 
constituída por caulim e montmorilonita, entretanto, 
o resultado de análise por difração de raios X 

deste material indicou a presença de clinocloro e 
lunijianlaita (amostra LB03A). Este nível tem em torno 
de 2 m de altura e continuidade lateral indefinida, 
sendo visível uma extensão mínima de 20 m (Figura 
8.36). 

8.3.3.8.5 - Lavra da Paineira

A Lavra da Paineira, ponto LB04, está 
localizada às margens do rio Jequitinhonha, na 
antiga fazenda Jatobá, alguns quilômetros a oeste 
de Coronel Murta. Segundo informações locais, esta 
lavra já produziu gemas de morganita e turmalina, 
bem como algum feldspato potássico, sendo famosa 
pela beleza das suas peças de morganita. Na época 
deste estudo, ela era operada como um pequeno 
garimpo subterrâneo, relativamente organizado, 
mecanizado, equipado com compressor, martelete 
e uma mini pá carregadeira e com suprimento de 
água, que visava às gemas de morganita e turmalina. 

Figura 8.36: Fotografias mostrando: entrada da lavra 
(A); contato de capa do primeiro nível de pegmatito, 
junto à entrada da lavra (B); cristais de espodumênio 
do segundo nível de pegmatito, mostrando alteração 
para massa argilosa rosada/branca (C e D). Estação 

LB03.

Ela está posicionada junto ao limite de duas áreas 
de pesquisa em nome de pessoas físicas. O túnel 
tem sentido S20E, 220 m de extensão, altura 
variando em torno de 3 m e largura em torno de 
2,5 m. O pegmatito está encaixado em um plano 
de fratura orientado N20W/70SW, em quartzito 
recristalizado da Formação Chapada Acauã, Grupo 
Macaúbas, que mostra uma foliação N50W/30NE. 
O pegmatito tem espessura aproximada de 6 m
(Figura 8.37). 

O pegmatito apresenta áreas com 
concentração de quartzo e albita intercrescidos, o que 
é chamado de “sal” pelos garimpeiros, e áreas com 
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com dimensões decimétricas expostos, que podem 
conter cristais de quartzo bem formados, “livros” de 
moscovita, alguma lepidolita e material de alteração 
argiloso e rosado. Eles normalmente são envolvidos 
por “buchos” de moscovita com quartzo e albita 
associados e, por vezes, estão nas imediações 
dos núcleos de quartzo. É comum no pegmatito a 
presença de material de alteração argiloso e rosado 
ocorrendo como finos pontos disseminados ou ao 
longo de finos veios ou como bolsões irregulares, 
por vezes com nítido posicionamento tardio em 
relação aos demais minerais, preenchendo espaços 
vazios, que é interpretado como ambligonita, 
originalmente. A análise por difração de raios X de 
material de um destes veios (amostra LB04A) indica 
a presença de cookeíta, montmorilonita e caulinita
(Figura 8.37).

a predominância de feldspato potássico, em cristais 
decimétricos a métricos, que podem mostrar textura 
gráfica. Alguma moscovita disseminada e pequenas 
concentrações de turmalina preta podem ocorrer 
e, muito localmente, palhetas de biotita dispersas. 
Apesar de boa parte da região central do pegmatito 
ter sido lavrada, ainda podem ser observadas algumas 
porções métricas do núcleo de quartzo nas paredes 
da lavra, às quais podem se associar, espacialmente, 
concentrações de “buchos” volumosos de moscovita 
com albita e quartzo associados, alguma lepidolita 
e cristais decimétricos de feldspato potássico. 
Alguns prismas de espodumênio com comprimento 
decimétrico e seção basal centimétrica, alterados 
para massa argilosa branca/rosada (interpretada 
como caulim/montmorilonita), também se associam 
ao núcleo de quartzo e imediações. Há vários geodos 

Figura 8.37: Fotografias mostrando: túnel relativamente grande para os padrões da região, 
escavado no pegmatito (A); cristais decimétricos de feldspato potássico imersos em núcleo 
de quartzo (B); cristais brancos de espodumênio, alterados, associados ao núcleo de quartzo 
(C); continuação para a direita da foto anterior, mostrando lepidolita associada ao núcleo 
de quartzo (D); geodo, acima da cabeça do martelo (E); exemplo de veio no pegmatito, 

composto por material alterado, argiloso e rosado (F). Estação LB04.
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8.3.3.8.6 - Lavra do Oscar
A Lavra do Oscar, ponto LB42, está localizada 

na bacia do rio Bananal. Segundo informações locais, 
ela já produziu algum berilo (escória) e columbita. Na 
época deste estudo, havia uma atividade garimpeira 
restrita. Ela está inserida em área de pesquisa da 
Mineração Félix. Há duas pequenas cavas (NE e SW) 
distanciadas de cerca de 40 m, expondo o mesmo 
corpo pegmatítico. O sistema de lavra é a céu 
aberto, com pequeno trecho de túnel na cava NE. 
A rocha encaixante é um biotita xisto da Formação 
Salinas. O contato com o pegmatito é irregular e de 
difícil visualização, entretanto pode se inferir uma 
orientação geral em torno de N60E e mergulho 
médio a alto para NNW. O xisto tem foliação muito 
variável, aparentemente predominando valores em 
torno de N15-45E/subvertical a 65NW. A partir da 
região de contato, o pegmatito tem extensão visível 
(mínima) de 20 m. Longitudinalmente ao contato, o 
pegmatito tem extensão mínima de cerca de 60 m 
(Figura 8.38). 

Na cava NE, ao longo de cerca de 13 m 
a partir do contato com o xisto, o pegmatito é 
composto por feldspato potássico, em cristais 

euédricos-subédricos centimétricos a decimétricos, 
e algum quartzo, aos quais se associam porções 
decimétricas a métricas ricas em moscovita, com 
algum quartzo e albita associados, todos com 
granulação centimétrica. A partir daí, por cerca de 7 
m, ocorrem massas métricas do núcleo de quartzo, 
feldspato potássico e espodumênio. Este mineral 
ocorre como prismas centimétricos a decimétricos 
ou como massas irregulares decimétricas, já 
bastante caulinizados e encravados tanto no 
quartzo (núcleo) quanto no feldspato potássico. 
Na cava SW está exposto um núcleo de quartzo 
leitoso com dimensões métricas e com comuns 
prismas subédricos de espodumênio encravados, 
os quais têm comprimento de até 1,5 m e mostram-
se caulinizados, ocasionalmente com núcleos 
preservados de hidenita. O quartzo pode ter moldes 
do espodumênio. Ao redor do núcleo de quartzo há 
uma alta concentração de albita lamelar com mica 
verde e quartzo associados e, subordinadamente, 
feldspato potássico. Espodumênio também integra 
esta associação, como prismas intemperizados 
com comprimento centimétrico a decimétrico
(Figura 8.38). 

Figura 8.38: Fotografias mostrando: contato curvilíneo entre o pegmatito e o xisto, acompanhando a xistosidade (A); 
pequeno túnel com espodumênio alterado de cor branca (B); espodumênio no núcleo de quartzo (C); mica verde e 

espodumênio em volta do núcleo de quartzo (D). Estação LB42.
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8.3.3.9 - Pegmatito com Espodumênio, não 
Classificado

Uma ocorrência de espodumênio não foi 
classificada em nenhuma tipologia devido às 
condições restritas de observação do pegmatito. 
Apesar da quantidade insuficiente de informação 
coletada neste ponto, ele foi marcado por se constituir 
na ocorrência de espodumênio mais a norte, na 
área do projeto, em local onde não se conhecia, 
até então, registros da ocorrência de minerais de 
lítio, na literatura especializada. Trata-se da Lavra do 
Pau Preto, ponto LB40, localizada nas proximidades 
de Montes Clarinhos, no vale do rio Seco, na Folha 
Taiobeiras. O pegmatito está encaixado em rochas 
metassedimentares da Formação Salinas e pode 
se inserir no contexto do Campo Pegmatítico de 
Curralinho.

8.3.3.9.1 - Lavra do Pau Preto

A Lavra do Pau Preto, ponto LB40, está 
localizada a poucos quilômetros a sudeste da 
localidade de Montes Clarinhos, pertencente ao 

município de Salinas. Segundo informações locais, o 
seu principal produto eram gemas de turmalina. Ela 
teria produzido também alguma columbita, albita, 
feldspato potássico e berilo. Suas atividades teriam 
se iniciado há mais de 50 anos e estaria paralisada há 
mais de 5 anos. Ela está inserida em área de pesquisa 
de Nelson Torres Sarmento. A lavra se desenvolveu 
através de uma escavação vertical (“caixa 
americana”), com mais de 10 m de profundidade, e 
túneis, sem condição de acesso seguro. A exposição 
de pegmatito acessível se resume a poucos metros 
na entrada da cava. A rocha encaixante é um biotita 
xisto da Formação Salinas, mas poucos metros 
além da lavra já aflora um moscovita granito fino, 
com granada. O xisto tem foliação muito variável, 
aparentemente predominando atitude sub-horizontal
(Figura 8.39). 

Na pequena exposição do pegmatito ocorre 
feldspato potássico, albita, moscovita, quartzo 
e alguma turmalina preta. No entulho da lavra 
tem muita albita, branca ou azulada, feldspato 
potássico, moscovita, quartzo e alguma morganita 
e espodumênio, por vezes da variedade kunzita ou 
hidenita (Figura 8.39).

Figura 8.39: Fotografias mostrando visão geral da lavra abandonada (A) e escavação vertical no pegmatito, que dá acesso 
à lavra (B). Estação LB40.
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9 - LÍTIO NO BRASIL

9.1 - PROVÍNCIA PEGMATÍTICA DA BORBOREMA 
- RIO GRANDE DO NORTE E PARAÍBA

9.1.1 - Introdução

A Província Tectônica - Estrutural Borborema 
(ALMEIDA et al., 1977), localizada no nordeste do 
Brasil, abriga uma das maiores províncias pegmatíticas 
graníticas da América do Sul (PUTZER, 1976), com 
diversos campos pegmatíticos a Be-Ta-Nb-Li. A 

Província Pegmatítica da Borborema (SCORZA, 1944 
apud DA SILVA; DANTAS, 1997) localiza-se na porção 
leste da Faixa Seridó, ocupando uma área de 11.250 
km2 nos estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte, 
encontrando-se limitada, a sul, pelo lineamento 
Patos, uma zona de cisalhamento transcontinental 
(Figura 9.1). A Faixa Seridó encontra-se na parte 
central da Subprovíncia Tectônica Nordeste, na parte 
central da Província Tectônica Borborema, segundo 
Brito Neves e Fuck (2013). 

A Província Pegmatítica da Borborema tornou-
se conhecida desde a Primeira Guerra Mundial, 
quando foi explorada para mica. Obteve destaque, 
entretanto, como uma das maiores produtoras de 
minério de Ta e Be e de minerais exóticos do mundo, 
ao final da Segunda Guerra Mundial, quando foi 
intensamente lavrada. Na década de 1960, havia 
quatrocentos corpos mineralizados cadastrados. 
Este valor saltou para setecentos, na década de 
1990. Desde esta década, a província é importante 
fornecedora de material para a indústria cerâmica, 

Figura 9.1: Mapa geológico simplificado da parte central do Domínio Norte da Província Tectônica - Estrutural Borborema, 
com os limites da Província Pegmatítica da Borborema. Fonte: Beurlen et al. (2014). 

de rochas ornamentais e para o setor de pedras 
preciosas, que tem como produto mais famoso, a 
Turmalina Paraíba (elbaíta de cobre). Paralelamente, 
a demanda por Ta e Li chamou novamente a atenção 
para a importância estratégica de pegmatitos como 
umas das únicas fontes para Ta e importante fonte 
de Li (BEURLEN et al., 2014). 

Os pegmatitos litiníferos localizam-se nos 
municípios de Juazeirinho, Picuí, Pedra Lavrada, 
Cubati e Frei Martinho, no estado da Paraíba, e 
em Acari, Carnaúba dos Dantas, Jardim do Seridó, 
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Equador e Parelhas, no Rio Grande do Norte, 
segundo Argentière (1980a, b). Os minerais de lítio 
produzidos são ambligonita e/ou espodumênio.

Segundo Angelim et al. (2006), berilo, 
columbita-tantalita, espodumênio e ambligonita 
foram produzidos na região do Seridó, no Rio 
Grande do Norte. Todos eram provenientes da 
garimpagem, como subprodutos da produção dos 
minerais industriais, principalmente feldspato, 
caulim e gemas. Segundo os autores, não havia, 
naquela época, produção de minerais de lítio no 
estado. Algumas regiões, como Carnaúba dos Dantas 
e Parelhas, chegaram a produzir, nas décadas de 
1970 e 1980, em pequena escala, espodumênio e 
ambligonita. A mina Salgadinho, em Carnaúba dos 
Dantas, foi a maior produtora de espodumênio.

O Departamento Nacional da Produção 
Mineral (DNPM), a partir do Programa Nacional de 
Distritos Mineiros (DANTAS et al., 2002), caracterizou 
dezenove distritos mineiros na porção oriental do 
nordeste brasileiro, considerando, para isso, os 
títulos minerários, a vocação mínero-metalogenética 
e o ambiente geotectônico-metalogenético onde 
os distritos se encontram. Dentre eles, o Distrito 
Mineiro Borborema-Seridó (9) (Figura 9.2), localizado 
no sistema de dobramentos Seridó, na região do 
Seridó (PB/RN), é descrito como único detentor de 
minerais de lítio. Nele são caracterizados pegmatitos 
(feldspato, mica, caulim, columbita-tantalita, urânio, 
ambligonita), gemas (água-marinha, turmalina e 
berilo) e rochas ornamentais.

Figura 9.2: Mapa geológico com a localização dos distritos mineiros de parte do nordeste 
oriental. Fonte: Dantas (1989 apud DANTAS et al., 2002).
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9.1.2 - Zoneamento Regional dos Pegmatitos

Cunha e Silva (1983) estabeleceram um 
modelo de distribuição regional dos pegmatitos 
de elementos raros na Província Pegmatítica da 
Borborema, com cinco zonas concêntricas, de acordo 
com o principal mineral de interesse econômico. Da 
porção central para a distal, são elas: pegmatitos 
a Ta, a Ta-Be, a Be, a Sn e zona com pegmatitos a 
elementos raros. Na ocasião, entretanto, os minerais 
de lítio não foram incluídos. 

Este modelo mostrou-se não apropriado 
após a avaliação estatística de Da Silva (1993), o 
qual levou em consideração setecentos pegmatitos 
mineralizados. Os fatores que contribuíram para que 
o modelo fosse desacreditado foram os seguintes: 
- pegmatitos localizados na “zona do estanho”, os 
quais não detinham cassiterita, mas eram ricos em 
minerais de Ta e Li; - a ocorrência de cassiterita e 
wodginita, como minerais acessórios, com minerais 
de Ta e Be nas zonas Ta-Be e Ta; - o fato de uma 
grande intrusão ou fonte não ter sido identificada e 
da distribuição das zonas propostas por Cunha e Silva 
(1983) exibir-se em desacordo com as distribuições 
observadas em outras regiões, onde os pegmatitos 
mais fracionados situam-se nas zonas mais distais. A 
falta de conexão levou alguns autores a sugerirem uma 
origem anatética para os pegmatitos mineralizados e 
uma alternativa para a falta de zoneamento seria que 
vários campos pegmatíticos em volta de pequenas 
intrusões-fonte se sobreporiam uns aos outros. 
Beurlen et al. (2014) ressaltam que o zoneamento 
anômalo ou mesmo a falta dele, em acréscimo à 
falta de uma única grande intrusão, é consistente 
com a superposição de um padrão imposto pela 
intrusão de vários corpos graníticos, cada um deles 
dando origem a pegmatitos em sua proximidade, os 
quais podem se sobrepor aos formados por outras 
intrusões, formando um padrão anômalo. 

9.1.3 - Estrutura Interna e Mineralogia dos 
Pegmatitos

Baumgartner et al. (2006) descrevem os 
pegmatitos da região do Seridó como variando, em 
forma, de diques verticais a lentes. Estes últimos 
geralmente abrigam os corpos econômicos. As 
extensões variam de poucos metros a centenas de 
metros e, em espessura, de alguns metros a mais de 
100 m. 

Segundo Johnston Jr. (1945a), os corpos da 
região podem ser homogêneos ou heterogêneos. 
Estes últimos foram considerados por Baumgartner 
et al. (2006), com base em sua mineralogia e 
geoquímica, como do tipo L-C-T (Lítio-Césio-Tântalo), 
caracterizado pela presença de elementos como 
Li, Rb, Cs, Be, Sn, Ga e Ta, e B, P e F subsidiários, e 
Ta>Nb (GINSBURG; TIMOFEYEV; FELDMAN, 1979). 
A composição dos corpos, heterogêneos ou não, é 
granítica, com K-feldspato, albita, quartzo, moscovita e 
biotita rara, mas os corpos heterogêneos exibem maior 
variedade de espécies acessórias (DA SILVA, 1993).

Os pegmatitos da Borborema são classificados 
em homogêneos, heterogêneos e mistos (DA 
SILVA; DANTAS, 1997). Os primeiros têm direção 
preferencial N-S, E-W para os supostamente estéreis, 
com mineralogia essencial composta por quartzo, 
feldspato e micas, distribuídos regularmente ao 
longo do corpo, e raramente são mineralizados a 
minerais raros. Quando apresentam mineralizações, 
estas ocorrem disseminadas. Os heterogêneos, 
por sua vez, são lenticulares, arredondados ou em 
forma de disco achatado, com comprimento que 
não ultrapassa 700 m e largura não superior a 200 
m; neles os minerais essenciais estão dispostos 
de maneira irregular. Estes corpos são compostos 
basicamente por quatro zonas, da encaixante para o 
centro:

• Zona I - Geralmente apresenta espessura 
inferior a 1 m e é caracterizada pela 
abundância de moscovita associada 
a quartzo e feldspato. A Zona I é mais 
desenvolvida nos pegmatitos encaixados 
no xisto do que no quartzito. Os minerais 
exibem crescimento em pente.

• Zona II - Ocupa o maior volume de um 
corpo, podendo ser confundida com 
um tipo homogêneo. Exibe mesma 
granulação, composição e estrutura de 
um pegmatito homogêneo. A zona II passa 
gradativamente à zona III.

• Zona III - A porção mais externa, com 
passagem gradual para a zona II, exibe, 
frequentemente, granada e turmalina, 
enquanto que a interna caracteriza-se 
principalmente pela presença de cristais 
grandes de microclina. Nesta zona 
encontra-se a maior parte do berilo, 
tantalita, espodumênio e outros minerais 
acessórios. 

• Zona IV - Constituída por um núcleo 
de quartzo maciço com cores variadas, 
podendo ser regular, irregular ou 
disseminado, muitas vezes com direção 
diferente do pegmatito. A maioria dos 
cristais acessórios são encontrados no 
núcleo ou no contato deste com a zona III. 
Segundo Da Silva e Dantas (1997), a zona 
de núcleo é caracterizada pela presença 
de quartzo leitoso ou rosa em tamanhos 
variados. Os minerais acessórios, como 
berilo, columbita-tantalita, espodumênio, 
petalita e outros, crescem no limite do 
núcleo com a zona intermediária. Sua 
espessura varia de poucos metros a até 50 
m. Bolsões moscovíticos são abundantes 
na zona intermediária e no núcleo. 

Rolff (1945 apud DA SILVA; DANTAS, 1997) 
classificou como pegmatitos mistos aqueles por ele 
considerados intermediários, entre homogêneos 
e heterogêneos, e que apresentam bolsões de 
quartzo, ao invés de núcleos bem individualizados, 
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localizados na massa pegmatítica semelhante à 
zona II dos heterogêneos. As mineralizações são 
geralmente de Li, Sn, Ta e Be, disseminadas e 
orientadas aproximadamente segundo E-W. Esse 
autor divide ainda os pegmatitos mistos em quatro 
subclasses, com a primeira delas, de pegmatitos 
litiníferos, contendo espodumênio, ambligonita, 
lepidolita, zinvaldita e cassiterita disseminada. 
Além desta, são descritas as subclasses cuprífera, 
tantalífera e glucinífera. Apesar de alguns autores 
não adotarem esta classificação, eles deixam antever 
o caráter misto dos pegmatitos por meio de suas 
descrições. Da Silva e Dantas (1997) advertem para 
a classificação dos pegmatitos mistos de Rolff (1945) 
como parecendo controvertida ou até errônea, pois, 
segundo eles, um exemplo típico deste tipo seria o 
litinífero, com albitização em grande escala como 
feição comum, e sua classificação como misto não 
lhes parece compatível, uma vez que os pegmatitos 
litiníferos se encontram em estágio de diferenciação 
mais elevado do que os próprios heterogêneos.

Beurlen et al. (2014) chamam a atenção para 
os problemas com a classificação clássica de Johnston 
Jr. (1945a), ainda utilizada na Província Pegmatítica 
da Borborema, por esta não levar em consideração 
vários tipos transicionais de arquitetura interna 
zonada e por não considerar a presença de pelo 
menos quatro tipos de pegmatitos homogêneos 
neoproterozoicos. 

9.1.4 - Química Mineral de Pegmatitos

Beurlen et al. (2014) ressaltam a importância 
do estudo de química mineral em função da 
correlação do nível de fracionamento dos pegmatitos 
com o seu potencial econômico. As variações 
químicas na maioria dos minerais, sempre que 
possível coletados ao longo de diferentes zonas dos 
pegmatitos, foram determinadas com o objetivo 
de testar a sua eficiência como ferramentas de 
exploração indireta e para auxiliar na classificação dos
pegmatitos. 

Da Silva (1993) e Da Silva, Höll, Beurlen 
(1995) apresentam dados de química mineral 
para cristais de K-feldspato da zona III de quinze 
pegmatitos. No diagrama clássico K/Rb versus Cs, 
Rb, Ga, as amostras caíram no campo de baixo grau 
de fracionamento, com todos os pontos ocupando 
o campo de pegmatitos estéreis Be-Nb-fosfato, 
indicando baixo potencial para mineralizações 
de Li-Ta-Cs. Esta característica, entretanto, não é 
compatível com a realidade da Província Pegmatítica 
da Borborema, conhecida mundialmente como 
importante produtora de minério de Ta, no passado 
(1940 a 1950), especialmente porque alguns dentre 
os pegmatitos selecionados, tais como Mamões 
e Feio, e Seridozinho e Espera, foram explorados, 
respectivamente, para Ta e para Ta e Li. Os autores 
sugerem que estes resultados tenham sido gerados 
pelo grau de inversão do K-feldspato, de monoclínico 
para triclínico, e por supergênese. As análises de 

K-feldspato e mica branca da zona intermediária 
não são suficientes para se distinguir os pegmatitos 
altamente fracionados e possivelmente férteis dos 
pobremente fracionados, geralmente estéreis. A 
análise dos elementos traços em K-feldspato da zona 
de parede também se mostrou ineficiente para se 
distinguir os pegmatitos que exibem aumento do 
grau de fracionamento com a profundidade. 

Beurlen et al. (2009b, 2011) apresentam 
dados de análises em quartzo (LA-ICP-MS), com as 
quais é possível distinguir as amostras de quartzo 
de pegmatitos altamente fracionados (alto Al > 
300 ppm, Li > 50 até 150 ppm, Ge > 5 ppm, B > 4 
ppm e baixo Ti < 4 ppm) dos quartzos de núcleos 
pobremente fracionados (Al < 300 ppm, Li < 50 
ppm, Ti de 5 até 25 ppm). Aparentemente é possível 
distinguir pegmatitos heterogêneos mineralizados, 
onde os núcleos de quartzo ou corpos de substituição 
estão expostos. Alto conteúdo de Li em quartzo é um 
bom indicador para mineralização de lítio. Segundo 
Beurlen et al. (2014), os testes preliminares de 
química mineral desenvolvidos em K-feldspato, mica 
branca, turmalina, minerais do grupo da tantalita e 
granada, em pegmatitos de graus de diferenciação 
supostamente distintos, indicaram que a análise dos 
teores de Li, Al, Ge e B nos quartzos, determinados 
por LA-ICP-MS, é a mais eficiente para traçar o grau 
de fracionamento dos pegmatitos, mostrando-se 
uma ferramenta mais adequada do que o clássico uso 
da determinação de elementos traços no feldspato e 
na moscovita, uma vez que esta é muito susceptível 
à alteração meteórica e hidrotermal.

9.1.5 - Granitoides Associados 

Segundo Beurlen et al. (2009c), apenas alguns 
autores reconheciam os granitos pegmatíticos 
peraluminosos da Faixa Seridó como possíveis 
fontes para os pegmatitos mineralizados a Ta-Be-Li 
da Província Pegmatítica da Borborema. Apesar de 
sua importância potencial, a maioria deles não se 
encontra representada em mapas geológicos e não 
foi estudada detalhadamente. 

Jardim de Sá, Legrand, Mcreath (1981) 
classificaram quatro fases de magmatismo granítico 
(G1 a G4) na Faixa Seridó, tendo por base a sua 
relação com as quatro principais fases de deformação 
na região. Como as fases G1 e G2 exibem estruturas 
pervasivas deformacionais das fases pré-orogenética 
a orogenética precoce, estas foram excluídas como 
possíveis formadoras dos pegmatitos mineralizados 
a Be-Li-Ta, uma vez que estes se encontram 
relacionados a estruturas ligadas ao regime tectônico 
transpressional tardi-orogênico do Evento Brasiliano-
Panafricano (ARAÚJO; ALVES DA SILVA; JARDIM 
DE SÁ, 2001). Os granitos G3 e G4 ocorrem como 
várias intrusões distribuídas aleatoriamente, sem 
nenhuma correlação com os pegmatitos que possa 
ser inferida a partir de relações de campo. A falta de 
uma única intrusão central que pudesse ser ligada a 
um zoneamento levou alguns autores, como Ebert 
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(1969), a interpretarem estes pegmatitos como 
produto de fusão parcial de rochas da sequência 
supracrustal, diferentemente de uma origem ígnea 
considerada pela maioria dos autores (e.g. BEURLEN 
et al., 2009c). 

Segundo Beurlen et al. (2014), a fase G3 
pode ser desconsiderada como granito parental 
dos pegmatitos, em função de sua idade de 580 ± 
30 Ma (JARDIM DE SÁ, 1994). Da Silva (1993) e Da 
Silva, Höll, Beurlen (1995) consideram, como as 
mais prováveis fontes dos pegmatitos a Li-Be-Ta, 
granitos identificados como GR3A e GR3B, intrusões 
independentes do grupo G4, também chamadas 
de granitos pegmatíticos. Todavia, estes granitos 
não estão, muitas vezes, discriminados nos mapas 
geológicos. Existem poucos dados geocronológicos 
disponíveis para a fase G4, 528 ± 12 Ma e 520 ± 
10 Ma, enquanto para os pegmatitos, as idades 
ocupam um intervalo maior, entre 460 e 553 Ma 
(diversos métodos, vide BEURLEN et al., 2014). A 
cristalização dos pegmatitos é muito rápida, como 
demonstrado por autores como Webber et al. 
(1999 apud BEURLEN et al., 2014), o que está em 
desacordo com os dados encontrados. Beurlen et al. 
(2014) atribuem este amplo intervalo a problemas 
analíticos ou interpretações erradas dos dados, 
ressaltando a necessidade de novos estudos. Estes 
autores ainda consideram que a cristalização rápida 
dos pegmatitos de elementos raros é um argumento 
contra uma correlação destes com o magmatismo 
G3 e que, de uma maneira geral, a hipótese de que 
todos os pegmatitos pertençam à mesma geração é 
uma simplificação. 

Beurlen et al. (2014) ressaltam que datações 
de granitos mais novos que 540 Ma servem de base 
para uma relação entre os granitos e os pegmatitos 
mineralizados e sugere que eles possam representar 
um curto estágio tectônico, colisional recorrente, 
com idade mais nova do que a da colisão principal, 
de 580 ± 30 Ma. Estes autores fazem uma correlação 
entre esta granitogênese e o magmatismo da 
Província Pegmatítica Oriental do Brasil, no norte 
da Província Mantiqueira, descrito por Pedrosa-
Soares et al. (2011a), e ressaltam a necessidade de 
investigações mais aprofundadas neste sentido. 

Segundo Beurlen et al. (2009c), as intrusões 
de granitos pegmatíticos formam geralmente corpos 
menores que 1 km2 e encontram-se espalhadas 
na Província Pegmatítica da Borborema, muito 
comumente ocorrendo sob a forma de diques. 
Pelo menos doze intrusões deste tipo já foram 
reconhecidas, mas apenas quatro delas foram 
estudadas em maior detalhe. Como principal 
característica comum a estes corpos tem-se que 
eles são todos leucocráticos a hololeucocráticos, 
mostrando bandamento composicional ou textural 
com uma repetição aproximadamente regular de 
fácies, relacionáveis às descritas para os granitos 
parentais dos pegmatitos de Greer Lake, em 
Manitoba, Canadá, por Cerný et al. (2005), e 

posteriormente em outros campos do mundo. As 
principais fácies encontradas são: 

• Granito leucocrático com granulação entre 
3 e 20 mm, composto essencialmente por 
K-feldspato, albita ou oligoclásio, quartzo, 
moscovita subordinada e alguma biotita 
(pode estar cloritizada). As micas podem 
formar “sanduíches” de biotita e moscovita. 
Os principais minerais acessórios 
identificados macroscopicamente são 
granada, turmalina e magnetita. Beurlen 
et al. (2009b) correlacionam esta fácies à 
“fine grained leucogranite”, de Cerný et al. 
(2005). 

• Leucogranito inequigranular composto 
por cristais muito grandes de microclina 
pertítica (maiores que 100 cm), 
comumente zonados, distribuídos 
randomicamente em uma matriz similar 
à fácies descrita acima. Intercrescimentos 
de quartzo e feldspato são feições comuns. 
Esta é correspondente à fácies “pegmatitic 
leucogranite”, de Cerný et al. (2005).

• Leucogranito aparentemente equigranular 
com bandamento milimétrico 
composicional refletindo mudanças 
nas proporções modais de plagioclásio 
sódico, microclina pertítica, quartzo e, 
localmente, granada e turmalina. Esta 
pode ser correlacionada ao “layered 
sodic aplite”, de Cerný et al. (2005). 
Granada e turmalina podem atingir 10% e, 
raramente, 30% do volume dessas bandas. 
Uma feição aplítica semelhante é descrita 
em pegmatitos mineralizados da Província 
Pegmatítica da Borborema, por Beurlen et 
al. (2007). 

• Fácies pegmatítica composta de 
megacristais pertíticos, brancos ou 
laranjas a rosas, envolvendo uma massa 
central de quartzo. Esta fácies pode 
ocorrer como veios concordantes, com os 
megacristais orientados simetricamente 
com relação à massa de quartzo central. Os 
principais minerais acessórios são granada 
(almandina) e turmalina, além de zircão, 
xenotima, monazita, apatita, magnetita 
e rutilo. Mais raramente ocorrem 
ainda cerianita, torianita, uraninita, 
ferrocolumbita e manganocolumbita. 

A principal diferença entre as várias intrusões 
de granitos pegmatíticos são as proporções variáveis 
entre as fácies, além das colorações, que podem 
variar entre a esbranquiçada, bege, rosada e 
avermelhada, e a quantidade de minerais acessórios. 
As cores estão relacionadas principalmente ao 
feldspato e não à mineralogia acessória (BEURLEN et 
al., 2014). 

Beurlen et al. (2009c) apresentam ainda 
dados geoquímicos para estas rochas. Segundo 
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estes autores, trata-se de granitos com conteúdos 
de SiO2 variando entre 72 e 78% (em peso) e 
peraluminosos a metaluminosos, no diagrama de 
Loiselle e Wones (1979) e de acordo com o índice 
de Shand, plotado no diagrama de Maniar e Piccoli 
(1989). Em comparação com outros tipos de granitos 
da área, são mais ricos em Ca, Fe e Mg e menos 
peraluminosos, como demonstrado no diagrama de 
Debon e Lefort (1988). O diagrama Sílica x Álcalis, 
com os campos de Miyashiro (1978), com dados 
das diferentes gerações de granitos da Província 
Pegmatítica da Borborema, mostra os granitos 
GR-2 e os granitos pegmatíticos GR-3B ocupando 
o campo dos granitos alcalinos, enquanto os GR-A 
(também granitos pegmatíticos) plotaram no campo
subalcalino. 

Os padrões de elementos terras raras (ETRs) 
são caracterizados por uma forte anomalia negativa 
de Eu, baixas razões La/Lu (1 a 3), baixos valores totais 
(entre 6 e 18 ppm de ETRs para a fácies GR-3B e de 
36 a 90 para a fácies GR-3A) e um caráter um pouco 
deturpado por causa de variações entre anomalias 
positivas e negativas, de diferentes intensidades, 
para Ce, Nd e Yb (Figura 9.3). O padrão deturpado é 
resultante do alto conteúdo de elementos fundentes, 
tal como o P, e/ou do fracionamento de xenotima e 
monazita (BEURLEN et al., 2009c). Segundo estes 
autores, este padrão de distribuição de ETRs os 
distingue claramente dos outros tipos de granitos 
da Província Pegmatítica da Borborema, os quais 

possuem maior quantidade de ETRs (Σ ETR), valores 
superiores de razões La/Lu (próximos de 10) e não 
exibem anomalia de Nd. A similaridade geoquímica 
entre os granitos pegmatíticos da província e os 
do Greer Lake, estudados por Cerný et al. (2005), 
também é observada com relação à norma e às 
razões altas de K/Rb, K/Cs e Al/Ga. Estas, quando 
comparadas às de Greer Lake, indicam um grau mais 
baixo de fracionamento. Estes autores (BEURLEN 
et al., 2009c) concluem que a presença de minerais 
do grupo da columbita e cassiterita nos granitos 
pegmatíticos, juntamente com as semelhanças 
químicas e petrográficas com os granitos parentais 
dos pegmatitos do Canadá, sugere que estas intrusões 
constituam as fontes dos pegmatitos. Promovendo 
uma comparação petrográfica e geoquímica 
entre os granitos da Província Pegmatítica da 
Borborema e os de Greer Lake, Beurlen et al. (2014) 
encontraram similaridades entre ambos, tais como 
as fases acessórias granada e turmalina, o padrão 
de distribuição de elementos terras raras, coríndon 
normativo (> 1, maior que 4), Qz-Ab-Or e An-Ab-Or 
normativos. No diagrama {Al-(K+Na+2Ca)} versus 
{Fe+Mg+Ti} apresentado por Beurlen et al. (2009b), 
eles exibem um comportamento notavelmente 
similar.

Estudos de inclusões fluidas em pegmatitos 
mineralizados apresentados por Beurlen et al. 
(2009a) permitiram estabelecer condições de 
cristalização entre 580° C (liquidus) e 420° C 

Figura 9.3: A - Padrões de distribuição de elementos terras raras para as rochas graníticas da Província Pegmatítica 
da Borborema. Os granitos pegmatíticos GR-3A (triângulos brancos) e GR-3B (triângulos pretos) exibem claro padrão 
distinto do restante dos granitos da província (GR-2 na envoltória com listras verticais e GR-1, GR-4 e GR-5 na envoltória 
com linhas horizontais). B - dados dos granitos pegmatíticos do Canadá, para comparação. Legenda: triângulos brancos 
para fácies pegmatito; círculos brancos para leucogranito pegmatítico; círculos pretos para leucogranito equigranular de 

granulação fina; triângulos pretos para aplito sódico bandado. 
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direção E-W. Os autores atribuem esta orientação 
ao fato das fusões pegmatíticas migrarem durante 
sua ascensão por estruturas pré-existentes, as quais 
foram reativadas durante o regime extensional pós-
tectônico (ARAÚJO; ALVES DA SILVA; JARDIM DE SÁ, 
2001).

9.1.8 - Outros Controles Geológicos das 
Mineralizações

Da Silva e Dantas (1997) relatam as principais 
feições que controlam as mineralizações econômicas 
da Província Pegmatítica da Borborema, baseando-
se em informações da bibliografia específica. Alguns 
destes controles têm abrangência regional. A seguir 
são listados aqueles relacionados às mineralizações 
de lítio:

• Segundo garimpeiros e autores (e.g. 
JOHNSTON JR., 1945a; ROLFF, 1945), 
a presença de núcleos de quartzo é 
indicativa de se tratar de um pegmatito 
mineralizado, não só em Ta-Nb e Be, como 
também em Sn e Li;

• O processo de albitização é mais intenso 
nos pegmatitos com mineralização em Sn 
e Li do que naqueles onde estes elementos 
não formam minerais próprios (ROLFF, 
1946);

• Quase todo pegmatito que contém 
cassiterita possui mineralização de Li 
(ROLFF, 1946);

• Nos pegmatitos da área de Pedras Pretas-
Seridozinho, aglomerados de pinita, que se 
formaram por alteração do espodumênio, 
funcionam como um bom guia para 
prospecção deste mineral (ROLFF, 1946).

9.1.9 - Pegmatitos Conhecidos - Status de Produção

Não existem dados recentes da situação de 
produção dos pegmatitos litiníferos da Província 
Pegmatítica da Borborema. Trabalhos anteriores, 
como o de Da Silva e Dantas (1997) oferecem uma 
lista com os principais pegmatitos da província e suas 
características, de forma condensada (Tabela 9.1).

9.2 - SUBPROVÍNCIA DE SOLONÓPOLE, CEARÁ

9.2.1 - Introdução 

O estado do Ceará abriga importantes corpos 
pegmatíticos, os quais, com a deflagração da Segunda 
Guerra Mundial, despertaram interesse para estudos 
na Província Nordeste do Brasil (e.g. JOHNSTON 
JR., 1945b). Com o final da guerra, entretanto, 
o interesse nestas rochas diminuiu. De acordo 
com Argentière (1980b), os pegmatitos do Ceará, 
notadamente localizados em Aracoiaba, Beberibe, 
Berilândia, Cangati, Canindé, Cascavel, Itapiúna, São 
João da Espora, Russas, Solonópole e Morada Nova, 

(solidus) em pressões de 3,5 kbar (BEURLEN; DA 
SILVA; CASTRO, 2001), a partir de um melt saturado 
tanto em H2O e CO2, em baixa salinidade, em um 
primeiro estágio, quanto em H2O, com o aumento da 
salinidade. Estudos preliminares de melt inclusions 
sugerem que dois melts imiscíveis coexistiram 
durante os primeiros estágios de cristalização. Estes 
seriam melts, respectivamente, peraluminosos e 
peralcalinos (THOMAS et al., 2006). Todas estas 
condições são consideradas típicas de granitos 
geradores de pegmatitos graníticos de elementos
raros.

9.1.6 - Rochas Encaixantes e Metamorfismo 
Relacionado

A Faixa Seridó abriga a Província Pegmatítica 
da Borborema. Esta faixa é composta por rochas 
do embasamento paleoproterozoico gnáissico-
migmatítico conhecido como Complexo Caicó, 
com pequenos núcleos arqueanos, cobertos por 
uma sequência supracrustal de metassedimentos 
neoproterozoicos (VAN SCHUMUSS et al., 2003) 
preservados em grandes estruturas sinformais 
do Grupo Seridó. A sequência metassedimentar 
é constituída pela Formação Jucurutu, na base, 
composta por gnaisses cálcio-silicáticos com 
intercalações de mármores e skarns com tungstênio. 
Sobreposta a esta se encontra a Formação 
Equador, formada por quartzitos, metarcóseos e 
metaconglomerados, e a Formação Seridó, com 
granada-cordierita-sillimanita-biotita gnaisses e 
xistos, contendo intercalações de mármore, rocha 
cálcio-silicática e ortoanfibolito na sua base. A 
Formação Seridó, dominante na região homônima, 
é constituída principalmente de biotita-xistos, com 
metamorfismo de baixa pressão e alta temperatura, 
tipo Abukuma, fácies anfibolito (LIMA, 1986). 
Segundo Baumgartner et al. (2006), o metamorfismo 
regional do Grupo Seridó é do tipo Abukuma e atingiu 
fácies anfibolito.

Segundo Beurlen et al. (2009c, 2014), mais 
de 80% dos 750 pegmatitos mineralizados em 
elementos raros encontram-se intrudidos em 
granada-cordierita xistos ou sillimanita-biotita 
xistos do topo da Formação Seridó. Menos de 10% 
encontram-se alojados nos quartzitos, metarcóseos 
e metaconglomerados da Formação Equador (DA 
SILVA; HÖLL; BEURLEN, 1995). Os demais corpos 
alojam-se em gnaisses e skarns da Formação 
Jucurutu, em granitos tardi a pós-tectônicos e em 
gnaisses e migmatitos da sequência do embasamento 
paleoproterozoico.

9.1.7 - Padrão Estrutural

Segundo Baumgartner et al. (2006), os corpos 
pegmatíticos encontram-se distribuídos segundo 
a direção NE-SW, aproximadamente paralelos à 
direção do sistema de dobramentos da Faixa Seridó, 
embora existam, subordinadamente, corpos com 
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constituem uma área muito mais importante, em 
número de pegmatitos e extensão, do que as do Rio 
Grande do Norte e Paraíba.

Oliveira e Ribeiro (1983) denominam de 
Província Pegmatítica de Solonópole o agrupamento 
de pegmatitos, em quantitativo superior a cinquenta, 
podendo alcançar cem corpos, na região próxima 
ao município de Solonópole. Os pegmatitos exibem 
extensões menores que 100 m e larguras inferiores 
a 10 m. 

Segundo Souza (1985), a Província Pegmatítica 
Nordestina, de Paiva (1946), pode ser dividida em 
Subprovíncia Nordestina Oriental, a qual engloba 

áreas nos estados do Rio Grande do Norte e da 
Paraíba, e Subprovíncia Nordestina Ocidental ou do 
Ceará, exclusivamente localizada no Ceará, a qual 
pode ser subdividida em distritos. Os principais corpos 
pegmatíticos do estado do Ceará encontram-se no 
Distrito Pegmatítico de Cristais-Russas, localizado 
na região nordeste do estado, o qual engloba os 
municípios de Cascavel, Aracoiaba, Russas e Morada 
Nova, e no Distrito Pegmatítico de Solonópole-
Quixeramobim (DPSQ), situado na região centro-
leste do estado, que engloba a área dos municípios de 
Solonópole, Quixadá, Milhã e Banabuiú (Figura 9.4). 
Este último abrange uma área de 2.375 km2 e abriga 
a maior concentração de pegmatitos com potencial 

econômico, segundo 
Vidal e Nogueira Neto 
(2005). Medeiros (2006) 
denominou a concentração 
de pegmatitos na região 
centro-leste do Ceará de 
Subprovíncia Pegmatítica 
de Solonópole e cadastrou 
duzentos e trinta e nove 
corpos pegmatíticos. Além 
dos corpos encontrados 
nestes dois distritos, outras 
ocorrências de pegmatitos 
são descritas nos municípios 
de Parambu, Icó e Itapiúna 
(SOUZA, 1985; MOREIRA; 
SILVA, 2012) (Figura 9.4).

A despeito da 
diferença de nomes para 
os agrupamentos dos 
pegmatitos (e.g. Província 
Pegmatítica de Solonópole, 
segundo Oliveira e Ribeiro 
(1983), Subprovíncia 
Pegmatítica Nordestina 
Ocidental, de Souza (1985), 
e Subprovíncia Pegmatítica 
de Solonópole, de Medeiros 
(2006), estas rochas 
encontram-se englobadas 
no Domínio Ceará Central, 
na porção setentrional 
da Província Borborema 
(ALMEIDA et al., 1977; 
TROMPETTE, 1994). Este 
Domínio tem seu limite oeste 
marcado pelo Lineamento 
Transbrasiliano e seu limite 
leste, debatido na literatura, 
é considerado por Cavalcante 
(1999), Fetter (1999) e Brito 
Neves, Santos, Van Schumus 
(2000) como materializado 
pela Zona de Cisalhamento 
Senador Pompeu, e por 
Arthaud et al. (1998) como 
representado pela Zona de 

Figura 9.4: Localização dos distritos pegmatíticos do estado do Ceará, segundo Souza 
(1985). Fonte: Moreira e Silva (2012).
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Cisalhamento de Orós e Aiuaba. O Domínio Ceará 
Central registra longa história de evolução crustal, 
a qual teve início no Arqueano. O último evento 
orogênico registrado na região tem idade brasiliana, 
quando da formação do Gondwana Ocidental, tendo 
sido esta fase acompanhada de intenso magmatismo 
na região (GANADE DE ARAÚJO, 2014). 

Argentière (1980b) considera os pegmatitos 
produtores do Ceará como de diferenciação 
relativamente mais fraca, ficando na transição entre 
os pegmatitos homogêneos e heterogêneos da 
Paraíba e do Rio Grande do Norte. Os pegmatitos na 
região não apresentam “gigantismo de elementos” e 
albitização intensiva. 

Segundo Souza (1985), os pegmatitos da 
região de Solonópole são pegmatitos de metais 
raros, produtores de lítio, com predominância 
de espodumênio e ambligonita, contendo como 
principais elementos acessórios o Li, Be, Ta e Nb. Tais 
pegmatitos se encontram em nível de emplacement 
intermediário (3,5 a 7 km). Os pegmatitos 
da região produzem, além de ambligonita e 
espodumênio, berilo e tantalita-columbita. Não são 
conhecidos depósitos a lepidolita e petalita não foi 
identificada. Este autor individualiza cinco campos 
pegmatíticos no Distrito Pegmatítico de Solonópole-
Quixeramobim (DPSQ), segundo a direção norte-sul
(Figura 9.5):

1. Campo Nova Floresta-Feiticeiro, no 
município de Jaguaribe, constituído por 
pegmatitos mineralizados em cassiterita e 
tantalita/columbita;

2. Campo NE de Solonópole, com pegmatitos 
lítio-berílio-tantalíferos e lítio-berílio 
estaníferos;

3. Campo W e NW de Solonópole, onde 
estão representadas as maiores 
ocorrências de pegmatitos lítio-berílio-

       tantalíferos;
4. Campo Berilândia-Carnaubinha, composto 

por pegmatitos produtores de pedras 
coradas, principalmente água-marinha e 
turmalina gemológica;

5. Campo Rinaré-Banabuiú, onde ocorrem 
pegmatitos mineralizados em berilos e 
turmalinas gemológicas.

O Campo W e NW de Solonópole, o qual 
concentra as principais ocorrências de pegmatitos 
litiníferos, foi subdivido por Souza (1985) em sete 
grupos pegmatíticos (Figura 9.6):

• Grupo I - Logradouro-Belo-Horizonte: 
compreende os pegmatitos Alto do 
Miguelino, Logradouro I e II, Belo 
Horizonte I, II e III e os demais localizados 
a SW de Solonópole. Estes pegmatitos 
produzem principalmente ambligonita e, 
secundariamente, tantalita-columbita e 
berilo.

• Grupo II - Algodão: refere-se aos 
pegmatitos Algodões 1 e 2 e Lagoa Seca. 
A associação mineralógica presente 
é definida por quartzo, K-feldspato, 
cleavelandita, espodumênio, lepidolita, 
ambligonita, cassiterita, moscovita, 
tantalita, berilo e turmalina. 

• Grupo III - Soledade: detém os pegmatitos 
Mina Grande e Vertentes, localizados a 
WNW de Solonópole. Foram encontrados 
cristais de ambligonita de até 40 cm de 
comprimento e 15 cm de largura nos 
pegmatitos deste grupo, que chegou a 
produzir, mensalmente, uma média de 
1.000 kg desse mineral.

• Grupo IV - Nobreza e Alto dos Cristais: 
destacam os pegmatitos Nobreza, Alto dos 
Cristais e Lapinha, localizados na Fazenda 
Carnaúbas, a NNW de Solonópole. 
Nesses pegmatitos houve a produção de 
ambligonita, tantalita-columbita e berilo.

• Grupo V - Alto Mineiro: compreende 
os pegmatitos Alto do Mineiro I e II e o 
pegmatito Aroeira. Foram explotados 
ambligonita, berilo e espodumênio nos 
corpos de substituição.

• Grupo VI - Vargem Torta: é representado 
pelos pegmatitos Vargem Torta I e Vargem 
Torta II. Sua importância econômica é 
dada pela produção de berilo, embora 
também sejam encontrados microclina, 
afrisita, apatita e outros fosfatos.

• Grupo VII - Americano: engloba os 
pegmatitos Peba e Americano. Este último 
tinha a base de sua produção concentrada 
no berilo e mica, enquanto o pegmatito 
Peba produzia principalmente berilo e, em 
menor escala, mica e ambligonita.

Segundo a proposta apresentada por Moraes, 
Feitosa, Medeiros (1973), os pegmatitos da área 
de Solonópole foram descritos como de natureza 
granítica, normalmente discordantes e orientados 
preferencialmente segundo E-W, com mergulhos 
verticais a subverticais. Os pegmatitos a sudeste 
da área foram definidos simplificadamente como 
estanífero-tantalíferos e associados a granitos 
pegmatoides mineralizados em cassiterita; os 
pegmatitos do restante da área seriam litinífero-
berilífero-tantalíferos, com frequentes fenômenos 
de albitização e greisenificação.

Medeiros (2006) classifica os pegmatitos 
como do tipo filoniano, associando os mesmos às 
soluções tardias da granitogênese brasiliana. Os 
pegmatitos das regiões de Solonópole e de Cristais 
são denominados de Subprovíncia Pegmatítica de 
Solonópole e Subprovíncia Pegmatítica de Cristais, 
respectivamente. A realização de estudos de 
detalhe por parte deste autor revelou a existência 
de dois domínios geológicos com características 
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Figura 9.5: Localização dos campos pegmatíticos no DPSQ, segundo Souza (1985). Fonte: 
Moreira e Silva (2012).

litoestruturais e metalogenéticas diferentes, 
separados pela falha de Orós, na Subprovíncia 
Pegmatítica de Solonópole. 

Medeiros (2006) define a existência de dois 
polos pegmatíticos na Subprovíncia de Solonópole 
com características metalogenéticas bem distintas, 
identificados como Polo Pegmatítico de Nova Floresta-
Feiticeiro, no bloco geológico de Jaguaribe, a leste 
da falha de Orós, e Polo Pegmatítico de Solonópole-
Banabuiú, no bloco da região de Solonópole, a 

noroeste da falha. Esses dois polos fazem parte da 
mesma Subprovíncia Pegmatítica de Solonópole, 
entretanto, apresentam diferenças metalogenéticas 
marcantes, tanto na tipologia da paragênese 
mineral quanto no porte dos corpos mineralizados. 
O primeiro é mais abundante em cassiterita, 
berilo e feldspato, e o segundo, em ambligonita, 
tantalita, berilo, feldspato, turmalina, albita, 
moscovita, cassiterita, espodumênio, lepidolita e
gemas.
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Figura 9.6: Localização dos grupos pegmatíticos do Campo Pegmatítico W e NW de Solonópole 
(SOUZA, 1985). Fonte: Moreira e Silva (2012).

Polo Pegmatítico de Nova Floresta-Feiticeiro: 

As mineralizações mais importantes deste 
domínio são de feldspato e quartzo, com cassiterita 
e berilo industrial e gemológico disseminados. 
Localmente, tantalita é encontrada associada 
à cassiterita. Nesta porção, o embasamento é 
constituído por restos de supracrustais de elevado 
grau metamórfico (paragnaisses, anfibolitos, 
metacalcários e rochas cálcio-silicáticas) e 
ortognaisses, localmente migmatíticos e submetidos 
a alto strain, os quais foram intrudidos por granito 
e granodiorito. Nesse domínio, as soluções 

pneumatolíticas tardias ascenderam empobrecidas e 
em menor volume, apenas possibilitando a geração 
de depósitos relativamente pequenos de feldspato 
potássico associado a mineralizações estanífera-
tantalíferas e berilíferas, além da participação 
incipiente de moscovita (MEDEIROS, 2006).

Polo Pegmatítico de Solonópole-Banabuiú:

Este polo corresponde aproximadamente ao 
Campo W e NW de Solonópole, de Souza (1985). 
As mineralizações de lítio ocorrem neste domínio, 
no qual o embasamento é constituído por uma 
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sequência metavulcanossedimentar intrudida por 
uma suíte granítica calcialcalina (fácies granítica, 
granodiorítica e diorítica), tardi a pós-orogênica, 
que gerou fluidos mais alcalinos e em maior volume 
(granitos hidratados), o que resultou numa albitização 
(cleavelandita) e moscovitização mais intensas e 
mais abrangentes, favorecendo a mineralização, 
que se manifestou com exuberância e diversificação 
tipológica, caracterizada pelas associações 
estaníferas, lítio-berilíferas, nióbio-tantalíferas, 
alumino-silicáticas e boro-silicáticas, além de 
feldspatização potássica intensa (MEDEIROS, 2006).

Medeiros (2006) ressalta que, em alguns 
jazimentos pegmatíticos de Solonópole, a rocha 
granitoide (diorito?) aparece entremeada com 
o material pegmatítico sugerindo uma ascensão 
aproximadamente simultânea de ambos ou em 
épocas muito próximas. Nestes pegmatitos há uma 
gama variada de minerais de viabilidade econômica, 
bem como um potencial mineral com volume 
bastante significativo. 

Os filões têm comprimento variando de porte 
médio a muito grande (maior que 50 m), podendo, 
eventualmente, alcançar dimensões maiores que 300 
m. Os corpos têm formatos mais complexos que os 
pesquisados em Jaguaribe, podendo ser lenticulares, 
tabulares ou em forma de bolsões (buchos). No geral, 
são corpos homogêneos e heterogêneos simples, se 
revelando, eventualmente, complexos. Em alguns 
corpos visitados observou-se extrema complexidade 
na sua paragênese mineral, bem como na disposição 
e interrelacionamento dos domínios mineralizados, 
notadamente onde ocorrem metabasitos associados 
(MEDEIROS, 2006).

A paragênese mineral dos pegmatitos 
complexos dessa região é bastante rica, representada 
por columbita, tantalita, berilo, ambligonita, 
cleavelandita, lepidolita, espodumênio, microclina 
e ortoclásio, granada, turmalina vermelha, azul e 
verde, moscovita e quartzo, em todas as formas 
cristalinas, e, eventualmente, cassiterita; os minerais 
podem ocorrer associados ou individualmente. Em 
estudos específicos realizados na área (MARINHO, 
1971; SOUZA, 1985; MARQUES JÚNIOR; NOGUEIRA 
NETO; NERI, 1988) ainda foi citada a presença de 
trifilita, fluorapatita, litiofilita, elbaíta, dravita, clorita 
e purpurita.

Segundo Marques Júnior, Nogueira Neto, 
Neri (1988), há um forte controle litológico 
dos pegmatitos dessa região. Os pegmatitos 
heterogêneos complexos estão restritos a intrusões 
nos gnaisses, e os homogêneos e heterogêneos 
simples ocorrem tanto nos gnaisses quanto nos 
próprios granitos. Estes autores definiram que os 
pegmatitos homogêneos encaixados nos granitos 
têm textura uniforme e uma mineralogia acessória 
simples constituída de turmalina e berilo (água-
marinha). Quanto aos corpos heterogêneos simples, 
os autores afirmam que eles ocorrem como injeções 
nos gnaisses e exibem zoneamento incipiente, com 

predomínio de textura aplítica nas bordas e grosseira 
nas porções centrais, e apresentam-se mineralizados 
em turmalina, berilo, apatita e ambligonita.

Medeiros (2006) divide a Subprovíncia 
Pegmatítica de Solonópole em sete domínios de 
pegmatitos, com base nos minerais estratégicos, na 
paragênese mineral e nas suas relações tectônicas 
com as rochas encaixantes:  

a) Domínio da tantalita - I (ta) 

b) Domínio da moscovita - II (mo)

c) Domínio do berilo - III (be)  

d) Domínio da turmalina - IV (tu)

e) Domínio da ametista - V (at)

f) Domínio da fluorita - VI (fl)

g) Domínio da cassiterita - VII (sn-be)

Cinco dos domínios estão localizados no 
bloco geológico de Solonópole e dois, no bloco 
geológico de Jaguaribe. Ainda segundo Medeiros 
(2006), esses domínios estão identificados com os 
litotipos característicos de cada bloco tectônico. 
Esta divisão permitiu ao referido autor sugerir a 
configuração de um discreto zoneamento mineral 
SW-NE, onde as mineralizações litinífera-berilífera-
tantalíferas ocorrem próximas a Solonópole e 
evoluem, no sentido NW, para mineralizações 
berilíferas, notadamente de água-marinha, sendo 
intercaladas pela zona turmalinífera de Carnaubinha-
Banabuiú. Dentre os domínios, o da tantalita e, em 
menor extensão, o do berilo e da turmalina abrigam 
minerais de lítio.

Domínio da tantalita - I (ta)

Esta área se inicia a NW de Solonópole e 
se estende, no sentido NNE, até ao norte da vila 
Cangati. Ela corresponde a uma superfície alongada 
de aproximadamente 31 km de comprimento, com 
largura média de 4 km.

Esse domínio está inserido parcialmente em 
terrenos do Paleoproterozoico representados por 
gnaisses paraderivados e ortoderivados, parcialmente 
migmatizados, e litotipos metavulcanossedimentares 
representados por micaxistos, quartzitos, anfibolitos, 
rochas cálcio-silicáticas e metaultramáficas, bem 
como por uma suíte granitogênica intrusiva sin- a 
pós-orogênica.

Sua principal característica é a onipresença 
de tantalita, que pode apresentar-se associada a 
um destes minerais: ambligonita, turmalina, água-
marinha, berilo, albita, microclina, ortoclásio, 
cleavelandita, espodumênio, lepidolita, cassiterita, 
columbita, moscovita e quartzo. O quartzo leitoso e a 
microclina geralmente estão presentes em todos os 
corpos visitados. Ortoclásio é menos frequente e a 
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albita é mais dominante nas porções sul e central da 
faixa em apreço, onde ela pode constituir espessos 
bancos monomineralizados, sendo extraída em 
grande quantidade. Água-marinha e turmalinas verde 
e azul podem estar presentes. O berilo predominante 
é do tipo industrial e a cassiterita e columbita, quando 
presentes, têm participação pouco expressiva no 
jazimento. Foi observado que, nos pegmatitos onde 
o núcleo de quartzo é de grande porte, ocorre um 
zoneamento mineral constituído de albita-tantalita 
e feldspato potássico (zona mais externa), ou albita-
ambligonita-feldspato e moscovita (na zona mais 
periférica do núcleo de quartzo).

Nesse domínio foram identificados mais seis 
subdomínios (Ia, Ib, Ic, Id, Ie e If), dos quais cinco são 
caracterizados pela associação tantalita-ambligonita-
berilo, enquanto no subdomínio If, o mineral 
dominante é moscovita, associada a tantalita e berilo. 
Seus subdomínios ocupam as áreas a oeste, noroeste 
e norte de Solonópole. Os garimpos presentes nesses 
subdomínios, trinta e quatro corpos cadastrados, são, 
em sua maioria, de porte muito grande (maior que 
50 m) e geralmente apresentam cavas profundas, 
superiores a 10 m. O subdomínio Ie é caracterizado 
pela pouca diversificação mineral, cujos corpos 
lavrados apresentaram principalmente moscovita e 
pouca tantalita e berilo, além de feldspato potássico. 
O garimpo Mina do Dedeg IV, em Vargem Torta de 
Cima, constitui um exemplo deste subdomínio.

Nesse domínio, a maioria dos pegmatitos foi 
intensamente trabalhada no final da Segunda Guerra 
Mundial, estando suas cavas entulhadas total ou 
parcialmente. 

Domínio do berilo - III (be)

Esse domínio reúne principalmente 
pegmatitos produtores de água-marinha, localizados 
na zona mais externa, a noroeste do pressuposto 
zoneamento mineral de Solonópole. A água-
marinha ocorre dentro do feldspato ou nos bolsões 
albitizados. Lepidolita foi explorada no garimpo de 
Grossos I, onde também foram explorados albita, 
berilo industrial e moscovita. 

Domínio da turmalina - IV (tu)

Domínio representado por garimpos onde a 
atividade extrativa de turmalina é mais importante. 
Nas regiões de Boqueirão e Passagem, situadas 
a oeste de Banabuiú, onde as encaixantes são 
metapelitos carbonáticos e rochas cálcio-silicáticas, 
há quatorze garimpos visitados por Moreira e Silva 
(2012), os quais têm, em comum, a paragênese 
quartzo-feldspato-turmalina. A presença de 
moscovita e lepidolita é conspícua em alguns dos 
corpos. Na região a leste de Banabuiú, no garimpo da 
fazenda Tucaia, foram produzidos turmalinas (verde 

e azul) e feldspato e foram encontrados, no rejeito, 
lepidolita e moscovita. 

9.2.2 - Zoneamento Regional dos Pegmatitos

Com base nos minerais acessórios dos 
pegmatitos, em função da ordem de abundância, 
Souza (1985) estabelece um zoneamento de 
Solonópole, no sul, para Quixeramobim, no norte, a 
partir de Logradouro até a margem norte do Açude 
Banabuiú. 

Sul: ambligonita + tantalita + berilo
ambligonita + espodumênio + tantalita + berilo
berilo (pouco)
berilo + mica + ambligonita
Norte: turmalina + berilo

9.2.3 - Estrutura Interna e Mineralogia/Química 
Mineral dos Pegmatitos

Segundo Souza (1985), os pegmatitos da 
região de Solonópole podem ser divididos em quatro 
zonas. De sua porção mais externa para a interna, 
tem-se: 

- A zona I (1 a 5 cm de espessura, raramente 
30 cm), de granulação fina, é composta por quartzo, 
oligoclásio e moscovita; schorlita é muito comum; 

- A zona II (de 0,20 a 3 m de espessura), de 
granulação grossa (em média 12 cm), é composta 
por mica, quartzo e feldspato potássico, com raro 
feldspato gráfico; 

- A zona III (1 a 8 m de espessura), de 
granulação grossa, é composta por quartzo, 
microclina rosa e branca, moscovita e cleavelandita. 
Esta zona exibe a maioria dos minerais acessórios, 
como ambligonita, berilo, tantalita-columbita e
fosfatos; 

- A zona IV (0,50 a 7,70 m de espessura) é 
constituída de quartzo, localmente acompanhado de 
espodumênio ou fluorapatita, no contato com a zona 
III. Raramente, lepidolita e cleavelandita ocorrem na 
zona central, mas sem estarem inclusas no quartzo 
da zona IV. 

Utilizando o critério da presença do principal 
minério de lítio, de Page et al. (1953 apud SOUZA, 
1985), Souza (1985) caracteriza a maioria dos 
depósitos da região de Solonópole como a 
ambligonita, com alguns depósitos a espodumênio. 
Não são descritos depósitos a lepidolita, mas o grupo 
V possui pegmatitos com núcleos com lepidolita 
e cleavelandita. Segundo o critério mineralógico-
estrutural de Page et al. (1953 apud SOUZA, 1985), 
esse autor caracterizou todos os depósitos de 
ambligonita e espodumênio como depósitos de 
zonas intermediárias. 

Segundo Souza (1985), a ambligonita, principal 
minério de lítio, ocorre na zona III, em contato com 
o feldspato potássico branco ou nas vizinhanças/
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dentro de corpos de substituição. Os principais 
minerais associados a ela são microclina, albita, 
fosfatos da série purpurita-heterosita, tantalita-
columbita e, menos comumente, elbaíta e dravita 
castanha. Ela ocorre como nódulos brancos ou azul-
esverdeados. O autor apresenta dados de composição 
química de amostras de ambligonita da região de 
Solonópole, dos pegmatitos Algodões I, II e III e
Aroeira.

O espodumênio ocorre como cristais 
tabulares, geralmente alterados, alongados segundo 
001 e achatados segundo 100. Localizam-se na zona 
III, principalmente no contato desta com a zona 
IV, vizinho ao feldspato potássico, em associação 
espodumênio+quartzo ou incrustrados no núcleo 
de quartzo. Souza (1985) apresenta dados de 
composição química de amostras de espodumênio 
da região de Solonópole, dos pegmatitos Soledade 
e Algodões I.

Moreira e Silva (2012) selecionaram amostras 
da região de Solonópole para realização de análises 
para quantificação do percentual de lítio em minerais 
de pegmatito. Estes autores comparam os resultados 
destas análises com os valores teóricos e típicos para 
ambligonita e lepidolita apresentados por Braga e 
Sampaio (2008 apud MOREIRA; SILVA, 2012) (Figura 
9.7).  

Moraes, Feitosa, Medeiros (1973) também 
analisaram estes minerais. Para a ambligonita, estes 
autores encontraram três amostras com valores 
de Li2O inferiores a 1,5% (em peso) e cinco com 
percentuais de Li2O entre 7,7 e 8,5. Para a lepidolita, 
os resultados obtidos geralmente encontram-se em 
torno de 1,9%. Apenas uma amostra de espodumênio 
foi selecionada, a qual exibe percentual de Li2O igual 
a 0,43, valor inferior aos reconhecidos por Braga e 
Sampaio (2008 apud MOREIRA; SILVA, 2012) como 
típicos (1,5 e 7,0%).

Figura 9.7: A - Teores de Li2O% (em peso) para as amostras de ambligonita. Em azul os valores teóricos e em verde 
os valores típicos de teores para este mineral; B - Teores de Li2O% (em peso) para as amostras de lepidolita. As retas 
marcam os intervalos, em azul, para os valores teóricos e em verde, para os valores típicos de teores para este mineral. 

Fonte: Moreira e Silva (2012).

9.2.4 - Granitoides Associados 

Para Souza (1985), os pegmatitos de lítio de 
Solonópole estão geneticamente relacionados a 
biotita granitos alcalinos, brasilianos tardi-tectônicos 
e não foliados. Estes granitos apresentam-se 
em corpos alongados, preenchendo fraturas, ou 
em corpos arredondados localizados em falhas 
NNE, encaixados em gnaisses ou migmatitos. O 
seu emplacement teria ocorrido em ambientes 
mesozonais. Sua origem é atribuída à fase tardia 
do metamorfismo, enriquecendo-se em elementos 
raros (Li, Rb, Cs, Be, Ta, Sn, W, B e F).

Segundo Medeiros (2006), os pegmatitos 
da Subprovíncia Pegmatítica de Solonópole estão 
relacionados a soluções tardias da granitogênese 

brasiliana regional. Segundo este autor, a disparidade 
metalogenética deve-se provavelmente à 
diferenciação química das soluções graníticas tardias 
que originaram os pegmatitos e às suas relações de 
contato com o embasamento. Sua origem é atribuída 
a uma suíte granítica cálcio-alcalina (fácies granítica, 
granodiorítica e diorítica) tardi a pós-orogênica, a 
qual gerou fluidos mais alcalinos e em maior volume 
(granitos hidratados), que produziram albitização 
(cleavelandita) e moscovitização mais intensa e 
mais abrangente, favorecendo a mineralização 
com diversificação tipológica, caracterizada pelas 
associações estaníferas, lítio-berilíferas, nióbio-
tantalíferas, alumino-silicáticas e boro-silicáticas, 
além de intensa feldspatização potássica. Este 
autor ressalta ainda que, em alguns jazimentos 
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pegmatíticos, a rocha granitoide aparece entremeada 
com o material pegmatítico sugerindo uma ascensão 
quase simultânea. 

Vidal e Nogueira Neto (2005) destacam como 
ainda não esclarecida a gênese dos pegmatitos, no 
que tange à sua filiação. Segundo estes autores, 
na região de Berilândia, dados geoquímicos de 
Rb-Ba-Sr dos granitos possivelmente parentais, 
apontam que estes não pertencem aos termos dos 
granitos diferenciados, potencialmente geradores de 
pegmatitos mineralizados em elementos raros. Esta 
característica foi ainda corroborada pelas altas razões 
Na2O/K2O e baixos conteúdos de Nb, Y, F, Sr e Zr, 
indicando alto grau de esterilidade metalogenética. 
Neste sentido, Marques Júnior e Nogueira Neto 
(1992 apud VIDAL; NOGUEIRA NETO, 2005) propõem 
que os pegmatitos sejam provenientes da fusão de 
rochas do embasamento gnáissico. Para o pegmatito 
de Várzea Torta, por sua vez, Leal Neto (2004) 
avalia o comportamento geoquímico de alguns 
elementos, como Rb, Ba, Sr, K e Nb, dentre outros, 
tanto no pegmatito quanto nos granitos adjacentes e 
demonstra relação genética entre ambos, sugerindo 
que o pegmatito corresponda a um termo evoluído 
dos granitos. 

O mapa apresentado em Moreira e Silva 
(2012) exibe os pegmatitos de lítio encaixados em 
gnaisses, migmatitos e anfibolitos ou em granitos 
e granodioritos. As rochas graníticas das quais 
geralmente os pegmatitos estão próximos são os 
granitos e granodioritos ou granitoides cinzentos 
(Figura 9.8). 

9.2.5 - Rochas Encaixantes 

Um forte controle litológico dos pegmatitos é 
sugerido por Marques Júnior, Nogueira Neto, Neri 
(1988), com os pegmatitos heterogêneos complexos 
restritos a intrusões nos gnaisses e os homogêneos 
e heterogêneos simples, localizados nos gnaisses ou 
nos granitos. Segundo estes autores, os pegmatitos 
homogêneos encaixados nos granitos têm textura 
uniforme e uma mineralogia acessória simples 
constituída de turmalina e berilo. Os heterogêneos, 
por sua vez, ocorrem como injeções nos gnaisses, 
com zoneamento incipiente, predomínio de 
textura aplítica nas bordas e grossas no centro e 
são mineralizados em turmalina, berilo, apatita e 
ambligonita.  

Souza (1985) descreve como brusco o contato 
entre os pegmatitos e as encaixantes da região de 
Solonópole, as quais são, principalmente, biotita 
gnaisses. Também ocorrem pegmatitos alojados 
em biotita-hornblenda gnaisses (estromatito), 
ortognaisses (intrusiva pré-brasiliana), biotita-
moscovita gnaisses e, mais raramente, em xistos do 
brasiliano. 

Segundo Vidal e Nogueira Neto (2005) e 
referências nele contidas, os corpos pegmatíticos 
não mineralizados posicionam-se nos granitos, 

enquanto os mineralizados encontram-se intrudidos 
na sequência supracrustal. 

Medeiros (2006) ressalta o papel da 
diferenciação química dos granitos e das 
relações de contato com o embasamento como 
importantes para a variação metalogenética 
encontrada na Subprovíncia Metalogenética
Solonópole.

9.2.6 - Padrão Estrutural

Segundo Roberto (1997), os pegmatitos 
da região, tratados independentemente de sua 
composição, são sin-cinemáticos, relacionados 
a falhamentos. A região exibe predomínio de 
tectônica de ruptura manifestando-se como diversos 
falhamentos direcionais, preferencialmente segundo 
a direção NNE-SSW. Os pegmatitos de importância 
econômica têm forma tabular e são discordantes da 
estrutura regional.

Gomes e Portela (1980) descrevem 
relacionamento discordante entre os corpos 
pegmatíticos e as rochas encaixantes da região 
de Solonópole, sem especificar a composição dos 
primeiros. 

Vidal e Nogueira Neto (2005) relacionam 
a locação dos corpos pegmatíticos a zonas 
de cisalhamento, possivelmente em fase 
transtensional, condicionando sua estruturação e 
forma. Segundo Marques Júnior e Nogueira Neto 
(1992 apud VIDAL; NOGUEIRA NETO, 2005), estas 
estruturas funcionaram, ainda, como condutos de 
remobilização de elementos mineralizantes. Vidal 
e Nogueira Neto (2005) e referências nele contidas 
destacam que os pegmatitos não mineralizados do 
Campo de Berilândia exibem orientação similar às 
das zonas de cisalhamento e os corpos mineralizados 
em elementos raros são subparalelos a estas zonas. 

Medeiros (2006) descreve, para a região de 
Solonópole, onde estão localizados os pegmatitos 
de elementos raros, corpos pegmatíticos alojados 
no embasamento alinhados segundo N-S ou 
variando segundo NNW-NNE, com mergulho 
predominantemente vertical ou fortemente 
inclinado. 

9.2.7 - Pegmatitos Conhecidos - Status de Produção

Moreira e Silva (2012) realizaram um 
estudo sobre os pegmatitos litiníferos da região 
de Solonópole. Tal estudo teve início com um 
levantamento bibliográfico seguido pela organização 
de um banco de dados contendo a localização dos 
pegmatitos e garimpos cadastrados na literatura, 
com a identificação dos pontos nos quais ocorreu 
extração de lítio ou onde é apenas citada a presença 
de minerais de lítio na associação mineral. No 
projeto, os pontos cadastrados foram agrupados 
em oito polos, segundo sua localidade: Logradouro, 
Soledade, Carnaúba, Marlenópolis, Bom Jesus, 
Vargem Torta - Encanto, Grossos e Berilândia. Os 
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pontos cadastrados foram também divididos e 
identificados no mapa conforme a representatividade 
da extração do mineral de lítio no garimpo (Figura 
9.8):

• Nível 1: pontos onde o mineral de lítio foi 
o principal material extraído e/ou o foi em 
grande quantidade;

• Nível 2: pontos onde o mineral de lítio foi 
extraído secundariamente;

• Nível 3: pontos onde o mineral de lítio foi 
extraído em pouca quantidade.

O projeto contou ainda com coleta de 
amostras de minerais de lítio para análises químicas 
e são apresentadas as descrições dos garimpos. Os 
referidos autores ressaltam que, na maior parte dos 
garimpos em que se verifica a explotação de minerais 
de lítio, esta ocorreu a partir do aproveitamento 
secundário em lavras, principalmente, de tantalita, 
e que a queda dos preços de venda no mercado 
foi a principal causa da paralisação das atividades. 
Quando a atividade era destinada à exploração 
de minerais litiníferos, o mineral extraído era
ambligonita. 

Moreira e Silva (2012) ressaltam que dentre 
os títulos minerários ativos na região, quando 
da produção do relatório, somente o processo 
801.984/77, em fase de concessão de lavra, 
apresentava requerimento para, pelo menos, 
um mineral de lítio, no caso, ambligonita. Não 
existem, entretanto, indícios de que tenha havido 
comercialização deste bem mineral. As demais áreas 
requeridas abordam principalmente processos em 
fase de Requerimento ou Autorização de Pesquisa 
para minério de tântalo, quartzo, feldspato e grafita, 
dentre outros. Os autores ressaltam que as áreas 
requeridas para minério de tântalo podem ter seu 
potencial avaliado para a exploração de minerais de 
lítio.

Moreira e Silva (2012) concluem, em 
seu relatório, pela necessidade de estudos 
aprofundados para quantificar o volume de 
minerais litiníferos e seus teores, para avaliar 
a viabilidade econômica de uma nova fase de
exploração. 

9.2.7.1 - Polo Logradouro

Localiza-se nas proximidades da Fazenda 
Logradouro. Segundo Moreira e Silva (2012), os 
pontos castrados neste polo encontram-se em áreas 
requeridas junto ao DNPM, entretanto, na ocasião, o 
único título minerário contendo lítio como substância 
requerida, ambligonita, no caso, referia-se ao 
processo 801.984/1977 (concessão de lavra). Dados 
do relatório final de pesquisa apontam para reservas 
de ambligonita de 57.296 kg (medida), 14.174 kg 
(indicada) e 49.006 kg (inferida), com base em dois 
pegmatitos da área, embora não haja indícios que 
tenha ocorrido comercialização de qualquer mineral 
de lítio.

Logradouro I

A lavra possui dimensões aproximadas 
de cerca de 100 m de comprimento, por 5 m de 
largura, por 30 m de profundidade. Seu produto 
principal foi ambligonita e teve como subprodutos 
tantalita e berilo. Segundo Medeiros (2006), na 
fase de exploração, chegou-se a produzir 250 kg de 
ambligonita/mês. Encontra-se abandonada há mais 
de 25 anos.

Logradouro II

Trata-se de um garimpo abandonado de 
ambligonita, a 1 km a leste do anterior, com 100 
m de comprimento, 10 m de largura e 7 m de 
profundidade. Próximo a este é descrita ainda uma 
ocorrência de menor dimensão, da qual também 
foi extraída ambligonita. Ambas encontram-se 
paralisadas há mais de 25 anos.

Mina dos Dois

Conhecida pelos garimpeiros como Mina do 
Logradouro. Houve extração de tantalita, berilo e 
ambligonita. Corpo com 30 m de comprimento, 3 
m de largura e 5 m de profundidade. Encontra-se 
abandonada há mais de 30 anos.  

Mina Alto do Miguelino

Também é conhecida como Mina Logradouro. 
O mineral de lítio extraído foi ambligonita. Trata-se 
de quatro cavas de 25 m de comprimento por 5 m de 
profundidade. Uma galeria entre as cavas é descrita. 
Encontra-se abandonada há mais de 20 anos. 

Mina do Valdir

Localiza-se nas proximidades da Fazenda 
Logradouro. Os principais produtos explorados 
foram tantalita, ambligonita e berilo. A ambligonita 
exibe teor de Li2O igual a 8,68%, segundo Moreira e 
Silva (2012). As suas atividades foram encerradas há 
mais de 20 anos. 

Mina do Morador

Localiza-se na Fazenda Belo Horizonte. Suas 
atividades eram voltadas para a produção de tantalita 
e, secundariamente, ambligonita. Possui cinco cavas, 
com a maior delas com profundidade de 10 m.

Mina do Lauro

Também se localiza na Fazenda Belo Horizonte. 
Esse garimpo foi intensivamente explorado para 
extração de tantalita, feldspato e ambligonita 
e, secundariamente, espodumênio. No auge de 
suas atividades, contou com até dezoito cavas 
abertas em uma área de extensão de 200 m, com 
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profundidade de 10 m. A maior cava apresenta 40 
m de comprimento por 10 m de largura. Seis galerias 
interligavam as cavas.

9.2.7.2 - Polo Soledade

Abriga, além dos garimpos situados nas 
proximidades da localidade de Soledade, alguns 
pontos próximos à Fazenda Algodões. Todos 
os garimpos encontram-se em áreas dentro de 
processos cadastrados junto ao DNPM. Apenas um 
dos títulos minerários apresenta requerimento para 
lítio (ambligonita) (processo 801.984/1977), na 
continuação do Polo Logradouro.

Mina dos Algodões

Também é conhecida como Mina do Valdir. 
Encontra-se na localidade de Lagoa Seca, na Fazenda 
Algodões. Suas atividades eram voltadas para a 
extração de tantalita, albita e ambligonita. É composta 
por duas cavas com até 5 m de profundidade. 

Mina da Soledade

Situada próximo à Fazenda Soledade. Foram 
explorados tantalita, berilo, ambligonita e moscovita. 
Há uma cava de 15 m de profundidade e uma galeria. 
Está inativa há cinco anos. 

Mina do Cristal

Produção de tantalita e, secundariamente, 
cassiterita, albita e ambligonita. Compreende apenas 
uma cava com 20 m de comprimento e 8 m de 
profundidade.

Mina dos Vertentes

Localizada nas proximidades da Fazenda 
Soledade. Os principais minerais extraídos foram 
ambligonita (8,89% de óxido de lítio) e tantalita. A 
mina é composta por cinco cavas com direção E-W e 
profundidade máxima de 12 m. A maior delas atinge 
cerca de 30 m de comprimento e 5 m de largura.

Mina Aga Urso

Este garimpo localiza-se na Fazenda Algodões 
e é também conhecido pelo nome da fazenda. O 
local foi explorado para obtenção de tantalita, mas 
também foram encontrados ambligonita, berilo e 
albita. Ele contém cerca de dez cavas com dimensões 
de poucos metros e com máxima profundidade 
de 10 m. Há ainda algumas galerias. Encontra-se 
abandonado há cerca de 30 anos. 

9.2.7.3 - Polo Carnaúba

Engloba os garimpos próximos à localidade 
homônima, inseridos em áreas de processos 
cadastrados junto ao DNPM. 

Mina do Zé Pelonha

Duas minas com esta denominação, 
separadas por 1 km, foram identificadas. Uma 
delas, nas proximidades da Fazenda Carnaúba, 
teve como principal bem explorado, a ambligonita 
e, secundariamente, tantalita, berilo, feldspato e 
quartzo. Na área próxima à cava são encontradas 
placas de moscovita. Esta mina contém cerca de sete 
cavas, que atingem profundidades de até 18 m, e 
encontra-se abandonada há 5 anos. A segunda mina 
situa-se dentro dos limites da Fazenda Carnaúba. 
Nela, a tantalita foi o principal bem explorado e, 
secundariamente, albita e berilo. Assim como na 
outra mina, placas de micas são encontradas em 
suas proximidades. Esta é composta por duas cavas 
com até 18 m de profundidade. 

Mina de Adete

Também conhecida como Mina do Aderito. 
Foram extraídas tantalita, ambligonita, albita e 
turmalina verde. A mina contém três cavas com até 
10 m de profundidade. Encontra-se abandonada há 
aproximadamente 5 anos.

Mina Córrego Fundo

Também conhecida como Mina do Cristal. 
Foi explorada para tantalita, albita e feldspato, mas 
ambligonita também era encontrada. A mina conta 
com quatro cavas de até 5 m de profundidade e uma 
galeria. Encontra-se abandonada há dez anos. 

Mina do Urubu

Localiza-se a cerca de 700 m a noroeste da 
mina Córrego Fundo. Teve extração de tantalita, 
mas ambligonita também foi encontrada. A mina 
conta com cinco cavas, com um total de 20 m de 
comprimento e profundidade máxima de 5 m. 
Encontra-se abandonada há quase 20 anos. 

Mina do Valdo

Também conhecida como Mina Riacho de 
Volta. Sua extração principal era de tantalita e, 
secundariamente, berilo, moscovita, feldspato 
e quartzo, tendo sido também extraída alguma 
ambligonita. A mina exibe cerca de 20 m de 
comprimento e 9 m de profundidade, além de 
uma galeria. Encontra-se abandonada há mais
de 20 anos. 

9.2.7.4 - Polo Marlenópolis

Este polo abriga os pontos cadastrados nas 
proximidades do distrito homônimo, inclusive do 
Sítio Islândia e da Fazenda Nobreza. Exceto pela 
Mina Morro Branco, todos os garimpos alocados 
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nesse polo estão situados em áreas de processos 
cadastrados no DNPM.

Mina da Islândia

Esta mina tem o mesmo nome do sítio 
onde se localiza. Foi explorada para tantalita e, 
secundariamente, ambligonita e berilo. Durante 
o seu desenvolvimento contou com cinco cavas 
de profundidade máxima de 10 m. Encontra-se 
desativada há 30 anos. 

Mina do João Radior

A região da Fazenda Nobreza engloba três 
garimpos cadastrados com o nome Mina de João 
Radior, os quais também são conhecidos como Mina 
da Nobreza. Uma das áreas contém dois desses 
garimpos, com uma série de cavas abertas. Estas cavas 
exibem dimensões variáveis, normalmente de poucos 
metros. Esta área foi explorada preferencialmente 
para tantalita e berilo e, secundariamente, houve 
aproveitamento de feldspato, quartzo e ambligonita. 
Na maior das cavas foi encontrada pouca ambligonita. 
A outra área de extração, explorada para tantalita e 
ambligonita, também teve identificada uma série 
de cavas abertas, com aproximadamente 15 m 
de comprimento, 4 m de profundidade e largura 
métrica. Os três garimpos encontram-se inativos há 
mais de 30 anos. 

Mina do Cristal

No centro-sul do Polo Marlenópolis foram 
cadastrados três pontos com a denominação de 
Mina do Cristal, os quais distam entre si cerca de 
100 m. Um deles situa-se na Fazenda Nobreza, sendo 
também conhecido como Mina do Belial. Nesta mina 
foram explorados tantalita, ambligonita e berilo. A 
exploração foi realizada de forma aproximadamente 
circular, tendo a cava um diâmetro de cerca de 20 m 
e profundidade de 5 m. Um segundo ponto, também 
situado na Fazenda Nobreza, teve exploração 
de tantalita, berilo e ambligonita. As atividades 
ocorreram em três cavas de aproximadamente 2 
m de comprimento. O terceiro ponto, cadastrado 
como Mina do Cristal, situa-se na localidade de 
Marlenópolis e é também conhecido como Mina 
Velha da Carnaubinha. Este garimpo teve suas 
atividades voltadas para a retirada de ambligonita 
e, secundariamente, berilo, moscovita, tantalita e 
espodumênio. Contou com quatro cavas, totalizando 
cerca de 100 m de extensão e 13 m de profundidade.  

Mina Morro Branco

Foram extraídos tantalita, ambligonita e 
berilo. Sua cava exibe aproximadamente 30 m 

de comprimento, 0,5 a 2 m de largura e 5 m de 
profundidade. Encontra-se desativada há mais de 30 
anos.

9.2.7.5 - Polo Bom Jesus

Engloba seis garimpos registrados nas 
localidades de Bom Jesus e Bom Jesus de Baixo. 
Dentre todos os polos, constitui o que teve suas 
atividades encerradas mais recentemente, com 
relatos de atividades, em alguns garimpos, até 2008. 
O principal fator para o encerramento das atividades 
teria sido a falta de mercado. Todos os garimpos 
cadastrados encontram-se em áreas requeridas 
junto ao DNPM.

Mina do Manoel Braga

Também conhecida como Mina Verde, teve 
suas atividades voltadas para a produção de turmalina 
verde, albita e ambligonita. Possui duas cavas com 30 
m de extensão, no total, e 8 m de profundidade. Este 
garimpo é descrito como inativo há cerca de 10 anos.

Mina de Mariana

Caracterizada pela extração de ambligonita, 
essa lavra apresenta ainda lepidolita e espodumênio. 
Análises forneceram Li2O iguais a 0,43%, para 
espodumênio, e 2,35%, para lepidolita. A mina conta 
com três cavas e uma galeria.

Mina Bom Jesus

Também conhecida como Mina da Albita, sua 
produção principal era de albita e, secundariamente, 
foram explorados turmalina azul, moscovita, berilo e 
ambligonita. A mina exibe duas cavas com 15 m de 
comprimento, no total, e 5 m de profundidade. Este 
garimpo encontra-se abandonado há mais de cinco 
anos.

Mina do Alfredo

Teve exploração de tantalita, ambligonita 
e moscovita. A lavra conta com uma sucessão de 
cavas paralelas, com 30 m de extensão e 8 m de 
profundidade, as quais se encontram entulhadas. 

Mina Bom Jesus de Baixo

Dois garimpos cadastrados apresentam este 
nome. Um deles foi explorado principalmente para 
ambligonita, com comercialização destinada ao 
estado de São Paulo, mas tinha como subprodutos, 
tantalita, berilo e feldspato. Este garimpo, 
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abandonado há pelo menos vinte anos, apresenta, 
no mínimo, nove cavas, com formato normalmente 
circular, com diâmetro entre 1 e 2 m e profundidade 
máxima de 5 m. O outro ponto de extração foi 
explorado para turmalina verde e azul e berilo. É 
descrita uma grande quantidade de lepidolita na 
área, mas, segundo relatos locais, este mineral não 
foi comercializado. Análises químicas nestes minerais 
apontaram para teor de óxido de lítio de 3,16%.  Este 
ponto encontra-se abandonado há mais de dez anos, 
não tendo sido possível a determinação do tamanho 
da cava, estimando-se que ela tenha atingido 15 m 
de profundidade. 

Mina do Anchieta

Esta mina situa-se na localidade de Bom 
Jesus de Baixo. Foi explorada principalmente para 
ambligonita, mas tantalita, lepidolita, albita e berilo 
também foram extraídos. Análises de lepidolita 
mostraram teor de 1,03% de lítio contido. Este 
garimpo possui três cavas, com 10 m de extensão e 8 
m de profundidade, além de uma galeria. 

9.2.7.6 - Polo Vargem Torta-Encanto

Este polo foi definido com base na localidade 
de Vargem Torta e no antigo acampamento conhecido 
como Encanto. Todos os garimpos encontravam-se 
em áreas requeridas junto ao DNPM, com exceção 
da Mina do Severo.

Mina da França

Os minerais de lítio explorados no local foram 
ambligonita e lepidolita, além de berilo. Análises 
químicas forneceram teores de óxido de lítio de 
3,12%, para ambligonita, e 4,84%, para lepidolita. 
A mina atinge cerca de 200 m de extensão, em oito 
cavas e uma galeria.

Mina dos Porfilhos

Este garimpo está situado nas proximidades 
de Vargem Torta e também é conhecido como 
Mina do Povo. Foram retirados tantalita, berilo e 
ambligonita. Apresenta 70 m de comprimento e 13 
de profundidade. Suas atividades foram encerradas 
há mais de 40 anos. 

Mina do Severo

Situa-se no acampamento Encanto. Suas 
atividades foram voltadas para exploração de 
tantalita e, secundariamente, de ambligonita, 
cassiterita, berilo e turmalina verde. Apresenta uma 
cava de 10 m de extensão, por 5 m de largura, com 

10 m de profundidade. O garimpo encerrou suas 
atividades há aproximadamente 25 anos. 

Mina da Barraca

Também situada no acampamento Encanto. 
Suas atividades visavam à produção de tantalita, mas 
outros minerais, tais como berilo, ambligonita, albita 
e feldspato, também foram retirados. Apresenta 
uma única cava de 60 m de extensão. Este garimpo 
encerrou suas atividades há mais de 20 anos. 

Mina do Quandu

Esta mina também situa-se no acampamento 
Encanto. Suas atividades visavam à extração de 
tantalita, ambligonita e berilo. Apresenta quatro 
cavas. Está paralisada há mais de 15 anos. 

Mina da Serra

Este garimpo foi explorado para tantalita, 
berilo, ambligonita e albita. Apresenta quatro cavas, 
com profundidade de até 4 m. 

Mina do Chico Lotério

Este garimpo também está situado na 
localidade de Encanto. Os trabalhos eram voltados 
para a extração de tantalita e, secundariamente, 
ambligonita. Exibe cinco cavas com comprimento 
total de 10 m, largura de 4 m e profundidade máxima 
de 5 m. Suas atividades foram encerradas há cerca 
de 20 anos. 

9.2.7.7 - Polo Grossos

Engloba os garimpos próximos da localidade 
de Grossos, a noroeste de Solonópole. Todos os 
garimpos cadastrados encontram-se em áreas 
requeridas junto ao DNPM.

Mina do Peba

Foram identificados pelo menos quatro 
pontos com o nome de Mina do Peba, os quais 
são também conhecidos, na região, como Mina do 
Açude Novo. O primeiro ponto de extração tinha 
sua produção voltada para água-marinha, turmalina 
azul e bicolor (vermelha e verde), tantalita, berilo e 
lepidolita. Esta última tem teor de óxido de lítio de 
2,48%. Ambligonita foi extraída, mas em pequenas 
quantidades. Esta mina exibe várias cavas e uma 
galeria. A maior delas exibe 20 m de extensão, 8 
m de largura e até 10 m de profundidade. Esta 
área encontra-se abandonada há mais de 10 anos. 
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O segundo ponto teve suas atividades voltadas 
para a produção de água-marinha, berilo e mica. 
Foram ainda retiradas pequenas quantidades de 
ambligonita, a qual mostra teor de óxido de lítio igual 
a 9,41%. Esta mina exibe várias cavas com dimensões 
decamétricas e profundidade máxima de 10 m e 
encontra-se abandonada há mais de dez anos. O 
terceiro ponto, também conhecido como Mina do 
Murion, teve sua exploração voltada para tantalita, 
columbita, berilo e turmalina. Ambligonita também 
era explorada, tendo sido extraída uma amostra 
de 500 kg. Este ponto apresenta duas cavas, uma 
com dimensões de 20 m x 10 m e a outra com 15 
m x 7 m, com profundidade de até 12 m. Também é 
registrada a presença de uma galeria que, segundo 
informações, possui até 100 m de comprimento por 
3 m de largura. O quarto ponto foi explorado para 
água-marinha, turmalina azul e verde, moscovita, 
feldspato e quartzo. Lepidolita é encontrada na área, 
mas não existem registros de sua exploração. Uma 
amostra deste mineral forneceu um teor de óxido de 
lítio igual a 1,96%. Esta mina exibe uma cava de 15 m 
x 5 m, com 8 m de profundidade. 

Mina dos Grossos

Está localizada nas proximidades da Fazenda 
Grossos. O principal mineral extraído é moscovita, 
mas também teve exploração, de pouca expressão, 
de lepidolita. Apresenta duas cavas que totalizam 20 
m de comprimento e 10 m de largura. 

9.2.7.8 - Polo Berilândia

Este polo exibe apenas dois garimpos. Um 
deles, de nome desconhecido, encontra-se em 
área requerida junto ao DNPM para pesquisa de 
minérios de tântalo e ouro. Este garimpo localiza-
se nas proximidades do distrito de Berilândia, foi 
explorado, segundo Medeiros (2006), para turmalina 
verde e azul, lepidolita e feldspato, na década de 
1950, mas as dimensões de sua cava não puderam 
ser estimadas. 

Mina da Lagoa

Situa-se nas proximidades da localidade de 
Lagoa de Cima. A área teve como alvo principal, a 
extração de moscovita e, secundariamente, tantalita, 
ambligonita, berilo e turmalina verde. A mina conta 
com dezoito cavas com extensão máxima de 70 m 
e 10 m de profundidade máxima, além de algumas 
galerias. Encontra-se inativa há cerca de 10 anos. 

9.3 - REGIÃO LESTE DE MINAS GERAIS

9.3.1 – Introdução

A região se insere no contexto da Província 
Pegmatítica Oriental do Brasil (PAIVA, 1946). Em 

termos geológicos/tectônicos, está localizada no 
Orógeno Araçuaí, neoproterozoico/cambriano, 
na porção setentrional da Província Estrutural 
Mantiqueira (ALMEIDA, 1977).

De acordo com Pedrosa-Soares et al. (2011a), 
os pegmatitos ricos em Na, B, Be, Li, P, Ta e Cs do 
Orógeno Araçuaí estão associados a granitos a duas 
micas do tipo S, das supersuítes G2 e G4, alocados 
em profundidades rasas. Os pegmatitos ricos em Fe, 
Be e F e pobres em B e Na são considerados fusões 
residuais de plútons dos tipos I e A2 da Supersuíte G5, 
alocados em grandes profundidades. Ainda segundo 
os autores, há um vínculo entre a especialização 
geoquímica dos pegmatitos da província e a gênese 
e química dos granitos parentais, bem como a 
profundidade de emplacement (condições de pressão 
e temperatura). Os pegmatitos externos, hospedados 
nas encaixantes, são os mais importantes depósitos 
minerais nos distritos pegmatíticos de Ataléia, 
Conselheiro Pena e São José da Safira, além do de 
Araçuaí, enquanto os pegmatitos internos, dentro 
dos granitos parentais, predominam nos distritos de 
Espera Feliz, Padre Paraíso e Pedra Azul. 

9.3.2 - Pegmatitos com Lítio

A região do vale do rio Doce abriga pegmatitos 
que produzem minerais de lítio. As cidades de 
Governador Valadares, Galiléia, Conselheiro Pena, 
Resplendor, Divino das Laranjeiras e Mendes 
Pimentel são produtoras de ambligonita, lepidolita 
e espodumênio com aplicações industriais. As 
variedades de espodumênio, kunzita e hidenita, são 
comercializadas como gemas, e Linópolis, na região 
de Galiléia, é a única produtora de ambligonita 
gemológica (NETTO et al., 1998). 

O Projeto Leste (PINTO; DRUMOND; FÉBOLI, 
2000) estabelece dois tipos de controles para 
corpos pegmatíticos, em geral (sem distinção 
quanto à composição): a) associados a sequências 
metamórficas da fácies anfibolito (xisto, quartzito, 
gnaisse); b) preenchendo fraturas em corpos 
graníticos metaluminosos e peraluminosos sin- a 
tardi e tardi a pós-tectônicos brasilianos. Segundo 
estes autores, os pegmatitos da região podem 
ser englobados na classificação de Cerný (1991b) 
como pertencentes à classe de elementos raros, da 
família L-C-T (lítio-césio-tântalo), contendo, entre 
os elementos menores presentes, o lítio, em gemas 
ou minerais industriais. Os pegmatitos da classe de 
elementos raros, na área em foco, são do tipo Berilo, 
subtipos berilocolumbita e berilocolumbita-fosfato, 
e/ou do tipo Complexo, subtipo espodumênio, 
economicamente potenciais, principalmente, para 
minerais de Be, Nb/Ta, Li, Rb, Cs e B.

9.3.3 - Química Mineral de Pegmatitos

Morteani, Preinfalk, Horn (2000) realizaram 
um estudo geoquímico nos feldspatos potássicos 
e nas micas em diversos pegmatitos da Província 
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Pegmatítica Oriental do Brasil. Tal trabalho foi 
realizado a fim de avaliar as diferenças entre 
distritos pegmatíticos com respeito ao seu potencial 
mineralizador e à influência do ambiente geotectônico 
neste potencial. Neste trabalho, os pegmatitos da 
província são divididos, principalmente de acordo 
com Correia-Neves, Pedrosa-Soares, Marciano 
(1986), em seis distritos pegmatíticos. Destes, dois 
encontram-se na região em questão: o de Safira e o 
de Aimorés (Figura 9.9). 

K-feldspato

Os dados de K-feldspato foram plotados em 
gráficos de K/Rb x Cs para separar os pegmatitos 
estéreis dos enriquecidos em Be, em Be e Li e em Li, 
Be, Cs e Ta. As amostras correspondentes ao Distrito 
Pegmatítico de Safira preencheram os diferentes 
campos, demonstrando alto grau de fracionamento 
interno, comparável apenas ao de Araçuaí, o 
qual contém as maiores reservas de lítio do País. 

O Distrito de Aimorés exibe um fracionamento 
bem menor, com amostras nos campos estéril 
e Be. 

As amostras de K-feldspato também foram 
plotadas no diagrama K/Rb x Na2O, o qual exibe 
os campos dos pegmatitos com mica e dos com 
elementos raros (portadores de Li e Cs), de acordo 
com Gordiyenko (1976 apud MORTEANI; PREINFALK; 
HORN, 2000), como apresentado por Trueman e Cerný 
(1982). Os resultados mostram que os pegmatitos 
do Distrito de Safira ocorrem principalmente nos 
campos dos K-feldspatos de pegmatitos com Li e 
Cs, novamente com um comportamento parecido 
com o Distrito de Araçuaí. As amostras do Distrito 
Pegmatítico de Aimorés já apresentam maior 
dispersão. É também apresentado o gráfico K/Rb x 
Ba, uma vez que o conteúdo de Ba no K-feldspato 
é importante indicador do grau de fracionamento 
do pegmatito. Para todos os distritos da província, 
com exceção do de Araçuaí, o resultado foi uma 
correlação positiva, com aumento do Ba para um 
aumento da razão K/Rb. 

Figura 9.9: Mapa com a divisão 
e distribuição dos distritos 
pegmatíticos da Província 
Pegmatítica Oriental do Brasil, 
utilizado por Morteani, Preinfalk, 
Horn (2000). Legenda: 1 - Itambé; 
2 - Araçuaí; 3 - Safira; 4 - Nova Era; 

5 - Aimorés; 6 - Espera Feliz.
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Moscovita

No gráfico de K/Rb x Cs, assim como para o 
K-feldspato, observa-se uma correlação negativa 
entre a razão e o Cs. Para o caso das moscovitas, 
há uma divisão no gráfico entre os pegmatitos com 
moscovita e os de elementos raros de Cerný e Burt 
(1984).  Segundo Morteani, Preinfalk, Horn (2000), 
todos os distritos, com exceção do de Espera Feliz, 
cobrem a variação por fracionamento mostrado pela 
província pegmatítica, como um todo. Eles ainda 
ressaltam que as análises de moscovita refletem 
essa variação de fracionamento melhor que as de 
K-feldspato.

Também foi utilizado o diagrama Ta x Cs, no 
qual todos os distritos mostraram uma inclinação 
positiva, o que indica um aumento do conteúdo de 
Ta com o aumento do fracionamento da moscovita, 
para cada distrito e para a província. Estes autores 
ressaltam ainda a presença de moscovitas com 
teores de Ta acima de 20 ppm, o que, segundo Beus 
(1966 apud MORTEANI; PREINFALK; HORN, 2000), 
indica potencial mineralizador para este elemento. 
Tal característica é verificada para o Distrito de Safira, 
bem como para o de Araçuaí (maiores valores), 
Itambé e Nova Era. Segundo Gordiyenko (1976 apud 
MORTEANI; PREINFALK; HORN, 2000), os valores de 
corte para mineralização de Ta são teores de 70 ppm. 
Para este valor de corte, ainda assim, os mesmos 
distritos apresentam este potencial (MORTEANI; 
PREINFALK; HORN, 2000). 

O diagrama K/Rb x Zn (CERNÝ; BURT, 1984) 
é usado com a intenção de distinguir as micas dos 
pegmatitos a moscovita das do trend de pegmatitos 
de  elementos raros. Neste diagrama, quase todos os 
pontos da província acompanham (alguns distritos 
melhores, como o de Itambé) o trend dos pegmatitos 
de elementos raros. O gráfico K/Rb x Ba também foi 
utilizado para distinguir os pegmatitos das classes 
moscovita e elementos raros e, diferentemente do 
que ocorre com os K-feldspatos, não é observado um 
trend que possa indicar diferenciação (MORTEANI; 
PREINFALK; HORN, 2000). 

O diagrama K/Rb x Li é usado por Morteani, 
Preinfalk, Horn (2000) para distinção entre as classes 
de pegmatitos de elementos raros e moscovita, com 
campos segundo Cerný e Burt (1984). A maioria dos 
pontos do Distrito de Safira encontra-se no campo de 
pegmatitos de elementos raros, os de Aimorés, por 
sua vez, ocupam, também, parcialmente, o campo 
de pegmatitos da classe moscovita.

Como conclusão, Morteani, Preinfalk, Horn 
(2000) classificam o Distrito de Araçuaí como o mais 
fracionado, seguido pelo distrito de Safira. Esses 
distritos são os líderes de produção de gemas de 
turmalina, água-marinha e morganita. Correia-Neves, 
Pedrosa-Soares, Marciano (1986) também apontam, 
além do Distrito de Araçuaí, o de Safira (campos 
de Galiléia e Marilac) como de maior potencial 
metalogenético para Li, Rb, Cs e Ta. O Distrito de 

Aimorés, por sua vez, encontra-se entre os menos 
fracionados, com baixo potencial metalogenético 
para elementos raros. 

9.3.4 - Granitoides Associados

Segundo Nalini Jr. (1997) e Nalini Jr. et al. (2000), 
a Suíte Urucum, colisional, de caráter aluminoso, 
localizada entre as cidades de Conselheiro Pena e 
Galiléia, exibe idade de cristalização de 582 ± 2 Ma 
(U-Pb zircão). Esta teve seu posicionamento em um 
ambiente rico em água (com moscovita primária) 
com condições de cristalização em 750-600°C e 
4 kbar (profundidades de 12 km). Estes autores 
demonstraram o comportamento incompatível do 
Mn, P, Ta, Li e B, segundo eles, responsável por atribuir 
ao magma residual granítico sua característica fértil, 
possibilitando que os pegmatitos de elementos raros 
se originassem. Sua composição peraluminosa e sua 
assinatura isotópica 87Sr/86Sr = 0,7114 a 0,7165 e 
ԑNd(T)= -7,4 e -8,2 indicam que as rochas da Suíte 
Urucum são formadas por fusão parcial de fontes mais 
antigas, intermediárias a félsicas (metassedimentos 
e/ou rochas do embasamento metaígneo).  

Scholz, Chaves, Krambrock (2011) abordam 
a mineralogia de lítio no Distrito Pegmatítico de 
Conselheiro Pena e, segundo eles, a maioria dos 
pegmatitos dessa região constituem corpos residuais 
de granitos tipo G2, a duas micas, da Suíte Urucum. 
Estes pegmatitos encontram-se distribuídos ao 
longo de um trend norte-sul próximo ao plúton 
Urucum, localizado na porção central do distrito. A 
maioria destes corpos próximos ao granito é do tipo 
II (pegmatitos com espodumênio) ou III (pegmatitos 
com trifilita) e a ausência de pegmatitos com 
montebrasita (tipo IV) é característica. Este tipo, 
por sua vez, encontra-se localizado na porção norte 
da região, próximo à localidade de Linópolis, tendo 
como principais minas os pegmatitos de Córrego 
Frio, Telírio e João Firmino (Figura 9.10).

9.3.5 - Estruturação

Segundo Issa Filho, Moura, Fanton (1980 apud 
CORREIA-NEVES, 1997), os pegmatitos aflorantes ao 
longo do médio vale do rio Doce e entre Governador 
Valadares e São José da Safira são predominantemente 
tabulares e, em menor quantidade, lenticulares e de 
outras formas. Seu posicionamento é condicionado 
a estruturas pretéritas, com 85% dos pegmatitos 
concordantes com a foliação de rochas xistosas ou 
com fraturas em granitos, gnaisses e quartzitos. 

Segundo Nalini Jr. (1997), os granitos e 
pegmatitos do Distrito Pegmatítico de Conselheiro 
Pena estão encaixados ao longo de zonas de 
cisalhamento transcorrentes de alto ângulo. 

9.3.6 - Metamorfismo das Rochas Encaixantes

Carvalho e Pereira (2000), em uma abordagem 
regional dos pegmatitos cadastrados no Projeto 
Leste (NETTO et al., 1998), relatam a existência de 
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uma zona regional da moscovita, a qual abrange 
indistintamente porções das formações São Tomé 
e Tumiritinga, onde este mineral é caracterizado, 
em grande parte das vezes, como de origem 
retrometamórfica. Observa-se, por sua vez, que 
estas zonas coincidem com a localização dos campos 
pegmatíticos. Sendo assim, as autoras ressaltam 
que essa retrogressão associa-se, possivelmente, 
à intrusão dos pegmatitos, mediante liberação 
pronunciada de fluidos, e sugerem a necessidade 
de novos estudos, uma vez que, em função desta 
característica, a presença de moscovita na encaixante 
poderia constituir um guia prospectivo para gemas 
na região. Segundo estas autoras, a Formação Salinas 
também exibe importante retrogressão para a zona 
da moscovita. 

A análise qualitativa do metamorfismo 
realizada por Carvalho e Pereira (2000) sugere, 
para a porção ocidental da área do Projeto Leste 
(formações Tumiritinga e São Tomé), que o pico 
metamórfico atingiu fácies anfibolito médio a muito 
alto; a Formação Salinas, na Folha Novo Cruzeiro, 
exibe metamorfismo fácies anfibolito baixo a médio. 

No mapa integrado do Projeto Leste 
(PINTO; DRUMOND; FÉBOLI, 2000) é possível 
observar que os pegmatitos de lítio encontram-se 
concentrados basicamente em duas regiões. Ao 
longo de uma faixa de direção aproximada norte-
sul, na sua porção sudoeste, englobando as folhas 
mapeadas pelo projeto: Teófilo Otoni (PAES, 1997), 
Itambacuri (SIGNORELLI, 1997), Santa Maria do 
Suaçuí (SILVA, 1997) e Marilac (RIBEIRO, 1997), 
essencialmente encaixados nas rochas do Grupo 
Rio Doce, nas formações São Tomé e Tumiritinga. A 
outra região que concentra este tipo de pegmatito 
localiza-se na porção sudeste do mapa, onde estes 
também estão distribuídos ao longo de uma faixa 
aproximadamente norte-sul, acompanhando, assim, 
principalmente, a distribuição da Formação São Tomé 
e sua estruturação, nas folhas Itabirinha de Mantena 
(VIEIRA, 1997) e Conselheiro Pena (OLIVEIRA, 2000). 
As interpretações das condições de metamorfismo 
de Carvalho e Pereira (2000) para a Formação São 
Tomé indicam um metamorfismo de fácies anfibolito, 
localmente alto, com retrogressão muito significativa 
para a zona da moscovita, sendo a hidratação 
devida, provavelmente, à intrusão dos pegmatitos, 
como já mencionado neste texto. Para a Formação 
Tumiritinga, o metamorfismo é interpretado como 
de fácies anfibolito alto a granulito, com retrogressão 
significativa para a zona da moscovita, apenas 
localmente. 

Carvalho e Pereira (2000) sugerem uma alta 
taxa de soerguimento para a porção oriental da 
área do Projeto Leste, em função das texturas do 
pico metamórfico estarem bem preservadas, pelo 
predomínio de ortoclásio sobre microclina, pela 
presença de coronas simplectíticas de cordierita-
quartzo e auréolas de plagioclásio sobre a granada 
(indicando suave reabsorção desse mineral). Estas 
feições são características de rápido congelamento do 

sistema, sugerindo um caminho de despressurização 
isotérmica para esse terreno. Também é descrita 
cordierita, a qual é interpretada como de 
cristalização tardia de minerais de alta temperatura, 
sugerindo um resfriamento mais lento. Estas autoras 
sugerem que o sistema metamórfico tenha sido 
congelado antes da intrusão dos pegmatitos, uma 
vez que é clara a sua correlação com a zona regional 
da moscovita ou sua impressão sobre rochas 
encaixantes com condições metamórficas de mais 
alto grau. Isso parece evidenciar que o terreno já 
havia sido submetido a algum soerguimento quando 
da intrusão, o que é compatível com os registros 
de baixa pressão que normalmente acompanham 
pegmatitos mineralizados. Tal despressurização pode 
ter favorecido a intrusão dos pegmatitos. Entretanto 
não são descritos outros minerais diretamente 
associados à intrusão dos pegmatitos ou dos plútons 
graníticos a eles associados.

A cordierita, na região de ocorrência dos 
pegmatitos, na Formação São Tomé, ocorre 
geralmente constituindo a matriz em cristais límpidos 
e quando contém inclusões são claramente tardi-
foliação (CARVALHO; PEREIRA, 2000). Na descrição 
petrográfica da Formação São Tomé, as autoras 
supracitadas descrevem cordierita como grãos 
anédricos e pequenos na matriz, disseminados nas 
bandas mais claras, orientados fortemente segundo 
a foliação e, localmente, contendo inclusões de 
fibrolita. São descritos ainda raros cristais pouco 
maiores que a matriz (~2 mm) que podem conter 
inclusões de turmalina, moscovita, quartzo e biotita, 
mas, neste caso, seu arranjo textural não é descrito. 
Porfiroblastos de cordierita são descritos em uma 
lâmina, a única que contém sillimanita prismática. 

Na descrição petrográfica da Formação 
Tumiritinga (CARVALHO; PEREIRA, 2000), cordierita 
é raramente descrita compondo a matriz, mais 
comumente ocorrendo como microporfiroblastos 
alongados (~3 mm). Pode conter inclusões 
de sillimanita, biotita, quartzo ou opacos. 
Frequentemente é encontrada em contato com 
agregados de sillimanita. 

Para a Formação Salinas, cordierita é descrita
em apenas uma lâmina constituindo um poiquilo-
blasto alongado com inclusões orientadas de biotita, 
quartzo, opacos e mica branca. Nesta amostra são 
descritas ainda, estaurolita e granada. Esta unidade 
é a única que abriga andaluzita, em porfiroblastos 
de caráter pós-foliação, os quais podem ser vizinhos 
de estaurolita, sem, entretanto, conter inclusões
desta. É sugerido que a andaluzita seja reagente 
para formação de estaurolita (CARVALHO; PEREIRA, 
2000).

No relatório da Folha Marilac (RIBEIRO, 
1997), o metamorfismo na região é descrito como 
decrescente de leste para oeste, com predominância 
de associações indicativas de fácies anfibolito, 
com presença de estaurolita em parte das rochas, 
com retrogressão para a zona da moscovita, feição 
esta vinculada, provavelmente, à intrusão dos 
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pegmatitos. Silva et al. (1987 apud RIBEIRO, 1997) 
caracterizam o metamorfismo na região como 
de fácies anfibolito médio a baixo. Sillimanita 
prismática é descrita, mas a sua relação textural 
com a paragênese do metamorfismo regional não 
é abordada. A área englobada pela Folha Teófilo 
Otoni (PAES, 1997) exibe uma amostra da Formação 
São Tomé com a paragênese quartzo-plagioclásio-K-
feldspato-biotita-cordierita-sillimanita, a qual serviu 
para caracterização de condições metamórficas 
de fácies anfibolito alto; na Formação Tumiritinga, 
uma paragênese igual foi encontrada. No relatório 
da Folha Santa Maria do Suaçuí (SILVA, 1997) são 
descritos como minerais componentes da Formação 
São Tomé, a moscovita, biotita e quartzo, com 
quantidades variáveis de carbonato, cordierita, 
sillimanita, granada, feldspato, grafita, estaurolita 
e cianita. É ressaltado ainda, que a cordierita foi 
encontrada em apenas uma amostra, no contato 
da Formação São Tomé com o Tonalito Brasilândia, 
no extremo sudeste da folha. É interessante notar 
que cordierita é citada como gema extraída de 
pegmatitos. 

Na Folha Itabirinha de Mantena, o 
metamorfismo da Formação São Tomé é 
caracterizado pela paragênese quartzo + biotita 
± granada ± plagioclásio ± estaurolita, por Vieira 
(1997), indicando condições da fácies anfibolito 
baixo, na zona da estaurolita. Observa-se, 
entretanto, que na descrição da unidade, os xistos 
foram classificados como granada-biotita-quartzo 
xisto, plagioclásio-quartzo-biotita xisto com 
turmalina, biotita-quartzo-feldspato xisto, granada-
biotita-xisto com turmalina e sillimanita-cordierita-
biotita xisto com granada. A estaurolita foi descrita 
apenas macroscopicamente. No relatório das folhas 
Conselheiro Pena e São Gabriel da Palha, a Formação 
São Tomé tem seu metamorfismo descrito por 
Oliveira (2000) como da fácies xisto-verde a anfibolito
médio a alto. 

Segundo Scholz, Chaves, Krambrock (2011), os 
pegmatitos mais importantes do Distrito Pegmatítico 
de Conselheiro Pena são geralmente corpos externos 
alojados por rochas da fácies anfibolito, como 
os sillimanita-estaurolita-granada-mica xistos da 
Formação São Tomé.

A cordierita é um mineral metamórfico 
relativamente comum nessa região e de 
particular interesse na alocação de pegmatitos 
ricos em elementos raros, quando resultante de 
metamorfismo de baixa pressão, entretanto, são 
necessários estudos complementares para melhor 
entender o significado petrogenético deste mineral 
nas rochas da região (ver capítulo 10, neste relatório).

9.3.7 - Principais Ocorrências e Status de Produção

O Projeto Leste (PINTO; DRUMOND, 2000) 
objetivou o mapeamento geológico em escala 
1:100.000 e o cadastramento dos recursos minerais 
da porção oriental do estado de Minas Gerais. O 

cadastramento de recursos minerais resultou numa 
publicação especial para os pegmatitos (NETTO et 
al., 1998).

No projeto, os corpos pegmatíticos encontram-
se agrupados segundo a hierarquia que leva em 
conta atributos como afinidades estruturais, ígneas, 
geoquímicas, mineralógicas, idades e áreas de 
distribuição, os quais tiveram como referência básica 
as definições de Cerný (1982b, 1991 b, c apud NETTO 
et al., 1998) e Ginsburg, Timofeyev, Feldman (1979 
apud NETTO et al., 1998). No presente trabalho, os 
pegmatitos são agrupados em campos pegmatíticos 
que, por sua vez, podem ser agrupados em distritos 
pegmatíticos que, juntos, podem constituir uma 
província pegmatítica.

No que tange o tamanho dos corpos, Netto 
et al. (1998) utilizaram a classificação de Issa Filho, 
Moura, Fanton (1980 apud NETTO et al., 1998) para 
os “distritos” pegmatíticos de Governador Valadares 
e Conselheiro Pena. O tamanho dos corpos está ligado 
à sua espessura e as variações encontradas podem, 
muitas vezes, depender da rocha encaixante e das 
estruturas nela contidas (foliação, falhas, fraturas). 
Segundo a classificação adotada, as divisões são:

• Pegmatito muito pequeno - espessura 
menor que 0,5 m;

• Pegmatito pequeno - espessura entre 0,5 
e 5 m;

• Pegmatito médio - espessura entre 5 e 15 
m;

• Pegmatito grande - espessura entre 15 e 
50 m;

• Pegmatito muito grande - maior que 50 m. 

9.3.7.1 - Distrito Pegmatítico São José da Safira

9.3.7.1.1 - Campo Pegmatítico Serra do Cruzeiro
Localiza-se na Folha Santa Maria do Suaçuí - 

1:100.000 (SILVA, 1997), abrigando, segundo Netto 
et al. (1998), cinquenta e seis garimpos ou lavras 
em pegmatitos geralmente de tamanho médio a 
grande, com espessura bastante variada, dentre os 
quais dezesseis encontravam-se desativados. Dos 
garimpos cadastrados, vinte e nove contêm minerais 
de lítio (espodumênio, ambligonita e lepidolita) 
e três tiveram exploração econômica de kunzita, 
comercializada como gema. Segundo estes autores, 
os pegmatitos/veios pegmatoides encontram-se 
encaixados em mica xisto e quartzito da Formação 
São Tomé do Grupo Rio Doce e, menos comumente, 
junto a rochas metaultramáficas. Eles podem ser 
tabulares ou lenticulares, os mais espessos sendo 
zonados, geralmente sub-horizontais e concordantes 
com a foliação. 

O principal foco deste campo são as gemas, 
enquanto os minerais industriais são explorados em 
apenas parte dos garimpos. Apesar de não serem 
comuns os registros de exploração de minerais de 
lítio, lepidolita, espodumênio e ambligonita estão 



Projeto Avaliação do Potencial do Lítio no Brasil

193

presentes em corpos zonados, geralmente na sua 
zona intermediária. Lepidolita e espodumênio 
são assim encontrados na Mineração Aricanga. 
Lepidolita, em agregados minerais, envolvida por 
albita e espodumênio, foi extraída, como amostra 
de coleção, da lavra Pederneiras I, que compreende 
pegmatito complexo zonado, grande a muito 
grande. Em sua zona intermediária, este pegmatito 
exibe também ambligonita, além da lepidolita e do 
espodumênio. 

O Pegmatito do Cruzeiro é composto por 
três veios da ordem de 1.000 m de comprimento 
cada um, com mineralogia bastante diversificada 
e zoneamento interno, cuja zona intermediária 
é dividida em interna, média e externa. A zona 
intermediária interna envolve o núcleo, composto 
geralmente por quartzo, e contém espodumênio, 
feldspato e massas de ambligonita. Não é relatado, 
entretanto, aproveitamento econômico destes 
minerais de lítio.

As lavras/garimpos que tiveram minerais de 
lítio com aproveitamento econômico são:

Serrinha/Chiar

Trata-se de um garimpo ativo em pegmatito 
médio e tabular encaixado no xisto. Kunzita é 
explorada como gema e espodumênio e lepidolita 
integram a mineralogia do pegmatito. 

Chiar/vt1

Mina ativa localizada em pegmatito médio e 
tabular encaixado no xisto. Assim como em Serrinha/
Chiar, kunzita é explorada como gema e espodumênio 
e lepidolita integram a mineralogia do pegmatito. 

Lavra do Benedito

Lavra em um pegmatito grande, lenticular e 
ramificado, encaixado no xisto, o qual pode exibir 
porfiroblastos de estaurolita de até 5 cm. Esta lavra 
chegou a extrair mais de 10 toneladas de kunzita 
de alta qualidade para gemas, bem como menor 
quantidade de hidenita.

9.3.7.1.2 - Campo Pegmatítico Santa Rosa
Também conhecido como Campo Tolentino 

(NETTO et al., 1998), localiza-se entre o sul das 
folhas Teófilo Otoni e Malacacheta e o norte 
das folhas Santa Maria do Suaçuí e Itambacuri 
(1:100.000). Há relatos da produção de ambligonita 
como mineral de coleção, entretanto, não existem 
registros detalhados desta atividade. Os pegmatitos 
estão encaixados em quartzo-mica xisto/gnaisse 
migmatítico da Formação São Tomé do Grupo Rio 
Doce e no Granito Santa Rosa. Quando no xisto, são 

lenticulares a tabulares, pequenos a muito grandes, 
concordantes ou não, por vezes ramificados, sendo 
relacionados, provavelmente, ao Granito Santa 
Rosa. O seu zoneamento e diferenciação são mais 
nítidos e a presença de cavidades (caldeirões) é 
muito frequente, de onde são extraídas espécies 
gemológicas de boa qualidade. Quando no granito, os 
pegmatitos preenchem fraturas e costumam ser mais 
delgados. O Granito Santa Rosa, datado em 544 ± 10 
Ma (PEIXOTO et al., 2013), é intrusivo nas rochas da 
Formação São Tomé. Encraves de xisto podem ocorrer 
em abundância nos pegmatitos (NETTO et al., 1998).

Netto et al. (1998) relatam vinte e seis 
lavras (garimpos) neste campo, das quais treze 
encontravam-se abandonadas e as outras treze 
em estágio final de atividade, ao final do ano de 
1996. Destas, dez exibem minerais de lítio em sua 
associação mineral e em nenhuma delas há registros 
do seu aproveitamento econômico. 

A ambligonita é mineral frequente na Lavra 
Bandeirante e também ocorre na zona intermediária 
da Lavra da Cachoeira. Lepidolita e ambligonita 
ocorrem na associação mineralógica de alguns 
pegmatitos (NETTO et al., 1998). 

9.3.7.1.3 - Campo Pegmatítico Golconda

Localiza-se na Folha Marilac (1:100.000). Os 
pegmatitos encontram-se alojados na Formação São 
Tomé do Grupo Rio Doce e no Complexo Mantiqueira. 
Constituem, geralmente, corpos tabulares médios a 
muito grandes, ou pequenos, subordinadamente, 
sendo normalmente concordantes. Foram 
cadastrados quarenta e nove corpos, dos quais trinta 
e dois encontravam-se desativados (NETTO et al., 
1998). 

O pegmatito da Lavra de Golconda/Ailton, 
muito grande, complexo e zonado, abriga, em seu 
núcleo, espodumênio em associação com quartzo 
róseo e quartzo hialino. Lepidolita é também descrita, 
mas não é apresentada informação referente à sua 
distribuição. Ambligonita é descrita como mineral 
acessório (NETTO et al., 1998).

9.3.7.1.4 - Campo Pegmatítico Marilac

Localiza-se na porção sul da Folha Santa Maria 
do Suaçuí e norte da Folha Marilac (1:100.000). Os 
pegmatitos são, em geral, tabulares ou lenticulares, 
grandes a pequenos (com predomínio dos médios), 
zonados, com alguns exemplares homogêneos. A 
maior parte dos corpos é concordante com a foliação 
das encaixantes, com exceção para corpos alojados 
em fraturas e/ou ramificados. Estão encaixados no 
xisto da Formação São Tomé do Grupo Rio Doce, no 
Granito Santa Rosa ou no Complexo Basal. Foram 
cadastradas vinte e cinco lavras, das quais apenas 
duas encontravam-se em atividade. Dentre as lavras 
cadastradas, apenas duas exibiam minerais de lítio 
em sua associação mineralógica, ambligonita e 
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lepidolita, em Veadinho I, e lepidolita, em Rasga Saco. 
Não existem relatos de aproveitamento econômico 
de minerais de lítio neste campo (NETTO et al., 1998).

9.3.7.2 - Distrito Pegmatítico Conselheiro Pena

Segundo Scholz, Chaves, Krambrock (2011), 
no passado, este distrito foi um importante 
produtor de minerais com qualidade gemológica, 
turmalina, morganita, água-marinha e kunzita, e de 
minerais industriais, como microclina, albita e mica. 
Netto et al. (1998) acrescentam espodumênio a 
este conjunto. 

Espodumênio e montebrasita ocorrem como 
minerais primários de lítio. Além disso, este distrito 
é caracterizado por importantes assembleias 
de fosfatos. Trifilita é o fosfato primário mais 
importante, que forma diversos fosfatos secundários 
e metassomáticos, como eosforita, hureaulita, 
reddingita, variscite, vivianita e frondelita (CHAVES; 
SCHOLZ, 2008). 

Scholz, Chaves, Krambrock (2011) dividiram 
os pegmatitos em quatro grupos, de acordo com a 
presença ou ausência de minerais de lítio (e de sua 
correspondente paragênese mineral secundária). 
Esta classificação é baseada no mineral de lítio 
primário (Figura 9.10). 

I - Pegmatitos muito pobres ou sem minerais 
primários de Li

Seus minerais primários ou secundários não 
são descritos em detalhe. Encontram-se encaixados 
nos xistos da Formação São Tomé do Grupo Rio Doce e 
em granitoides das suítes Caladão, Galiléia e São Vítor. 
Eles mostram zoneamento interno bem desenvolvido 
e os corpos de substituição são maiores que 1 m³. Os 
minerais acessórios são helvina, espessartita (minas 
de Orozimbo/Navegadora), elbaíta (minas de Jonas 
e do Sapo), cassiterita e columbita (Mina do Sapo). 

II - Pegmatitos com espodumênio

Os pegmatitos com espodumênio encontram-
se alojados principalmente nas rochas da Formação 
São Tomé e na suíte granítica Urucum. Estes 
pegmatitos são pobres em gemas, com exceção 
do pegmatito Urucum, importante fonte de berilo 
(morganita) e espodumênio (kunzita). Em alguns 
pegmatitos também é encontrada uma paragênese 
secundária oriunda dos minerais primários de 
lítio, como no pegmatito Córrego Boa Vista. Em 
menores quantidades, trifilita ocorre como mineral 
de lítio primário. Hureaulita, litiofilita, reddingita, 
fosfosiderita e vivianita constituem a associação 
secundária de fosfatos. Neste grupo, corpos de 
substituição e de cristalização tardia são raros, 
geralmente menores que 0,01 m3, cobertos por 
moscovita, quartzo e albita. Em alguns corpos, como 

no pegmatito Córrego Boa Vista, o espodumênio foi 
substituído por cookeíta. 

III - Pegmatitos com trifilita

Os pegmatitos ricos em trifilita são alojados 
principalmente nas rochas da Formação São Tomé. 
São geralmente pobres em gemas, com raras 
ocorrências de elbaíta nos pegmatitos Pomarolli 
I e II. Nos pegmatitos estudados, os fosfatos 
secundários ocorrem substituindo parcialmente ou 
completamente a associação trifilita-litiofilita. Fazem 
parte de sua associação mineralógica, diversos 
fosfatos de manganês e ferro.

IV - Pegmatitos com montebrasita

Os pegmatitos ricos em montebrasita ocorrem 
principalmente encaixados na Formação São Tomé. 
São geralmente pobres em gemas, com exceção de 
ocorrências de elbaíta nos pegmatitos João Firmino 
e Evaldo. Montebrasita primária (com teor de flúor 
entre 3.52% e 5.57% e sem substituição catiônica 
relevante) ocorre associada com fluorapatita, 
hidroxiherderita, brasilianita, berilonita, eosforita, 
siderita, zanazziita e crandalita. O pegmatito de Telírio 
exibe pequenas quantidades de trifilita e minerais 
secundários associados. Os corpos de substituição e 
cristalização tardia são comuns, geralmente menores 
que 0,1 m3 e cobertos por montebrasita secundária, 
moscovita, quartzo, albita e outros fosfatos. 

Netto et al. (1998) descrevem os campos 
pegmatíticos Resplendor, Goiabeira, Mendes 
Pimentel e Barra do Cuieté como portadores 
de minerais de lítio e pertencentes ao Distrito 
Pegmatítico Conselheiro Pena, os quais são descritos 
a  seguir:

9.3.7.2.1 - Campo Pegmatítico Resplendor
Situa-se na Folha Conselheiro Pena (1:100.000). 

Os principais litotipos encaixantes desses pegmatitos 
são biotita gnaisse e quartzo-biotita xisto da Formação 
São Tomé do Grupo Rio Doce e o Tonalito Galiléia 
(cf. BARBOSA et al., 1964 apud NETTO et al., 1998). 
Os corpos são geralmente pequenos, lenticulares 
e concordantes com a foliação/acamamento do 
xisto/gnaisse ou preenchem fraturas no tonalito. 
Foram realizados vinte e um cadastros, dos quais 
uma mina e sete garimpos encontravam-se em 
atividade. Destes, apenas a Mineração Vale Danta 
exibe lepidolita e espodumênio em sua mineralogia 
e tem como minerais de lítio aproveitados 
economicamente, a kunzita e hidenita, como gemas, 
e o espodumênio, de utilização industrial. São 
observados dois corpos marcadamente distintos. O 
primeiro, tabular, com cerca de 30 m de espessura, 
zonado, encontra-se encaixado em um quartzo-
biotita xisto e é intensamente fraturado, com ripas 
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de espodumênio (que podem atingir tamanho 
métrico) preenchendo estas fraturas. Espodumênio 
e lepidolita encontram-se na zona intermediária, a 
qual exibe-se fortemente fraturada, juntamente com 
albita, feldspato potássico, quartzo, berilo e schorlita. 

Espodumênio é explotado como mineral industrial 
e kunzita e hidenita são extraídas como gemas. No 
outro corpo, encaixado em um quartzo-biotita xisto, 
ocorre lepidolita e espodumênio, mas como minerais 
acessórios (NETTO et al, 1998). 

Figura 9.10: Mapa do Distrito Pegmatítico de Conselheiro Pena, com a distribuição dos grupos de pegmatitos e das 
rochas encaixantes/associadas. Fonte: Scholz; Chaves; Krambrock, 2011.

9.3.7.2.2 - Campo Pegmatítico Goiabeira
Localiza-se nas folhas Itabirinha de Mantena e 

Conselheiro Pena (1:100.000). Os pegmatitos estão 
encaixados no biotita xisto da Formação São Tomé 
e, corpos menores, no Granito Córrego do Rapa e 
no Tonalito Galiléia. Os corpos encaixados no xisto 
são geralmente de tamanho médio, enquanto os 
encaixados nos granitos são geralmente pequenos. 
Foram cadastradas vinte e oito lavras, sendo quinze 
desativadas. Todas as lavras nos granitos estavam 
inativas. 

Seis pegmatitos exibem minerais de lítio em 
sua associação mineralógica e, em três destes, como 
bens de aproveitamento econômico. Espodumênio e 
lepidolita são os minerais de lítio presentes. As lavras 
produtoras de minerais de lítio são:

Azarias I

Compreende um pegmatito médio, tabular, 
sub-horizontal, zonado e encaixado no Tonalito 
Galiléia. Espodumênio, entre os principais produtos 
industriais, e kunzita gemológica de destaque, 
mas com produção restrita, são aproveitados 
economicamente. Cristais de espodumênio são 
encontrados sob a forma de ripas centimétricas 
a métricas comumente preenchendo fraturas ou 
distribuídas radialmente.

Azarias II

Compreende um pegmatito médio, tabular, 
zonado e encaixado no Tonalito Galiléia. Assim como 
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em Azarias I, exibe espodumênio industrial e kunzita 
gemológica de aproveitamento econômico.

Azarias III

Compreende um pegmatito médio, tabular, 
zonado e encaixado no Tonalito Galiléia. Assim como 
Azarias I e II, exibe espodumênio industrial e kunzita 
gemológica de aproveitamento econômico.

9.3.7.2.3 - Campo Pegmatítico Galiléia - Mendes 
Pimentel

Situa-se na Folha Itabirinha de Mantena 
(1:100.000). Os pegmatitos estão encaixados no 
biotita xisto da Formação São Tomé, com feições 
de contato como turmalinização, feldspatização 
e moscovitização. Em menor quantidade, eles se 
encaixam no Tonalito Galiléia e no Granodiorito 
Palmital, preenchendo fraturas. Foram cadastradas 
oitenta e quatro lavras, quarenta e três ativas e 
quarenta e uma paralisadas. Destas, quatorze exibem 
minerais de lítio em sua associação mineral, das 
quais quatro os aproveitam economicamente. Todos 
os pegmatitos contendo minerais de lítio encontram-
se encaixados no xisto. Trata-se de uma região 
importante para minerais industriais, bem como 
para gemas. Espodumênio, kunzita e ambligonita são 
descritos. A ambligonita gemológica é um mineral de 
ocorrência bastante rara, encontrada em Linópolis 
(povoado de Divino das Laranjeiras). A Mina de 
Proberil também é descrita como produtora de 
espodumênio (NETTO et al., 1998).

As lavras produtoras de minerais de lítio (além 
da Mina de Proberil) são descritas: 

Pires

Trata-se de um pegmatito grande e tabular, 
com ambligonita e espodumênio aproveitados 
economicamente. 

São Fidelis III

Trata-se de um pegmatito pequeno e 
tabular, que tem o espodumênio entre os minerais 
aproveitados economicamente. 

Luiz Pacheco I

Trata-se de um pegmatito grande e tabular, 
com ambligonita com aproveitamento econômico. 

Edio Pomarolli

Trata-se de um pegmatito grande e tabular, com 
espodumênio entre os minerais de aproveitamento 
econômico. 

Bilal, Nalini Jr., Correia-Neves (1998) relatam 
a descoberta de petalita no pegmatito Sapucaia 
(Proberil), a norte da cidade de Galiléia, o qual 
encontra-se encaixado no micaxisto da Formação 
São Tomé. A petalita é descrita como rara, rica em Na 
e ocorrendo em corpos de substituição.

9.3.7.2.4 - Campo Pegmatítico Itatiaia - Barra do 
Cuieté

Localiza-se nas folhas Conselheiro Pena 
e Itanhomi (1:100.000). Os pegmatitos estão 
encaixados no quartzo-biotita xisto da Formação 
São Tomé e em rochas graníticas do Tonalito Galiléia, 
Granito Ibituruna e Granito Urucum (menos comum). 
Em um panorama geral, os corpos pegmatíticos são 
pequenos e médios, exceto na serra do Urucum e 
na Lavra do Fiote. A sua estruturação interna, na 
maioria das vezes, não pôde ser observada, pois 
a maioria dos túneis e galerias estava entupida ou 
desmoronada. Foram cadastradas sessenta e quatro 
lavras ou garimpos, dos quais quinze estavam em 
atividade, em 1997. A maioria das lavras possui 
requerimento ou alvará de pesquisa junto ao DNPM, 
mas apenas a GEOMETA Ltda. detém concessão de 
lavra de um pegmatito médio, tabular, encaixado 
no granito Urucum (BARBOSA et al., 1964 apud 
NETTO et al., 1998), em cuja região de contato aflora 
uma faixa de xisto da Formação São Tomé. Este 
pegmatito tem cristais de espodumênio alterado 
e kunzita tem aproveitamento econômico, se 
constituindo no único corpo do campo pegmatítico 
com aproveitamento de mineral de lítio. No garimpo 
Itatiaia, espodumênio é encontrado esporadicamente
(NETTO et al., 1998). 

9.4 - PROVÍNCIA PEGMATÍTICA DE SÃO JOÃO 
DEL REI - SUL DE MINAS GERAIS

9.4.1 - Introdução

A Província Pegmatítica de São João del 
Rei (FRANSCESCONI, 1972) engloba uma área de 
cerca de 1.400 km2 situada na porção centro-sul 
do estado de Minas Gerais. Abrange os municípios 
de Nazareno, São Tiago, Resende Costa, Cassiterita 
(atual Conceição da Barra de Minas), São João 
del Rei, Ritápolis e Coronel Xavier Chaves (Figuras 
9.11 e 9.12). Esta província difere em idade e 
mineralizações da Província Pegmatítica Oriental do 
Brasil, sendo de idade paleoproterozoica (PEREIRA; 
ÁVILA; NEUMANN, 2007). Geologicamente 
encontra-se inserida na extremidade meridional 
do Cráton do São Francisco, no contexto geológico 
do Cinturão Mineiro, que corresponde à junção de 
vários arcos magmáticos paleoproterozoicos, desde 
intra-oceânicos a continentais (ÁVILA et al., 2010; 
HEILBRON et al., 2010) (Figura 9.12).

Correia-Neves (1997) faz menção à Província 
Pegmatítica do Rio das Mortes como uma unidade 
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metalogenética de interesse econômico, entretanto 
apenas cita algumas referências da literatura e dados 
de geocronologia de pegmatitos ricos em lítio, de 
Volta Grande (São João del Rey), tendo em vista 
que o tema do seu estudo é a Província Pegmatítica 
Oriental do Brasil. 

9.4.2 - Distribuição dos Pegmatitos

Os pegmatitos da região se distribuem em uma 
faixa com mais de 55 km de comprimento e com até 
20 km de largura, ao longo do vale do rio das Mortes, 
entre Nazareno e Coronel Xavier Chaves. Cerca de 
duzentos e cinquenta corpos são conhecidos (PIRES; 
PIRES, 1992 apud PINTO; PADILHA, 2000), dos quais 
aproximadamente duzentos se localizam na Folha 
Barbacena (1:250.000). Os outros estão na Folha 
Divinópolis, ao norte. Cerca de 15% são considerados 
produtivos. Pelo menos duas dezenas têm mais 
de 500 m de comprimento e os mais espessos 
ultrapassam 20 m.

Silva (1982) delimita duas áreas favoráveis para 
exploração mineral de estanho (cassiterita) e tântalo 
(tantalita) associados a pegmatitos, que cortam 
rochas do Complexo Plutono-Vulcano-Sedimentar 
Gnáissico, no extremo norte da Folha Barbacena 

(1:250.000), as quais se inserem na “Província 
Tântalo-Estanífera de São João Del Rei”. A primeira 
das áreas contém mineralizações conhecidas, sendo 
elas dezesseis minas de cassiterita ou tantalita/
columbita e doze ocorrências de cassiterita. A 
segunda área tem potencial especulativo, tendo 
sido demarcada com base em similaridades 
geomorfológicas com a primeira. Segundo este 
autor, os pegmatitos, além de cassiterita e tantalita, 
contêm columbita, djalmaíta, espodumênio, 
lepidolita, turmalina, granada, berilo, monazita e 
xenotima, bem como quartzo, feldspato e moscovita. 
A sua espessura varia de alguns centímetros a até 30 
m ou mais e estão sempre relacionados com rochas
graníticas.

Segundo Ferrari (1982), a área da “Província 
Tântalo-Estanífera de São João del Rei”, na Folha 
Barbacena, se estende para norte, adentrando a 
Folha Divinópolis (1:250.000). O autor delimita três 
áreas favoráveis para exploração mineral de estanho 
e tântalo. Uma delas, a com maior potencial, contém 
uma mina de estanho e se localiza na continuidade 
física da área da província, na Folha Barbacena. Outra 
área também contém uma mina de estanho e uma 
terceira área não contém mineralizações conhecidas, 
mas apenas corpos graníticos. 

Figura 9.11: Mapa de localização da Província Pegmatítica de São João del Rei, com detalhe para os pegmatitos. Fonte: 
adaptado de Pereira et al. (2011). 
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Figura 9.12: Esboço geológico da porção meridional do Cráton do São Francisco, incluindo parte do Cinturão Mineiro e da 
Província Pegmatítica de São João del Rei (modificado de Ávila et al., 2010). I- Crosta arqueana parcialmente retrabalhada 
durante o paleoproterozoico; II- Greenstone Belt Rio das Velhas (arqueano); III- Granitoides arqueanos; IV- Supergrupo 
Minas (paleoproterozoico-sideriano); V- Greenstone Belt paleoproterozoico: (A) Rio das Mortes, (B) Nazareno e (C) 
Dores de Campos; VI- Plútons paleoproterozoicos félsicos e máficos; VII- Sequências supracrustais São João del Rei 
(paleoproterozoica-estateriana), Carandaí (mesoproterozoica) e Andrelândia (neoproterozoica); VIII- Lineamentos, 
falhas e zonas de cisalhamento. Plútons paleoproterozoicos: 1- Diorito Brumado, 2- Tonalito Trondhjemito Cassiterita, 
3- Granitoide Ritápolis, 4- Granitoide Itumirim, 5- Granitoide Fé. QF- Quadrilátero Ferrífero; LBSJ- Lineamento Bom 

Sucesso-Jeceaba; ZCL- Zona de Cisalhamento do Lenheiro. Fonte: Pereira et al. (2011).

9.4.3 - Tamanho, Estrutura Interna e Mineralogia 
dos Pegmatitos

A descoberta de cassiterita na região data de 
1939 (QUÉMÉNEUR, 1987 apud PINTO; PADILHA, 

2000) ou 1942 (POSSAS; VIEIRA, 1981 apud PINTO; 
PADILHA, 2000), destacando-se Volta Grande, no rio 
das Velhas (município de Nazareno), como o mais 
importante centro de ocorrências de pegmatitos 
mineralizados, e ainda, Paiol e Conceição da Barra 
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de Minas (ex-Cassiterita). Os pegmatitos da região 
são mineralizados a Li, Sn, Ta e Nb e mostram altas 
concentrações de Rb. Segundo os autores, tantalita/
columbita, cassiterita, djalmaíta, minerais de lítio e 
outros minerais estão presentes. O minério de Ta-
Nb, Sn e Li provém de veios pegmatíticos ácidos 
e, localmente, greisens portadores de tantalita-
columbita, cassiterita e de outros minerais, como 
espodumênio, lepidolita, turmalina (muito rara), 
granada, berilo (muito raro; corpo Fumal), monazita, 
xenotima, topázio, zinvaldita, ixiolita, microlita, 
pirocloro, samarskita, zircão, magnetita, ilmenita, 
gahnita, alvarolita, bityita, varlamorfita, brookita, 
estaurolita, rutilo e cyrtolita (FRANCESCONI, 1972; 
SILVA, 1982).

Segundo Francesconi (1972), o tamanho dos 
pegmatitos da região de São João del Rei é muito 
variável, desde poucos metros até corpos com mais 
de 1 km de extensão, como os de Volta Grande. Os 
corpos considerados grandes possuem extensão 
superior a 100 m e largura média superior a 5 m. Os 
pegmatitos de Volta Grande e Minas Brasil são os 
maiores, atingindo até 1.200 m de extensão e largura 
média de 6 a 8 m que, localmente, pode atingir 40 m. 

Francesconi (1972) relata que nos raros casos 
onde se conseguiu obter amostras não totalmente 
alteradas, observou-se uma mineralogia constituída 
predominantemente por plagioclásio do tipo albita, 
quartzo, microclina e moscovita. Como acessórios 
principais têm-se cassiterita, tantalita-columbita, 
ilmenita e magnetita. No geral, os pegmatitos 
estão completamente alterados com a presença de 
uma massa caulinítica. Os pegmatitos apresentam 
zoneamento não distinto, embora sejam bem 
evidentes seus estágios magmático e hidrotermal. 
Estão encaixados principalmente em gnaisses 
graníticos, granitos, anfibólio xistos e anfibolitos. Os 
encaixados em gnaisses são geralmente discordantes, 
não obedecendo nenhuma orientação preferencial, 
enquanto que os intrusivos em anfibólio xistos o 
fazem de modo concordante, pelo menos segundo 
a direção. 

Dentre os pegmatitos descritos, Francesconi 
(1972) relata a presença de minerais de lítio na 
Mina da Serra (espodumênio presente em amostras 
de concentrados de pesados), em Volta Grande 
(grandes cristais de espodumênio e cassiterita; 
lepidolita abundante e espodumênio presente 
em concentrados), no Garimpo do Mato Virgem 
(espodumênio raro em concentrados) e no Cascalho 
Preto (bityita - mica de lítio), sem tecer, entretanto, 
comentários sobre a potencialidade econômica 
destes corpos para a produção destes minerais. 
O estágio lítio, apesar de presente em vários 
pegmatitos, teria atingido grande desenvolvimento 
apenas em Volta Grande, onde se formaram os 
cristais de espodumênio. A formação de lepidolita, 
bityita, microlita e cyrtolita estaria relacionada ao 
estágio geoquímico alcalino final (K, Li, Rb, Cs). 
Segundo Heinrich (1964 apud FRANCESCONI, 1972), 

os pegmatitos de Volta Grande se dividem em dois 
tipos, um com espodumênio, não deformados, e 
outro sem espodumênio, deformados, sugerindo 
duas idades de geração. 

Francesconi (1972) cita algumas relações 
paragenéticas envolvendo minerais de lítio como, 
por exemplo, em Volta Grande, onde cristais 
decimétricos de espodumênio cortam rocha com 
textura pegmatítica de geração anterior formada 
por cristais centimétricos de espodumênio. Os 
grandes cristais, por sua vez, são fragmentados e 
preenchidos por caulinita e lepidolita, que fariam 
parte do evento posterior. Foi também observada a 
alteração de espodumênio para caulim e lepidolita. 
O autor relata a ocorrência de algumas amostras de 
granito greisenificado. São apresentados alguns guias 
prospectivos para os pegmatitos mineralizados.

Segundo Pinto e Padilha (2000), a área 
melhor estudada é Volta Grande. Os autores citam 
vários estudos sobre esta área. Os seus pegmatitos 
são altamente evoluídos, portadores de albita e 
espodumênio. Os corpos intrusivos em anfibolitos 
costumam produzir holmquistita e zinvaldita, em 
zona metassomática no contato. Os minerais de 
potássio têm teores excepcionalmente altos de 
Rb. Cs2O pode atingir 2% a um metro do contato 
(QUÉMÉNEUR; LAGACHE, 1999 apud PINTO; 
PADILHA, 2000). Outras reações metassomáticas 
estão representadas pela formação de biotita ao 
redor de xenólitos de anfibolito, titanita ao redor de 
ilmenita, epidoto, fluorita, albita e micas litiníferas; 
cassiterita, tantalita e microlita ocorrem em zonas 
de substituição microcristalina, onde moscovita, 
quartzo e albita substituem todas as fases anteriores 
(RODRIGUES; PIRES, 1998 apud PINTO; PADILHA, 
2000). Segundo Quéméneur e Baraud (1983 apud 
PINTO; PADILHA, 2000), a maioria dos pegmatitos 
da região não apresenta zoneamento clássico, com 
raros corpos de substituição.

Segundo Quéméneur et al. (2003), os 
pegmatitos de Volta Grande são objeto de exploração 
industrial para tântalo e estanho desde 1970, o que 
propiciou boas condições de observação e estudo. 
São corpos lenticulares de grandes dimensões, 
alongados segundo a direção EW e com mergulho 
variável para sul. Sua forma, em detalhe, está em 
parte controlada pela rede de fraturas que afeta os 
anfibolitos encaixantes. O corpo A, o único ainda 
ativamente explorado, media originalmente 1.200 x 
200 x 30 m. O corpo Minas Brasil tinha dimensões da 
mesma ordem. Os pegmatitos de Volta Grande são 
do tipo “a albita e espodumênio”, de Cerný (1991b 
apud QUÉMÉNEUR et al., 2003). Eles apresentam 
um zoneamento atípico, não sendo possível definir 
zona mural ou núcleo de quartzo. O zoneamento 
observado nos corpos A, B, C, F e Minas Brasil é o 
seguinte, da porção externa para a interna:

1. Zona de contato constituída por albita, 
quartzo, microclina e moscovita com, 
localmente, granadas e apatita. Na parte 
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superior do corpo Minas Brasil ocorria 
uma camada de espodumênio, quartzo 
e microclina, com os cristais alongados 
perpendicularmente ao contato.

2. Aplito albítico. Na base e, localmente, 
no topo, ocorrem corpos irregulares em 
forma de bolsões ou cogumelos de cor 
branca e textura sacaroidal, formados 
essencialmente por cristais milimétricos 
de albita. Estas nuvens de albita são 
bordejadas por uma faixa de 5 a 20 cm 
enriquecida em moscovita, com feldspatos 
potássicos arredondados e uma matriz de 
albita, quartzo e espodumênio.

3. Zona granitoide. Esta zona representa o 
essencial dos corpos. Está caracterizada 
por sua textura homogênea com aspecto 
de granito grosso. A matriz, com tamanho 
de grão de 1 a 2 cm, é constituída por albita 
(30-40%), quartzo (20-30%), espodumênio 
(10-20%), microclina (10-15%) e moscovita 
(5-10%). Os principais minerais acessórios 
são apatita, cassiterita e ilmenita.

4. Zona a espodumênio. Esta zona está 
localizada na parte superior do corpo, 
no interior da zona granitoide. Ela é 
constituída somente por cristais grandes 
(10 a 80 cm) de espodumênio, microclina 
e quartzo.

5. Zona a lepidolita. Esta zona foi somente 
identificada em alguns corpos de Volta 
Grande. No corpo F, grande parte 
das micas é formada por lepidolita 
(trilithionita). Podem também ocorrer 
lentes de lepidolita fina e compacta no 
centro de algum corpo.

De acordo com Quémeneur et al. (2003), 
além do zoneamento descrito acima, no topo dos 
corpos A e B foram identificadas zonas de “greisen”, 
representadas por várias lentes de rocha constituída 
de quartzo e moscovita, muito ricas em cassiterita 
centimétrica (GUIMARÃES, 1950 apud QUÉMÉNEUR 
et al., 2003). Os pegmatitos desenvolvem também 
uma importante auréola de metassomatismo de 
contato nos anfibolitos encaixantes. Esta auréola 
divide-se, geralmente, em duas zonas: uma zona 
micácea a zinvaldita, de 2 a 80 cm, e uma zona a 
holmquistita e zinvaldita, de 50 a 200 cm de espessura 
(QUÉMÉNEUR; LAGACHE, 1994 apud QUÉMÉNEUR 
et al., 2003). Em relação à composição química, os 
pegmatitos de Volta Grande são caracterizados por 
altos teores de Li e, principalmente, Rb. O teor médio 
de Li2O é da ordem de 2% e o de Rb, de 0,8%. Esta 
riqueza em Rb é refletida pelos teores em Rb2O: 
entre 2,4 e 3,5%, nas microclinas, entre 2 e 4%, 
nas moscovitas, e entre 3,5 e 6%, nas lepidolitas 
(LAGACHE; QUÉMÉNEUR, 1997; QUÉMÉNEUR; 
LAGACHE, 1999 apud QUÉMÉNEUR et al., 2003). 
Devido às suas particularidades químicas, seu grande 
tamanho e sua mineralogia, os pegmatitos de Volta 

Grande são parecidos com os de Greenbushes, na 
Austrália. A idade dos pegmatitos não foi diretamente 
determinada. Considerando que os granitos mais 
recentes da região são de idade transamazônica 
e que os pegmatitos mostram-se relativamente 
deformados, esta seria sua idade mais provável.

De acordo com Quéméneur et al. (2003), 
grande parte dos pegmatitos de Volta Grande está 
pouco intemperizada, o que permite determinar 
uma mineralogia mais precisa, qual seja: quartzo 
(30%), albita (25-30%), microclina (15-20%), 
espodumênio (10-15%), moscovita e lepidolita (5-
10%). Os principais minerais acessórios são granada, 
apatita, tantalita, cassiterita, microlita, magnetita e 
ilmenita. A rocha contém, em média, 450g/t de Ta e 
500-600g/t de Sn. A mina é explorada pela empresa 
Minas Brasil, do grupo Mineração Fluminense. O 
espodumênio não é recuperado, apesar de constituir 
a maior reserva deste mineral no Brasil. O tamanho 
irregular dos cristais demandaria a implantação 
de uma unidade de flotação especial de alto custo 
financeiro, segundo os autores.

9.4.4 - Granitoides Associados e Rochas Encaixantes

Francesconi (1972) estuda oito jazidas 
de pegmatitos da região de São João del Rei 
(“Distrito Pegmatítico de São João del Rei”) que 
se encontravam em exploração de nióbio/tântalo 
(columbita/tantalita) e/ou estanho (cassiterita): 
Mina da Serra, Volta Grande, Minas Brasil, Mina 
do Paiol, Cascalho Preto, Socêgo, Mato Virgem e 
Mina do Cavalo do Buraco. O autor relaciona os 
pegmatitos, geneticamente, a corpos de dimensões 
limitadas de granitos e granodioritos intrusivos que 
afloram na região. 

Segundo Pinto e Padilha (2000), os pegmatitos 
estão relacionados ao Leucogranito Ritápolis (2.122 
Ma, Pb-Pb em zircão, ÁVILA, 2000 apud PINTO; 
PADILHA, 2000), rico em albita e altamente evoluído, 
ou ao Santa Rita, de caráter cálcio-alcalino, tipo S, 
colisional transamazônico (pós-Minas) (Figura 9.12). 
Posicionam-se no interior dos corpos graníticos de 
Ritápolis ou Santa Rita ou, mais comumente, estão 
encaixados em rochas xisto/gnáissicas e anfibolitos 
do Greenstone Rio das Mortes (QUÉMÉNEUR, 1987 
apud PINTO; PADILHA, 2000) ou Barbacena (PIRES; 
PIRES, 1992 apud PINTO; PADILHA, 2000). Os 
primeiros têm espessura em geral inferior a 3 m, são 
homogêneos (simples), subverticais, com biotita + 
quartzo + feldspato, eventualmente grandes cristais 
de magnetita, isentos de moscovita e pobremente 
mineralizados a estéreis. À medida que os corpos 
ficam mais afastados do granito, as espessuras 
aumentam, a biotita vai se tornando subordinada 
até a extinção, surge progressivamente a moscovita 
(entre 0,5 e 2 km do corpo granítico) e começam 
a aparecer os minerais de elementos raros (Sn, 
Ta, Nb), granadas e outros de menor frequência, 
como microlita, djalmaíta, além de um pouco 
de lítio (espodumênio nos corpos zonados mais 
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diferenciados, principalmente em Volta Grande). Os 
corpos mais distais são encontrados a mais de 15 km 
do corpo granítico, são zonados, de formas variadas, 
mas, preferencialmente, lenticulares a tabulares e 
concordantes com a foliação metamórfica principal 
das encaixantes, preferencialmente orientada na 
direção N60-70E. Columbita é mais comum nos 
pegmatitos marginais ao corpo granítico, seguida por 
tantalita, nas zonas ricas em Mn e Fe, continuando 
com microlita, associada a espodumênio e lepidolita, 
nas zonas mais distais. A tantalita já foi o mineral 
mais importante, seguido pela cassiterita; os 
minerais de lítio não são aproveitados. Os pegmatitos 
tendem a se orientar em faixas preferenciais, em 
alguns domínios pouco individualizados. Existem 
concentrações maiores em faixas orientadas NE-SW, 
que passam por Volta Grande e Barra (confluência do 
rio das Mortes com o rio das Mortes Pequeno), e na 
região de Ritápolis.

Segundo Quéméneur e Baraud (1983 apud 
CASTAÑEDA; QUÉMÉNEUR; RIBEIRO, 2003), no 
Distrito Pegmatítico de São João del Rei existem 
dois plútons granitoides, o granito de Bom 
Sucesso, associado a migmatitos, e granitos novos, 
posteriores aos anfibolitos, divididos nos maciços 
de Tabuões, Ritápolis e Cassiterita e que pertencem 
ao complexo granítico denominado de Batólito 
São Tiago. Esse complexo seria responsável pela 
formação dos pegmatitos portadores de estanho 
e tântalo localizados a sudoeste e leste dos 
maciços (FRANCESCONI, 1972 apud CASTAÑEDA; 
QUÉMÉNEUR; RIBEIRO, 2003).

As estimativas de idade dos pegmatitos 
variam dentro de um intervalo de tempo bastante 
amplo. Pires e Porto Jr. (1986 apud PERILLO; 
HEINECK, 2000) relacionam os corpos pegmatíticos 
à refusão crustal que teria levado, na transição do 
Arqueano para o Paleoproterozoico, à gênese do 
Granito Santa Rita/Ritápolis. O Granito Tabuões 
foi datado (Rb/Sr) por Quéméneur e Vidal (1989) 
em 1.932 ± 21 Ma e associado aos pegmatitos. 
Os pegmatitos da região de Volta Grande (Folha 
Barbacena) são considerados como relacionados ao 
Granito São Tiago e distinguidos dos veios da região 
de Ritápolis (QUÉMÉNEUR, 1987 apud PERILLO;
HEINECK, 2000).

Segundo Pereira et al. (2011), os corpos 
pegmatíticos mineralizados em Sn-Ta-Nb (±Li) da 
Província Pegmatítica de São João del Rei (Figuras 
9.11 e 9.12) sempre foram correlacionados ao 
corpo granítico que aflora próximo à cidade de 
Ritápolis, independentemente da designação 
com que o mesmo foi contemplado. Este corpo 
apresenta proporções batolíticas, é composto por 
rochas tonalíticas, granodioríticas, monzograníticas 
e sienograníticas (ÁVILA, 2000; SOUZA, 2009) e 
foi designado de Granito Ritápolis (QUÉMÉNEUR; 
BARAUD, 1983), de Granito Santa Rita (PIRES; 
PORTO JÚNIOR, 1986) e de Granitoide Ritápolis 
(ÁVILA, 2000). As rochas do Granitoide Ritápolis 

são compostas principalmente por plagioclásio, 
quartzo, feldspato potássico (ortoclásio, microclina) 
e biotita, enquanto os minerais acessórios são 
titanita, xenotima, moscovita, zircão, alanita, 
granada e minerais opacos, dentre eles magnetita, 
ilmenita, pirita, molibdenita, galena e columbita. 
Os minerais secundários são sericita, clorita, zoisita, 
clinozoisita, epidoto e carbonatos (ÁVILA, 2000; 
SOUZA, 2009). ÁVILA et al. (2006) correlacionaram, 
composicionalmente e temporalmente, o Granitoide 
Ritápolis (2.121 ± 7 Ma) com os granitoides de 
Itumirim (2.101 ± 8 Ma) e Macuco de Minas (2.116 ± 9 
Ma). Segundo estes autores, estes corpos marcariam 
o final do magmatismo félsico paleoproterozoico 
da região entre as cidades de Itumirim e São João 
del Rei, pois as relações de campo indicam que os 
mesmos são intrusivos nas rochas anfibolíticas das 
faixas greenstone Rio das Mortes e Nazareno, bem 
como em corpos plutônicos máficos e félsicos, cujas 
idades variam entre 2.255 ± 6 Ma e 2.155 ± 3 Ma, na 
região de Itumirim (CHERMAN, 2004), e entre 2.188 
± 29 Ma e 2.131 ± 4 Ma, na região de São João del Rei 
(ÁVILA, 2000; TEIXEIRA; ÁVILA; NUNES, 2008; ÁVILA 
et al., 2003, 2010).

Segundo Rolff (1948 apud SILVA, 1982), a 
constituição mineral dos pegmatitos da região varia 
em função da rocha encaixante, o que o permitiu 
classificá-los em dois tipos: tipo Santa Rita, pouco 
espessos (máximo de 3 m), pouco mineralizados, 
cortam os granitos e os quartzo-dioritos e contêm rara 
moscovita e abundante ortoclásio; tipo Nazareno, 
muito espessos, bastante mineralizados, cortam 
biotita gnaisses, são irregulares, com bolsões de 
greisen e zonas contendo minerais de lítio, e contêm 
plagioclásio, algum topázio, lepidolita, zinvaldita e 
bolsões de moscovita.

Uma granitogênese paleoproterozoica 
(QUÉMÉNEUR; VIDAL, 1989 apud PERILLO; HEINECK, 
2000) de caráter regional tem sido descrita entre 
Conselheiro Lafaiete e São João del Rei, numa 
faixa bastante larga que se estende ainda para 
Barbacena (SE) e Porto Mendes (W). Constitui um 
arco magmático transamazônico, onde Quéméneur, 
Noce, Garcia (1994 apud PERILLO; HEINECK, 2000) 
distinguem uma suíte tonalítica (tipo I) e outra 
granítica, portadora de alguns tipos mais evoluídos. 
As duas principais áreas de ocorrência de pegmatitos 
situam-se na periferia desses últimos granitoides, 
em particular do Granito (monzogranito) Ritápolis 
ou Santa Rita. Pires e Porto Jr. (1986 apud PERILLO; 
HEINECK, 2000) reconheceram ali importantes zonas 
de alteração expressas sob a forma de moscovitização 
e caulinização, tanto nos granitos como em outras 
rochas encaixantes dos pegmatitos (Greenstone 
Belt Rio das Velhas e ortognaisses). Ainda não foi 
plenamente caracterizada a importância de um 
número relativamente expressivo de pequenos 
corpos (stocks) de leucogranitos moscovíticos 
(PERILLO; HEINECK, 2000), que talvez constituam os 
corpos plutônicos mais especializados da região. 
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9.4.5 - Pegmatitos Conhecidos/Status de Produção

A pesquisa na base de dados de recursos 
minerais da CPRM (Geobank) levou à identificação 
de quatro pontos de explotação de lítio (Tabela 
9.2) relacionados a pegmatitos, distribuídos nos 
municípios de São Tiago e Nazareno, a oeste de São 
João del Rei. Nióbio (columbita), tântalo (tantalita) ou 
estanho (cassiterita) são os principais bens minerais 
produzidos. Estes mesmos minerais acrescidos de 
minerais de lítio podem figurar entre os subprodutos 
das quatro lavras. Em dois pontos são citadas as 
rochas encaixantes, sendo elas xisto e clorita xisto. 
As lavras têm status de mina. 

Em trabalho de compilação de dados de
recursos minerais da Folha Barbacena (1:250.000), 
Pinto e Padilha (2000) apresentam uma tabela 
de recursos minerais com trinta jazimentos de 
estanho, alguns poucos com tântalo, nióbio e 
djalmaíta associados como subprodutos, e um 
deles, adicionalmente, com minério de lítio, 
estando a maioria em processo de reavaliação 
de reservas e/ou recuperação ambiental. São 
também apresentados trinta e cinco jazimentos 
de tântalo, a grande maioria deles com estanho 
e nióbio associados como subprodutos e alguns, 
adicionalmente, com djalmaíta, sendo oito, do total, 
também com minério de lítio. Alguns destes pontos 
que apresentam alguma informação econômica 
estão em processo de reavaliação de reservas. 
Adicionalmente são apresentados cento e cinquenta 
e um pontos de pegmatitos, que aparentemente 
tratam-se de ocorrências. Os autores fazem um 
abrangente relato sobre os pegmatitos da região. 

No mapa geológico da Folha São João del Rei 
(1:100.000), do Projeto Sul de Minas (centro - norte 
da Folha Barbacena - 1:250.000), Ribeiro et al. (2003) 
assinalam várias ocorrências de pegmatito e duas 
de estanho nos domínios do Granitoide Ritápolis, 
várias ocorrências de pegmatito no Granitoide 
Cassiterita, uma ocorrência de estanho no Tonalito 
Espraiado, uma mina ou garimpo inativo de estanho, 
uma ocorrência de estanho e duas ocorrências 
de pegmatito no Diorito Brumado, sendo todas 
estas rochas ígneas de idade paleoproterozoica, e 
uma ocorrência de estanho e várias de pegmatito 
nas Faixas Greenstone, com idade arqueana e/
ou paleoproterozoica. Todos estes jazimentos se 
concentram na extremidade noroeste da Folha São 

João del Rei. Segundo os autores, pegmatitos são 
frequentes nas áreas dos granitoides Ritápolis, Fé 
e Cassiterita, onde geralmente contêm cassiterita, 
tantalita, microlita, columbita, espodumênio e berilo 
como minerais economicamente significativos, além 
de uma rica mineralogia (granada, epidoto, brookita, 
zircão, zircão hafnífero, monazita, rutilo, titanita, 
magnetita, ilmenita, hematita, xenotímio, lepidolita, 
microlita, zinvaldita, gahnita, holmquistita, topázio, 
apatita e pirocloro) que fornece espécimes raros e 
minerais de coleção.

Já no mapa geológico da Folha Lavras 
(1:100.000), do Projeto Sul de Minas, logo a oeste da 
Folha São João del Rei (noroeste da Folha Barbacena 
- 1:250.000), Quéméneur et al. (2003) assinalam 
cinco minas ou garimpos de estanho e tântalo, três 
deles ativos, e várias ocorrências de pegmatitos 
nas Faixas Greenstone, com idade arqueana e/
ou paleoproterozoica, e várias ocorrências de 
pegmatitos em domínio de Ortognaisse bandado, 
com idade arqueana e/ou paleoproterozoica, no 
quadrante nordeste da folha, onde se localiza a 
famosa mina da Volta Grande. 

Quéméneur et al. (2003) salientam que 
numerosos corpos pegmatíticos ocorrem ao longo 
do vale do Rio das Mortes, entre o limite leste da 
folha e Volta Grande. Os autores os dividem em dois 
campos: o de Volta Grande e o da Barra. O campo de 
Volta Grande é caracterizado por corpos de grandes 
dimensões ricos em espodumênio, enquanto o da 
Barra compreende veios irregulares de pequena 
espessura formando um reticulado nos anfibolitos 
encaixantes.

Em trabalho de compilação de dados de 
recursos minerais da Folha Divinópolis (1:250.000), 
Perillo e Heineck (2000) salientam a presença de 
enxames de diques pegmatíticos eventualmente 
mineralizados em Sn e/ou Ta, e que mais raramente 
são também portadores de Nb, Li e Rb, na porção 
meridional da folha, mais especificamente nas regiões 
de Ritápolis e Resende Costa (centro-sul da Folha 
Divinópolis - Folha Entre Rios de Minas 1:100.000) e 
Cristiano Otoni (sudeste da Folha Divinópolis - Folha 
Conselheiro Lafaiete 1:100.000). O maior número 
de corpos conhecidos, de acordo com o cadastro de 
Pires e Pires (1992 apud PERILLO; HEINECK, 2000), 
encontra-se nas circunvizinhanças de Penedo e 
Ramos, onde os depósitos mais importantes recebem 

Tabela 9.2: Características dos pegmatitos produtores de lítio da Província Pegmatítica de São João del Rei. Fonte: base 
de recursos minerais GEOBANK, da CPRM.

Toponímia
Substância 
Principal

Substâncias Secundárias Status Rocha Encaixante Município

Urubu Nióbio Lítio, tântalo, estanho Mina São Tiago
Volta Grande (Corpo A) Tântalo Nióbio, lítio, estanho Mina Xisto Nazareno

Tanque (Cagengá, Urubu) Estanho Nióbio, lítio, tântalo Mina Clorita xisto São Tiago
Volta Grande (Rio das Mortes 

- Corpo E)
Nióbio Lítio, tântalo, estanho Mina Nazareno
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denominações como Zé Estrangeiro, Cascalho 
Preto, Sossego e Barro Vermelho (PIRES; PORTO 
JR., 1986 apud PERILLO; HEINECK, 2000). Um outro 
agrupamento de corpos pegmatíticos está situado 
na região de Buarque de Macedo (PINTO; DUARTE, 
1977 apud PERILLO; HEINECK, 2000). No total, são 
cerca de duas dezenas de corpos mineralizados, 
principalmente em estanho, alguns poucos em 
tântalo, em meio a quase sessenta outros corpos 
de pegmatitos aparentemente estéreis ou sem 
evidências de conter concentrações metálicas. 

Em trabalho de mapeamento geológico da 
Folha Entre Rios de Minas - 1:100.000 (Projeto Campo 
das Vertentes), no centro-sul da Folha Divinópolis - 
1:250.000, foram cadastrados vários pontos, entre 
minas e garimpos inativos e ocorrências, de estanho 
(cassiterita) e pegmatitos, na porção sul da folha. Os 
pegmatitos estão encaixados nos granitos Ritápolis 
e Rezende Costa, ambos paleoproterozoicos, e na 
Unidade Máfica-Ultramáfica do Grupo Barbacena, 
de idade paleoproterozoica (SILVA; BALTAZAR, 2013). 
Em trabalho de mapeamento geológico da Folha 

Conselheiro Lafaiete - 1:100.000 (Projeto Campo 
das Vertentes), no sudeste da Folha Divinópolis 
- 1:250.000, foram cadastrados nove pontos de 
garimpos inativos relacionados a pegmatitos, alguns 
dos quais são referidos na literatura (e.g. PERILLO; 
HEINECK, 2000) como antigos produtores de 
estanho e/ou nióbio/tântalo, na porção sudoeste da 
folha. Os pegmatitos estão encaixados na Unidade 
Gnaisse Caatinga, tonalítica e paleoproterozoica, nas 
proximidades do Granito Cupim, paleoproterozoico 
(SANTOS; BALTAZAR, 2013).

9.5 - NOROESTE DO RIO DE JANEIRO/SUDESTE 
DE MINAS GERAIS 

Esta área compreende corpos pegmatíticos 
portadores de minerais de lítio descritos na região do 
município de Cantagalo, no estado do Rio de Janeiro, 
e oito processos de requerimento de pesquisa, 
junto ao DNPM, para minerais de lítio localizados no 
extremo sudeste do estado de Minas Gerais (Figura 
9.13).

Figura 9.13: Área com pegmatitos portadores de minerais de lítio (pontos pretos) do noroeste do Rio de Janeiro (fonte: 
base de recursos minerais GEOBANK, da CPRM) e centroides de poligonais de processos para lítio do sudeste de Minas 

Gerais (estrelas vermelhas). 
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Figura 9.14: Mapa de localização das áreas pegmatíticas do estado do Rio de 
Janeiro. Fonte: Menezes (1997).

Segundo Menezes (1983, 1997), os pegmatitos 
do estado do Rio de Janeiro distribuem-se de modo 
desigual, podendo se observar áreas de concentração 
dos mesmos. As informações obtidas por este 
autor, desde 1977, sobre a geologia, mineralogia e 
geoquímica destes pegmatitos possibilitaram o seu 
agrupamento em cinco áreas distintas: Barra Mansa-
Barra do Piraí, Paraíba do Sul, Niterói-Rio Bonito, 
Casemiro de Abreu-Glicério e Cantagalo-São Fidélis 
(Figura 9.14). 

Sob o ponto de vista tectônico, a região 
se enquadra no contexto da Província Estrutural 
Mantiqueira (ALMEIDA et al., 1977), no domínio 
do Orógeno Araçuaí, (ALMEIDA, 1977; PEDROSA-
SOARES et al., 1998), de idade neoproterozoica-
cambriana e gerado no Ciclo Brasiliano. 

Segundo Menezes (1983), na área de 
Cantagalo-São Fidélis destaca-se a região próxima à 
vila de Boa Sorte, município de Cantagalo, no noroeste 
do estado, onde são conhecidos vários pegmatitos 
que se distinguem dos demais por conter minerais 
de lítio. O autor relata a presença de mica litinífera 
pálida, rubelita e lepidolita em alguns pegmatitos 
e associa o lítio a uma fase tardia sódica. Não é 
citado nenhum dado sobre a produção de minerais 
de lítio, a quantificação de reservas ou o potencial 
destes pegmatitos para conter depósitos do metal. 
Menezes (1982) descreve rubelita e lepidolita como 
os minerais de lítio mais importantes encontrados na 
região. Sobre a última, o autor relata estar associada 

a turmalina e moscovita, geralmente em placas 
pequenas ou em agregados de escamas finas, tendo 
sido observada em dois pegmatitos, no de Esmério 
e no Córrego do Ouro - Morgado. A mica litinífera 
pálida ocorre em diminutas palhetas, crescida 
sobre o quartzo, o feldspato ou a turmalina, e nas 
cavidades, provavelmente originada durante a fase 
de albitização, tendo sido observada nos pegmatitos 
de Esmério, Boa Sorte Superior e Córrego do Ouro-
Morgado.

Menezes (1983) descreve os dois pegmatitos 
na região nos quais é encontrada lepidolita. O 
pegmatito do Esmério encontra-se encaixado em 
mármores e anfibolitos, é bastante homogêneo, 
lenticular, de direção NW-SE, com cerca de 150 
a 200 m de extensão e 40 a 50 m de largura. 
É composto por microclina pertítica, quartzo, 
albita, moscovita, biotita e turmalina (rubelita) e, 
localmente, o feldspato encontra-se muito alterado 
para caulim. Lepidolita pode ser encontrada nos 
núcleos albitizados. Granada ocorre, localmente, no 
feldspato. O pegmatito Córrego do Ouro-Morgado 
é um dique de direção NE-SW e mergulho para NW, 
encaixado em anfibolitos e mármores. Sua extensão 
é inferior a 200 m e sua largura não chega a 10 m. 
Sua mineralogia é composta por quartzo, feldspato, 
micas (biotita, moscovita e lepidolita), turmalina, 
granada e berilo. Na parte central do afloramento, 
a aproximadamente 3 m de sua base, existe, 
internamente no corpo, uma fratura preenchida 
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por albita, quartzo, turmalinas, biotita, moscovita, 
lepidolita e granada.

A área de Boa Sorte, na qual são descritas 
mais de uma dezena de pegmatitos, se estende 
por cerca de 100 km e seus pegmatitos cortam 
mármores e anfibolitos, em sua porção ocidental, 
enquanto, na oriental, cortam, preferencialmente, 
biotita gnaisses e biotita-granada gnaisses. Os 
corpos pegmatíticos mais evoluídos encontram-se 
encaixados entre mármores e anfibolitos, em zonas 
de falhas transversais, enquanto aqueles encaixados 
nos gnaisses são corpos de mineralogia mais simples, 
menos evoluídos e restritos (MENEZES, 1983, 1997). 
Este autor chama atenção para o fato de que o 
hidrotermalismo atingiu apenas os pegmatitos e 
não as encaixantes, como os mármores, conhecidos 
por serem facilmente substituídos por soluções 
hidrotermais. Segundo Menezes (1983), a maior 
parte dos corpos é de pegmatitos homogêneos com 
textura gráfica. Sua direção predominante é NE-SW 
até E-W. Quanto à sua espessura, predominam os 
inferiores a 5 m, mas existem corpos com espessura 
entre 10 e 50 m (MENEZES, 1997).

Segundo o mapa geológico da Folha Santo 
Antônio de Pádua (1:100.000) (HEILBRON et al., 2009), 
afloram, na região, rochas da sequência supracrustal 
neoproterozoica do Grupo Italva, constituído por 
mármores, anfibolitos, paragnaisses, gnaisses, 
xistos, rochas cálcio-silicáticas e metaultramáficas, 
e rochas graníticas neoproterozoicas do Complexo 
Rio Negro, formado por hornblenda-biotita gnaisses 
migmatíticos, tonalíticos a graníticos, e da Suíte 
Cordeiro, formada por (granada)-(moscovita)-biotita 
leucogranitos.

Os pegmatitos de Cantagalo-São Fidélis são 
compostos por feldspato potássico, plagioclásio 
(inclusive albita), quartzo, moscovita, biotita, 
lepidolita, granada, turmalina (inclusive rubelita), 
apatita, berilo, pirita, magnetita e caulim. Esta área 
já teve importante produção, principalmente de 
feldspato, e tem também potencial para a produção 
de caulim e turmalina gemológica (MENEZES, 1983, 
1997). 

A pesquisa na base de dados de recursos 
minerais da CPRM (Geobank) levou a um grupo de 
dez pontos de pegmatitos na região de Cantagalo, 
alguns deles citados por Menezes (1982, 1983, 
1997). Feldspato é o principal bem mineral produzido 
em oito deles, turmalina, em um, e berílio, em 
outro. Turmalina é um subproduto em duas lavras 
e vermiculita, em uma. Lepidolita é citada como 
integrante da associação mineral de dois pegmatitos. 
Seis pegmatitos estão encaixados em rochas 
graníticas e três em metassedimentos. A oito deles 
é atribuído o status de mina. Não há requerimentos 
de pesquisa mineral para lítio junto ao DNPM, nesta 
região.

Correia-Neves (1997) se refere à área 
pegmatítica Canta Galo - São Fidélis, considerada 
pelo autor como um campo pegmatítico, como uma 

área que parece ser interessante para minerais de Li, 
citando Menezes (1983).

No sudeste de Minas Gerais não são descritas 
ocorrências de lítio. Os oito processos de requerimento 
de pesquisa para minerais de lítio aí localizados 
(Figura 9.13) estão posicionados em uma área 
compreendida entre 36 e 119 km a norte-noroeste 
do agrupamento de pegmatitos de Cantagalo. Eles 
são dos anos de 1985, 1987 e 1988 e as substâncias 
requeridas são lítio ou espodumênio ou lepidolita 
e caulim ou ambligonita. Todos os processos estão 
na fase de Autorização de Pesquisa, o que significa 
que os relatórios de pesquisa ainda não foram 
apresentados. Deste conjunto de processos, os dois 
situados mais a norte (Figura 9.13) estão inseridos 
em domínios da Folha Carangola (1:100.000), 
mapeada por Noce et al. (2009). Segundo estes 
autores, a geologia no entorno das poligonais destes 
dois processos é formada, predominantemente, 
por rochas do Grupo Andrelândia, uma unidade 
supracrustal neoproterozoica constituída por 
paragnaisses com intercalações de rochas cálcio-
silicáticas e raros anfibolitos, e do Complexo Juiz 
de Fora, constituído por ortognaisses migmatíticos 
de idade paleoproterozoica. Ocorrem ainda corpos 
graníticos neoproterozoicos tipo-I, da Suíte Galiléia. 
Pequenos corpos da Suíte Leopoldina, constituída 
por gnaisses e granitoides charno-enderbíticos, bem 
como da Suíte Pangarito, constituída por granada-
biotita granitos e granada leucogranitos, ambas 
neoproterozoicas, são de ocorrência localizada. Os 
quatro processos situados na porção intermediária do 
conjunto (Figura 9.13), logo a sul dos dois processos 
descritos acima, estão inseridos em domínios da 
Folha Muriaé (1:100.000), mapeada por Romano e 
Noce (2002), no contexto do Projeto Sul de Minas. 
Estes requerimentos estão situados em domínios 
da unidade de Granada Charnockito Foliado, do 
Plutonito Pangarito (granito gnaisse com feições 
migmatíticas frequentes) e do Complexo Quirino 
(hornblenda-biotita ortognaisse granodiorítico 
migmatizado), os dois primeiros neoproterozoicos 
e o último, paleoproterozoico. Um processo situado 
no extremo sul do conjunto (Figura 9.13) está 
inserido em domínios da Folha Santo Antônio de 
Pádua (1:100.000), mapeada por Heilbron et al. 
(2009). Segundo os autores, a geologia no entorno 
da poligonal deste processo é formada por rochas 
do Grupo Andrelândia, uma unidade supracrustal 
neoproterozoica constituída por paragnaisses 
com intercalações de quartzito, anfibolito e rocha 
cálcio-silicática, da Suíte Barreiro, proterozoica e 
constituída por metagabro e metagabro norito, do 
Complexo Quirino, paleoproterozoico e constituído 
por hornblenda-biotita gnaisse e biotita gnaisse 
migmatíticos, e da Suíte Salvaterra, neoproterozoica 
e constituída por granada charnockito a leucogranito. 
O processo situado no extremo oeste do conjunto 
está inserido em domínios do Complexo Mantiqueira 
(hornblenda-biotita ortognaisse tonalítico a granítico 
e anfibolito), paleoproterozoico, nas proximidades 
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do contato com rochas da unidade enderbítica 
do Complexo Juiz de Fora (gnaisse enderbítico a 
charnockítico), paleoproterozoico, segundo mapa 
geológico da Folha Ubá (1:100.000) (NOCE et al., 
2003). 

Orcioli (1997) descreve o corpo pegmatítico da 
Fazenda São Domingos, em Muqui, no extremo sul 
do estado do Espírito Santo, que já produziu topázio 
azul, caulim e feldspato. Ele encontra-se posicionado 
no contato entre gnaisses cataclásticos e granito 
pegmatoide e pode apresentar contato gradacional 
com este último. Possui uma forma oval, com dois 
eixos ortogonais de dimensões de 170 m e 70 m, com 
continuidade, em profundidade, de pelo menos 50 m. 
O pegmatito é zonado e apresenta petalita na zona de 
núcleo e na zona adjacente a esta. Tentativamente, 
este pegmatito poderia se inserir nesta área aqui 
descrita com indícios de mineralizações de lítio.

9.6 - REGIÃO DE ITAMBÉ, SUL DA BAHIA

A região do extremo sul do estado da Bahia, 
quase no limite com Minas Gerais, abriga corpos 
pegmatíticos pertencentes à Província Pegmatítica 
Oriental do Brasil (PAIVA, 1946) ou à Província 
Pegmatítica Atlântica (SUSZCSYNSKI, 1975). Silva, 
Cunha, Marinho (1996) sugerem reconceituar o 
domínio pegmatítico entre Vitória da Conquista 
e o limite sul da Bahia como Província Pegmatítica 
de Itambé. Segundo estes autores, o arcabouço 
geológico da região se insere na zona de passagem do 
Cráton do São Francisco para a Faixa de Dobramentos 
Araçuaí. Correia-Neves (1997) engloba os pegmatitos 
da região no Distrito Pegmatítico de Vitória da 
Conquista (Sul da Bahia). Trabalhos recentes, como 
Pedrosa-Soares et al. (2011a), mantêm a região como 
distrito da Província Pegmatítica Oriental do Brasil, 
constituindo um dos dois distritos pegmatíticos 
desta província localizados fora do Orógeno Araçuaí, 
situando-se no Cráton do São Francisco (Figura 9.15). 

Segundo Silva, Cunha, Marinho (1996), a região 
é portadora de minerais industriais, ornamentais, 
preciosos, metálicos e radioativos. Entretanto, o 
feldspato constitui um mineral de destaque, tendo 
sido alvo do Projeto Feldspato Itambé (CUNHA, 
1980). 

Os registros da exploração de pegmatitos 
na região remontam ao início do século XX, com 
a descoberta de água-marinha, a noroeste de 
Itambé. Entre 1935 e 1940, uma variada gama de 
minerais foi descoberta. No período da Segunda 
Guerra Mundial, elevaram-se os preços de metais 
raros e minerais como berilo, columbita-tantalita 
e ambligonita passaram à vanguarda do interesse 
industrial. Na década de 1950 houve a instalação 
de empresas que introduziram novas técnicas de 
extração, com maior produção de berilo, columbita 
e ambligonita. Monazita, mica e água-marinha 
foram produzidas como subprodutos ou produtos 
de atividade paralela. Nos anos 60, com a baixa dos 

preços e produção comprometida pelo esgotamento 
das lavras, houve uma diminuição da produção de 
berilo, columbita e ambligonita. Na década de 1970, 
o feldspato tornou-se o mineral mais importante 
da região, em função da demanda da indústria 
cerâmica, mantendo-se o interesse em gemas, 
especialmente água-marinha. Ao final desta década 
realizou-se o Projeto Pegmatitos de Itambé (SILVA 
et al., 1977), que selecionou três áreas principais 
de ocorrência de pegmatitos. Entre 1980 e 1990, a 
atividade sofreu colapso na região, restringindo-se à 
atividade garimpeira ou de pequenos mineradores 
que procuravam, principalmente, feldspato e água-
marinha. 

De uma forma geral, independentemente de 
sua mineralização, estes pegmatitos são descritos 
como lenticulares e venulares, exibem estruturação 
interna, como descrito por Cameron et al. (1949), 
encontram-se encaixados em rochas metamorfisadas 
em médio e alto grau, chegam a ter grandes 
dimensões de afloramento e não se encontram na 
vizinhança de possíveis granitos parentais. Quando 
alojados nos xistos, são concordantes, enquanto 
em rochas mais competentes, são discordantes, 
exibem mineralogia acessória simples composta 
por moscovita, muito pobre em Li e com teores 
razoáveis de Fe, berilo, muitas vezes do tipo água-
marinha, columbo-tantalita, com teores em Ta2O5 
de 30%, monazita, samarskita e, mais raramente, 
ambligonita, cassiterita e turmalina (ANDRADE et al., 
1977 apud CORREIA-NEVES, 1997). 

Segundo Silva et al. (1977) existem três direções 
principais de fraturas na região: NW-SE, ENE-WSW 
e WNW-ESE, sendo que as duas primeiras abrigam, 
mais comumente, pegmatitos. No que tange à sua 
encaixante, a maioria dos corpos encontra-se alojada 
na sequência metassedimentar do Supergrupo 
Espinhaço, principalmente nas fácies mais xistosas 
(micaxistos feldspáticos e sillimanita quartzitos), 
sendo mais raros nos micaxistos conglomeráticos 
e nos níveis quartzíticos. Estes autores observaram 
uma relação entre as composições do pegmatito 
e de sua encaixante, com os produtores de água-
marinha sendo mais frequentes nos leptitos 
(rochas gnáissicas de granulação fina), enquanto 
os produtores de mica são mais frequentes nos 
micaxistos. Os primeiros tendem a ser homogêneos 
e ocupam fraturas, enquanto os outros tendem a ser 
heterogêneos. O número de pegmatitos encaixados 
nos micaxistos conglomeráticos e nos quartzitos é
pequeno.

Dentre os elementos químicos que compõem 
parte da metalogenia dos pegmatitos da região 
estão berílio, nióbio, tântalo, urânio, lítio, estanho 
e bismuto. Boro, cloro e flúor foram identificados 
como os principais voláteis. O lítio ocorre na 
forma de lepidolita ou ambligonita e apenas em 
uma ocorrência da área 2 concentra-se de forma 
significativa, juntamente com o estanho (SILVA; 
CUNHA; MARINHO, 1996) (Figura 9.15).
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Figura 9.15: Pegmatitos do sul da Bahia. 1 - Cidade; 2 - Outras localidades; 3 - Rio; 4 - Aeroporto; 5 - Campo de pouso; 
6 - Divisão Estadual; 7 - Rodovia; BR- Federal e BA- Estadual; 8 - A-1: Área 1, A-2: Área 2 e A-3: Área 3; 9 - Pegmatitos das 
áreas A-1, A-2 e A-3: Lilito (1), Cristalão (2), Gerais (3), Zé do Coxo (4), Cortesia (5), Batata (6), Lagoa do Inocêncio (7), 
Sítio Novo (8), Delhi (9), Cantil (10), Baixão (11), Ruche (12), Natal (13), Boa Sorte (14), Nova Aurora (15), Zeca Tampinha 

(16) e Cari (17). Fonte: Silva, Cunha, Marinho (1996).

Silva, Cunha, Marinho (1996) ressaltam que 
nenhum batólito granítico que se relacione aos 
pegmatitos foi encontrado na região, bem como 
não se observa uma zoneografia na distribuição 
dos corpos. Segundo Silva et al. (1977) não existem 
evidências suficientes para classificar os pegmatitos 
de mineralogia complexa da região de Itambé como 
do grupo dos pegmatitos exteriores ou distais a um 
grande corpo granítico, o que poderia contribuir para 
encontrar o granito parental. Eles consideram ainda 
que a gênese dos pegmatitos possa estar relacionada 
à história do metamorfismo regional, ao seu processo 
de migmatização.

Quanto à idade dos corpos pegmatíticos, 
admite-se que eles sejam mais novos que o 
Supergrupo Espinhaço, uma vez que eles cortam 
litologias desta unidade. Datações pelo método 
U-Th-Pb, de Guimarães (1964 apud SILVA; CUNHA; 
MARINHO, 1996), em monazita e samarskita de 
pegmatitos forneceram idades relativas ao final do 
Ciclo Brasiliano ou ainda mais recentes.

Na região de Itambé, Silva et al. (1977) e Silva, 
Cunha, Marinho (1996) distinguiram pegmatitos 
homogêneos e heterogêneos, segundo o grau de 
diferenciação da estrutura interna. Nos heterogêneos 
são facilmente caracterizadas as zonas estruturais 
propostas por Johnston Jr. (1945a):

• Zona I: corresponde à parte externa do 
pegmatito, com mica “rabo-de-peixe” 
no contato com a encaixante. Na região 
geralmente é pouco desenvolvida; 

• Zona II: caracterizada por uma mistura 
homogênea de quartzo e feldspato, 
geralmente em textura gráfica, associada 
à mica;

• Zona III: definida pelo desenvolvimento 
de grandes cristais de feldspato, 
enquanto quartzo e moscovita ocorrem 
em pequenas quantidades. Zona onde 
albitização ocorre preferencialmente. 
Ocorrência de feldspato, além de berilo 
e columbita-tantalita, com contato com o 
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núcleo, onde desenvolvem-se rosetas de 
mica;

• Zona IV: corresponde ao núcleo do 
pegmatito, onde o quartzo leitoso, branco 
e cinza, predomina, mas ocorrem também 
quartzo hialino e quartzo rosa. Esta zona 
pode conter berilo, feldspato e biotita, os 
dois últimos muito raros. 

Silva et al. (1977) consideram como 
pegmatitos simples aqueles com mineralogia pouco 
diversificada, com ausência ou pequena quantidade 
de minerais raros. Os de alto conteúdo de metais 
raros foram considerados complexos.

Os pegmatitos que exibem mineralogia de 
lítio encontram-se entre os complexos. Silva et al. 
(1977) e Silva, Cunha, Marinho (1996) classificam o 
corpo Morro da Glória como portador da associação 
mineral de interesse econômico berilo-columbita-
tantalita-monazita-lepidolita, enquanto o corpo 
Lagoa do Inocêncio, presente na área 2 (Figura 9.15), 
como portador da associação berilo-ambligonita-
columbita-tantalita-cassiterita-mica-turmalina. 
No primeiro, uma pequena auréola de lepidolita 
na borda de cristais de moscovita é a forma de 
ocorrência de lítio, caracterizando não mais que um 
indício, próximo ao contato entre as zonas III e II. A 
principal ocorrência de lítio na região é a do pegmatito 
Lagoa do Inocêncio, um depósito de ambligonita já 
esgotado por extrações antigas. Nele, a ambligonita 
foi classificada como montebrasita, branco-leitosa, 
a qual era encontrada na forma de bolsões de 
tamanhos e formas variadas, dispersos na zona III 
ou, menos comumente, na zona II, rente ao contato 
com aquela. Nas bordas dos cristais foi descrita 
uma alteração mais clara, de granulação mais fina e 
aspecto argiloso. A zona III tem dimensões estimadas 
em aproximadamente seis metros. Lepidolita ainda 
ocorre como mineral raro no pegmatito Bananeira I. 

A Província Pegmatítica de Itambé, de Silva 
et al. (1977), foi dividida em três áreas: uma nos 
vales dos rios Jibóia e Pardo, no centro-norte e 
noroeste da região, outra próxima a Encruzilhada, 
no oeste-sudoeste, e a terceira entre Macarani e 
Maiquinique, no sudeste, respectivamente áreas 1, 
2 e 3 da figura 9.15. Correia-Neves (1997) confere 
novas designações a estas áreas, quais sejam, Campo 
Pegmatítico de Itambé (área I), Campo Pegmatítico 
de Encruzilhada (área II) e Campo Pegmatítico de 
Macarani-Maiquinique (área III). Segundo este 
autor, os dados indicam que se trata de um distrito 
metalogeneticamente caracterizado pela ocorrência 
de Be, em todos os seus campos, por valores de 
Nb maiores que os de Ta e pequenos teores de 
Li, dominantemente nos campos de Itambé e 
Encruzilhada, e de U, Th e ETR, essencialmente no 
Campo de Itambé; pela ocorrência de Sn somente 
em um corpo, de Encruzilhada, e pela presença de B 
em todo distrito, com predominância no Campo de 
Encruzilhada. 

Campo Pegmatítico de Itambé

É considerado o mais importante do distrito. 
Seus pegmatitos geralmente são de grandes 
dimensões, têm estrutura zonada e mineralogia 
acessória representada por mica, berilo, columbita-
tantalita (Ta2O5 < 30%), monazita, samarskita e 
fluorita. 

O pegmatito Morro da Glória localiza-se neste 
campo. Trata-se de um pegmatito heterogêneo, 
com 1.310 m de comprimento por 130 m de largura 
máxima. Encontra-se alojado discordantemente em 
xisto feldspático. Este pegmatito não exibe a zona I 
e quartzo e feldspato, em intercrescimento gráfico, 
compõem a mineralogia essencial. Os principais 
minerais acessórios são moscovita, berilo, columbita 
e gahnita. A zona III é composta por massas e cristais 
gigantes de feldspato, com menores proporções 
de mica, berilo e columbita. Localmente, as zonas 
II e III encontram-se misturadas num complexo 
indiferenciado, com desenvolvimento de textura 
gráfica e bolsões que contêm agregados de quartzo, 
cleavelandita, berilo, moscovita, lepidolita e raras 
quantidades de turmalina e bismutita. Sua zona IV 
é composta por quartzo leitoso, com manchas de 
quartzo rosa e cavidades preenchidas por quartzo 
hialino e cleavelandita, além de cristais incrustados 
de berilo. É considerado um pegmatito complexo. 
Contém ainda clorita, água-marinha, verdelita, 
indigolita, afrisita, columbita-tantalita, monazita e 
caulim.

Campo Pegmatítico de Encruzilhada

Abriga pegmatitos homogêneos e zonados, 
sempre com uma mineralogia simples composta por 
mica, berilo, columbita-tantalita, muito pobre em 
Ta, e turmalina. Esta última o distingue dos demais 
campos. Segundo Silva et al. (1977) e Silva, Cunha, 
Marinho (1996), com exceção do pegmatito Lagoa 
do Inocêncio, de mineralogia complexa, tanto os 
homogêneos quanto os diferenciados têm uma 
mineralogia simples. 

Segundo Silva, Cunha, Marinho (1996), 
o pegmatito Lagoa do Inocêncio exibe grandes 
dimensões e zoneamento perfeito, sendo o único na 
região onde houve detecção e exploração de minerais 
de lítio e de estanho. A sua exploração teve o apogeu 
entre 1940 e 1957 e foi desenvolvida principalmente 
na zona III e em parte da zona II, mais propensas a 
conter mineralizações de berilo, columbita-tantalita, 
montebrasita, cassiterita, mica e turmalina. O teor 
de montebrasita foi estimado em 1,08%. 

Campo Pegmatítico de Maiquinique-Macarani

Campo com menor variedade de minerais 
acessórios. Os mais comuns são mica e berilo, 
mas columbitas e turmalina podem ocorrer 
esporadicamente. Os mais comuns são os pegmatitos 
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homogêneos ou pouco diferenciados, produtores de 
mica. Para este campo, Andrade et al. (1977 apud 
CORREIA-NEVES, 1997) descrevem um forte controle 
litológico das mineralizações. Os corpos produtores 
de água-marinha estão encaixados em gnaisses, 
enquanto os produtores de mica estão encaixados 
em sillimanita-mica xistos. 

Ao final de sua análise, Correia-Neves (1997) 
considera que o campo possa vir a fornecer, além 
dos minérios principais (feldspatos, micas e caulim), 
quantidades relativamente pequenas de berilo, 
columbo-tantalita e cassiterita. 

9.7 - SUL DE TOCANTINS

O sul/sudeste do estado do Tocantins abriga 
concentrações de lítio, duas das quais exibem 
requerimento em fase de autorização de pesquisa 
para minério de lítio, junto ao DNPM. O mineral 
de lítio descrito é a lepidolita, encontrada em 
pegmatitos da Província Gemológica São Valério-
Mata Azul (RIBEIRO et al., 2010). 

Segundo Frasca, Moraes, Villas Boas (2006) 
e Frasca e Lacerda Filho (2010), a Província 
Gemológica São Valério da Natividade-Mata Azul se 
estende na região homônima abrangendo uma área 
de aproximadamente 200 km de comprimento e 30 
km de largura, com trend de N25E a N30E, com a 
maior parte inserida na Folha Alvorada (1:250.000). 
Nesta província, as mineralizações são de granada, 
turmalina, topázio, cianita, zircão, quartzo rosa, 
moscovita, coríndon, lepidolita e água-marinha, além 
de rocha ornamental. Em termos geotectônicos, 
a região da Folha Alvorada se insere na Província 
Tocantins, na área de encontro das faixas Araguaia 
e Brasília.

O contexto das mineralizações gemológicas 
é caracterizado por apófises, stocks e veios 
discordantes, principalmente associados a fácies 
pegmatíticas e hidrotermais relacionadas ao Granito 
Mata Azul, de idade de 556 Ma (U-Pb; KITAJIMA, 
2002). Trata-se, principalmente, de intrusões de 
composição granítica, leucocráticas, de granulação 
muito grossa e textura pegmatoide. 

As mineralizações estão encaixadas 
no embasamento granito-gnáissico Almas-
Cavalcante, paleoproterozoico, no Grupo Serra 
da Mesa, interpretado como uma sequência rifte 
paleoproterozoica, e na Suíte Alcalina do Peixe, 
mesoproterozoica, de ca. 1,4 Ga (U-Pb; KITAJIMA, 
2002). Posteriormente, com o mapeamento 
geológico da Folha Alvorada e o levantamento 
de seus recursos minerais, Lacerda Filho, Frasca, 
Ribeiro (2010) descrevem ainda como encaixantes 
dos pegmatitos, a Formação Ticunzal (paragnaisse 
e xistos), paleoproterozoica, de idade de
ca. 2,2 Ga. 

Os pegmatitos da região de Palmeirópolis-Jaú 
encontram-se encaixados em cúpulas graníticas ou 

nas rochas encaixantes representadas pelo Grupo 
Serra da Mesa e pela Formação Ticunzal, sendo 
correlacionáveis, geneticamente, aos granitos 
neoproterozoicos da Suíte Mata Azul (RIBEIRO et al., 
2010).

Os diques e greisens pegmatoides são 
predominantemente discordantes da foliação (S0/
S1) dos metassedimentos do Grupo Serra da Mesa 
e são mais frequentes nas proximidades dos corpos 
graníticos. A relação das intrusões pegmatíticas 
com o Complexo Almas-Cavalcante é controlada 
por zonas de cisalhamento dúctil do Sistema de 
Lineamentos Transbrasilianos (SCHOBBENHAUS 
et al., 1975 apud FRASCA; MORAES; VILLAS BOAS, 
2006), materializado por um sistema de falhas 
transcorrentes de cinemática dextral, orientadas 
N25-30E, de médio e alto ângulo, com lineação de 
estiramento sub-horizontal a oblíqua. A relação do 
Granito Mata Azul com a Suíte Alcalina de Peixe é 
intrusiva e de caráter rúptil. O contato com o Grupo 
Serra da Mesa é intrusivo, rúptil a rúptil-dúctil.

Os dados de campo e geocronológicos 
(isócrona Sm-Nd em granada: 551,9 ± 4,1 Ma; 
FRASCA; LIMA; BRITO, 2005) indicam que o 
evento mineralizante das gemas é de idade 
neoproterozoica, formado durante o Ciclo
Brasiliano. 

Segundo Frasca e Lacerda Filho (2010), a 
Formação Ticunzal tem idade paleoproterozoica de 
2,2 Ga e idades TDM entre 2,2 e 2,8 Ga. É composta por 
paragnaisse, biotita gnaisse, localmente granadífero, 
estaurolita-cianita-biotita xisto, moscovita-sericita-
biotita-quartzo xisto, clorita-quartzo xisto e grafita 
xisto.

O Grupo Serra da Mesa, por sua vez, também 
é paleoproterozoico, porém marcadamente mais 
novo (entre 1,658 e 1,574 Ma). É composto por 
granada-biotita xisto, biotita-moscovita xisto 
com intercalações de lentes de quartzito rico em 
moscovita, lentes espessas de calcixisto, rocha cálcio-
silicática, metamarga, mármore, calcário dolomítico 
e níveis subordinados de filito e quartzito (FRASCA; 
LACERDA FILHO, 2010). 

A Suíte Mata Azul é neoproterozoica com 
ca. 560 Ma, de caráter pós-colisional e, segundo 
Frasca e Lacerda Filho (2010), é dividida em três 
fácies. A mais antiga é composta por biotita-granada 
sienogranito porfiroclástico, hornblenda granito, 
granada granodiorito e seus correspondentes 
miloníticos, associados a expressivos pegmatitos 
quartzo-feldspáticos e greisens ricos em granada, 
turmalina, quartzo róseo, cianita e berilo. A fácies 
intermediária é constituída de granada-biotita-
moscovita granodiorito e tonalito, moscovita-biotita 
granito e granitos aluminosos, com sienogranitos 
deformados e miloníticos subordinados. A fácies mais 
nova contém granitos diferenciados porfiroblásticos, 
hidrotermalitos, pegmatitos e veios de quartzo de 
grande envergadura.
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10 - MODELO EXPLORATÓRIO

10.1 - INTRODUÇÃO

Este projeto tem um caráter prospectivo e 
o seu principal objetivo é a indicação de possíveis 
extensões das áreas mineralizadas já conhecidas e de 
novas áreas potenciais para a descoberta de depósitos 
de lítio na região do médio rio Jequitinhonha. 

O modelo exploratório foi fundamentado 
na identificação e espacialização dos fenômenos e 
feições geológicos que desempenharam um papel 
na concentração do lítio (e de outros elementos 
associados) e na geração dos depósitos do 
metal na região, ou seja, dos metalotectos, bem 
como na identificação de guias prospectivos das 
mineralizações.

Nem todas as bases iniciais do modelo 
exploratório listadas no capítulo 2, deste relatório, se 
mostraram decisivas ou importantes para a geração 
de minério de lítio ou de concentrações deste metal 
com atributos geológicos de potencial interesse 
econômico, na região. Igualmente, algumas destas 
bases iniciais investigadas não se mostraram 
consistentes, o suficiente, para serem utilizadas como 
guias prospectivos em um programa de pesquisa.

São apresentadas, ainda, três propostas 
secundárias de roteiro de pesquisa que são 
entendidas como de menor probabilidade de lograr 
êxito na procura por depósitos de lítio, na região. 

10.2 - AS CONCENTRAÇÕES DE LÍTIO 
ESTUDADAS

Foram descritos quarenta e cinco pontos 
de pegmatitos com lítio que abrangem boa parte 
das mais importantes concentrações do metal na 
área do projeto, as quais foram classificadas pela 
sua tipologia e status. Este conjunto permite uma 
boa visão da relação das concentrações de lítio 
com a geologia (rochas e estruturas), bem como 
reflete, satisfatoriamente, o histórico da atividade 
de pesquisa e mineração do metal e dá indicações 
sobre a potencialidade de áreas, na região (ver mapa 
geológico, em anexo). 

O Campo Pegmatítico de Itinga é a região 
brasileira mais importante para lítio, tanto do 
ponto de vista das reservas quanto da produção. As 
tipologias de pegmatitos litiníferos mais importantes 
neste contexto atual são as caracterizadas por 
pegmatitos homogêneos com espodumênio e 
pegmatitos zonados com petalita, que podem ou 
não conter espodumênio, conforme classificação 
original de Sá (1977) e Sá e Ellert (1981). A primeira 
delas corresponde à tipologia 1 e a segunda foi 
desmembrada nas tipologias 4, 5 e 6, na classificação 
adotada neste relatório (ver capítulo 8). 

A apresentação, neste projeto, de novos 
pontos de concentração de lítio, incluindo 
ocorrências, depósitos, garimpos e minas inéditos 
no âmbito da literatura geológica, melhora o nível 
de conhecimento do Campo Pegmatítico de Itinga e 
abre novas possibilidades e frentes para a pesquisa 
mineral. Dentre estes pontos inéditos há pegmatitos 
de tipologias interessantes do ponto de vista de 
potencial econômico, como as tipologias citadas 
no parágrafo anterior, bem como corpos de novas 
tipologias definidas neste projeto, também com 
potencial econômico aparente destacado, como as de 
número 2 e 3, na classificação adotada neste relatório 
(ver capítulo 8). Estas tipologias compreendem 
os pegmatitos com zoneamento mineralógico 
nas bordas e com espodumênio, e os pegmatitos 
homogêneos ou zonados, com espodumênio e alta 
proporção de albita, respectivamente. Somam-se às 
características inerentes à tipologia, outros atributos 
geológicos de potencial interesse econômico, 
como a proporção do mineral-minério e dimensões 
observadas dos corpos pegmatíticos.

Cabe salientar que as duas novas concentrações 
de lítio apresentadas neste projeto, no noroeste da 
Folha Novo Cruzeiro, uma delas correspondendo a 
um depósito de espodumênio, a Lavra do Severino 
(ponto LB07), e a outra a uma ocorrência de petalita, 
da Fazenda Antônio Luis (ponto LB08), somadas 
à cartografia, também efetuada neste projeto, da 
continuidade do domínio do Granito Teixeirinha 
presente no sul da Folha Itaobim, até a referida 
região, representam a extensão dos domínios 
do Campo Pegmatítico de Itinga, para sul, e, 
consequentemente, da área prospectável. 

Destaca-se também a locação, em mapa, do 
pegmatito com concentração de lítio da Fazenda 
Bananal (ponto LB39), no extremo centro-leste da 
Folha Araçuaí, cuja tipologia e atributos geológicos lhe 
conferem potencial interesse econômico. Nesta área 
também foram identificadas feições metamórficas 
dos xistos encaixantes que lhe agregam potencial 
(ver item 10.3.4, neste capítulo). Estas observações 
levam à extensão, para oeste, dos limites do Campo 
Pegmatítico de Itinga e, consequentemente, da área 
prospectável. Adicionalmente, a posição do ponto 
LB39, próxima ao Granito Fazenda Areão, abre uma 
nova perspectiva prospectiva considerando-se este 
granito como a possível fonte deste pegmatito.

Outra tipologia presente no Campo 
Pegmatítico de Itinga compreende os pegmatitos 
zonados com lepidolita e ambligonita, definida 
originalmente por Sá (1977) e Sá e Ellert (1981), que 
corresponde à tipologia 7, na classificação adotada 
neste relatório. Não se conhecem registros de 
produção recente de minerais de lítio em pegmatitos 
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desta tipologia, neste campo pegmatítico, o que foi 
ratificado nos trabalhos de campo. Entretanto há 
relatos na literatura que mostram que a produção de 
lepidolita e ambligonita já teve um papel econômico 
importante, no passado. Na Lavra do Urubu (ponto 
LB29), por exemplo, estes minerais foram os principais 
produtos em décadas de produção. Algumas 
lavras do campo são referidas na literatura como 
portadoras de quantidades significativas de lepidolita
(ver capítulo 8).

Em relação ao Campo Pegmatítico de 
Virgem da Lapa - Coronel Murta - Rubelita, não são 
conhecidos registros, na literatura, de produção 
relevante de minerais de lítio em seus pegmatitos, 
o que foi corroborado pelas observações de 
campo, neste projeto. Uma tipologia presente 
neste campo compreende os pegmatitos zonados 
com espodumênio no núcleo de quartzo e no seu 
entorno, definida originalmente por Pedrosa-Soares, 
Correia-Neves, Leonardos (1990), que corresponde à 
tipologia 8, na classificação adotada neste relatório 
(ver capítulo 8). A condição restritiva da forma 
de ocorrência do espodumênio, concentrado no 
núcleo e no seu entorno, apesar de localmente 
volumosa em alguns pegmatitos, limita os valores 
globais (aparentes) de teores de lítio, diminuindo 
os atrativos do minério ou mesmo impedindo a 
sua qualificação como um minério de lítio. Uma 
explotação conjugada com outros bens minerais 
presentes nestes pegmatitos poderia viabilizar a 
economicidade da explotação de espodumênio, 
entretanto seria necessária uma lavra integrada 
de vários corpos. Outra tipologia presente neste 
campo compreende os pegmatitos zonados com 
lepidolita e ambligonita, definida originalmente por 
Sá (1977) e Sá e Ellert (1981), que corresponde à 
tipologia 7, na classificação adotada neste relatório. 
Os relatos conhecidos na literatura sobre a produção 
de minerais de lítio em pegmatitos desta tipologia 
se referem apenas a peças de coleção contendo 
lepidolita (ver capítulo 8).

O Campo Pegmatítico de Curralinho foi 
definido neste projeto, portanto ele e seus 
pegmatitos têm um caráter inédito. Os trabalhos de 
campo não identificaram alguma produção relevante 
de minerais de lítio em seus domínios. Uma das 
tipologias presentes neste campo compreende os 
pegmatitos zonados com lepidolita e ambligonita, que 
corresponde à tipologia 7, na classificação adotada 
neste relatório (ver capítulo 8). A lavra Monte Alto 1 
(ponto LB38), desta tipologia, já produziu lepidolita e 
ambligonita, entretanto, a relevância desta produção 
não tem como ser dimensionada. Outra tipologia 
presente neste campo compreende os pegmatitos 
zonados com espodumênio no núcleo de quartzo e 
no seu entorno, que corresponde à tipologia 8, na 
classificação adotada neste relatório (ver capítulo 
8). Da mesma forma que no Campo Pegmatítico 
de Virgem da Lapa - Coronel Murta - Rubelita, 
a condição restritiva da forma de ocorrência do 
espodumênio, concentrado no núcleo e no seu 

entorno, limita os valores globais (aparentes) de 
teores de lítio. Outra tipologia presente no Campo 
Pegmatítico de Curralinho compreende pegmatitos 
homogêneos ou zonados, com espodumênio e alta 
proporção de albita, a qual foi definida neste projeto 
e corresponde à tipologia 3, na classificação adotada 
neste relatório. As características inerentes a esta 
tipologia, somadas a outros atributos geológicos de 
potencial interesse econômico observados no corpo 
pegmatítico descrito na Lavra do Zué/Dim (LB37), 
como a proporção do mineral-minério e dimensões 
observadas do pegmatito, fundamentaram a sua 
classificação como um depósito de espodumênio 
(ver capítulo 8, neste relatório). 

A apresentação dos novos pontos de 
concentração de lítio do Campo Pegmatítico de 
Curralinho, incluindo um depósito de espodumênio, 
um garimpo de lepidolita e ambligonita e ocorrências 
de espodumênio de tipologias diversas, realçada pelo 
alto conteúdo de espodumênio observado na Lavra 
do Zué/Dim (LB37), aponta para uma concentração 
importante deste metal e para condições favoráveis 
à sua precipitação em líquidos pegmatíticos da 
região, configurando-se uma nova área potencial 
para conter depósitos de lítio. Feições metamórficas 
identificadas em xistos encaixantes dos pegmatitos 
da área lhe agregam potencial (ver item 10.3.4, neste 
capítulo). 

10.3 - METALOTECTOS E GUIAS PROSPECTIVOS

10.3.1 - A Suíte Granítica Єγ4S

10.3.1.1 - Introdução

São comuns, na literatura geológica, os relatos 
da associação de pegmatitos de elementos raros 
(L-C-T) com granitos do tipo S, cristalizados a partir 
de um magma gerado pela fusão parcial de rochas 
metassedimentares (e.g. SHELLEY, 1993). Autores 
como Sá (1977) e Correia-Neves, Pedrosa-Soares, 
Marciano (1986) já correlacionavam, geneticamente, 
os pegmatitos com minerais de lítio das regiões de 
Itinga-Araçuaí e Coronel Murta, respectivamente, às 
rochas graníticas da Suíte Єγ4S.

10.3.1.2 - Relação Temporal com a Tectônica

Sob o ponto de vista tectônico, Cerný (1989a 
apud SELWAY; BREAKS; TINDLE, 2005) salienta 
que granitos férteis geradores de pegmatitos de 
elementos raros são amplamente tardi a pós-
tectônicos, de colocação posterior ao pico do 
metamorfismo regional. Cerný (1991a) salienta que 
não há uma correlação muito bem definida entre a 
filiação tectônica e a assinatura em elementos raros 
dos sistemas granito - pegmatito. Os sistemas L-C-T 
apresentados pelo autor são, principalmente, sin 
a tardi-orogênicos, entretanto os pós-orogênicos 
e anarogênicos são também comuns, o que o 
leva a considerar haver apenas uma tendência da 
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associação destes sistemas com a ambiência sin a 
tardi-orogênica. Segundo o autor, o controle tectônico 
é indireto, se houver, e secundário em relação ao 
controle da rocha fonte. Bradley e McCauley (2013) 
consideram os pegmatitos L-C-T como produtos de 
convergência de placas, podendo ser, a maior parte 
deles, vinculada a colisão, preferivelmente que a 
subducção. Segundos os autores, até o momento, 
poucos ou, mesmo, nenhum pegmatito L-C-T foi 
vinculado a um evento tectônico específico, como 
espessamento de crosta continental durante colisão 
ou subducção, colapso extensional tardi-colisional, 
etc. 

Apesar da ambiência tectônica não parecer ser 
um fator tão crítico na gênese dos sistemas granito - 
pegmatito L-C-T, cabe enfatizar que as características 
da Suíte Єγ4S, neste âmbito, combinam com as mais 
comumente atribuídas a estes, na literatura (ver 
capítulos 3 e 4, neste relatório).

10.3.1.3 - Associação com Descontinuidades 
Geológicas/Geotectônicas Importantes

De acordo com Selway, Breaks, Tindle (2005), 
os pegmatitos de elementos raros L-C-T ocorrem ao 
longo de grandes falhas de escala regional. Segundo 
Cerný (1989a apud SELWAY; BREAKS; TINDLE, 2005), 
os sistemas granito-pegmatito são largamente 
confinados a falhas profundas, contatos batolíticos 
pré-existentes ou limites litológicos. 

Em boa parte da metade sul da área do 
projeto, a estrutura mais proeminente corresponde à 
xistosidade da Formação Salinas, orientada em torno 
de NE-SW. Esta estruturação, de extensão regional, 
é atribuída a uma tectônica com um importante 
componente de movimentação direcional dextral, 
a qual teria criado condições para a ascensão e 
posicionamento dos granitos pós-colisionais da área, 
incluindo os da Suíte Єγ4S (PEDROSA-SOARES, 1995; 
BALTAZAR, 2010) (ver mapa geológico, em anexo, e 
capítulo 4, neste relatório). 

Em boa parte da metade norte da área do 
projeto, a principal fase de deformação impressa 
na Formação Salinas (e no Grupo Macaúbas) 
se desenvolveu sob um campo compressional 
E-W, o qual teria gerado dobras, falhas, zonas de 
cisalhamento dúcteis e estruturas menores de 
orientação preferencial NE-SW. A estrutura mais 
proeminente corresponde à xistosidade/clivagem 
da Formação Salinas e do Grupo Macaúbas, com 
orientação preferencial NNE-SSW. Destaca-se 
também a Falha de Taiobeiras, que marca o contato 
entre o Grupo Macaúbas e a Formação Salinas, no 
noroeste da área, a qual é interpretada como uma 
falha transcorrente dextral a reversa dextral (SANTOS; 
ALKMIM; PEDROSA-SOARES, 2009) (ver mapa 
geológico, em anexo, e capítulo 4, neste relatório).

A constatação de que pelo menos parte das 
rochas da Suíte Єγ4S está posicionada entre dois 
domínios com contraste metamórfico evidente, com 

a Formação Salinas, em fácies xisto-verde, a oeste 
destas rochas, e áreas com rochas metassedimentares 
do Grupo Macaúbas e granitos da Suíte Єγ3S com 
indicações de alto grau metamórfico, a leste daquelas 
rochas, indica a existência de uma descontinuidade 
estrutural importante entre estes dois domínios 
metamórficos, a qual teria servido como conduto 
para a ascensão de pelo menos parte dos granitos 
Єγ4S (ver mapa geológico, em anexo, e capítulo 4, 
neste relatório).

10.3.1.4 - Identificação de Granitos Especializados

A área de ocorrência das rochas graníticas da 
Suíte Єγ4S se estende, de maneira quase contínua, 
do extremo norte da área do projeto, a leste de 
Taiobeiras, até as proximidades do seu limite sul, 
a noroeste de Caraí, ao longo de cerca de 130 km, 
na direção norte-sul, e de até aproximadamente 35 
km, na direção leste-oeste (ver mapa geológico, em 
anexo).

Segundo Breaks e Tindle (1997b), a identificação 
de granitos especializados é muito importante na 
exploração de pegmatitos de elementos raros, pois 
levará a uma redução drástica na área de investigação, 
tendo em vista que os enxames de pegmatitos deles 
derivados são tipicamente distribuídos em posição 
proximal aos centros plutônicos.

10.3.1.4.1 - Heterogeneidade Litológica e 
Mineralogia

Segundo Cerný e Meintzer (1988 apud SELWAY; 
BREAKS; TINDLE, 2005), as intrusões graníticas férteis 
geradoras de pegmatitos da classe de elementos 
raros (L-C-T) são tipicamente heterogêneas. Os 
autores identificam várias unidades que podem 
compor uma intrusão fértil, transicionais entre si, as 
quais são, da mais primitiva para a mais fracionada, 
biotita granito, biotita e/ou moscovita leucogranito, 
leucogranito pegmatítico, aplito sódico, pegmatito 
potássico e pegmatito enriquecido em elementos 
raros, este último de colocação externa à intrusão 
fértil. Este caráter heterogêneo pode ser observado 
nas rochas da Suíte Єγ4S (ver capítulo 4, neste 
relatório, e mapa geológico, em anexo).

Com respeito à mineralogia acessória 
comumente presente nos granitos férteis, Selway, 
Breaks, Tindle (2005) destacam a granada, turmalina, 
fluorapatita e/ou cordierita. Os granitos da Suíte 
Єγ4S contêm, pelo menos, parte destes minerais. 
No Granito Murici ainda há a predominância de 
moscovita grossa, por vezes com tons rosados, 
que pode ser uma característica de granitos 
peraluminosos férteis, segundo os autores. 

10.3.1.4.2 - Litoquímica

Os granitos Teixeirinha - Fácies 1, Murici e 
Córrego da Chuva são silicosos e peraluminosos, 
o que é um atributo básico dos granitos férteis 
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geradores de depósitos pegmatíticos do tipo L-C-T 
(ver capítulo 5, neste relatório). 

Comparando-se, de uma maneira geral, as 
concentrações dos elementos Li, Cs e Ta dos três 
granitos, percebe-se que o Granito Teixeirinha - 
Fácies 1 mostra os maiores teores. Para que um 
granito seja considerado fértil com respeito a um 
dado elemento, é desejável que os seus teores 
correspondam, pelo menos, a três vezes a média da 
sua concentração na crosta continental superior (ver 
capítulo 5, neste relatório). No Granito Teixeirinha - 
Fácies 1, todos os teores de Li e a grande maioria 
dos teores de Cs estão acima deste valor. No Granito 
Murici, todos os teores de Li estão acima deste valor 
e a maioria dos teores de Cs está abaixo. No Granito 
Córrego da Chuva, a grande maioria dos teores de 
Li está acima deste valor, entretanto eles são, no 
geral, significativamente menores que os teores do 
elemento no Granito Murici. Todos os teores de 
Cs no Granito Córrego da Chuva não atingem três 
vezes a média da sua concentração na crosta, e os 
seus valores são, no geral, bem menores que os 
observados no Granito Murici. O Ta não atinge os 
valores desejáveis para nenhum dos três granitos 
estudados (ver capítulo 5, neste relatório).

As razões K/Rb, K/Cs e Nb/Ta são excelentes 
indicadoras do grau de fracionamento de um granito 
e quando atingem valores significativamente mais 
baixos que a média da crosta continental superior são 
indicativas de sistemas férteis (ver capítulo 5, neste 
relatório). Percebe-se que a quase totalidade dos 
valores destas razões para as amostras do Granito 
Teixeirinha - Fácies 1 estão bem abaixo da média da 
crosta continental, o que não ocorre apenas para a 
razão Nb/Ta de uma amostra, com valor acima desta 
média. Já para o Granito Murici, a quase totalidade 
dos valores das razões K/Rb e K/Cs também estão 
bem abaixo da média da crosta, o que não ocorre 
apenas para a razão K/Cs de uma amostra, com 
valor acima desta média. Já para as razões Nb/Ta 
deste granito, nove amostras têm seus valores bem 
abaixo da média da crosta, enquanto as outras cinco 
têm valores acima desta média. Uma análise global 
dos valores mostra que o Granito Teixeirinha tem 
um melhor conjunto para as razões K/Cs e Nb/Ta, 
enquanto o Granito Murici o tem para as razões K/
Rb. Já o Granito Córrego da Chuva mostra uma maior 
heterogeneidade nos valores destas razões. A razão 
K/Rb tem a maioria dos valores abaixo da média 
da crosta, com quatorze amostras nesta condição 
e as cinco demais com valores acima desta média. 
As razões K/Cs de nove amostras deste granito 
têm valores abaixo da média da crosta, enquanto 
as outras dez têm valores acima desta média. Já 
as razões Nb/Ta de sete amostras deste granito 
têm valores abaixo da média da crosta, enquanto 
as outras doze têm valores acima desta média (ver 
capítulo 5, neste relatório).

A razão Mg/Li, em análise de rocha total, é um 
dos melhores indicadores do grau de fracionamento 

de granitos e valores menores que 10 apontam 
para sistemas férteis. Todas as amostras dos 
granitos Teixeirinha e Murici têm valores desta 
razão menores que 10, o que ocorre para 84% das 
amostras do Granito Córrego da Chuva. A média 
aritmética simples dos valores da razão Mg/Li do 
Granito Murici é 2,083, do Granito Teixeirinha é 
3,522 e do Granito Córrego da Chuva, considerando-
se apenas os valores menores que 10, é 3,699. Se 
considerarmos todos os valores para este granito, 
com exceção do valor mais alto, de 27,94 (anômalo), 
esta média vai para 4,541. Os processos de alteração 
deutérica observados nos granitos podem ter tido 
alguma influência nos valores desta razão (ver 
capítulo 5, neste relatório).

Os granitos Teixeirinha - Fácies 1 e Murici 
apresentam valores e regularidade das propriedades 
químicas analisadas que lhes conferem o caráter 
de granitos férteis, com respeito à capacidade 
de gerar pegmatitos mineralizados da família 
L-C-T. Já o Granito Córrego da Chuva mostra-se 
bastante heterogêneo no seu conteúdo químico. 
Algumas poucas amostras apresentam certa 
regularidade nas suas propriedades, compatível 
com as características de granitos férteis discutidas 
anteriormente, como por exemplo, uma amostra 
no sul do domínio, na Folha Itaobim, e outra no 
centro-leste da Folha Salinas (ver capítulo 5, neste
relatório).

10.3.1.4.3 - Química Mineral

Segundo Selway, Breaks, Tindle (2005), 
a presença de comuns minerais formadores de 
rocha com elevados teores de elementos raros 
em granitos férteis é frequentemente o primeiro 
guia em programas de exploração de depósitos 
de pegmatitos não aflorantes ou desconhecidos. 
Segundo os autores, os K-feldspatos de granitos 
férteis apresentam teores de Rb entre 500 e 3.000 
ppm, de Cs entre 20 e 100 ppm e razões K/Rb entre 30 
e 150, sendo a variação destas grandezas indicadora 
do sentido do fracionamento regional dentro 
da intrusão. Já as moscovitas de granitos férteis 
apresentam teores de Li entre 200 e 500 ppm, de Rb 
entre 1.000 e 1.500 ppm, de Cs entre 10 e 100 ppm, 
de Ta entre 10 e 65 ppm e razões K/Rb entre 50 e 100. 
A granada é considerada uma excelente ferramenta 
de exploração, pois, além de ser relativamente 
comum em granitos férteis, sua cor e composição 
mudam com o aumento do fracionamento da fusão 
granítica, sendo a almandina vermelha e rica em Fe 
a espécie presente em granitos férteis. A turmalina é 
também considerada um excelente mineral indicador 
em exploração, pois, além de a sua presença em um 
granito aumentar a probabilidade deste ser fértil, a 
sua cor e composição mudam com o aumento do 
fracionamento da fusão granítica, sendo a turmalina 
preta e rica em Fe a espécie presente em granitos 
férteis. Os teores de Mn em fluorapatita de granitos 
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também podem ser indicadores de sua capacidade 
de concentrar elementos raros nos pegmatitos que 
venham a gerar. O berilo, igualmente, se constitui em 
uma boa ferramenta de exploração, pois, além de a 
sua presença em um granito ser sugestiva do seu 
caráter peraluminoso e fértil, a sua cor e composição 
variam com o aumento do fracionamento da fusão 
granítica, sendo o berilo verde e livre de Cs a espécie 
presente em granitos férteis, segundo os autores 
supracitados.

10.3.2 - Controle Estratigráfico e Litológico dos 
Pegmatitos Litiníferos

Os pegmatitos das lavras da Chapadinha (ponto 
LB06), da Paineira (LB04) e do Pau Alto 1 (LB05) estão 
encaixados em quartzitos do Grupo Macaúbas, na 
Folha Araçuaí, não têm histórico de produção de lítio, 
tendo sido classificados como ocorrências de lítio, 
e também não mostram potencial aparente para 
este metal. Os pegmatitos das lavras do Jenipapo 
(ponto LB23), da Maricota (LB24) e da Pueira (LB25) 
estão encaixados em domínio da Unidade Xistosa 
do Grupo Macaúbas, na Folha Itaobim, e não têm 
registros de produção relevante de minerais de 
lítio, o que foi, de certa forma, corroborado durante 
os trabalhos de campo deste projeto, apesar das 
condições normalmente pouco favoráveis ao seu 
estudo. As mais relevantes concentrações de lítio da 
área, em termos de reservas do metal, produção e 
potencial aparente, estão encaixadas na Formação 
Salinas, em mica xistos da Unidade 1, principalmente 
na Folha Itaobim e, secundariamente, nas folhas 
Salinas, Novo Cruzeiro e Araçuaí (ver mapa 
geológico, em anexo, e capítulos 4 e 8, neste
relatório).

A distribuição dos pegmatitos portadores de 
lítio apresentada neste projeto indica, portanto, 
uma predileção dos pegmatitos que hospedam 
as mais significativas concentrações de lítio por 
encaixar-se em xistos da Formação Salinas, os quais 
podem ser considerados encaixantes favoráveis. Na 
Folha Itaobim, em particular, as encaixantes dos 
pegmatitos compreendem, predominantemente, 
termos originalmente mais psamíticos que pelíticos, 
segundo Paes, Heineck, Malouf (2008) e Paes et al. 
(2010a). 

10.3.3 - O Metamorfismo Regional das Rochas 
Encaixantes dos Granitos e Pegmatitos da Suíte 
Єγ4S

Segundo Cerný (1989a apud SELWAY; BREAKS; 
TINDLE, 2005), os sistemas granito-pegmatito de 
elementos raros L-C-T estão colocados em rochas 
hospedeiras da fácies metamórfica xisto-verde 
superior a anfibolito inferior, em terrenos de baixa 
pressão, do tipo Abukuma.

Segundo Cerný (1992 apud BRADLEY; 
McCAULEY, 2013), a maioria dos pegmatitos L-C-T 
está intrudida em rochas metassedimentares da 
fácies xisto-verde superior a anfibolito, de baixa 

pressão. Segundo Bradley e McCauley (2013), este 
cenário metamórfico serve como uma orientação e 
não como um requisito. 

Há algumas referências na literatura a 
metamorfismo regional de baixa pressão na área 
deste projeto. Costa (1989, 1990) propõe que as 
paragêneses metamórficas observadas nos xistos da 
região de Itinga seriam reflexo de um único evento 
metamórfico regional, do tipo intermediário de baixa 
pressão, sob condições de pressão e temperatura 
que teriam atingido a fácies anfibolito. O autor 
salienta algumas diferenças existentes entre este 
metamorfismo e aquele definido por Miyashiro 
(1973 apud COSTA, 1990) para a região de Abukuma. 
Segundo Pedrosa-Soares et al. (2011a), os biotita 
xistos encaixantes dos pegmatitos mineralizados 
a lítio do Campo Pegmatítico de Itinga contêm 
proporções variáveis de andaluzita, cordierita e 
sillimanita formadas durante o metamorfismo 
regional e recristalizadas pelo metamorfismo de 
contato. Já outros autores, como por exemplo, 
Sá (1977), Costa, Correia-Neves, Mueller (1984), 
Paes, Heineck, Malouf (2008) e Paes et al. (2010a) 
relacionam os silicatos metamórficos de baixa 
pressão, andaluzita e cordierita, presentes em 
xistos da região, ao metamorfismo de contato 
vinculado ao posicionamento dos granitos da 
Suíte Єγ4S (ver capítulo 4, neste relatório). 
No atual projeto, estes minerais são também 
interpretados como produto deste metamorfismo
térmico. 

Alguns autores, como Fontes et al. (1978), 
Pedrosa-Soares, Correia-Neves, Leonardos (1990) 
e Santos (2007), dentre outros, identificam um 
metamorfismo do tipo Barrowiano em rochas 
metassedimentares tanto da Formação Salinas 
quanto do Grupo Macaúbas, em áreas da região 
estudada. Já Pedrosa-Soares (1995) aponta alguns 
questionamentos sobre o uso desta classificação 
clássica para parte da região.

Tomando-se por base a distribuição espacial 
das concentrações de lítio descritas neste projeto 
(pontos de controle), percebe-se que a grande 
maioria delas e as mais relevantes em termos de 
produção de lítio e potencial econômico aparente 
estão posicionadas em domínios de metamorfismo 
regional da fácies xisto-verde, correspondendo 
a áreas de ocorrência da Formação Salinas. Os 
pegmatitos das lavras do Jenipapo (ponto LB23), da 
Maricota (LB24) e da Pueira (LB25) estão encaixados 
em domínio da Unidade Xistosa do Grupo Macaúbas, 
na Folha Itaobim, a qual é constituída por biotita-
quartzo xistos/gnaisses que podem ter a paragênese 
metamórfica sin-cinemática à foliação principal 
formada por sillimanita + K-feldspato + biotita + 
quartzo e estar, localmente, migmatizados, o que 
indica um grau metamórfico mais elevado. Os 
registros históricos da atividade mineira no Campo 
Pegmatítico de Itinga não apontam para uma 
produção relevante de minerais de lítio nestas lavras, 
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o que é corroborado pelas conversas mantidas com 
pessoas ligadas a esta atividade, bem como pelas 
características observadas dos seus pegmatitos 
durante os trabalhos de campo, apesar das 
exposições normalmente pouco favoráveis ao seu 
estudo (ver mapa geológico, em anexo, e capítulos 4 
e 8, neste relatório). 

Portanto, a distribuição dos pegmatitos 
portadores de lítio apresentada neste projeto indica 
que os terrenos encaixantes com metamorfismo 
regional da fácies xisto-verde são ambientes 
favoráveis à concentração do metal.

10.3.4 - O Metamorfismo de Contato das Rochas 
Encaixantes dos Granitos e Pegmatitos da Suíte 
Єγ4S

Antes da realização deste projeto, as 
informações da literatura sobre a área estudada 
sugeriam a existência de uma associação espacial 
dos domínios mineralizados a lítio com maior 
atratividade econômica com áreas com a presença 
dos minerais de metamorfismo de contato de 
baixa pressão andaluzita e/ou cordierita nas rochas 
metassedimentares encaixantes dos pegmatitos/
granitos. Os resultados do projeto reforçam esta 
associação através da extensão da sua área de 
abrangência no Campo Pegmatítico de Itinga, para 
oeste, suportada pela descrição de um ponto de 
rocha metassedimentar do Grupo Macaúbas com 
cordierita, de um ponto da Formação Salinas com 
cordierita e andaluzita e do ponto de concentração 
de lítio da Fazenda Bananal (ponto LB39). Esta 
associação é também reforçada pela definição 
de uma nova área potencial para lítio, o Campo 
Pegmatítico de Curralinho, onde foram descritas 
quatro concentrações de lítio, uma delas com 
potencial econômico aparente destacado, qual seja 
a Lavra do Zué/Dim (ponto LB37), em região com 
três pontos descritos de rochas metassedimentares 
da Formação Salinas com cordierita relacionada 
a metamorfismo termal (ver mapa geológico, em 
anexo, e capítulos 4 e 8, neste relatório).

Os minerais de metamorfismo de contato 
andaluzita e cordierita indicam níveis crustais 
relativamente rasos para o posicionamento de parte 
dos granitos/pegmatitos da Suíte Єγ4S. O nível crustal 
de posicionamento de um sistema granito/pegmatito 
compreende condições ambientais importantes que 
vão influenciar nas características dos produtos finais 
cristalizados, tais como a pressão e a temperatura. 
Estas condições controlam diretamente a 
cristalização e estabilidade das diferentes fases 
minerais, a sua interação com os diversos fluidos 
presentes, a geração e migração dos fluidos residuais 
pegmatíticos, a reologia das rochas encaixantes e a 
sua interação com o magma, etc. Estes processos 
somados à composição da rocha fonte e ao seu grau 
de fusão parcial na geração do magma granítico, bem 
como à história evolutiva do magma ao longo do seu 
percurso, desde a zona de anatexia até o seu nível 

de posicionamento crustal, podendo experimentar 
diferentes graus de fracionamento magmático e 
assimilação crustal, e também à natureza da rocha 
encaixante são alguns dos principais condicionantes 
da composição química, mineralógica e das feições 
texturais dos produtos finais, granito e pegmatito. 

Em vista disto, propõe-se, neste projeto, 
que o posicionamento dos granitos/pegmatitos da 
Suíte Єγ4S em níveis crustais relativamente rasos, 
indicados pela presença de andaluzita e/ou cordierita 
nas rochas metassedimentares encaixantes, se 
constitui em um dos metalotectos das concentrações 
de lítio de maior potencial econômico, na região
estudada. 

10.3.5 - Zoneamento Espacial Tipológico dos 
Pegmatitos Litiníferos

Na área do Campo Pegmatítico de Itinga, 
os pegmatitos com petalita (tipologia 4) tendem 
a ocupar posições mais próximas dos corpos 
graníticos a duas micas da Suíte Єγ4S, tanto 
do Granito Teixeirinha quanto do Córrego da 
Chuva, mais a norte, quando comparados com os 
pegmatitos das demais tipologias. Os pegmatitos 
com petalita e alta proporção de albita (tipologia 5) 
se posicionam um pouco mais distantes do maciço 
do Granito Teixeirinha. Os pegmatitos com petalita 
e espodumênio (tipologia 6) se concentram em uma 
pequena área, bastante próximos dos pegmatitos com 
petalita, estando estes últimos entre eles e o maciço 
do Granito Teixeirinha, a leste. Já os pegmatitos com 
espodumênio (tipologia 1) e com espodumênio e 
alta proporção de albita (tipologia 3) ocupam, no 
geral, posições um pouco mais afastadas dos corpos 
do Granito Teixeirinha, quando comparados com os 
pegmatitos com petalita, entretanto, alguns estão 
mais próximos dos corpos graníticos/pegmatoides 
do Granito Fazenda Areão e do Granito Pegmatoide 
Córrego Taquaral (Figura 10.1).

A maior proximidade dos pegmatitos com 
petalita do maciço do Granito Teixeirinha, quando 
comparados com os pegmatitos com espodumênio, 
indica que este granito seja a fonte destes 
pegmatitos, tendo em vista a estabilidade da petalita 
em temperaturas relativamente maiores que as do 
espodumênio em sistemas pegmatíticos, conforme 
já apresentado por Stewart (1963 apud SÁ, 1977) e 
London (2008). 

Os pegmatitos com lepidolita e ambligonita 
(tipologia 7) se posicionam próximos de uma linha 
orientada leste-oeste, sem se encaixar em algum 
padrão de zoneamento esperado (Figura 10.1).

O pegmatito com espodumênio da 
tipologia 2 ocorre em posição afastada dos 
demais e próximo do Granito Fazenda Areão
(Figura 10.1).

A presença de corpos aflorantes de granitos e 
granitos pegmatoides da Suíte Єγ4S não mapeáveis 
na escala 1:100.000, como salientado por Paes et al. 
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(2010a), na região do Campo Pegmatítico de Itinga, 
somada à presença de corpos não aflorantes desta 
suíte, conforme indicado pelos dados aerogeofísicos 
(ver capítulo 6, neste relatório), com destaque, nesta 
área, para um prolongamento subaflorante do maciço 
do Granito Teixeirinha - fácies 1 identificado por Paes 
et al. (2010b), pode levar a uma superposição de 
diferentes sistemas de zoneamento, dificultando a 
sua distinção.

Sá (1977), trabalhando com um número maior 
de pegmatitos do Campo Pegmatítico de Itinga, 
identifica um padrão de zoneamento espacial dos 
corpos litiníferos, com os ricos em petalita ocupando 
posições bem próximas dos maciços graníticos, 
os mineralizados a lepidolita posicionados mais 
afastados destes maciços e os mineralizados a 
espodumênio localizados em posições intermediárias 
a estes dois tipos. 

Figura 10.1: Distribuição espacial das diferentes tipologias dos pegmatitos portadores de minerais de 
lítio, na área do Campo Pegmatítico de Itinga.
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10.3.6 - Controle Estrutural do Posicionamento 
dos Pegmatitos

Os pegmatitos portadores de concentrações 
de lítio estudados na área do projeto mostram um 
nítido controle estrutural do seu posicionamento nas 
rochas metassedimentares encaixantes. A natureza e 
características das estruturas encaixantes, somadas 
a outros parâmetros geológicos, têm um importante 
papel no controle da forma e dimensões dos corpos 
pegmatíticos.

Segundo Sá (1977), o mapeamento detalhado 
de mais de uma centena de pegmatitos no Campo 
Pegmatítico de Itinga mostrou que a maioria 
dos corpos é discordante em relação à foliação 
dos xistos. O autor salienta o evidente controle 
direcional dos corpos, visto que 60% deles têm 
orientações compreendidas no intervalo N40-80E. 
Segundo Romeiro et al. (1997) e Romeiro (1998), 
os pegmatitos do Grupo Pegmatítico da Cachoeira 
mostram direção quase constante, próxima de 
NE-SW, e estão encaixados preferencialmente na 
xistosidade dos xistos, a qual tem atitude média 
N52E/43NW, ou, ainda, em planos de clivagem de 
fratura, destacando-se um sistema com direção NE-
SW e mergulhos para SE.

Os pegmatitos estudados neste projeto não 
mostram uma predileção por se encaixar em uma 
determinada estrutura dos xistos, bem como por 
ter um caráter concordante ou discordante da 
xistosidade destas rochas. Há tanto pegmatitos 
concordantes quanto discordantes desta estrutura, 
neste caso posicionados em clivagens de fratura, em 
juntas, etc. (ver capítulo 8, neste relatório).

O controle estrutural funciona como um 
importante guia prospectivo, tendo em vista que 
a extensão longitudinal de um corpo pegmatítico 
normalmente se dá ao longo da estrutura que o 
encaixa e, adicionalmente, grupos de pegmatitos 
costumam se encaixar em uma mesma estrutura 
ou em estruturas análogas relativamente próximas 
umas das outras.

A utilização das informações referentes às 
estruturas encaixantes dos pegmatitos e à sua 
orientação apresentadas no capítulo 8, deste 
relatório, para a maioria dos corpos litiníferos 
estudados, conjugada com a interpretação de fotos 
aéreas e imagens de satélite, bem como de mapas 
de aerolevantamentos geofísicos, deve levar à 
identificação de áreas-alvo para serem verificadas no 
campo, dentro de um programa exploratório. 

Cabe salientar a identificação, por Paes 
et al. (2010b), de um forte controle estrutural 
de pegmatitos produtores de petalita do Grupo 
Pegmatítico do Maxixe, como definido pelos autores, 
posicionados em estruturas orientadas próximo 
de norte-sul, discordantemente da estruturação 
geral dos xistos Salinas, na região. Este controle é 
corroborado pelas observações efetuadas em lavras 
da região, neste projeto, como na Lavra do Maxixe 

(ponto LB36) e na Lavra do Meio (ponto LB13) (ver 
capítulo 8, neste relatório).

10.3.7 - Distribuição dos Minerais-Minério de Lítio 
no Corpo Pegmatítico

Em alguns pegmatitos, os minerais de lítio 
tendem a se concentrar preferencialmente em 
determinadas partes, enquanto em outros, estes 
mostram uma disseminação ao longo de todo o 
corpo. Estas variações na distribuição dos minerais 
de lítio se refletem, de certa forma, na classificação 
tipológica do corpo e funcionam como um guia 
prospectivo, de caráter mais local (ver capítulo 8, 
neste relatório). 

Sá (1977) e Afgouni e Marques (1997) 
apresentam padrões de distribuição de alguns 
minerais-minério em pegmatitos do Campo 
Pegmatítico de Itinga, incluindo os de lítio (ver 
capítulo 8, neste relatório).

10.3.8 - Química de Pegmatitos

Segundo Selway, Breaks, Tindle (2005), 
análise química de rocha total é um excelente 
método para avaliar o grau de fracionamento de 
pegmatitos da classe Elementos Raros, tanto através 
das suas concentrações em elementos raros quanto 
das razões entre concentrações de elementos 
específicos, se constituindo em uma ferramenta de 
exploração. O conteúdo em elementos raros em um 
dique pegmatítico aumenta das zonas mais externas 
para as mais internas, assim, os autores aconselham 
que as amostras sejam coletadas em torno do núcleo 
de quartzo. Quando uma amostra representativa do 
pegmatito tiver um tamanho médio de grão maior 
que 10 cm, o método não é recomendado, podendo 
ser substituído pela química mineral (ver item 10.3.9, 
deste capítulo), tendo em vista o grande volume de 
material exigido, segundo os autores. 

10.3.9 - Química Mineral de Pegmatitos

Segundo Selway, Breaks, Tindle (2005), os 
pegmatitos da classe Elementos Raros com os 
maiores graus de fracionamento, portanto com o 
maior potencial econômico pata Li, Cs e Ta, contêm 
K-feldspatos maciços com teor de Rb maior que 3.000 
ppm, de Cs maior que 100 ppm e valores da razão K/
Rb menores que 30, além de moscovitas grossas e 
verdes com teor de Li maior que 2.000 ppm, de Rb 
maior que 10.000 ppm, de Cs maior que 500 ppm 
e de Ta maior que 65 ppm. Segundo os autores, as 
amostras de K-feldspato devem ser coletadas na zona 
mais fracionada do pegmatito. Os autores relatam 
que o diagrama K/Rb x Cs para K-feldspato é de grande 
utilidade na avaliação do grau de fracionamento de 
um pegmatito, tendo em vista que a razão K/Rb não 
é afetada por menores contaminações por albita. 
Este mesmo diagrama também se mostra útil para 
a moscovita. Segundo os autores, a composição (e 
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cor) da turmalina, fluorapatita, granada e berilo em 
pegmatitos pode, também, ser um indicador do seu 
potencial econômico para Li, Cs e Ta. 

Sá (1977), analisando os valores das razões 
Rb/K e Cs/K e os teores de Rb e Cs em feldspatos 
potássicos de pegmatitos da região de Itinga-
Araçuaí, consegue diferenciar os pegmatitos simples 
dos complexos, distinguir os diferentes tipos de 
pegmatitos portadores de minerais de lítio, bem 
como aperfeiçoar o entendimento do processo 
evolutivo dos pegmatitos litiníferos, como um todo.

Pedrosa-Soares (1984) identifica tendências 
de diferenciação entre os corpos pegmatíticos 
simples e complexos e entre unidades estruturais 
de um mesmo corpo, na região de Coronel Murta, 
através da análise de dados químicos de feldspato 
potássico e micas claras destas rochas.

Correia-Neves, Pedrosa-Soares, Marciano 
(1986) apresentam dados de química mineral em 
berilos, feldspatos e micas de pegmatitos da Província 
Pegmatítica Oriental do Brasil. Os resultados 
destacam o grau de fracionamento relativamente 
alto dos pegmatitos do Campo Pegmatítico de Itinga, 
bem como os seus teores importantes de Li e Cs, 
como a sua própria mineralogia já revelava, além de 
Sn e Ta. 

Morteani, Preinfalk, Horn (2000), em trabalho 
bastante abrangente envolvendo análises químicas 
de elementos maiores e traços de feldspatos 
potássicos e moscovitas de pegmatitos de vários 
distritos pegmatíticos da Província Pegmatítica 
Oriental do Brasil, tratam da classificação destas 
rochas e da identificação do seu potencial para 
conter mineralizações de Nb, Ta, Li, Sn e pedras 
preciosas. Segundo os autores, extensa literatura 
demonstra que os conteúdos de elementos traços 
nestes minerais são úteis na avaliação do tipo 
genético e do grau de fracionamento do pegmatito, 
bem como do seu potencial metalogenético. No 
diagrama K/Rb x Cs para as amostras de feldspato 
potássico, alguns pontos de pegmatitos do Distrito 
de Araçuaí e um ponto do Distrito de Safira 
ocupam o campo dos pegmatitos extremamente 
fracionados com mineralizações significativas de Li-
Cs-Be-Ta. Adicionalmente, os pegmatitos destes dois 
distritos cobrem a faixa completa de fracionamento 
mostrado pelos pegmatitos estudados de toda a 
província, ocupando desde o campo de pegmatitos 
do Tipo Moscovita até os do Tipo Metais Raros, 
neste diagrama. Nos diagramas K/Cs x Na2O para 
as amostras de feldspato potássico da província, 
os pontos dos distritos de Araçuaí e Safira ocupam 
predominantemente os campos dos pegmatitos 
de elementos raros com Cs e com Li. Dentre os 
tratamentos efetuados para a moscovita, cabe 
salientar o diagrama K/Rb x Li, onde a maioria dos 
pegmatitos do Distrito de Araçuaí ocupa o campo dos 
pegmatitos da Classe Elementos Raros, alguns deles 
portando moscovitas com teores de Li de até 5.000 
ppm. Da mesma forma, o diagrama com os valores 

de K/Rb x Be das moscovitas mostra a maioria dos 
pegmatitos do Distrito de Araçuaí no campo dos 
pegmatitos da Classe Elementos Raros, enquanto 
todos os demais se posicionam no campo dos 
pegmatitos pouco fracionados da Classe Moscovita. 
Os autores supracitados concluem afirmando que 
o conjunto de pegmatitos do Distrito Pegmatítico 
de Araçuaí, seguido pelo de Safira, ocupa a mais 
ampla faixa de fracionamento e compreende os 
corpos individuais mais fracionados de todos os 
distritos estudados. Ressaltam ainda que os distritos 
pegmatíticos encaixados em rochas de menor grau 
metamórfico regional, entre a fácies xisto-verde 
e anfibolito inferior, os quais incluem o Distrito de 
Araçuaí, estão posicionados a distâncias maiores do 
embasamento granulítico, onde as fusões graníticas 
parentais foram geradas, permitindo, assim, mais 
tempo para que os líquidos ácidos se fracionassem. 
O Distrito de Araçuaí é mencionado como o único 
onde granitos pegmatíticos parentais e pegmatitos 
altamente fracionados ocorrem. 

Em conclusão, as informações da literatura 
demonstram a utilidade dos estudos de química 
mineral de pegmatitos em programas exploratórios 
para Li. A técnica se mostra eficaz tanto na 
avaliação do tipo genético do pegmatito e do seu 
grau de fracionamento quanto do seu potencial 
metalogenético. A potencialidade para Li dos 
pegmatitos do Campo Pegmatítico de Itinga é 
também realçada pela identificação, através do uso 
desta técnica, do seu alto grau de fracionamento, 
compatível com pegmatitos da Classe Elementos 
Raros com mineralizações significativas do metal, 
bem como pelos teores altos em elementos raros de 
alguns de seus minerais.

10.3.10 - Alterações Químicas, Mineralógicas e 
Texturais nas Rochas Encaixantes 

Segundo Selway, Breaks, Tindle (2005), o 
metassomatismo das rochas encaixantes é um 
indicativo da proximidade de pegmatitos L-C-T da 
classe Elementos Raros. Quando um pegmatito 
L-C-T intrude, fluidos enriquecidos em elementos 
raros percolam a rocha encaixante e alteram a 
sua composição, formando um halo de dispersão 
ou metassomático. A rocha hospedeira se torna 
enriquecida em elementos alcalinos altamente 
móveis e componentes voláteis. As auréolas 
metassomáticas podem ser identificadas pela sua 
geoquímica, caracterizada por elevados teores de 
Li, Rb, Cs, B e F, bem como pela sua mineralogia, 
marcada pela presença de turmalina, biotita 
enriquecida em Li, Rb e Cs, moscovita, rara granada 
e holmquistita, em rochas metavulcânicas máficas 
e metassedimentares, sendo a turmalina, biotita e/
ou moscovita verde, minerais comuns em auréolas 
em rochas metassedimentares clásticas. Os autores 
salientam o caráter altamente móvel do Li e a sua 
capacidade de gerar halos extensos e apresentam 
alguns exemplos da concentração deste elemento 
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em halos de dispersão. É também destacado que 
a composição de alguns minerais metassomáticos 
reflete a composição da rocha hospedeira e da fusão 
pegmatítica. 

Breaks e Tindle (1997b) relatam que a detecção 
de halos de dispersão em rochas metavulcânicas 
máficas foi um fator importante na descoberta do 
sistema pegmatítico de Big Whopper, que intrude 
aquelas rochas, o qual se constitui no maior 
sistema pegmatítico de petalita de Ontário, Canadá. 
Estudos preliminares da dispersão do Li ao redor 
deste sistema pegmatítico detectaram anomalias 
significativas do metal, comumente marcadas por 
valores que excedem 80 ppm, com um máximo de 
245 ppm, que quando comparados com o teor médio 
de Li nas rochas metavulcânicas máficas da Província 
Superior de Ontario sem mineralizações de metais 
raros associadas, de 16 ppm, mostram a magnitude 
do processo da dispersão do elemento. Os autores 
ressaltam a utilidade do Li na exploração, tendo em 
vista o seu caráter altamente móvel em sistemas 
mineralizados de metais raros, e citam, como 
exemplo, o halo de dispersão mais extenso deste 
elemento associado com este tipo de mineralização 
em Ontário, cuja largura varia entre 100 e 750 
m ao longo de mais de 7 km. São descritas ainda 
estreitas zonas de intensa alteração metassomática 
da rocha metavulcânica hospedeira, exatamente 
no contato com o pegmatito, as quais têm de 1 a 
3 cm de espessura, excepcionalmente até 30 cm, 
são tipicamente ricas em biotita e xistosas e muito 
contrastantes com os domínios menos alterados da 
metavulcânica. Estas zonas são denominadas pelos 
autores de Metasomatic Selvedge e são consideradas 
como de imediata aplicação na exploração mineral, 
visto que a sua constituição química dá uma ideia 
inicial de quais metais podem ser encontrados no 
pegmatito adjacente. São citados alguns exemplos 
na região, onde teores de Cs de 1% ou maiores nestas 
zonas de borda indicam, rigorosamente, a presença 
de polucita no sistema pegmatítico de metais raros 
adjacente.

Sá (1977) e Sá e Ellert (1981) relatam que nas 
imediações dos contatos com os pegmatitos da região 
de Itinga-Araçuaí, os xistos encaixantes apresentam 
modificações químicas, além de mineralógicas e 
texturais, oriundas do posicionamento daquelas 
rochas. Os autores estudam a variação dos teores dos 
elementos Rb, Li, Cs, Sn e Zn nos xistos, a diferentes 
distâncias dos contatos com os pegmatitos das 
lavras do Urubu, do Meio e do Maxixe e com um 
pegmatito simples, e os comparam com os teores 
médios em xistos que não sofreram influência de 
pegmatitos. Percebe-se que há um notável aumento 
dos teores daqueles elementos nas zonas de contato, 
decrescendo rapidamente à medida que se afasta 
dos pegmatitos. A influência química dos pegmatitos 
sobre os xistos encaixantes se estende a, no máximo, 
alguns metros dos contatos. Os autores concluem 
também que há uma relação entre o tipo de pegmatito 

e o grau da sua influência química nos xistos, a qual 
é mais intensa nos contatos do pegmatito da Lavra 
do Urubu, considerado o corpo mais complexo 
pelos autores, e quase inexistente nas proximidades 
do pegmatito simples estudado. Os autores ainda 
salientam as evidências de recristalização dos 
xistos junto aos contatos, marcada pelo aumento 
da sua granulação, bem visível na biotita, e pelo 
aumento da sua compacidade, bem como as suas 
mudanças mineralógicas, marcadas principalmente 
pela cristalização de turmalinas, normalmente 
perpendiculares ao contato, chegando, em alguns 
casos, a formar turmalinitos.

10.3.11 - Mapeamento Espectral

O mapeamento espectral (ver capítulo 7, neste 
relatório) identificou áreas potenciais para conter 
concentrações de lítio. Nenhuma delas está próxima 
de afloramentos do Granito Teixeirinha ou do Granito 
Murici, ou de rochas a eles associadas, bem como do 
Granito Fazenda Areão. Também não há registro de 
pegmatitos com concentrações importantes de lítio 
na sua proximidade. 

As áreas potenciais situadas mais a norte 
estão relativamente próximas de corpos do Granito 
Córrego da Chuva, a distâncias compatíveis com a 
hipótese de este granito ser o gerador dos possíveis 
pegmatitos nelas existentes. Nas proximidades destas 
áreas há também alguns prováveis corpos graníticos 
não aflorantes, identificados através de anomalias 
magnéticas (ver capítulo 6, neste relatório), que 
poderiam ser, igualmente, os geradores destes 
supostos pegmatitos. As áreas potenciais mais a sul, 
junto ou a sul do limite entre as folhas Jenipapo e 
Araçuaí, não têm corpos graníticos aflorantes na 
sua proximidade, entretanto há prováveis corpos 
graníticos não aflorantes relativamente próximos 
a algumas delas, igualmente identificados através 
de anomalias magnéticas, que poderiam ser os 
geradores dos seus supostos pegmatitos. O provável 
corpo granítico em profundidade logo a sul destas 
áreas poderia ser um prolongamento do corpo 
granítico da Suíte Mangabeiras, descrito na metade 
sul da Folha Jenipapo, por Pedrosa-Soares (1997b), 
enquanto que para o provável corpo granítico logo 
a sudoeste destas áreas não há correspondente em 
superfície cartografado (Figura 10.2). 

10.3.12 - Geoquímica Prospectiva

Há relatos na literatura especializada da 
utilização, bem sucedida, do mapeamento/
prospecção geoquímica na identificação de depósitos 
de lítio similares aos aqui estudados. 

A principal referência compreende um 
levantamento por sedimentos de corrente executado 
em parte da própria região em estudo, no contexto 
do Projeto Jequitinhonha (MARQUES; RIBEIRO; 
SOUZA, 2010), que utilizou uma densidade amostral 
de uma amostra/25 km2, em escala 1:250.000 (695 
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Figura 10.2: Mapa geológico simplificado da área do projeto, com destaque para as rochas da Suíte Єγ4S, mostrando 
as áreas potenciais definidas nos estudos espectrais e as projeções aproximadas de prováveis corpos graníticos não 

aflorantes ou extensões não aflorantes de corpos aflorantes, delimitadas através de anomalias magnéticas.
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amostras), inferior ao que é atualmente realizado 
pela CPRM (uma amostra/10 km2, em escala 
1:100.000), peneiramento à fração < 80 mesh, 
abertura química com água-régia e determinação 
de concentrações para cinquenta elementos por 
ICP-MS. Este levantamento definiu o principal halo 
geoquímico na região de Itinga, mostrando teores 
anômalos para Be, Cs e, obviamente, Li, os quais são 
indicadores diretos das mineralizações pegmatíticas. 
Contudo, anomalias de As e Hf podem ser utilizadas 
como indicadoras indiretas das mineralizações 
(elementos farejadores). Em concentrados de bateia, 
os minerais indicadores diretos da mineralização 
são espodumênio, lepidolita e ambligonita, já os 
indiretos são cassiterita e turmalina.

Lima et al. (2003) salientam o êxito alcançado 
no emprego da prospecção geoquímica por 
sedimentos de corrente na identificação de diversos 
filões aplito-pegmatíticos com espodumênio e 
petalita, da família L-C-T, no Campo Pegmatítico do 
Barroso-Alvão, no norte de Portugal. Os trabalhos 
compreenderam uma área de cerca de 227 km2, 
onde foram coletadas seiscentas e sessenta e cinco 
amostras de sedimentos de corrente e duzentas 
e vinte e três amostras de aluviões, cujas frações 
menores que 80 mesh foram analisadas para Li, W, 
Sn, Nb e Ta. Os resultados permitiram definir uma 
série de zonas anômalas em Li, cujo rastreamento, 
no campo, levou à descoberta de novos filões ricos 
nesse metal, com petalita e espodumênio. Os autores 
salientam a eficácia do método na prospecção 
de mineralizações de Li, independentemente do 
mineral-minério presente, petalita, espodumênio ou 
lepidolita. Os veios pegmatíticos com espodumênio 
da região de Barroso-Alvão foram estudados em 
detalhe por Lima (2000).

Outros estudos em depósitos pegmatíticos 
L-C-T, como por exemplo, na Austrália (SMITH; 
PERDRIX; DAVIS, 1987), mostraram, através de 
levantamentos geoquímicos de solos, que o 
intemperismo de pegmatitos deste tipo pode 
resultar em anomalias de determinados elementos 
e na presença de minerais indicadores, densos e 
resistentes. Os autores demonstraram que As, Be, Sb 
e Sn podem formar halos geoquímicos secundários 
com diâmetro entre 12 e 20 km, em torno dos 
pegmatitos, e halos menores, com diâmetro entre 1 
e 5 km, formados por Nb, Ta e B, também podem 
estar presentes. Semelhante ao levantamento de 
Itinga, os concentrados de bateia também indicaram 
cassiterita e turmalina (elbaíta), além de tantalita e 
espessartita, como minerais indicadores.

10.4 - MODELO EXPLORATÓRIO

10.4.1 - Introdução

A coleta e tratamento de dados efetuados 
neste projeto conjugados com as informações da 
literatura levaram a um aprimoramento do modelo 

geológico dos depósitos minerais de lítio em 
pegmatitos L-C-T da região do médio Jequitinhonha, 
tanto nas suas bases empíricas, através da descrição 
dos depósitos e de todo o arcabouço geológico a 
eles associado, quanto genéticas, abordando os 
processos geológicos que os geraram. Este ganho 
no conhecimento geológico permite a proposição 
de um modelo exploratório para os depósitos de 
lítio (e outros bens minerais associados) da região, o 
qual compreende um conjunto de ações sequenciais 
que visam à otimização do processo de pesquisa e à 
descoberta de novos depósitos minerais. O modelo 
se mostra adequado especificamente para a região 
do médio Jequitinhonha, mas pode vir a ser, pelo 
menos parcialmente, aplicado em outras regiões 
com depósitos minerais similares (Figura 10.3). 

10.4.2 - Diretrizes do Modelo Exploratório

10.4.2.1 - Identificação, no Âmbito das Rochas da 
Suíte Єγ4S Caracterizadas como Férteis, de Domínios 
de Intrusões na Formação Salinas em Níveis Crustais 
Relativamente Rasos

Ação:

- Executar reconhecimento geológico, na escala 
1:50.000, nas áreas de rochas metassedimentares da 
Formação Salinas situadas até a distância de 7 km 
dos seus contatos com os domínios graníticos Єγ4S 
listados adiante. 

Objetivo principal:

- Identificar cordierita e/ou andaluzita 
nas rochas metassedimentares, relacionadas a 
metamorfismo de contato.

Objetivos adicionais:

- Identificar corpos pegmatíticos;
- Identificar corpos graníticos da Suíte Єγ4S.

Considerações Gerais:

- Os perfis geológicos devem ser executados, 
preferencialmente, em posição ortogonal aos limites 
dos corpos graníticos;

- A cristalização de minerais de metamorfismo 
de contato normalmente se dá nos primeiros 
quilômetros após o contato das encaixantes com 
o granito indutor. Entretanto, tendo em vista a 
possibilidade da configuração da superfície de 
contato ocasionar um aumento desta distância, 
por exemplo, através de um mergulho baixo desta 
estrutura e em direção ao domínio encaixante, foi 
aqui estipulada uma distância de segurança de 7 km;
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Figura 10.3: Esquema proposto para a exploração de mineralizações de metais raros em pegmatitos 
L-C-T, no médio Jequitinhonha.

- Deve-se atentar para os possíveis efeitos 
das prováveis extensões não aflorantes dos corpos 
graníticos mapeados, indicadas através de anomalias 
magnéticas (ver capítulo 6, neste relatório), na 
cristalização de andaluzita e/ou cordierita nas rochas 
metassedimentares;

- A identificação da andaluzita em afloramentos 
de xisto é normalmente mais difícil que a da 
cordierita. Recomenda-se que sejam confeccionadas 

lâminas delgadas sempre quando a rocha contiver 
algum porfiroblasto não identificado; 

- A escala de reconhecimento pode ser 
aumentada quando a escala proposta não tiver 
resultado na localização de andaluzita e/ou cordierita 
nas rochas metassedimentares ou, ainda, quando 
a delimitação de uma zona de ocorrência destes 
minerais, identificada nesta escala, demandar um 
maior detalhamento na obtenção da informação.
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10.4.2.1.1 - Granito Teixeirinha - Fácies 1 - Corpo 
Sul

Considerações:

- Ação referente ao corpo granítico mais a 
sul do Granito Teixeirinha - Fácies 1, situado na 
Folha Novo Cruzeiro e com pequena parte na Folha 
Itaobim;

- Os domínios da Formação Salinas na área 
em questão englobam uma região com histórico de 
produção de minerais de lítio, o alto córrego Tesoura, 
e regiões sem qualquer registro de produção. 

10.4.2.1.2 - Granito Teixeirinha - Fácies 1 - Corpo 
Principal

Considerações:

- Ação referente ao corpo principal (maior) do 
Granito Teixeirinha - Fácies 1, situado na Folha Itaobim, 
incluindo as rochas associadas espacialmente do 
Granito Pegmatoide Córrego Taquaral;

- Esta ação deve ser direcionada para os 
domínios da Formação Salinas onde andaluzita e/ou 
cordierita ainda não foram identificadas, como por 
exemplo, em boa parte da região a leste e nordeste 
do córrego Taquaral (ver mapa geológico, em anexo); 

- A posição dos contatos entre a Formação 
Salinas e o Grupo Macaúbas no mapa geológico, em 
anexo, no contexto da área em questão, deve ser 
vista com certa cautela, pois, segundo Paes et al. 
(2010a), há uma grande dificuldade na observação 
desta estrutura na Folha Itaobim, tendo em vista o 
alto grau de intemperismo apresentado pelas rochas, 
o que lhe confere um caráter bastante aproximado;

- Deve-se atentar para os possíveis efeitos 
do prolongamento subaflorante do extremo norte 
do maciço do Granito Teixeirinha, em direção ao 
domínio encaixante, conforme apresentado por 
Paes et al. (2010b) e corroborado pela configuração 
das anomalias magnéticas (ver capítulo 6, neste 
relatório), na cristalização de andaluzita e/ou 
cordierita nas rochas metassedimentares;

- Os domínios da Formação Salinas a oeste 
do corpo principal do Granito Teixeirinha - Fácies 1 
têm um extenso histórico de pesquisa/produção 
mineral voltada para bens minerais hospedados em 
pegmatitos, incluindo minerais de lítio. Esta região 
concentra a grande maioria e os principais corpos 
pegmatíticos incluídos em áreas da antiga empresa 
Arqueana de Minérios e Metais, a qual, segundo 
Afgouni e Marques (1997), havia detectado, àquela 
época, quatrocentos e vinte corpos expressivos de 
pegmatitos na região, dos quais duzentos e quarenta 
e dois já haviam sido pesquisados. Esta condição 
induz a um pensamento que a área já tenha sido 
exaustivamente pesquisada e que a probabilidade 
de lograr êxito em novas pesquisas para lítio seja 

muito baixa. Entretanto, a análise do levantamento 
de recursos minerais da região apresentado por Paes 
et al. (2010b) e Paes, Heineck, Malouf (2008), bem 
como das informações sobre os processos minerários 
cadastrados no DNPM e suas poligonais, constantes 
do Sistema de Informações Geográficas da Mineração 
- SIGMINE, conjugadas à experiência adquirida pela 
equipe ao longo da execução deste projeto, levam 
à sugestão de que a área seja heterogênea com 
respeito à intensidade da atividade de pesquisa 
em pegmatitos nela desenvolvida. Isto, entretanto, 
deve ser visto com alguma cautela, pois sabe-se que 
todos os parâmetros que sustentam esta proposição 
podem não conter um registro completo desta 
atividade, ao longo do tempo. O próprio tamanho 
relativamente reduzido dos corpos pegmatíticos 
e das cavas que normalmente se implantam em 
sistemas de pequena mineração ou garimpagem 
pode levar à ocultação dos registros da atividade 
mineira, com o passar do tempo. Ainda assim, é 
aqui proposto que as atividades de prospecção 
nesta região sejam dirigidas prioritariamente para 
estas áreas com indicações de menor intensidade 
das atividades de pesquisa/mineração. Dentre elas 
destacam-se: - o norte do domínio da Formação 
Salinas, na Folha Itaobim, compreendendo a área 
a leste do córrego Teixeira, mais a norte, e a leste 
do córrego Taquaral, mais a sul, até o contato com 
o maciço do Granito Teixeirinha; - o sul do domínio 
da Formação Salinas, na Folha Itaobim, no vale do 
ribeirão Piauí, compreendendo, além da Unidade 
1, parte da Unidade 2 desta formação; - a área 
a oeste do ribeirão Piauí, compreendendo, além 
da Unidade 1, parte da Unidade 2 da Formação
Salinas; 

- Cabe também salientar que uma análise dos 
registros históricos da atividade mineira na região, 
reforçada por informações de pessoas com longa 
vivência neste meio, sugere que a produção mais 
efetiva de bens minerais da antiga empresa Arqueana 
de Minérios e Metais tenha se concentrado em um 
número pequeno de pegmatitos, relativamente ao 
total de corpos conhecidos, o que teria resultado 
num grupo significativo de corpos subexplotados ou, 
mesmo, muito pouco conhecidos. 

10.4.2.1.3 - Granito Murici 

Considerações:

- Ação referente ao corpo do Granito Murici, 
situado nas folhas Taiobeiras, Salinas e Comercinho;

- Há muito pouca informação na literatura 
especializada sobre pesquisa/produção mineral 
voltada para pegmatitos L-C-T e, mesmo, sobre 
os próprios pegmatitos na área das rochas 
metassedimentares da Formação Salinas em questão. 
As informações levantadas com pessoas ligadas à 
mineração/garimpagem, no decorrer do projeto, 
também apontam para um baixo nível de atividade 
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mineira organizada, nesta área, ao longo do tempo, 
bem como de conhecimento dos seus recursos 
minerais em pegmatitos e, consequentemente, de 
sua potencialidade para estes bens.

10.4.2.1.4 - Granito Fazenda Areão - Fácies 1 e 
Fácies 2

Considerações:

- Ação referente ao corpo do Granito Fazenda 
Areão, fácies 1 e 2, situado na Folha Itaobim, com 
pequena parte na Folha Araçuaí;

- Apesar do Granito Fazenda Areão não ter sido 
objeto dos estudos litoquímicos apresentados no 
capítulo 5, deste relatório, a sua proximidade com o 
pegmatito da Fazenda Bananal, descrito no capítulo 
8 (ponto LB39), bem como com pontos de rochas 
metassedimentares com cordierita e andaluzita 
relacionadas a metamorfismo de contato, descritos 
no capítulo 4 (ver mapa geológico, em anexo), lhe 
conferem o status de alvo, como possível gerador de 
pegmatitos mineralizados a Li; 

- A posição dos contatos entre a Formação 
Salinas e o Grupo Macaúbas no mapa geológico, em 
anexo, no contexto da área em questão, deve ser 
vista com certa cautela, pois, segundo Paes et al. 
(2010a), há uma grande dificuldade na observação 
desta estrutura na Folha Itaobim, tendo em vista o 
alto grau de intemperismo apresentado pelas rochas, 
o que lhe confere um caráter bastante aproximado. O 
mesmo se aplica ao contato entre as duas unidades 
na Folha Araçuaí, delineado neste projeto;

- A análise do levantamento de recursos 
minerais da região apresentado por Paes et al. 
(2010b) e Paes, Heineck, Malouf (2008), bem como 
das informações sobre os processos minerários 
cadastrados no DNPM e suas poligonais, constantes 
do SIGMINE - Sistema de Informações Geográficas 
da Mineração, conjugadas à experiência adquirida 
pela equipe ao longo da execução deste projeto, 
sugerem que, nas áreas a oeste e sul do corpo do 
Granito Fazenda Areão, a atividade de pesquisa/
lavra em pegmatitos tenha se dado de forma muito 
pouco intensa, ao longo da história. Já a área a leste/
sudeste deste corpo se superpõe parcialmente com 
a área de influência do corpo principal (maior) do 
Granito Teixeirinha e rochas associadas, já abordado 
no item 10.4.2.1.2, deste capítulo. 

10.4.2.2 - Detalhamento da Geologia nos Domínios 
da Formação Salinas com Intrusões de Rochas Férteis 
da Suíte Єγ4S em Níveis Crustais Relativamente 
Rasos

Ação:

- Mapear, na escala 1:25.000, os domínios 
de rochas metassedimentares da Formação Salinas 
com cordierita e/ou andaluzita relacionadas a 

metamorfismo de contato delimitados no item 
10.4.2.1, até a distância de 12 km do contato com o 
corpo granítico da Suíte Єγ4S. 

Objetivos principais:

- Gerar base geológica em escala adequada à 
fase do projeto de pesquisa;

- Localizar e descrever os corpos pegmatíticos 
expostos, bem como resíduos destes no solo;

- Determinar a relação de contato 
dos pegmatitos identificados com as rochas 
metassedimentares encaixantes;

- Localizar e descrever corpos graníticos da 
Suíte Єγ4S;

- Detalhar as feições estruturais e petrográficas 
das rochas metassedimentares.

Considerações:

- A distância proposta de 12 km entre o limite 
da área a ser mapeada e o contato Formação Salinas/
Suíte Єγ4S é baseada em estimativas da capacidade 
de migração dos fluidos pegmatíticos apresentadas 
na literatura, bem como na experiência adquirida 
pela equipe na área do médio Jequitinhonha, 
ao longo deste projeto. Segundo Breaks e Tindle 
(1997b), os enxames de pegmatitos de metais raros 
são tipicamente distribuídos numa área de 10 a 20 
km2, em posição proximal aos centros plutônicos 
parentais. Breaks e Tindle (1997a apud SELWAY; 
BREAKS; TINDLE, 2005) acrescentam que os 
pegmatitos de elementos raros se posicionam até 
a distância de 10 km do granito parental. Tendo em 
vista a possibilidade da configuração da superfície 
de contato ocasionar um aumento desta distância, 
por exemplo, através de um mergulho baixo desta 
estrutura em direção ao domínio encaixante, foi aqui 
estipulada uma distância de segurança de 12 km;

- Deve-se atentar para os possíveis efeitos 
das prováveis extensões não aflorantes dos corpos 
graníticos mapeados, indicadas através de anomalias 
magnéticas (ver capítulo 6, neste relatório), no 
aumento da distância esperada entre os sítios 
de pegmatitos mineralizados e o contato rocha 
metassedimentar/granito exposto na superfície. O 
mesmo se aplica ao prolongamento subaflorante 
do extremo norte do maciço do Granito Teixeirinha, 
em direção ao domínio encaixante, conforme 
apresentado por Paes et al. (2010b);

- Deve-se fazer o uso intensivo de fotos aéreas 
e imagens de satélite, tendo em vista a possibilidade 
da identificação dos granitos/pegmatitos através 
destes sensores remotos, devido às diferenças na 
resposta ao intemperismo destas rochas e das rochas 
metassedimentares encaixantes. Recomenda-se que 
a escala dos sensores remotos seja maior que a escala 
proposta para o mapeamento. Os levantamentos 
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aerogeofísicos disponíveis também devem ser usados 
como ferramenta para a cartografia geológica; 

- A escala do mapeamento pode ser 
aumentada, caso as condições da geologia assim 
demandem;

- Deve-se promover uma intensa interação 
com os moradores locais, garimpeiros, mineradores e 
pequenos mineradores que, normalmente, são fonte 
valiosa de informações sobre a geologia e localização 
de corpos pegmatíticos; 

- A atenção deve ser redobrada nas áreas onde 
já há depósitos/concentrações de lítio descritos (ver 
mapa geológico, em anexo), pois os pegmatitos 
L-C-T normalmente ocorrem em grupos de algumas 
dezenas ou centenas ocupando áreas de 10 a 20 km2 
(CERNÝ, 1991c; BREAKS; TINDLE, 1997b).

10.4.2.3 - Geoquímica Prospectiva

Ação:

- Realizar amostragem de sedimentos de 
corrente (finos) e concentrados de bateia nos 
domínios de rochas metassedimentares da Formação 
Salinas com cordierita e/ou andaluzita relacionadas 
a metamorfismo de contato, delimitados no item 
10.4.2.1. 

Objetivo principal:

- Identificar anomalias de Li e de outros 
elementos nos sedimentos de corrente, bem como 
minerais nos concentrados de bateia que possam ser 
indicadores diretos ou indiretos de mineralizações 
de Li e elementos associados.

Considerações:

- Caso seja necessária a priorização de áreas 
para esta ação, devido a limitações financeiras, 
por exemplo, a sua hierarquização deve seguir os 
seguintes parâmetros: o grau de fertilidade do granito 
associado, o número de pegmatitos conhecidos 
e o seu potencial aparente (atratividade indicada 
pela sua mineralogia, tipologia, dimensões, etc.), o 
quanto cada região foi pesquisada/explotada, etc.;

- Realizar orientativos geoquímicos prévios 
para se definir a densidade da malha de amostragem, 
fração do material a ser analisada, quais elementos 
devem ser analisados, métodos de análise, etc.;

- A amostragem dos concentrados de bateia 
deve levar em consideração a presença de minerais 
indicadores leves ou com densidade intermediária;

- Efetuar um adensamento na amostragem de 
áreas com anomalias identificadas, com o objetivo 
de se diminuir o tamanho das áreas-alvo a serem 
objetos de prospecção de detalhe (follow-up).

10.4.2.4 - Follow-up I

Ação:

- Realizar reconhecimento geológico de 
detalhe das áreas a montante das anomalias 
identificadas no item anterior, prioritariamente 
onde não haja veios pegmatíticos mineralizados 
conhecidos. Efetuar amostragem de solos 
(geoquímica prospectiva de solos) nas áreas de 
influência das anomalias, em regiões onde não houver
afloramentos.

Objetivos principais:

- Localizar e descrever os corpos pegmatíticos 
expostos, que possam ser a fonte da anomalia, bem 
como os resíduos destes no solo;

- Delimitar a anomalia através de geoquímica 
de solo.

Objetivo adicional:

- Localizar e descrever corpos graníticos da 
Suíte Єγ4S.

Considerações:

- Caso seja necessária a priorização de áreas 
para esta ação, devido a limitações financeiras, 
por exemplo, a sua hierarquização deve seguir os 
seguintes parâmetros: o grau de fertilidade do granito 
associado, o potencial indicativo das anomalias, o 
número de pegmatitos conhecidos e o seu potencial 
aparente (atratividade indicada pela sua mineralogia, 
tipologia, dimensões, etc.), o quanto cada região foi 
pesquisada/explotada, etc.;

- A malha de amostragem de solo deve ser 
progressivamente adensada até a delimitação da 
anomalia.

10.4.2.5 - Follow-up II

Ação:

- Execução de serviços mineiros (trincheiras, 
poços, galerias, etc.) para melhor expor todos os 
corpos pegmatíticos identificados no item 10.4.2.4 
e para localizar, em profundidade, a (possível) rocha 
fonte das anomalias de solo identificadas no mesmo 
item, bem como dos resíduos/elúvios encontrados. 
Os pegmatitos identificados no item 10.4.2.2 que, 
porventura, não estejam posicionados a montante 
de anomalias definidas no item 10.4.2.3, devem 
também ser objeto desta ação, subsequentemente 
aos demais.

Objetivo principal:
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- Expor os prováveis hospedeiros de minério 
para estudos de avaliação do seu potencial 
metalogenético.

10.4.2.6 - Follow-up III

Ações:

- Descrever, em detalhe, os corpos 
pegmatíticos referidos no item anterior, abordando 
a sua mineralogia, textura, relação entre minerais, 
estruturação interna, tipologia, dimensões e relação 
com as rochas encaixantes;

- Coletar amostras dos pegmatitos, de seus 
minerais e das rochas encaixantes para ensaios 
químicos e para estudos petrográficos.

Objetivo principal:

- Identificar o potencial metalogenético dos 
pegmatitos para Li e outros elementos/minerais 
associados e estabelecer critérios para selecionar ou 
descartar corpos para a ação subsequente. 

Considerações:

- Caso seja necessária a priorização de áreas 
para esta ação, devido a limitações financeiras, 
por exemplo, a sua hierarquização deve seguir os 
seguintes parâmetros: o grau de fertilidade do granito 
associado, o potencial indicativo das anomalias 
relacionadas, o número de pegmatitos conhecidos 
e o seu potencial aparente (atratividade indicada 
pela sua mineralogia, tipologia, dimensões, etc.), o 
quanto cada região foi pesquisada/explotada, etc.;

- Alguns ensaios químicos vão demandar 
estudos orientativos prévios para o estabelecimento 
de critérios, os quais devem abordar pegmatitos 
conhecidos da região que cubram toda a faixa de 
variações internas conhecidas, envolvendo, assim, 
pegmatitos simples e complexos, de diferentes 
tipologias, mineralizados e não mineralizados,
etc. 

10.4.2.7 - Estimativas de Reservas

Ações:

- Indicar a extensão longitudinal dos corpos 
pegmatíticos selecionados no item anterior, 
através de reconhecimento geológico de detalhe, 
envolvendo estudos estruturais no campo e o uso 
de fotos aéreas, imagens de satélite e mapas de 
levantamentos aerogeofísicos;

- Executar serviços mineiros (trincheiras, 
poços, galerias, etc.) para expor as extensões 
longitudinais dos pegmatitos e seus contatos com as 
encaixantes;

- Sondagem rotativa a diamante para acessar 
a continuidade dos corpos, em profundidade; 

- Estimativas da proporção de minerais-
minério no pegmatito;

- Coletar amostras dos pegmatitos e de 
minerais-minério para análises químicas.

Objetivo principal:

- Quantificação das reservas. 

Consideração:

- Tendo em vista a grande diversidade de 
minerais nos pegmatitos da região, uma avaliação 
conjunta das reservas de todos os minerais com 
possibilidade de aproveitamento econômico pode 
aumentar o rendimento do empreendimento ou, 
mesmo, viabilizar a lavra. 

10.5 - ROTEIROS DE PESQUISA SECUNDÁRIOS

10.5.1 - Introdução

A coleta e tratamento de dados efetuados
neste projeto conjugados com as informações 
da literatura permitem a proposição de roteiros 
de pesquisa secundários, com fundamentos bem
menos sólidos que os do Modelo Exploratório 
apresentado no item 10.4, tanto pela ausência de 
elementos básicos para a sua formulação, como 
por exemplo, corpos graníticos da Suíte Єγ4S 
aflorando, quanto pela alta variabilidade de algumas 
propriedades estudadas, como o conteúdo químico 
de alguns granitos, por exemplo. Consequentemente, 
estes roteiros de pesquisa são vistos como de 
menor probabilidade de resultar na descoberta de 
depósitos de Li na região, sendo considerados não 
como roteiros alternativos ao Modelo Exploratório 
apresentado, mas, sim, de menor importância, os 
quais poderiam ser colocados em prática após a 
execução do modelo exploratório (Figura 10.3).

10.5.2 - Identificação de Domínios Férteis no 
Granito Córrego da Chuva

Ação:

- Adensar a malha de amostragem dos 
granitos a duas micas Córrego da Chuva para análises 
litoquímicas (rocha total) e cartografar, através 
de mapeamento geológico de detalhe, os plútons 
graníticos (unidades de movimentação) identificados 
como férteis. 

Objetivo principal:

- Individualizar corpos graníticos férteis no 
domínio do Granito Córrego da Chuva.
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Considerações:

- O Granito Córrego da Chuva mostra-se 
heterogêneo sob o ponto de vista do seu conteúdo 
químico, o que é indicado pelas suas propriedades 
químicas indicadoras de fertilidade. Os parâmetros 
analisados ora mostram valores dentro da faixa de 
fertilidade, mais raramente, ora estão fora dela (ver 
capítulo 5, neste relatório, e item 10.3.1.4.2, neste 
capítulo). A procura por domínios férteis dentro 
desta unidade geológica demanda, então, um 
adensamento da coleta de informações, tendo em 
vista que parece não haver uma correspondência 
tão direta entre o seu caráter fértil ou infértil e suas 
feições texturais e mineralógicas, como ocorre com 
o Granito Murici e o Granito Teixeirinha; 

- Caso sejam individualizados corpos de 
granitos férteis, deve ser dado prosseguimento 
à pesquisa, efetuando-se os procedimentos que 
constam do item 10.4.2.1 ao item 10.4.2.7, deste 
capítulo. 

10.5.3 - Avaliação dos Alvos Espectrais

Ação:

- Executar mapeamento geológico, na escala 
1:25.000, dos domínios identificados no mapeamento 
espectral (ver capítulo 7, neste relatório, e item 
10.3.11, neste capítulo) como áreas potenciais para 
conter concentrações de Li.

Objetivo principal:

- Localizar e descrever os corpos pegmatíticos 
expostos, bem como resíduos destes no solo.

Objetivos adicionais:

- Gerar base geológica em escala adequada;
- Determinar a relação de contato 

dos pegmatitos identificados com as rochas 
metassedimentares encaixantes;

- Identificar cordierita e/ou andaluzita 
nas rochas metassedimentares, relacionadas a 
metamorfismo de contato;

- Localizar e descrever corpos graníticos da 
Suíte Єγ4S;

- Detalhar as feições estruturais e petrográficas 
das rochas metassedimentares.

Considerações:

- Caso sejam encontrados pegmatitos com 
propriedades que indiquem um potencial aparente 
importante para conter depósitos de Li, como 
por exemplo, tipologia favorável, concentração 
significativa de mineral-minério de Li, dimensões 

consideráveis, etc., bem como indicadores indiretos 
destes, deve ser dado prosseguimento à pesquisa, 
efetuando-se os procedimentos que constam do 
item 10.4.2.3 ao item 10.4.2.7, deste capítulo. O 
mesmo é recomendado caso sejam identificados 
domínios de rochas metassedimentares da Formação 
Salinas com cordierita e/ou andaluzita relacionadas 
a metamorfismo de contato;

- Deve-se atentar para a possibilidade de 
prováveis corpos graníticos não aflorantes, bem 
como de prováveis extensões não aflorantes de 
corpos graníticos mapeados, identificados através de 
anomalias magnéticas (ver capítulo 6, neste relatório, 
e item 10.3.11, neste capítulo), gerarem pegmatitos, 
bem como efeitos metamórficos térmicos, nas áreas 
em questão; 

- Deve-se fazer o uso intensivo de fotos aéreas 
e imagens de satélite, tendo em vista a possibilidade 
da identificação dos granitos/pegmatitos através 
destes sensores remotos, devido às diferenças na 
resposta ao intemperismo destas rochas e das rochas 
metassedimentares encaixantes. Recomenda-se que 
a escala dos sensores remotos seja maior que a escala 
proposta para o mapeamento. Os levantamentos 
aerogeofísicos disponíveis também devem ser 
usados como ferramenta para a cartografia
geológica;

- A escala do mapeamento pode ser 
aumentada, caso as condições da geologia assim 
demandem;

- A identificação da andaluzita em 
afloramentos de xisto é normalmente mais 
difícil que a da cordierita. Recomenda-se que 
sejam confeccionadas lâminas delgadas sempre 
quando a rocha contiver algum porfiroblasto não
identificado.

10.5.4 - Investigar a Existência de Áreas Potenciais 
Associadas a Possíveis Granitos Não Aflorantes

Ação:

- Executar reconhecimento geológico, 
na escala 1:50.000, em domínios da Formação 
Salinas inseridos nas hipotéticas áreas de 
influência dos prováveis corpos graníticos em 
profundidade da Suíte Єγ4S, identificados através 
de anomalias magnéticas (ver capítulo 6, neste
relatório).

Objetivo principal:

- Identificar cordierita e/ou andaluzita 
nas rochas metassedimentares, relacionadas a 
metamorfismo de contato.

Objetivos adicionais:

- Identificar corpos pegmatíticos;
- Identificar corpos graníticos da Suíte Єγ4S.
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Considerações:

- Caso sejam identificados domínios de 
rochas metassedimentares da Formação Salinas 
com cordierita e/ou andaluzita relacionadas 
a metamorfismo de contato, deve ser dado 
prosseguimento à pesquisa, efetuando-se os 
procedimentos que constam do item 10.4.2.2 ao item 
10.4.2.7, deste capítulo. O mesmo é recomendado 
caso sejam encontrados pegmatitos com potencial 
aparente importante para conter depósitos de Li; 

- A cristalização de minerais de metamorfismo 
de contato normalmente se dá nos primeiros 
quilômetros após o contato das encaixantes com o 
granito indutor;

- A identificação da andaluzita em 
afloramentos de xisto é normalmente mais 
difícil que a da cordierita. Recomenda-se que 
sejam confeccionadas lâminas delgadas sempre 
quando a rocha contiver algum porfiroblasto não
identificado. 
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11 - AVANÇOS NO CONHECIMENTO 
GEOLÓGICO

11.1 - INTRODUÇÃO

As atividades do projeto possibilitaram um 
avanço considerável no conhecimento da geologia 
e dos recursos minerais de lítio da região do médio 
rio Jequitinhonha, bem como uma apresentação de 
outras importantes concentrações deste metal no 
Brasil. Os principais avanços no conhecimento da 
região do Jequitinhonha são sintetizados adiante. 

11.2. - GEOLOGIA E CARTOGRAFIA GEOLÓGICA

- Aperfeiçoamento da base geológica/
estrutural pré-existente, compreendendo uma área 
de aproximadamente 17.750 km2, adequando-a aos 
objetivos do projeto;

- Melhoria na locação de contatos geológicos 
e estruturas diversas em toda a área do projeto, 
através do uso de ferramentas como fotos aéreas 
e imagens de satélite, com o auxílio de mapas de 
levantamentos aerogeofísicos;

- Extensão da subdivisão dos granitos a duas 
micas da Suíte Єγ4S nos granitos Córrego da Chuva, 
Murici e Teixeirinha, conforme apresentado nas 
folhas Itaobim e Comercinho (PAES; HEINECK; 
MALOUF, 2008; HEINECK et al., 2008), para o 
restante da área do projeto, com base em critérios 
petrográficos;

- Caracterização litoquímica dos granitos a 
duas micas da Suíte Єγ4S;

- Resolução de conflitos cartográficos 
importantes entre mapas geológicos da região, 
principalmente na interface entre as folhas 
Comercinho e Salinas (HEINECK et al., 2008; 
PEDROSA-SOARES; OLIVEIRA, 1997), com o 
estabelecimento da real expressão areal das rochas 
da Suíte Єγ4S, bem como a distinção entre domínios 
metassedimentares da Formação Salinas e do Grupo 
Macaúbas, nesta área; 

- Extensão do domínio de granito a duas micas 
da Suíte Єγ4S cartografado no sul da Folha Itaobim 
(PAES; HEINECK; MALOUF, 2008), para a Folha Novo 
Cruzeiro, a sul;

- Caracterização dos granitos do sudeste da 
Folha Taiobeiras como parte da Suíte Єγ4S;

- Posicionamento, na Suíte Єγ5I, de domínios 
de biotita granito cartografados originalmente como 
parte da Suíte Єγ4S (PEDROSA-SOARES, 1997a; 
PAES; HEINECK; MALOUF, 2008) e incorporação a 
este conjunto, aqui denominado Granito Morro do 
Frade, de dois novos domínios de biotita granito 
cartografados neste projeto;

- Posicionamento, na Suíte Єγ3S, de corpos 
graníticos cartografados originalmente como parte 
da Suíte Єγ4S (PAES; HEINECK; MALOUF, 2008; 
HEINECK et al., 2008), na interface das folhas Itaobim 
e Comercinho;

- Caracterização da intensidade da alteração 
deutérica nos diferentes granitos a duas micas da 
Suíte Єγ4S e do seu papel no desenvolvimento da 
mineralogia e das feições texturais destas rochas, 
a qual pode ocasionar, inclusive, heterogeneidades 
internas em um tipo granítico específico;

- Proposta de cartografia da Formação Ribeirão 
da Folha, na Folha Jenipapo, e de sua continuidade 
para as folhas Novo Cruzeiro e Itaobim;

- Melhoria do conhecimento da distribuição 
espacial das diferentes paragêneses metamórficas 
dos xistos encaixantes dos granitos/pegmatitos da 
Suíte Єγ4S;

- Extensão da subdivisão da Formação Salinas 
em unidades informais apresentadas nas folhas 
Itaobim, Salinas e Araçuaí (PAES; HEINECK; MALOUF, 
2008; PEDROSA-SOARES; OLIVEIRA, 1997; PEDROSA-
SOARES, 1997a) para o restante da área do projeto; 

- Identificação de um sistema de grábens 
e horstes fanerozoico em parte da área, com 
estimativas quantitativas de deslocamentos ao longo 
destas estruturas, através do tratamento de dados 
de aerolevantamentos geofísicos.

11.3 - RECURSOS MINERAIS DE LÍTIO

- Apresentação das características geológicas 
de quarenta e cinco pontos de pegmatitos com 
concentrações de lítio, estudados no campo, os 
quais compreendem, certamente, a maior parte dos 
pontos mais relevantes no contexto da história do 
lítio na região, tanto do ponto de vista econômico, 
comprovado ou aparente, tipológico ou de posição 
geográfica. Boa parte destes pontos tem um 
caráter inédito, no âmbito da literatura geológica 
especializada;

- Na visita aos pontos foram estudados os 
aspectos descritivos e genéticos dos pegmatitos e de 
suas concentrações de lítio, as suas rochas encaixantes, 
bem como a relação entre eles, com a indicação 
do controle do posicionamento dos primeiros;

- Classificação das concentrações de lítio 
estudadas pelo seu status, em ocorrências, 
depósitos, garimpos ou minas, o que reflete a forma 
como o lítio é (ou foi) explotado ou o aparente 
potencial econômico ou grau de conhecimento da 
concentração do metal; 
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- Classificação das concentrações de lítio 
estudadas em oito diferentes tipologias, com base 
na sua mineralogia, nos principais minerais de lítio 
presentes e na estrutura e textura internas. Algumas 
destas tipologias foram definidas neste projeto;

- Definição de um novo campo pegmatítico 
denominado Campo Pegmatítico de Curralinho;

- Identificação de minerais de lítio em amostras 
de pegmatito coletadas no campo, através de suas 
assinaturas espectrais, bem como de produtos de 
alteração de alguns minerais deste metal. 

11.4 - PESQUISA MINERAL

- Apresentação de um modelo exploratório 
para depósitos minerais de lítio (e elementos 
associados) em pegmatitos L-C-T fundamentado 

no aprimoramento do modelo geológico destas 
mineralizações e na definição de seus metalotectos 
e guias prospectivos; 

- Apresentação de novas áreas potenciais para 
conter depósitos de lítio (e elementos associados) 
em pegmatitos L-C-T;

- Determinação da usual correspondência entre 
o tipo petrográfico de granito a duas micas da Suíte 
Єγ4S e o conteúdo químico indicador de fertilidade, 
no caso dos granitos Teixeirinha-fácies 1 e Murici;

- Mapeamento espectral em imagens ASTER 
de parte da área do projeto e identificação de novos 
alvos para investigação;

- Identificação de possíveis plútons graníticos 
da Suíte Єγ4S não aflorantes, através do tratamento 
de dados de aerolevantamentos geofísicos.
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12 - CONCLUSÕES

Os resultados do projeto demonstram a 
potencialidade da área do médio rio Jequitinhonha 
para uma expansão considerável de suas reservas de 
lítio (e demais elementos/minerais associados) em 
pegmatitos L-C-T. 

Esta expectativa se deve à extensão espacial 
dos condicionantes geológicos das mineralizações 
L-C-T do Campo Pegmatítico de Itinga, para sul 
e oeste dos limites previamente estabelecidos, 
envolvendo também a apresentação de novos 
pontos de concentração de lítio nesta área, alguns 
deles com potencial aparente elevado, bem como à 
identificação do Campo Pegmatítico de Curralinho, 
que compreende novos pontos de concentração 
de lítio, alguns com potencial aparente elevado, 
em região onde foram, também, identificados 
metalotectos fundamentais das mineralizações (ver 
capítulos 4, 5, 8 e 10, neste relatório).

A identificação de extensos domínios 
graníticos férteis, relativamente homogêneos 
quimicamente e texturalmente/mineralogicamente, 
associados espacialmente a outros metalotectos, 
propicia a extensão da área prospectável e reforça a 
expectativa de se encontrar novos depósitos de lítio 
na região (ver capítulos 4, 5 e 10, neste relatório).

As sugestões de que as centenas de pegmatitos 
da antiga Arqueana de Minérios e Metais, na principal 
área do Campo Pegmatítico de Itinga, a oeste do 
corpo principal do Granito Teixeirinha - Fácies 1, 
tenham sido heterogeneamente trabalhados ao 
longo da extensa história de atividade da empresa 
na região, tendo a produção se concentrado em um 
número pequeno de pegmatitos, relativamente ao 
total de corpos conhecidos, o que teria resultado 
num grupo significativo de corpos subexplotados 
ou, mesmo, muito pouco conhecidos (ver capítulo 
10, neste relatório), parece encontrar suporte nas 
afirmações de Garcia (2013, 2014). Segundo o 
autor, caso os dados preliminares de reavaliação das 
antigas reservas da empresa Arqueana de Minérios 
e Metais, que vem sendo realizada por um grupo 
de investimentos na região, sejam confirmados, as 
reservas brasileiras lavráveis de lítio poderão, nos 
próximos anos, ser profundamente revistas para 
um patamar acima de um milhão de toneladas de 
Li2O contido, tornando o Brasil detentor da terceira 
maior reserva mundial de lítio, cerca de 8% do total, 
desconsiderando a Bolívia (ver capítulo 8, neste 
relatório). Estas considerações agregam imenso 
potencial à área.

A pequena intensidade da atividade de 
pesquisa/produção mineral organizada voltada para 
pegmatitos L-C-T e o baixo conhecimento sobre os 
próprios pegmatitos na área do Campo Pegmatítico 
de Curralinho, bem como ao longo de todo o 

domínio de rochas metassedimentares da Formação 
Salinas nas vizinhanças do Granito Murici, também 
são fatores altamente agregadores de potencial à 
região para a descoberta de novos depósitos de 
lítio. Esta condição, indicada pela exiguidade de 
relatos a respeito na literatura geológica (incluindo 
os processos minerários do DNPM constantes do 
SIGMINE - Sistema de Informações Geográficas da 
Mineração), bem como apurada com garimpeiros, 
pequenos mineradores e pessoas ligadas à atividade, 
também se aplica a parte das áreas de influência 
do corpo sul do Granito Teixeirinha - Fácies 1 e do 
Granito Fazenda Areão, no Campo Pegmatítico de 
Itinga (ver capítulos 8 e 10, neste relatório).

A aparente heterogeneidade na distribuição 
espacial da atividade de pesquisa mineral voltada 
para pegmatitos L-C-T na principal área do Campo 
Pegmatítico de Itinga, a oeste do corpo principal do 
Granito Teixeirinha - Fácies 1, pode também ser um 
fator agregador de potencial à região, pois implicaria 
na existência de áreas potenciais pouco pesquisadas 
(ver capítulo 10, neste relatório).

No Campo Pegmatítico de Itinga, as dimensões 
usuais dos pegmatitos são relativamente pequenas 
quando comparadas com corpos similares ao 
redor do mundo. Contudo, o pequeno volume 
individual dos corpos é compensado pela sua alta 
concentração, marcada por um número grande de 
pegmatitos por unidade de área. Adicionalmente, 
estes são enriquecidos em vários minerais acessórios 
aproveitáveis, como petalita, espodumênio, 
lepidolita, ambligonita, berilo, polucita, cassiterita, 
columbita-tantalita, albita, turmalina, topázio e 
água-marinha, sendo raro o corpo completamente 
estéril. A predominância de enriquecimento se 
alterna entre um ou outro mineral acessório ou 
diversos minerais, no mesmo corpo, e aponta para 
a possibilidade de um aproveitamento simultâneo, 
através de uma lavra integrada. Esta aglomeração 
de corpos em uma área restrita permite que os 
depósitos sejam tratados em conjunto, como uma 
grande jazida, com planejamento baseado na reserva 
global, comportando, assim, maior investimento e 
uma escala de produção em nível ideal. Para tal, é 
necessário que todos os depósitos estejam sob um 
mesmo controle empresarial (AFGOUNI; MARQUES, 
1997). O agrupamento de vários corpos pegmatíticos 
com petalita do sistema pegmatítico de Big Whopper, 
Ontário (Canadá), incluindo também enxames de 
pegmatitos normalmente com menos de 10 m de 
espessura, foi fator importante na valorização desta 
área (BREAKS; TINDLE, 1997b).

Os depósitos pegmatíticos em estudo são de 
difícil exploração, em parte pela ausência de resposta 
em levantamentos geofísicos aéreos e terrestres na 
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discriminação de pegmatitos no terreno, bem como 
pela dimensão relativamente reduzida de boa parte 
dos corpos e pelo grau de intemperismo presente. 
Boa parte dos programas de pesquisa mineral mais 
efetivos da região foi realizada na segunda metade 
do século passado (ver capítulo 8, neste relatório), 
quando ainda não eram disponíveis, ou eram de 
difícil acesso, várias ferramentas exploratórias que 
atualmente podem ser empregadas na pesquisa de 
pegmatitos. Adicionalmente, estes programas se 

desenvolveram em áreas restritas, relativamente a 
toda a área de interesse identificada neste projeto 
(ver capítulo 10, neste relatório). 

A implantação de programas exploratórios na 
região, fazendo-se o uso das modernas ferramentas 
disponíveis e seguindo-se os preceitos do Modelo 
Exploratório aqui apresentado (ver capítulo 10, 
neste relatório), deverá levar à descoberta de 
novos depósitos de lítio e minerais associados em 
pegmatitos L-C-T. 



Projeto Avaliação do Potencial do Lítio no Brasil

235

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AFGOUNI, K.; MARQUES, F.F. Depósito de lítio, 
berílio e césio de Araçuaí/Itinga, Minas Gerais. In: 
SCHOBBENHAUS, C.; QUEIROZ, E.T.; COELHO, C.E.S. 
(Coords.). Principais Depósitos Minerais do Brasil. 
Brasília, DNPM, v. 4, parte B, 1997, p. 373-388. Cap. 
35.

ALKMIM, F.F.; MARSHAK, S.; PEDROSA-SOARES, 
A.C.; PERES G.G.; CRUZ, S.C.P.; WHITTINGTON, A. 
Kinematic evolution of the Araçuaí–West Congo 
orogen in Brazil and Africa: Nutcracker tectonics 
during the Neoproterozoic assembly of Gondwana. 
Precambrian Research, Amsterdam, v. 149, p. 43-64, 
[S.N.]. 2006.

______; PEDROSA-SOARES, A.C.; NOCE, C.M.; CRUZ, 
S.C.P. Sobre a Evolução Tectônica do Orógeno Araçuaí-
Congo Ocidental. Geonomos, Belo Horizonte, v. 15, 
n. 1, p. 25-43, jul. 2007. 

ALMEIDA, F.F.M. de. O Cráton do São Francisco. 
Revista Brasileira de Geociências, São Paulo, v. 7, n. 
1, p. 349-364, mar. 1977. 

______; LITWINSKI, N. Província Mantiqueira: setor 
setentrional. In: ALMEIDA, F.F.M. de; HASUI, Y. (Ed.). 
O Pré-Cambriano do Brasil. São Paulo: Edgar Blücher, 
p. 282-307, 1984.

______; HASUI, Y.; BRITO NEVES, B.B.; FUCK, H. 
Províncias estruturais brasileiras. In: SIMPÓSIO DE 
GEOLOGIA DO NORDESTE, 8, 1977, Campina Grande. 
Boletim Resumos... Campina Grande: SBG, 1977. v. 
6, p. 363-391.

ANDRADE, A.P.; COSTA, A.L.L.; SILVA, E.F.A.; CUNHA, 
J.C.; MARINHO, M.M. Projeto Itambé: geologia, 
texto. Salvador: CBPM, 1977. v. 1, 240 p.

ANGELI, N.; TEIXEIRA, W.; HEAMAN, L.; FLEET, 
M.E.; MOORE, M.; SATO, K. Geochronology of the 
Ipanema Layered Mafic-Ultramafic Complex, Minas 
Gerais, Brazil: Evidence of extension at the Meso-
Neoproterozoic time boundary. International 
Geology Review, [S.L.], 46, p. 730-744, [S.N.]
2004.

ANGELIM, L.A.A.; NESI, J.R.; TORRES, H.H.F.; 
MEDEIROS, V.C.; SANTOS, C.A.; VEIGA JUNIOR, J.P.; 
MENDES, V.A. 2006. Geologia e recursos minerais do 
Estado do Rio Grande do Norte: texto explicativo dos 
mapas geológico e de recursos minerais do Estado 
do Rio Grande do Norte, escala 1:500.000. Recife: 
CPRM/FAPERN, 2006, 119 p. (inclui mapas) (Coleção 
PGB - Programa Geologia do Brasil).

ARACEMA, L.W.; NEVES, A.C.; FERREIRA, J.C.; 
PEDROSA-SOARES, A.C.; LOBATO, L.M.; NOCE, C.M. 

Novas evidências de remanescentes oceânicos na 
Faixa Araçuaí: as rochas metaultramáficas de São 
José da Safira. Geonomos, Belo Horizonte, v. 8, n. 1, 
p. 55-61, 2000.

ARAÚJO, M.N.C.; ALVES da SILVA, F.C.; JARDIM DE 
SÁ, E.F. Pegmatite emplacement in the Seridó Belt, 
northeastern Brazil: late stage kinematics of the 
Brasiliano Orogen. Gondwana Research, [S.L.], v. 4, 
[s.n.], p. 75-85, January, 2001.

ARGENTIÈRE, R. Lítio no Nordeste (primeira parte). 
Revista Mineração e Metalurgia, Rio de Janeiro, v. 
44, n. 420, p. 30-33, junho, 1980a.

______. Lítio no Nordeste (última parte). Revista 
Mineração e Metalurgia, Rio de Janeiro, v. 44, n. 421, 
p. 38-42, julho/agosto, 1980b.

ARTHAUD, M.H.; VASCONCELOS, A.M.; NOGUEIRA 
NETO, J.A.; OLIVEIRA, F.V.C.; PARENTE, C.V.; MONIÉ, 
P.; LIEGEOIS, J.T.; CABY, R.; FETTER, A. Main structural 
features of Precambrian domains from Ceará 
(NE Brazil). In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
BASEMENT TECTONICS, 14, 1998, Ouro Preto. 
Abstracts..., Ouro Preto: UFOP/Escola de Minas, 
1998. p. 84-85.

ÁVILA, C.A. Geologia, petrografia e geocronologia 
de corpos plutônicos paleoproterozóicos da borda 
meridional do Cráton do São Francisco, região de 
São João del Rei, Minas Gerais. 2000. 401 f. (Tese) 
- Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro, 2000.

______; VALENÇA, J.G.; MOURA, C.A.V.; KLEIN, V.C.; 
PEREIRA, R.M. Geoquímica e idade do Tonalito/
trondhjemito Cassiterita, borda meridional do Cráton 
São Francisco, Minas Gerais. Arquivos do Museu 
Nacional, [S.L.], n. 61, 2003, p. 267-284.

______; CHERMAN, A.F.; VALENÇA, J.G.; TEIXEIRA, 
W.; PEREIRA, R.M.; SOUZA, A.S.; VASQUES, F.S.G.; 
FRANÇA, C.P.A.; COSTA, L.B.F. Granitóides Itumirim, 
Macuco de Minas e Ritápolis como marcadores do 
último pulso magmático félsico do Cinturão Mineiro 
na região de Lavras - São João del Rei, Minas Gerais. 
In: CONGRESSO BRASILEIRO GEOLOGIA, 43, 2006, 
Aracajú. Boletim Resumos... São Paulo: SBG, 2006, 
p. 269.
______; TEIXEIRA, W.; CORDANI, U.G.; MOURA, 
C.A.V.; PEREIRA, R.M. Rhyacian (2.23-2.20 Ga) juvenile 
accretion in the southern São Francisco craton, 
Brazil: Geochemical and isotopic evidence from the 
Serrinha magmatic suite, Mineiro belt. Journal of 
South American Earth Sciences, Houndmills, [s.v.], n. 
29, p. 464-482, [S.M.], 2010.



236

Área do Médio Rio Jequitinhonha, Nordeste de Minas Gerais

BABINSKI, M.; PEDROSA-SOARES, A.C.; TRINDADE, 
R.I.F.; MARTINS, M.; NOCE, C.M.; LIU, D. 
Neoproterozoic glacial deposits from the Araçuaí 
orogen, Brazil: Age, provenance and correlations 
with the São Francisco craton and West Congo belt. 
Gondwana Research, Beijing, v. 21, p. 451- 465, 
[S.N.]. 2012. 

______; ______; MARTINS, M.; LIU, D.; NOCE, C.M.; 
KARFUNKEL, J. U-Pb SHRIMP dating of detrital 
zircons from the Macaúbas Group, southeast 
Brazil: Implications on the depositional age and 
provenance of pre-glacial and glaciogenic sediments. 
In: SYMPOSIUM ON NEOPROTEROZOIC-EARLY 
PALAEOZOIC EVENTS IN SW GONDWANA, IGCP-478, 
3, 2007, Stellenbosch. Anais… Stellenbosch: [S.E.], 
2007. p. 3-5 [Short Papers].

______; GRADIM, R.J.; PEDROSA-SOARES, A.C.; 
ALKMIM, F.F.; NOCE, C.M.; LIU, D. Geocronologia U–
Pb (SHRIMP) e Sm–Nd de xistos verdes basálticos do 
Orógeno Araçuaí: Implicações para a idade do Grupo 
Macaúbas. Revista Brasileira de Geociências, São 
Paulo, v. 35, p. 77-81, dez. 2005. [suplemento 4].

BALTAZAR, O.F. Geologia Estrutural e Contexto 
Geotectônico. In: PAES, V.J.C.; RAPOSO, F.O.; PINTO, 
C.P.; OLIVEIRA, F.A.R. (Orgs.) Projeto Jequitinhonha. 
Belo Horizonte: CPRM, 2010. p. 221-234. Cap. 5.

BARBOSA, A.L. de M.; GROSSI-SAD, J.H.; TORRES, 
N.; MELO, M.T.V. 1964. Geologia das quadrículas de 
Barra do Cuieté e Conselheiro Pena, Minas Gerais. 
DNPM/GEOSOL, Belo Horizonte, Brasil, 285 p.

BARBOSA, J.S.F.; SABATÉ, P. Archean and 
Paleoproterozoic crust of the São Francisco Craton, 
Bahia Brazil: geodynamic features. Precambrian 
Research, Amsterdam, v. 133, p. 1-27, [S.N]. 2004. 

BASÍLIO, M.; PEDROSA-SOARES, A.C.; EVANGELISTA, 
H.J. Depósitos de alexandrita de Malacacheta, Minas 
Gerais. Geonomos, Belo Horizonte, v. 8, n. 1, p. 47-
54.  jul. 2000.

BAUMGARTNER, R.; ROMER, R.L.; MORITZ, R.; 
SALLET, R.; CHIARADIA, M. Columbo-tantalite-
bearing granitic pegmatites from the Seridó Belt, 
NE Brazil: genetic constraints from U-Pb dating and 
Pb isotopes. The Canadian Mineralogist, [s.l.], v. 44, 
[s.n.], p. 69-86, [S.M.], 2006.

BEURLEN, H.; BARRETO, S.B.; MARTIN, R.; 
MELGAREJO, J.; Da SILVA, M.R.R. The Borborema 
Pegmatite Province, NE-Brazil revisited. Estudos 
Geológicos, Pernambuco, v. 19, n. 2, p. 62-66, [S.M.], 
2009a.

______; Da SILVA, M.R.R.; CASTRO, C. Fluid inclusion 
microthermometry in Be-Ta-(Li-Sn) - bearing 
pegmatites from the Borborema Province, Northeast 
Brazil. Chemical Geology, [s.l.], v. 173, [s.n.], p. 107-
123, mar. 2001.

______; THOMAS, R.; Da SILVA, M.R.R.; MULLER, A.; 
RHEDE, D.; SOARES, D.R. Perspectives for Li- and Ta-
Mineralization in the Borborema Pegmatite Province, 
NE-Brazil: A review. Journal of South American Earth 
Sciences, Houndmills, [s.v.], n. 56, p. 110-127, nov. 
2014.

______; MULLER, A.; SILVA, D.; Da SILVA, M.R.R. 
Petrogenetic significance of LA-ICP-MS trace-element 
data on quartz from the Borborema Pegmatite 
Province, northeast Brazil. Mineralogical Magazine, 
Twickenham, v. 75, n. 5, p. 2703-2719, October, 2011.

______; ______; ______; ______. Petrogenetic 
significance of trace-element concentrations in 
quartz from pegmatites of the Borborema Pegmatite 
Province, northeastern Brazil. Estudos Geológicos, 
Pernambuco, v. 19, n. 2, p. 72-76, [S.M.], 2009b.

______; RHEDE, D.; Da SILVA, M.R.R.; THOMAS, R.; 
GUIMARÃES, I.P. Petrography, geochemistry and 
chemical electron microprobe U-Pb-Th dating of 
pegmatitic granites in the Borborema Pegmatite 
Province, NE-Brazil: a possible source of the rare-
element granitic pegmatites. Terrae, Campinas, v. 6, 
n. 1, p. 59-71, [S.M.], 2009c.

______; BARRETO, S.B.; SILVA, D.; WIRTH, R.; OLIVIER, 
P. Titanian-ixiolite-niobian rutile intergrowths from 
the Borborema Pegmatitic Province, northeastern 
Brazil. The Canadian Mineralogist, Nepean, v. 45, 
[s.n.], p. 1367-1387, [S.M.], 2007.

BEUS, A.A. Distribution of tantalum and niobium in 
muscovites from granite pegmatites (in Russian). 
Geokhimiya, [s.l.], [s.v.], n. 10, p. 1216-1220, [S.M.], 
1966.

______; BERENGILOVA, V.V.; GRABOVSKAYA, L.I. 
et al. Geokhimicheskie poiski endogennykh 
mestorozhdenii redkikh elementov: na primere 
tantala. Ottawa: Geological Survey of Canada Library, 
1968. 264 p. (English translation).

BILAL, E.; NALINI JR., H.A.; CORREIA-NEVES, J.M. 
Descoberta da petalita no pegmatito Sapucaia, norte 
da região de Galiléia, Minas Gerais. In: CONGRESSO 
BRASILEIRO GEOLOGIA, 40, 1998, Belo Horizonte. 
Anais....Belo Horizonte: SBG, 1998, p. 275.

BIONDI, J.C.; BARTOSZECK, M.K.; VANZELA, G.A. 
Controles geológicos e geomorfológicos dos 
depósitos de caulim da Bacia de Campo Alegre 
(SC). Revista Brasileira de Geociências. São Paulo: 
Sociedade Brasileira de Geologia, v. 31, n. 1, p. 13-
20, 2001.

BIZZI, L.A.; SCHOBBENHAUS, C.; VIDOTTI, R.M.; 
GONÇALVES, J.H. (Org.) Geologia, Tectônica e 
Recursos Minerais do Brasil; texto, mapas e SIG. 
[Geology, Tectonics and Mineral Resources of Brazil: 
text, maps and GIS]. Brasília: Serviço Geológico do 
Brasil-CPRM, 2003. 673 p. 1 DVD.



Projeto Avaliação do Potencial do Lítio no Brasil

237

BOARDMAN, J.W.; KRUSE, F.A.; GREEN, R.O. Mapping 
target signatures via partial unmixing of AVIRIS data. 
In: JPL Airborne Earth Science WORKSHOP, 5, 1995, 
Summaries. JPL Publication, [S.L.], 95-101, v. 1, p. 
23-26, [S.N.], 1995.

BOSUM, W.; EBERLE, D.; HANNAK, W. Entwiklung 
quantitativer Methoden zur geologisch-lagerstatten 
kundlichen Interpretation grosβraumiger 
aeromagnetischer Vermessungen. Abschlussbericht. 
BMFT-Forschungs Vorhaben RG81010. Hannover: 
Bundesanstalt fur Geowissenschaft und Rohstoffe, 
1984.

BOYNTON, W.R. Cosmochemistry of the rare earth 
elements meteorite studies. In: HENDERSON, P. (Ed.). 
Rare Earth Element Geochemistry, Amsterdan: 
Elsevier. p. 63-114. [S.N.]. 1984.

BRADLEY, D.; McCAULEY, A. A preliminary deposit 
model for lithium-cesium-tantalum (LCT) pegmatites: 
U.S. Geological Survey, Washington, 2013, Open-File 
Report 2013-1008, 7 p.

BRAGA, P.F.A.; SAMPAIO, J.A. Lítio. Rio de Janeiro: 
CETEM, 2008. (Comunicação Técnica elaborada 
para o livro Rochas e Minerais Industriais: Usos e 
Especificações. Parte 2, cap. 26, p. 585-603).

BRANDALISE, L.A.; MATOS, G.M.M.; RIBEIRO, J.H. 
Projeto Pegmatito Nordeste de Minas Gerais: 
relatório área piloto, texto e anexos. Belo Horizonte: 
CPRM/DNPM. 1980. v. 1, 115 p. 

BREAKS, F.W.; TINDLE, A.G. Rare element exploration 
potential of the Separation Lake area: An emerging 
target for Bikita-type mineralization in the Superior 
province of northwest Ontario. In: Summary of 
Field Work and Other Activities. Ontario Geological 
Survey: Ontario, 1997a. p. 72 - 88 (Miscellaneous 
Paper 168).

______; ______. Rare-metal exploration potential 
of the Separation Lake area: an emerging target for 
Bikita--type mineralization in the Superior Province 
of NW Ontario. Ontario Geological Survey, 1997b, 
Open File Report 5966, 27 p.

BRITO NEVES, B.B.; FUCK, R.A. Neoproterozoic 
evolution of basement of the South-American 
platform. Journal of South American Earth Sciences, 
Houndmills, [s.v.], n. 47, p. 72-89, [S.M.], 2013.

______; SANTOS, E.J.; VAN SCHUMUS, W.R. Tectonic 
history of the Borborema Province, Northeastern 
Brazil. In: CORDANI, U.G.; MILANI, E.J.; THOMAZ 
FILHO, A.; CAMPOS, D.A. (eds.). Tectonic Evolution 
of South America. Rio de Janeiro: International 
Geological Congress, 31, 2000, p. 151-182.

BRONGNIART, A. Essai d’une classification 
minéralogique des roches mélangées. Journal des 
Mines, [S.L.], n. 34, [S.M.], p. 32, 1813.

CAMERON, E.N.; JAHNS, R.H.; McNAIR, A.H.; PAGE, 
L.R. Internal structure of granitic pegmatites. 
Economic Geology, [S.L.], Monograph 2, 115 p., 1949.

CARVALHO, J.B.; PEREIRA, L.M.M. Petrografia, 
relatório integrado, etapa 1: folhas SE.24-V, SE.23-Z, 
SE.24-Y (partes), Estado de Minas Gerais, escala 
1:500.000. In: Projeto Leste. Belo Horizonte: COMIG/
CPRM, 2000, 93 p. 01 CD-ROM [Coleção PLGB, textos 
e mapas].

CASTAÑEDA, C.; QUÉMÉNEUR, J.J.G.; RIBEIRO, A. 
Recursos Minerais. In: PEDROSA-SOARES, A.C.; 
NOCE, C.M.; TROUW, R.A.J.; HEILBRON, M. (Orgs.). 
Projeto Sul de Minas: Geologia e Recursos Minerais 
do Sudeste Mineiro. Belo Horizonte: COMIG/UFMG/
UFRJ/UERJ, 2003. Cap. 13, p. 660-763.

CASTRO, M.P.; QUEIROGA, G.; MARTINS, M.; 
DUSSIN, I.A.; PEDROSA-SOARES, A.C.; ALKMIM, F.; 
CAVAGLIERI, H.M.; ENDO, I. Caracterização lito-
estrutural e geocronológica da formação Capelinha 
na região homônima, Minas Gerais. In: SIMPÓSIO 
DE GEOLOGIA DO SUDESTE, 13, 2013, Juiz de Fora, 
MG. Anais... Juiz de Fora: SBG/MG, 2013, [N.P.]. [1 
CD-ROM].

CAVALCANTE, J.C. Limites e evolução do Sistema 
Jaguaribeano, Província Borborema, Nordeste 
do Brasil. 1999. 183 f. (Dissertação) - Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 1999.

CERNÝ, P. Anatomy and classification of granitic 
pegmatites. In: CERNÝ, P. (ed). Granitic Pegmatites 
in Science and Industry. Winnipeg: Mineralogical 
Association of Canada. 1982a. p. 1-39 (Short Course 
Handbook, 8).

______. Characteristics of pegmatite deposits of 
tantalum. In: MOLLER, P.; CERNÝ, P.; SAUPE, F. (Eds.) 
Lanthanides, Tantalum, and Niobium. New York: 
Springer - Verlag, 1989a, p. 195 - 239.

______; ERCIT, T.S. The classification of granitic 
pegmatites revisited. The Canadian Mineralogist, 
Quebec, v. 43, [S.N.], p. 2005-2026, [S.N.T.], 2005.

______. Distribution, affiliation and derivation of 
rare-element granitic pegmatites in the Canadian 
Shield. Geologische Rundschau, [S.L.], n. 79, [S.M.], 
p. 183 - 226, 1990.

______. Exploration strategy and methods for 
pegmatite deposits of tantalum. In: MOLLER, P.; 
CERNÝ, P.; SAUPE, F. (Eds.) Lanthanides, Tantalum, 
and Niobium. New York: Springer - Verlag, 1989b, p. 
274 - 302.

______; MEINTZER, R.E. Fertile granites in the 
Archean and Proterozoic fields of rare element 
pegmatites: Crustal environment, geochemistry and 
petrogenetic relationships. In: Recent Advances in 
the Geology of Granite-related Mineral Deposits. 



238

Área do Médio Rio Jequitinhonha, Nordeste de Minas Gerais

Canadian Institute of Mining and Metallurgy: [S.L.], 
Special Publication, n. 39, p. 170 - 206. 1988.

CERNÝ, P. Fertile granites of Precambrian rare-
element pegmatite fields: is geochemistry controlled 
by tectonic setting or source lithologies? Precambrian 
Research, Amsterdam, v. 51, [S.N.], p. 429-468, 
[S.N.], 1991a.

______. Geochemical and petrogenetic features of 
mineralization in rare-element granitic pegmatites in 
the light of current research. Applied Geochemistry, 
New York, v. 7, n. 5, p. 393 - 416, [S.M.], 1992.

______; MASAU, M.; GOAD, B.E. et al. The Greer Lake 
leucogranite Manitoba and the origin of lepidolite-
subtype granitic pegmatites. Lithos, Oslo, v. 80, n. 
1-4, p. 305-321, mar., 2005.

______; BURT, D.M. Paragenesis, crystallochemical 
characteristics, and geochemical evolution of micas 
in granite pegmatites. In: BAILEY, S.W. (ed). Micas. 
[S.L.]: Mineralogical Society of America, 1984. p. 257-
297, v. 13.

______. Petrogenesis of Granitic Pegmatites. In: 
CERNÝ, P. (ed). Granitic Pegmatites in Science and 
Industry. Winnipeg: Mineralogical Association of 
Canada. 1982b. p. 405-461 (Short Course Handbook, 
8).

______. Rare element granitic pegmatites. Part 
I: Anatomy and internal evolution of pegmatite 
deposits. Geoscience Canada, [S.L.], v. 18, n. 2, p. 49-
67, [S.N.]. 1991b.

______. Rare-element granitic pegmatites, Part II. 
Regional to global environments and petrogenesis. 
Geoscience Canada, [S.L.], v. 18, n. 2, p. 68-81, [S.N.]. 
1991c.

CHAVES, A.O.; CORREIA-NEVES, J.M. Radiometric 
ages, aeromagnetic expression, and general geology 
of mafic dykes from southeastern Brazil and 
implications for African-South American correlations. 
Journal of South American Earth Sciences. [S.l.]: 
Volume 19, Issue 3, 2005, p. 387–397.

CHAVES, M.L.S.C.; SCHOLZ, R. Pegmatito Gentil 
(Mendes Pimentel, MG) e suas paragêneses 
mineralógicas de fosfatos raros. Revista da Escola de 
Minas, Ouro Preto, n. 61, [S.M.], p. 125-134, 2008.

CHERMAN, A.F. Geologia, petrografia e 
geocronologia de ortognaisses paleoproterozóicos 
da borda meridional do Cráton do São Francisco, 
na região entre Itumirim e Nazareno, Minas Gerais. 
2004. 259 f. (Tese) - Universidade Federal do Rio de 
Janeiro/Departamento de Geologia, Rio de Janeiro, 
2004.

CHULA, A.M.D. Caracterização geológica e geoquímica 
dos metamagmatitos e metassedimentos da região 
de Planalto de Minas, Município de Diamantina, 

MG. 1996. 157 f., il. (Dissertação) - Universidade 
Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 1996. 

CLARK, R.N.; SWAYZE, G.A.; WISE, R.; LIVO, E.; 
HOEFEN, T.; KOKALY, R.; SUTLEY, S.J. USGS digital 
spectral library splib06a. U.S. Geological Survey, 
Washington, Digital Data Series 231, 2007. [N.P.].

CORDANI, U.G. Evolução geológica pré-cambriana 
da faixa costeira do Brasil, entre Salvador e Vitória. 
1973. 98 f. (Tese - Livre Docência) - Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 1973.

CORREIA-NEVES, J.M.; PEDROSA-SOARES, A.C.; 
MONTEIRO R.L.B.P.; SCLIAR, C. Contribuição à 
geologia e petrografia da região pegmatítica de 
Virgem da Lapa-Coronel Murta, MG. In: SIMPÓSIO 
DE GEOLOGIA DE MINAS GERAIS, 2, 1983, Belo 
Horizonte, MG. Anais... Belo Horizonte: SBG - Núcleo 
MG, 1983, p. 100-114.

______; MONTEIRO, R.L.B.P.; PEDROSA-SOARES, A.C. 
Granitóides da região de Coronel Murta, Minas Gerais 
(Brasil): 1- Petrografia. In: CONGRESSO LATINO-
AMERICANO DE GEOLOGIA, 5, 1982, Argentina. 
Actas... Buenos Aires: 1982, v. 2, p. 133-146.

______; PEDROSA-SOARES, A.C.; MARCIANO, 
V.R.P.R.O.; MONTEIRO, R.L.B.P.; FERNANDES, M.L.S. 
Granitoids and pegmatites from the northern 
of the Eastern Brazilian Pegmatite Province. In: 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GRANITES AND 
ASSOCIATED MINERALIZATIONS, 1, 1987, Salvador. 
Anais… Salvador: SBG - Núcleo Bahia, 1987. p. 125-
144 [Excursions Guide].

______. Província Pegmatítica Oriental do Brasil. In: 
SCHOBBENHAUS, C.; QUEIROZ, E.T.; COELHO, C.E.S. 
(Coords.). Principais Depósitos Minerais do Brasil. 
Brasília, DNPM, v. 4, parte B, 1997, p. 343-362, cap. 
33.

______; PEDROSA-SOARES, A.C.; MARCIANO, 
V.R.P.R.O. A Província Pegmatítica Oriental do Brasil à 
Luz dos Conhecimentos Atuais. Revista Brasileira de 
Geociências, São Paulo, v. 16, n. 1, p. 106-118, [S.N.], 
1986. 

COSTA, A.G. Evolução petrológica para uma 
sequência de rochas metamórficas regionais do 
tipo baixa pressão na região de Itinga, NE de Minas 
Gerais. Revista Brasileira de Geociências, São Paulo, 
v. 19, n. 4, p. 440-448, [S.N.], 1990.

______. Evolução termo-barométrica para uma 
seqüência de rochas da região do médio vale do rio 
Jequitinhonha, NE do Estado de Minas Gerais. In: 
SIMPÓSIO DE GEOLOGIA DE MINAS GERAIS, 5, 1989, 
Belo Horizonte. Anais... Belo Horizonte: SBG-MG, 
Boletim 10, 1989, p. 151-156.

______; CORREIA-NEVES, J.M.; MUELLER, G. Feições 
polimetamórficas dos metapelitos da região de 
Itinga (Minas Gerais – Médio Jequitinhonha). In: 



Projeto Avaliação do Potencial do Lítio no Brasil

239

CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 33, 1984, 
Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: SBG, 1984, p. 
3166-3180.

CRÓSTA, A.P.; SOUZA FILHO, C.R.; AZEVEDO, F.; 
BRODIE, C. Targeting key alteration minerals in 
epithermal deposits in Patagonia, Argentina, using 
ASTER imagery and principal component analysis. 
International Journal of Remote Sensing, [S.L], v. 24, 
n. 21, p. 4233–4240, [S.N], 2003.

CUNHA, J.C. Projeto feldspato de Itambé. Salvador: 
CBPM, 1980. Convênio SME-CBPM.

CUNHA e SILVA, J. Zonação polimetalífera da Região 
da Borborema, Estado do Rio Grande do Norte e 
Paraíba. Mineração e Metalurgia, São Paulo, v. 47, n. 
445, [S.M.], p. 24-36, 1983.

DA SILVA, M.R.R.; HÖLL, R.; BEURLEN, H. Borborema 
Pegmatitic Province: geological and geochemical 
characteristics. Journal of South American Earth 
Sciences, [S.L.], [S.V.], n. 8, [S.M.], p. 355-364,
1995.

______. Petrographical and geochemical 
investigations of pegmatites in the Borborema 
Pegmatitic province of Northeastern Brazil. 1993. 
305 f. (Tese) - Ludwig Maximilian Universität, 
München, Germany, 1993.

______; DANTAS, J.R.A. Província pegmatítica da 
Borborema-Seridó, Paraíba e Rio Grande do Norte. 
In: SHOBBENHAUS, C.; QUEIROZ, E.T.; COELHO, C.E.S. 
(Coords.). Principais Depósitos Minerais do Brasil. 
Brasília, DNPM, v. 4, parte B, 1997, p. 441-467, cap. 
41.

DANTAS, J.R.A. Mapa Metalogenético e de 
Previsão de Recursos Minerais de parte da Região 
Nordeste Oriental. Recife: DNPM - 4º Distrito, 1989.
(inédito).

______; BARROS, L.B.; SOUZA, V.C. de (Colabs); 
QUEIROZ, E.T. de; MONT’ALVERNE, A.A.F. (Coords). 
Programa nacional de distritos mineiros: distritos 
mineiros do Nordeste Oriental. Pernambuco: DNPM, 
2002. 90 p. il.

DE CAMPOS C.M.; MENDES J.C.; LUDKA I.P.; 
MEDEIROS S.R.; MOURA J.C.; WALLFASS, C. A review 
of the Brasiliano magmatism in southern Espírito 
Santo, Brazil, with emphasis on post-collisional 
magmatism. Journal of the Virtual Explorer, Conder, 
v. 17, p. 1-35, [S.N.]. 2004.

DEBON, F.; LEFORT, P. A cationic classification 
of common plutonic rocks and their magmatic 
associations: principles, method, applications. 
Bulletin de Minéralogie, [S.N.T.], n. 111, p. 493-510, 
1988.

DNPM - Departamento Nacional da Produção 
Mineral. Anuário Mineral Brasileiro, 2009. Brasília: 

Min. de Minas e Energia/DNPM, 2010. v. 35, 863 p. 
ISSN 0100 - 9303. Disponível em http://www.dnpm.
gov.br/. Acesso em 20 ago 2014.

DRUMOND, J.B.V.; MALOUF, R.F. Mapa geológico de 
Almenara, Estado de Minas Gerais, Folha SE.24-V-
A-III, escala 1:100.000. In: Projeto Jequitinhonha. 
Belo Horizonte: CPRM, 2008. Disponível em: <http: 
//www.cprm.gov.br/geologia/geologia básica/
programa geologia do Brasil>. Acesso em 09 dez. 
2014.

Ducart, D.F. Caracterização da alteração hidrotermal 
associada às ocorrências auríferas de Los Menucos, 
Argentina, por meio de técnicas de sensoriamento 
remoto e espectroscopia de reflectância. 2004. 86 f. 
(Dissertação) - UNICAMP, Campinas, 2004.

DUSSIN, T.M. Associations volcano-plutoniques 
de l’Espinhaço Meridional (SE-Brèsil). 1994. 176 f. 
(These de Doctorat) - Univ. D’Orleans, France, 1994.

DUTRA, C.V.; GROSSI-SAD, J.H.; PEDROSA-SOARES, 
A.C. Terras-Raras em litogeoquímica: Um exemplo 
de esquemas de distribuição em rochas graníticas. 
Revista Brasileira de Geociências, São Paulo, v. 16, n. 
1, p. 224-228, [S.N.]. 1986.

EBERT, H. Geologia do Alto Seridó. Recife: SUDENE, 
1969. p. 1-120 (Série Geologia Regional, n. 11).

EFIMOV, A.V. Multiplikativniyj pokazatel dlja vydelenija 
endogennych rud aerogamma-spectrometriceskim 
dannym. In: Metody rudnoj geofiziki. Leningrad: 
Naucno-proizvodstvennoje objedinenie Geofizica, 
1978. p. 12 - 23.

ERCIT, T.S. REE-enriched granitic pegmatites. In: 
LINNEN, R.L.; SAMSON, I.M. (Ed.) Rare-Element  
Geochemistry and Mineral Deposits. Geological 
Association of Canada, Short Course Notes, v. 17, p. 
175-199, 2005.

FÉBOLI, W.L.; RIBEIRO, J.H.; TULLER, M.P. Curral De 
Dentro, Folha SD.24-Y-C-IV, Estado de Minas Gerais, 
Escala 1:100.000. In: Projeto Leste, texto e mapa 
geológico. Belo Horizonte: COMIG/CPRM. 2000. 49 
p. [Coleção PLGB].

FERRARI, P.G. Projeto Mapas Metalogenéticos e 
de Previsão de Recursos Minerais: Folha SF.23-
X-A Divinópolis, escala 1:250.000. Belo Horizonte: 
DNPM/CPRM, 1982. 2 v.

FERSMAN, A.E. Pegmatites. 3. ed. Moscow: Soviet 
Union Academy of Sciences, 1940. [N.P.]. (Selected 
Works 6).

FETTER, A.H. U/Pb and Sm/Nd geochronological 
constraints on the crustal framework and geologic 
history of Ceará State, NW Borborema Province, NE 
Brazil: implications for the assembly of Gondwana. 
1999. 164 f. (Tese) - Kansas University, Lawrence, KS, 
USA, 1999.



240

Área do Médio Rio Jequitinhonha, Nordeste de Minas Gerais

FONTES, C.Q.; NETTO, C.; PEREIRA, F.S.; LIMA JUNIOR, 
L. de O.; COSTA, M.R.A.; BALTAZAR, O.F.; SILVA, S.L.; 
VIEIRA, V.S. Projeto Jequitinhonha, relatório final, 
escala 1:250.000. Belo Horizonte: DNPM/CPRM. 
1978. 542 p.

FRANCESCONI, R. Pegmatitos da região de São João 
del Rey, MG. 1972. 170 f. (Tese) - Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 1972.

FRASCA, A.A.S.; LIMA, H.A.F.; BRITO, R.S.C. de. 
Caracterização geológica da granada neoproterozóica 
da província gemológica de São Valério da Natividade, 
TO. In: SIMPÓSIO DE GEOLOGIA DO CENTRO-
OESTE, 9, 2005, Goiânia. Resumos expandidos... 
Goiânia: SGB - Núcleo Centro-Oeste, 2005,
[N.P.].

______; LACERDA FILHO, J.V. Mapa geológico da 
Folha Alvorada, Estado do Tocantins, Folha SD.22-
X-B, escala 1:250.000. Goiânia: CPRM, 2010.

______; MORAES, L.L. de; VILLAS BOAS, P.F. A 
província gemológica São Valério da Natividade-
Mata Azul: controle, relação litoestrutural e 
geocronológica das mineralizações. In: CONGRESSO 
BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 43, 2006, Aracaju. 
Resumos Expandidos... Aracaju: SBG, 2006, p. 80. 1 
CD-ROM.

FROST, B.R.; FROST, C.D. Essentials of Igneous and 
Metamorphic  Petrology. New York: Cambridge 
University Press, 2014. 303 p.

______; BARNES, C.G.; COLLINS, W.J.; ARCULUS, R.J.; 
ELLIS, D.J.; FROST, C.D. A geochemical classification 
for granitic rocks. Journal of Petrology, England, v. 
42, n. 11, p. 2033-2048. Nov. 2001. 

GANADE DE ARAÚJO, C.E. Evolução Tectônica 
da margem ativa neoproterozóica do Orógeno 
Gondwana Oeste na Província Borborema (NE-
BRASIL). 2014. 189 f. (Tese) - Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2014.

GARCIA, I.J. Lítio. Sumário Mineral. Departamento 
Nacional da Produção Mineral (DNPM), 2013, ano 
base 2012. Disponível em http://www.dnpm.gov.br. 
Acesso em 20 de agosto de 2014.

______. Lítio. Sumário Mineral. Departamento 
Nacional da Produção Mineral (DNPM), 2014, ano 
base 2013. Disponível em http://www.dnpm.gov.br. 
Acesso em 20 de agosto de 2014.

GINSBURG, A.I. Feições geoquímicas típicas do 
processo pegmatítico. Porto Alegre: CAEG/UFRGS, 
1971. 30p.

______. The geological condition of the location 
and the formation of granitic pegmatites. In: 
INTERNATIONAL GEOLOGICAL CONGRESS, 27, 
1984, Moscow. Anais... Moscow: 1984. v. 15,
p. 245-260.

______; RODIONOV, G.G. On the depth of formation 
of granitic pegmatites. Geol. Rudn. Mestorozhd., 
[S.N.T.]. v. 2, n. 1, p. 45-54, 1960. (in Russian).

______; TIMOFEYEV, I.N.; FELDMAN, L.G. Principles 
of geology of the granitic pegmatites. Moscow: 
[S.E.], 1979, [N.P.]. (in Russian).

GOMES, A.C.B. 2010. Mapa geológico de Rio do 
Prado, Estado de Minas Gerais, Folha SE.24-V-A-
VI, escala 1:100.000. In: Projeto Jequitinhonha. 
Belo Horizonte: CPRM, 2008. Disponível em: <http: 
//www.cprm.gov.br/geologia/geologia básica/
programa geologia do Brasil>. Acesso em 09 dez. 
2014.

GOMES, J.R.C.; PORTELA, I.C. Contribuição à geologia 
de uma área pegmatítica a NE de Solonópole (CE). 
Relatório de Síntese, Universidade de Fortaleza, 
1980. 60 p.

GONÇALVES-DIAS, T. Caracterização geoquímica 
e geocronológica do Complexo Jequitinhonha 
na área-tipo, Orógeno Araçuaí. 2012. 119 f. il. 
(Dissertação) - Universidade Federal de Minas Gerais, 
Belo Horizonte, 2012. 

______; PEDROSA-SOARES, A.C.; DUSSIN, I.A.; 
ALKMIM, F.F.; CAXITO, F.A.; SILVA, L.C.; NOCE, C.M. 
Idade máxima de sedimentação e proveniência do 
Complexo Jequitinhonha na área-tipo (Orógeno 
Araçuaí): primeiros dados U-Pb (LA-ICP-MS) de grãos 
detríticos de zircão. Geonomos, Belo Horizonte, v. 
19, n. 2, p. 121-130, 2011.

GORDIYENKO, V.V. Diagrams for prediction and 
evaluation of rare-metal mineralization in granitic 
pegmatites from variations in composition of potassic 
feldspars. Doklady Akademii Nauk SSSR, Rússia, v. 
228, [S.M.], p. 149-151, 1976.

GRADIM, C.T.; RONCATO, J.; PEDROSA-SOARES, A.C.; 
CORDANI, U.; DUSSIN, I.; ALKMIM, F.F.; QUEIROGA, 
G.; JACOBSOHN, T.; SILVA, L.C.; BABINSKI, M. The hot 
back-arc zone of the Araçuaí orogen, Eastern Brazil: 
from sedimentation to granite generation. Brazilian 
Journal of Geology, São Paulo, v. 44, n. 1, p. 155-180, 
mar. 2014.

______. Complexo Nova Venécia e magmatismo 
associado, Orógeno Araçuaí, Estado do Espírito 
Santo. 2013. 96 f. (Dissertação) - Universidade 
Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2013.

GRADIM, R.J.; ALKMIM, F.F.; PEDROSA-SOARES, A.C.; 
BABINSKI, M.; NOCE, C.M. Xistos Verdes do Alto 
Araçuaí, Minas Gerais: Vulcanismo Básico do Rifte 
Neoproterozóico Macaúbas. Revista Brasileira de 
Geociências, São Paulo, v. 35, p. 59-69, jun. 2005. 
[suplemento 4]. 

GROSSI-SAD, J.H.; MOTTA, E.; BAARS, F.J. Formação 
Capelinha: uma nova entidade litoestratigráfica 
do Grupo Macaúbas Superior. In: SIMPÓSIO DE 



Projeto Avaliação do Potencial do Lítio no Brasil

241

GEOLOGIA DE MINAS GERAIS, 7, 1993, Belo Horizonte. 
Anais... Belo Horizonte: SBG, 1993, p. 30-33.

GROSSI-SAD, J.H.; VALENTE, J. Guia Prático para 
Cálculo de Recursos e Reservas Minerais: primeira 
versão. Belo Horizonte: [S.N.], 2003. [N.P.].

______; LOBATO, L.M.; PEDROSA-SOARES, A.C.; 
SOARES FILHO, B.S. (Coord./Ed.). Projeto Espinhaço: 
textos, mapas e anexos. Belo Horizonte: COMIG, 
1997. [1 CD-ROM]. 

GUIMARÃES, D. Geologia do Brasil. Rio de Janeiro: 
DNPM/DFPM, 1964. 674 p. (Memória n. I).

______. A jazida de Djalmaíta de Volta Grande, 
Rio das Mortes, Minas Gerais. Anais da Academia 
Brasileira de Ciências, Rio de Janeiro, v. 22, n. 1, 
[S.M.], p. 51-71, 1950.

______; BARBOSA, O. Mapa Geológico do Estado de 
Minas Gerais, escala 1:1.000.000. Belo Horizonte: 
Departamento dos Serviços Geográfico e Geológico 
de Minas Gerais, 1934. v. 3.

HARTT, C.F. 1870. Geology and Physical Geography 
of Brazil. Boston Fields Esgood. In: MENDONÇA, E.S.; 
DOLIANITI, E. (Trad.). Geologia e Geografia Física do 
Brasil, São Paulo, Editora Nacional. 1941. 649 p.

HEILBRON, M.; DUARTE, B.P.; VALERIANO, C.M. et al. 
Evolution of reworked Paleoproterozoic basement 
rocks within the Ribeira belt (Neoproterozoic), 
SE-Brazil, based on U–Pb geochronology: 
Implications for paleogeographic reconstructions 
of the São Francisco-Congo paleocontinent. 
Precambrian Research, [S.N.T.]. n. 178, p. 136-148,
2010.

______; PEIXOTO, C.; TUPINAMBÁ, M.; DUARTE, 
B.P.; NOGUEIRA, J.R.; ALMEIDA, J.C.H.; PETERNEL, 
R.; SILVA, L.G.E.; VALADARES, C.; ALMEIDA, C.G.; 
MELO, R.S. Mapa geológico de Santo Antônio de 
Pádua, Estado de Minas Gerais, Folha SF.23-X-D-VI, 
escala 1:100.000. Belo Horizonte: CPRM/UERJ, 2009. 
(Convênio PRONAGEO). (Coleção PGB - Programa 
Geologia do Brasil). Disponível em http://www.cprm.
gov.br/geobank. Acesso em 30 jun 2014.

HEINECK, C.A.; RAPOSO, F.O.; MALUF, R.F.; JARDIM, 
S.V. Mapa geológico de Comercinho, Estado de 
Minas Gerais, Folha SE-24-V-A-I, escala 1:100.000. In: 
Projeto jequitinhonha. Belo Horizonte: CPRM, 2008. 
Disponível em: <http: //www.cprm.gov.br/geologia/
geologia básica/programa geologia do Brasil>. 
Acesso em 09 dez. 2014.

______; LEITE, C.A.S.; SILVA, M.A.; VIEIRA, V.S. 
Mapa Geológico do Estado de Minas Gerais, Escala 
1:1.000.000. Belo Horizonte: COMIG/CPRM, Edição 
especial. 2003. [ 01 CD-ROM].

HEINRICH, E.W. Tin-tantalum-lithium pegmatites of 
the São João del Rei District, Minas Gerais, Brazil. 

Economic Geology, [S.L.], v. 59, n. 6, p. 982-1002, 
[S.M.], 1964.

HESS, F.L. Pegmatites. Economic Geology, 
Connecticut, v. 28 [S.N.], [N.P.], [S.N.T.], 1933.

IAEA - INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY. 
Guidelines for radioelement mapping using gamma 
ray spectrometry data. Vienna: International Atomic 
Energy Agency. TECDOC-1363. July 2003.

IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 
ESTATÍSTICA - Base planialtimétrica da Folha SE-23-
X-B-III - Salinas. Escala 1:100.000. 1980.

INDA, H.A.V.; BARBOSA, J.S.F. Texto explicativo 
para o mapa geológico do Estado da Bahia: escala 
1:1.000.000. Salvador: CPM, 1978. 137 p. il.; 1 mapa.

ISSA FILHO, A.; MOURA, O.J.M. de; FANTON, J.J. 
Reconhecimento dos Pegmatitos da Província 
Oriental Brasileira entre Aimorés e Itambacuri, MG. 
In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 31, 1980, 
Camboriú. Anais... Camboriú: SBG, 1980. v. 3, p. 
1552-1563.

JAHNS, R.H; BURNHAM, C.W. Experimental studies of 
pegmatite genesis: Part 1. A model for the derivation 
and crystallization of granitic pegmatites. Economic 
Geology, Lancaster, v. 6, n. 8, p. 843-864. December, 
1969.

______. The study of pegmatites. Economic Geology, 
Connecticut, [S.N.T.], p. 1025-1130, 1955.

JARDIM DE SÁ, E.F.; LEGRAND, J.M.; McREATH, I. 
Estratigrafia de rochas granitoides na Região do 
Seridó (RN-PB) com base em critérios estruturais. 
Revista Brasileira de Geociências, São Paulo, v. 11, n. 
1, p. 50-57, Mar., 1981.

______. A Faixa Seridó (Província Borborema, 
NE do Brasil) e seu significado geodinâmico na 
cadeia Brasiliana/Panafricana. 1994. 762 f. (Tese) - 
Universidade de Brasília, Brasília, 1994.

JOHNSTON JR., W.D. Beryl-tantalite pegmatites of 
Northeastern Brazil. Geological Society of America 
Bulletin, [S.N.T.], n. 56, p. 1015-1070, 1945a.

______. Pegmatitos ambligonita - berilo - tantalíferos 
do Ceará, nordeste do Brasil. Avulso DNPM/DFPM, 
Rio de Janeiro, n. 66, p. 1-43, 1945b.

JUNQUEIRA P.A.; GOMES A.C.B.; RAPOSO F.O.; PAES 
V.J.C. Mapa geológico de Joaíma, Estado de Minas 
Gerais, Folha SE.24-V-A-V, escala 1:100.000. In: 
Projeto Jequitinhonha, Belo Horizonte: CPRM, 2008. 
Disponível em: http://www.cprm.gov.br/geologia/
geologia básica/programa geologia do Brasil. Acesso 
em 09 dez. 2014.

KARFUNKEL, J.; KARFUNKEL, B. Estudos petro-
faciológicos do Grupo Macaúbas na porção mediana 
da Serra do Espinhaço, Minas Gerais. In: CONGRESSO 



242

Área do Médio Rio Jequitinhonha, Nordeste de Minas Gerais

BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 29, 1976, Ouro Preto. 
Anais... Ouro Preto: SBG, 1976, p. 179-188.

KING, L.C.A. A geomorfologia do Brasil Oriental. 
Revista Brasileira de Geografia, Rio de Janeiro, v. 2, 
n. 18, p. 147-265, abr-jun. 1956. 

KITAJIMA, L.F.W. Mineralogia e Petrologia do 
Complexo Alcalino de Peixe-Tocantins. 2002. [N.P.] 
(Tese) - Universidade de Brasília, Brasília, 2002.

KNAUER, L.G.; COSTA, R.D.; ROMANO, A.W.; 
FRAGOSO, D.G.C.; REIS, H.L.S.; KUCHENBECKER, M. 
Geologia e Recursos Minerais da Folha Taiobeiras (SD-
23-Z-D-VI), escala 1:100.000. Belo Horizonte:CPRM/
UFMG, 2012. Disponível em http://www.cprm.gov.
br/geobank. Acesso em 07 dez 2014.

______; ______; ______; ______; ______; AMARAL, 
M.K.; KUCHENBECKER, M. Mapa geológico da Folha 
Taiobeiras, escala 1:100.000, SD. 23-Z-D-VI, Estado 
de Minas Gerais. Belo Horizonte: CPRM/UFMG, 
2010. [Pronageo, Convênio CPRM/UFMG]. Disponível 
em http://www.cprm.gov.br/geobank. Acesso em 30 
jun 2014.

KOMOLAFE, A.A.; KURIA, Z.N.; WOLDAI, T.; 
NOOMEN, M.; ANIFOWOSE, A.Y.B. Investigations 
into the Tectonic Faults on Magadi Geothermal 
Field Using Ground and Aeromagnetic Data. 
Physical Review & Research International. [S. l.]: 
3 (4), p. 385-406, 2013. Disponível em: <http://
www.researchgate.net/ profile/ Akinola_Komolafe/
publication/259117169_Investigations_into_
the_Tectonic_Faults_on_Magadi_Geothermal_
Field_Using_Ground_and_Aeromagnetic_Data/
links/0deec52a03530b8155000000> Acesso em: 
16/01/2014.

KRUSE, F.A.; LEFKOFF, A.B.; BOARDMAN, J.B.; 
HEIDEBRECHT, K.B.; SHAPIRO, A.T.; BARLOON, 
P.J.; GOETZ, A.F.H. The Spectral Image Processing 
System (SIPS) - Interactive Visualization and Analysis 
of Imaging spectrometer Data. Remote Sensing of 
Environment, [S.L.], v. 44, p. 145–163, [S.N.] 1993.

LACERDA FILHO, J.V.; FRASCA, A.A.S.; RIBEIRO, P.S.E. 
Mapa de recursos minerais, Estado do Tocantins, 
Folha SD.22-X-B, escala 1:250.000. Goiânia: CPRM, 
2010.

LAGACHE, M.; QUÉMÉNEUR, J.J.G. The Volta Grande 
pegmatites, Minas Gerais, Brazil: an example of 
rare-element granitic pegmatites exceptionally 
enriched in lithium and rubidium. Canadian 
Mineralogist, [S.L.], v. 35, n. 1, p. 153-165, [S.M.],
1997.

LANDES, K.K. Origin and classification of pegmatites. 
American Mineralogist, Chantilly, [S.N.], v. 18, p. 33-
56, [S.N.], 1933.

LEAL NETO, A. Pegmatito Várzea Torta: caracterização 
geoquímica e relações com os granitos de anatexia 

adjacentes. 2004. 105 f. (Dissertação) - Universidade 
Federal do Ceará, Fortaleza, 2004.

LEITE, M.M. Sistemas deposicionais e estudos de 
proveniência sedimentar do Supergrupo Espinhaço 
e do Grupo Macaúbas na porção ocidental do 
Anticlinal de Itacambira, norte de Minas Gerais. 
2013. 102 f. il. (Dissertação) - Universidade Federal 
de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2013. 

LICHT, O.A.B. Prospecção Geoquímica-Princípios, 
Técnicas e Métodos. Rio de Janeiro: Serviço 
Geológico do Brasil-CPRM, 1998. 216 p.

LIMA, A.M.C.; VIEIRA, R.C.; MARTINS, T.C.; NORONHA, 
F. Aplicação de geoquímica de sedimentos de linhas 
de água na prospecção de filões aplitopegmatíticos 
litiníferos no Campo Aplitopegmatítico do Barroso-
Alvão (Norte de Portugal). In: CONGRESSO IBÉRICO 
de GEOQUÍMICA, 4, 2003, Coimbra. Anais... Coimbra: 
Grupo de Geoquímica da Sociedade Geológica de 
Portugal, 2003, p. 458 - 460.

______. Estrutura, Mineralogia e Génese dos Filões 
Aplitopegmatíticos com Espodumena da Região 
do Barroso-Alvão. 2000. 270 f. il. (Tese Doutorado) 
- Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, 
Porto, 2000.

LIMA, E.S. Metamorphism and tectonic evolution in 
the Seridó region, Northeastern Brazil. 1986. 215 f. 
(Tese) - University of California, Los Angeles, 1986.

LIMA, S.A.A.; MARTINS-NETO, M.A.; PEDROSA-
SOARES, A.C.; CORDANI, U.G.; NUTMAN, A. A 
Formação Salinas na área-tipo, NE de Minas Gerais: 
Uma proposta de revisão estratigráfica da Faixa 
Araçuaí com base em evidências sedimentares, 
metamórficas e idades U-Pb SHRIMP. Revista 
Brasileira de Geociências, São Paulo, v. 32, p. 491-
500, [S.N.], 2002. 

LOBATO, L.M.; PEDROSA-SOARES, A.C. Síntese dos 
recursos minerais do Cráton do São Francisco e 
Faixas Marginais em Minas Gerais. Geonomos, Belo 
Horizonte, v. 1, n. 1, p. 51-64, [S.N.], 1993.

LOISELLE, M.C.; WONES, D.R. Characteristics 
of anorogenic Granites. Geological Society of 
America Abstracts. [S.N.T.]. 1979. (o número 
539 não teve a sua função identificada nesta
publicação).

LONDON, D. Pegmatites. Québec: Mineralogical 
Association of Canada, 2008. 347 p. (The Canadian 
Mineralogist. Special Publication, 10).

MACHADO, N.; SCHRANK, A.; ABREU, F.R.; KNAUER, 
L.G.; ALMEIDA-ABREU, P.A. Resultados preliminares 
da geocronologia U-Pb na Serra do Espinhaço 
Meridional. In: SIMPÓSIO DE GEOLOGIA DE MINAS 
GERAIS, 5, 1989, Belo Horizonte. Anais... Belo 
Horizonte: SBG - Núcleo Minas Gerais, 1989, p. 171-
174. (Boletim n. 10). 



Projeto Avaliação do Potencial do Lítio no Brasil

243

MANIAR, P.D.; PICCOLI, P.M. Tectonic discrimination 
of granitoids. Geological Society of America Bulletin, 
n. 101, p. 635-643, [S.M.], 1989.

MARINHO, J.M.L. Contribuição ao estudo dos 
pegmatitos do Ceará. Relatório. Fortaleza: SUDEC, 
Departamento de Recursos Naturais, 1971, 84 p.

MARQUES DE SOUZA, C.M. Caracterização 
Mineralógica e Geoquímica dos Pegmatitos da 
Pederneira na Região de Santa Maria do Suaçuí, 
Minas Gerais. 1999. 265 f. il. (Dissertação) - Instituto 
de Geociências, Universidade Federal de Minas 
Gerais, Belo Horizonte, 1999.

MARQUES, E.D.; RIBEIRO, L.M.A.L.; SOUZA, C.J.M. 
Geoquímica Prospectiva. In: PAES, V.J.C.; RAPOSO, 
F.O.; PINTO, C.P.; OLIVEIRA, F.A.R. (Orgs.) Projeto 
Jequitinhonha. Belo Horizonte: CPRM, 2010. p. 235-
255. Cap. 6.

MARQUES JÚNIOR, F.; NOGUEIRA NETO, J.A. 
Contribuição à geologia do Campo Pegmatítico de 
Berilândia – CE. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 
GEOLOGIA, 37, 1992, São Paulo. Anais... São Paulo: 
SBG - Núcleo São Paulo, 1992. v. 2, p. 53-54.

______; ______; NERI, T.F. de O. Contribuição à 
geologia do campo pegmatítico de Berilândia - Ceará. 
In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 35, 1988, 
Belém. Anais... Belém: SBG - Núcleo Norte, 1988. v. 
1, p. 329-337.

MARSHAK, S.; ALKMIM, F.F.; WHITTINGTON, A.; 
PEDROSA-SOARES, A.C. Extensional collapse in the 
Neoproterozoic Araçuaí orogen, eastern Brazil: a 
setting for reactivation of asymmetric crenulation 
cleavage. Journal of Structural Geology, Inglaterra, 
v. 28, n. 1, p. 129-147. Jan. 2006.

MARTINS, M.S. Geologia dos diamantes e 
carbonados aluvionares da bacia do Rio Macaúbas, 
MG. 2006. [N.P.] (Tese) - Universidade Federal de 
Minas Gerais, Belo Horizonte, 2006.

______; KARFUNKEL, J.; NOCE, C.M.; BABINSKI, 
M.; PEDROSA-SOARES, A.C.; SIAL, A.N.; LYU, D. A 
seqüência pré-glacial do Grupo Macaúbas na área-
tipo e o registro da abertura do rifte Araçuaí. Revista 
Brasileira de Geociências, São Paulo, v. 38, p. 761-
772, dez. 2008.

MARTINS-NETO, M.A.; PEDROSA-SOARES, A.C.; 
LIMA, S.A.A. Tectono-sedimentary evolution of 
sedimentary basins from Late Paleoproterozoic to 
Late Neoproterozoic in the São Francisco craton 
and Araçuaí fold belt, eastern Brazil. Sedimentary 
Geology, [S.L.], v. 141/142, p. 343–370, [S.N.]. 2001. 

MASCARENHAS, J.F.; PEDREIRA, A.J. de C.L.; GIL, 
C.A.A.; NEVES, J.P. das; OLIVEIRA, J.E. de; SILVA 
FILHO, M.A. da; MARINHO, M.M. Geologia da Região 
Centro-Oriental da Bahia. In: Geologia da região 
Centro Oriental da Bahia: projeto Bahia, Bahia II, 

Sul da Bahia, relatório integrado. Brasília: DNPM, 
1979. 128 p. il.; mapas. (Série Geologia, 11; Seção 
Geologia Básica, 8).

MEDEIROS, M. de F. Gemas e Minerais de Pegmatitos 
do Ceará - Subprovíncia de Solonópole. Relatório 
Final. Fortaleza: CPRM, 2006, 69 p. (no prelo).

MENEZES, R.C.L.; CONCEIÇÃO, H.; ROSA, M.L.S.; 
MACAMBIRA, M.J.B.; GALARZA, M.A.; RIOS, 
D. Geoquímica e geocronologia de granitos 
anorogênicos tonianos (ca. 914-899 Ma) da Faixa 
Araçuaí no sul do estado da Bahia. Geonomos, Belo 
Horizonte, v. 20, n. 1, p. 1-13, jul. 2012.

MENEZES, S.O. Catálogo dos principais pegmatitos 
do estado do Rio de Janeiro. Niterói: DRM-RJ, 1982.

______. Pegmatitos de Boa Sorte, município de 
Cantagalo, estado do Rio de Janeiro. Anais da 
Academia Brasileira de Ciências, Rio de Janeiro, v. 
55, n. 1, p. 33-44, [S.M.], 1983.

______. Principais Pegmatitos do Estado do Rio 
de Janeiro. In: SCHOBBENHAUS, C.; QUEIROZ, E.T.; 
COELHO, C.E.S. (Coords.). Principais Depósitos 
Minerais do Brasil. Brasília, DNPM, v. 4, parte B, 
1997, p. 405-414, cap. 38.

MIYASHIRO, A. Metamorphism and metamorphic 
belts. Londom: George Allen & Unwin, 1973, 492 p.

______. Nature of alkalic volcanic rock series. 
Contributions to Mineralogy and Petrology, [S.L.], v. 
66, [s.n.], p. 91-104, 1978.

MONTEIRO, R.L.B.P.; LEONARDOS, O.H.; CORREIA-
NEVES, J.M. An epigenetic origin for the new 
scheelite and wolframite occurrences in the Middle 
Jequitinhonha Valley, Minas Gerais, Brazil. Revista 
Brasileira de Geociências, São Paulo, v. 20, n. 1-4, p. 
68-74. mar-dez, 1990.

______. As mineralizações de tungstênio no Médio 
Vale do Jequitinhonha, NE de Minas Gerais, Brasil. 
1986. 236 f. (Dissertação) - Universidade de Brasília, 
Brasília, 1986.

MORAES, J.F.S. de; FEITOSA, E.C.; MEDEIROS, G.C. 
de. Projeto Levantamento dos Recursos Minerais do 
Estado do Ceará. Relatório Final. Recife: SOSP/CPRM, 
1973. 2 v. 105 p.

MORAES, L.J. de. Área ocupada pela Formação 
Macaúbas no norte de Minas Gerais. Anais Academia 
Brasileira de Ciências, Rio de Janeiro, v. 4, n. 3, p. 
111-114, [S.N.]. 1932.

______; BARBOSA, O.; LISBOA, J.M.A.; LACOURT, F.; 
GUIMARÃES, D. Geologia econômica do Norte de 
Minas Gerais. Boletim DNPM/DFPM, Rio de Janeiro, 
n. 19, p. 1-192, 1937.

______; GUIMARÃES, D. Geologia da região 
diamantífera do norte de Minas Gerais. Anais 



244

Área do Médio Rio Jequitinhonha, Nordeste de Minas Gerais

Academia Brasileira de Ciências, Rio de Janeiro, v. 3 , 
n. 3, p. 153-186, [S.N.]. 1930. 

MORAES, L.J. de. Geologia da região diamantina de 
Minas Gerais. In: Relatório Anual do Diretor, 1928. 
Rio de Janeiro: Serviço Geológico e Mineralógico - 
SGM/DNPM, 1929. p. 29-34.

MORAIS FILHO, J.C. Novo Cruzeiro, Folha SE.24-V-C-I, 
Estado de Minas Gerais, Escala 1:100.000. In: Projeto 
Leste, texto e mapa geológico. Belo Horizonte: 
CPRM/COMIG, 1997, v. 1. 46 p. [Coleção PLGB].

MOREIRA, M.A.M.; SILVA, C.A. Estudo dos pegmatitos 
litiníferos da região de Solonópole-CE. Fortaleza: 
DNPM, 2012. 63 p.

MORTEANI, G.; PREINFALK, C.; HORN, A.H. 
Classification and mineralization potential of the 
pegmatites of the Eastern Brazilian Pegmatite 
Province. Mineralium Deposita, v. 35, p. 638–655, 
[S.N.] 2000. 

MOURÃO, M.A.A.; PEDROSA-SOARES, A.C. Evidências 
de sedimentação turbidítica no Grupo Macaúbas, 
Faixa Araçuaí. Revista Escola de Minas de Ouro 
Preto, Ouro Preto, v. 45, n. 1-2, p. 94-96, abr-jun, 
1992.

______; GROSSI-SAD, J.H. Geologia da Folha Padre 
Carvalho. In: GROSSI-SAD, J.H.; LOBATO, L.M.; 
PEDROSA-SOARES, A.C.; SOARES-FILHO, B.S. (eds). 
Projeto Espinhaço em CD-ROM. Belo Horizonte: 
COMIG, 1997. p. 380-428. 

NALINI JR., H.A. Caractérisation des suites 
magmatiques néoprotérozoïques de la région de 
Conselheiro Pena et Galiléia (Minas Gerais, Brésil) : 
étude géochimique et structurale dês suites Galiléia 
et Urucum et leur relation avec les pegmatites à 
éléments rares associées. 1997. 237 f. (Tese) - École 
des Mines de Saint-Étienne et École des Mines de 
Paris, Saint-Étienne, 1997.

______; BILAL, E.; PAQUETTE, J.L. et al. Geochronologie 
U-Pb et géochimie isotopique Sr-Nd dês granitoides 
neoproterozoiques des suites Galileia et Urucum, 
vallée du Rio Doce, Sud-Est du Brésil. Compte Rendu 
Academie Science Paris, n. 331, [S.N.T.], p. 459-466, 
2000.

NETTO, C.; ARAÚJO, M.C.; PINTO, C.P.; DRUMOND, J.B. 
Projeto Leste: Cadastramento de Recursos Minerais - 
Pegmatitos. Belo Horizonte: SEME / COMIG / MME / 
CPRM, 1998, v. 1, 210 p. [Coleção PLGB].

NOCE, C.M; PEDROSA-SOARES, A.C.; PIUZANA, 
D.; ARMSTRONG, R.; LAUX, J.H.; CAMPOS, C.M.; 
MEDEIROS, S.R. Ages of sedimentation of the kinzigitic 
complex and of a late orogenic thermal episode in 
the Araçuaí orogen, northern Espírito Santo State, 
Brazil: Zircon and monazite U–Pb SHRIMP and ID-
TIMS data. Revista Brasileira de Geociências, São 
Paulo, v. 34, p. 587-592, dez. 2004. 

______; ______; SILVA, L.C.; ALKMIM, F.F. O 
embasamento arqueano e paleoproterozóico do 
orógeno Araçuaí. Geonomos, Belo Horizonte, v. 15, 
n. 1, p. 17-23, jul. 2007a.

______; ______; ______; ARMSTRONG, R.; PIUZANA, 
D. Evolution of polyciclic basement complexes in 
the Araçuaí orogen, based on U–Pb SHRIMP data: 
Implications for Brazil–Africa links in Paleoproterozoic 
time. Precambrian Research, Amsterdam, v. 159, p. 
60–78, [S.N.]. 2007b.

______; NOVO, T.; FIGUEIREDO, C.M.S.; PEDROSA-
SOARES, A.C. Mapa geológico de Carangola, 
Estado de Minas Gerais, Folha SF.23-X-B-VI, escala 
1:100.000. Belo Horizonte: CPRM/UFMG, 2009. 01 
CD-ROM. (Convênio PRONAGEO). (Coleção PGB - 
Programa Geologia do Brasil).

______; PEDROSA-SOARES, A.C.; GROSSI-SAD, 
J.H.; BAARS, F.J.; GUIMARÃES, M.L.V.; MOURÃO, 
M.A.A.; OLIVEIRA, M.J.R.; ROQUE, N.C. Nova Divisão 
Estratigráfica Regional do Grupo Macaúbas na Faixa 
Araçuaí: O Registro de uma Bacia Neoproterozóica. 
In: SIMPÓSIO DE GEOLOGIA DE MINAS GERAIS, 
9, 1997, Ouro Preto. Anais... Belo Horizonte: 
SBG - Núcleo Minas Gerais, 1997, p. 29-31.
(Boletim n. 14).

______; ROMANO, A.W.; PINHEIRO, C.M.; MOL, V.S.; 
PEDROSA-SOARES, A.C. Projeto Sul de Minas: mapa 
geológico de Ubá - SF.23-X-D-II, escala 1:100.000. 
Belo Horizonte: CODEMIG/UFMG/UFRJ/UERJ, 2003. 
Disponível em http://www.portalgeologia.com.br. 
Acesso em 10 dez. 2014.

NOVO, T. A Caracterização de arcos magmáticos 
Riaciano e Ediacarano, e eventos mesoproterozóicos, 
no sistema Araçuaí-Ribeira. 2013, 176 f. il. (Tese) 
- Universidade Federal de Minas Gerais, Belo 
Horizonte, 2013.

______; PEDROSA-SOARES, A.C.; NOCE, C.M.; 
ALKMIM, F.F.; DUSSIN, I. Rochas charnockíticas do 
sudeste de Minas Gerais: a raiz granulítica do arco 
magmático do Orógeno Araçuaí. Revista Brasileira 
de Geociências, São Paulo, v. 40, n. 4, p. 573-592, 
dez, 2010. 

______. Significado geotectônico das rochas 
charnockíticas da região de Carangola: implicações 
para a conexão Araçuaí-Ribeira. 2009. 87 f. il. 
(Dissertação) - Universidade Federal de Minas Gerais, 
Belo Horizonte, 2009. 

OLIVEIRA, F.A.R.; BORGES, A.J.; DREWS, M.G.P. 
Geofísica. In: PAES, V.J.C.; RAPOSO, F.O.; PINTO, 
C.P.; OLIVEIRA, F.A.R. (Orgs.) Projeto Jequitinhonha 
- Estados de Minas Gerais e Bahia - Geologia 
e Recursos Minerais das Folhas Comercinho, 
Jequitinhonha, Almenara, Itaobim, Joaíma e Rio do 
Prado. Relatório. Belo Horizonte: Serviço Geológico 
do Brasil-CPRM, 2010, p. 257-263.



Projeto Avaliação do Potencial do Lítio no Brasil

245

OLIVEIRA, F.A.R. Susceptibilidade magnética das 
rochas supracrustais e granitoides I, S e A da porção 
setentrional da Faixa Araçuaí. In: CONGRESSO 
BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 45, 2010, Belém. Anais... 
Belém: SBG, 2010, [N.P.].

OLIVEIRA, J.F.; RIBEIRO, J.A. Garimpos de minerais 
de pegmatitos de Solonópole - CE. Fortaleza: DNPM, 
1983. v. 5, p. 305-323.

OLIVEIRA, M.J.R. Conselheiro Pena, Folha SE.24-Y-C-
II / São Gabriel da Palha (parte), Folha, SE.24-Y-C-III, 
Estado de Minas Gerais, escala 1:100.000. In: Projeto 
Leste, texto e mapa geológico. Belo Horizonte: SEME/
COMIG/CPRM, 2000.

______; GROSSI-SAD, J.H.; ROMANO, A.W.; LOBATO, 
L.M. Geologia da Folha Grão Mogol. In: GROSSI-SAD, 
J.H.; LOBATO, L.M.; PEDROSA-SOARES, A.C.; SOARES-
FILHO, B.S. (eds). Projeto Espinhaço: textos, mapas 
e anexos. Belo Horizonte: COMIG, Belo Horizonte, p. 
611–642. 1997. [01 CD-ROM]. 

ORCIOLI, P.R. Pegmatitos do Estado do Espírito Santo. 
In: SCHOBBENHAUS, C.; QUEIROZ, E.T.; COELHO, 
C.E.S. (Coords.). Principais Depósitos Minerais do 
Brasil. Brasília, DNPM, v. 4, parte B, 1997, p. 389-403. 
Cap. 37.

PAES, V.J.C.; HEINECK, C.A.; MALOUF, R.F. Mapa 
geológico de Itaobim, Estado de Minas Gerais, 
Folha SE-24-V-A-IV, escala 1:100.00. In: Projeto 
Jequitinhonha. Belo Horizonte: CPRM, 2008. 
Disponível em: <http: //www.cprm.gov.br/geologia/
geologia básica/programa geologia do Brasil>. 
Acesso em 08 dez. 2014.

______; RAPOSO, F.O.; PINTO, C.P.; OLIVEIRA, F.A.R. 
(Orgs.) Projeto Jequitinhonha, Estados de Minas 
Gerais e Bahia: texto explicativo. Geologia e Recursos 
Minerais das Folhas Comercinho, Jequitinhonha, 
Almenara, Itaobim, Joaíma e Rio do Prado. Programa 
Geologia do Brasil. Belo Horizonte, CPRM, 2010a. 
376 p.

______; ARAÚJO, M.C.; DRUMOND, J.B.V.; PINTO, 
C.P.; OLIVEIRA, F.A.R.; GOMES, A.C.B.; MALOUF, R.F.; 
NETTO, C.; JUNQUEIRA, P.A. Recursos Minerais. In: 
PAES, V.J.C.; RAPOSO, F.O.; PINTO, C.P.; OLIVEIRA, 
F.A.R. (Orgs.) Projeto Jequitinhonha. Belo Horizonte: 
CPRM, 2010b. p. 265-314. Cap. 8.

______. Teófilo Otoni, Folha SE.24-V-C-IV, Estado de 
Minas Gerais, escala 1:100.000. In: Projeto Leste, 
texto e mapa geológico. Belo Horizonte: SEME/
COMIG/CPRM, 1997. v. 4.

PAGE, L.R.; NORTON, J.J.; STOLL, W.C.; HANLEY, J.B.; 
ADAMS, J.W.; PRAY, L.C.; STEVEN, T.A.; ERICKSON, 
M.P.; JORALEMON, P.; STOPPER, R.F.; HALL, W.E. 
Pegmatite investigations 1942-1945, Black Hills, 
South Dakota: U.S. Geological Survey, Washington, 
1953, Professional Paper 247, 226 p.

PAIVA, G. Províncias Pegmatíticas do Brasil. Boletim 
DNPM/DFPM, Rio de Janeiro, v. 78, p. 13-21, 1946.

PEDROSA-SOARES, A.C.; NOCE, C.M.; WIEDEMANN, 
C.M.; PINTO, C.P. The Araçuaí - West-Congo orogen 
in Brazil: an overview of a confined orogen formed 
during Gondwanaland assembly. Precrambrian 
Research, Amsterdam, v. 110, p. 307-323, [S.N.]. 
2001.

______; CORDANI, U.; NUTMAN, A. Constraining 
the age of Neoproterozoic glaciation in eastern 
Brazil: first U-Pb (SHRIMP) data from detrital zircons. 
Revista Brasileira de Geociências, São Paulo, v. 30, p. 
58-61, 2000.

______; NOCE, C.M.; MONTEIRO, R.L.B.P.; MOURÃO, 
M.A.A.; LIMA, A.J. A evolução monocíclica da 
Faixa Araçuaí no médio Jequitinhonha: evidências 
estratigráficas, estruturais e metamórficas. In: 
CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 36, 1990, 
Natal. Boletim resumos... Natal: SBG, 1990, p. 292.

______; WIEDEMANN-LEONARDOS, C.M. Evolution 
of the Araçuaí Belt and its connection to the Ribeira 
Belt, Eastern Brazil. In: CORDANI, U.G.; MILANI, E.J.; 
THOMAZ FILHO, A.; CAMPOS, D.A. (Eds.), Tectonic 
Evolution of South America,…3.ed. Sociedade 
Brasileira de Geologia/CPRM, 2000. p. 265-285.

______. Geologia da Folha Araçuaí. In: GROSSI-SAD, 
J.H.; LOBATO, L.M.; PEDROSA-SOARES, A.C. ; SOARES-
FILHO, B.S. (Coord/ Ed.). Projeto Espinhaço: textos, 
mapas e anexos. Belo Horizonte: COMIG, p. 715-852. 
1997a. [01 CD-ROM].

______. Geologia da Folha Jenipapo. In: GROSSI-SAD, 
J.H.; LOBATO, L.M.; PEDROSA-SOARES, A.C.; SOARES-
FILHO, B.S. (Coord./Ed.). Projeto Espinhaço: textos, 
mapas e anexos. Belo Horizonte: COMIG. p. 1053-
1198. 1997b. [1 CD-ROM].

______; GROSSI-SAD, J.H. Geologia da Folha Minas 
Novas. In: GROSSI-SAD, J.H.; LOBATO, L.M.; PEDROSA-
SOARES, A.C.; SOARES-FILHO, B.S. (Coord/ Ed.). 
Projeto Espinhaço: textos, mapas e anexos. Belo 
Horizonte: COMIG, p. 925-1052. 1997. [01 CD-ROM].

______; OLIVEIRA, M.J.R. Geologia da Folha Salinas. 
In: GROSSI-SAD, J.H.; LOBATO, L.M.; PEDROSA-
SOARES, A.C.; SOARES-FILHO, B.S. (Coord/ Ed.). 
Projeto Espinhaço: textos, mapas e anexos. Belo 
Horizonte: COMIG, p. 419-541. 1997. [01 CD-ROM].

______. A geologia da Folha de Virgem da Lapa, Minas 
Gerais. Relatório final de bolsa de aperfeiçoamento - 
CNPq. Belo Horizonte: UFMG/IGC/CNPq, 1981, 52 p.

______; SIGA JR., O. Geoquímica, geocronologia e 
gênese dos granitos de Coronel Murta, nordeste 
de Minas Gerais. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 
GEOQUÍMICA, 1, 1987, Porto Alegre. Anais... Porto 
Alegre: SBGq., 1987, v. 1, p. 141-152.



246

Área do Médio Rio Jequitinhonha, Nordeste de Minas Gerais

PEDROSA-SOARES, A.C.; DE CAMPOS, C.P.; NOCE, 
C.M.; SILVA, L.C.; NOVO, T.; RONCATO, J.; MEDEIROS, S.; 
CASTAÑEDA, C.; QUEIROGA, G.; DANTAS, E.; DUSSIN, 
I.; ALKMIM, F.F. Late Neoproterozoic-Cambrian 
Granitic Magmatism in the Araçuaí Orogen (Brazil), 
the Eastern Brazilian Pegmatite Province and Related 
Mineral Resources. In: SIAL, A.N.; BETTENCOURT, 
J.S.; DE CAMPOS, C.P.; FERREIRA, V.P. (Eds.), Granite-
Related Ore Deposits. Geological Society: London, 
2011a., p. 25–51. [Special Publications]

______. Metamorfismo, granitogênese e 
mineralizações associadas na região de Coronel 
Murta, NE de Minas Gerais, Brasil. 1984. 171 f. 
(Dissertação) - Universidade de Brasília, Brasília, 
1984.

______; MONTEIRO, R.L.B.P.; CORREIA-NEVES, J.M.; 
LEONARDOS, O.H.; FUZIKAWA, K. Metasomatic 
evolution of granites, northeast Minas Gerais State, 
Brazil. Revista Brasileira de Geociências, São Paulo, 
v. 17, n. 4, p. 512-518. Dez. 1987.

______; BABINSKI, M.; NOCE, C.M.; MARTINS, 
M.; QUEIROGA, G.; VILELA, F. The Neoproterozoic 
Macaúbas Group (Araçuaí orogen, SE Brazil). In: 
ARNAUD, E.; HALVERSON, G.P.; SHIELDS-ZHOU, G. 
(Eds.), The Geological Record of Neoproterozoic 
Glaciations. Geological Society: London, 2011b., p. 
523–534. [Memoirs 36].

______; VIDAL, P.; LEONARDOS, O.H. et al. 
Neoproterozoic oceanic remnants in eastern Brazil: 
Further evidence and refutation of an exclusively 
ensialic evolution for the Araçuaí-West Congo 
orogen. Geology, Boulder, n. 26, [S.N.T.], p. 519-522, 
1998.

______; DARDENNE, M.A.; HASUI, Y.; CASTRO, F.D.; 
CARVALHO, M.V.A. Nota explicativa dos mapas 
geológico, metalogenético e de ocorrências minerais 
do Estado de Minas Gerais, Escala 1:1.000.000. Belo 
Horizonte: COMIG, 1994. 97 p.

______; NOCE, C.M.; ALKMIM, F.F.; SILVA, L.C.; 
BABINSKI, M.; CORDANI, U. Orógeno Araçuaí: síntese 
do conhecimento 30 anos após Almeida 1977. 
Geonomos, Belo Horizonte, v. 15, n. 1, p. 1-16, jul. 
2007.

______. Potencial aurífero do Vale do Araçuaí, 
Minas Gerais: história da exploração, geologia e 
controle tectono-metamórfico. 1995. 177 f. il. (Tese) 
- Universidade de Brasília, Brasília, 1995.

______; SAADI, A. O segmento meridional da falha 
de Taiobeiras, MG. In: SIMPÓSIO DE GEOLOGIA DE 
MINAS GERAIS, 5, 1989, Belo Horizonte. Anais... Belo 
Horizonte: SBG - Núcleo Minas Gerais, 1989, p. 161-
165. (Boletim nº 10).

______; ALKMIM, F.F.; TACK, L.; NOCE, C.M.; 
BABINSKI, M.; SILVA, L.C.; MARTINS-NETO, M.A. 

Similarities and differences between the Brazilian and 
African counterparts of the Neoproterozoic Araçuaí-
West Congo orogen. In: PANKHURST, R.J.; TROUW, 
R.A.J.; BRITO-NEVES, B.B.; DE WIT, M.J. (eds), West 
Gondwana: Pre-Cenozoic Correlations Across the 
South Atlantic Region. London: Geological Society, v. 
294, p. 153-172, 2008. [Special Publications].

______; CORREIA-NEVES, J.M.; LEONARDOS, O.H. 
Tipologia dos pegmatitos de Coronel Murta–Virgem 
da Lapa, Médio Jequitinhonha, Minas Gerais. Revista 
Escola de Minas, Ouro Preto, v. 43, n. 4, p. 44–54, 
[S.N.]. 1990.

______; NOCE, C.M.; VIDAL P.H.; MONTEIRO, 
R.L.B.P.; LEONARDOS, O.H. Toward a new tectonic 
model for the Late Proterozoic Araçuaí (SE-Brazil) – 
West Congolian (SW Africa) Belt. Journal of South 
American Earth Sciences, New York, v. 6, n. 1-2, p. 
33-47, Jul-Aug. 1992.

PEIXOTO, E.; PEDROSA-SOARES, A.C.; ALKMIM, F.F.; 
DUSSIN, I.A. A suture–related accretionary wedge 
formed in the Neoproterozoic Araçuaí orogen (SE 
Brazil) during Western Gondwanaland assembly. 
Gondwana Research, Beijing, v. 27, p. 878-896, 
[S.N.]. 2013. 

PEREIRA, L.M.M.; ZUCCHETTI, M. Petrografia: 
relatório integrado, etapa II, Estado de Minas Gerais. 
In: Projeto Leste. Belo Horizonte: COMIG/CPRM, 
2000, 98 p. 01 CD-ROM [Coleção PLGB].

PEREIRA, R.M.; ÁVILA, C.A.; NEUMANN, R. 
Ocorrências de zircão hafnífero no sudeste brasileiro. 
Revista Brasileira de Geociências, São Paulo, v. 37, n. 
2, p. 215-223, 2007.

______; RODRIGUES, D.; ÁVILA, C.A. et al. 
Stockscheider Quartzo-Moscovíticos e Pegmatíticos 
na Zona de Cúpula do Granitóide Ritápolis, Região de 
São João del Rei, Minas Gerais. Anuário Instituto de 
Geociências, Rio de Janeiro, v. 34, n. 2, p. 59-69, 2011.

PERILLO, I.A. Almenara, Folha SE.24-V-A, Região 
Sudeste: texto e mapa, escala 1:250.000. Belo 
Horizonte: CPRM, 1995, 79 p [Coleção PLGB]. 

______; HEINECK, C.A. Texto explicativo da Folha 
Divinópolis SF.23-X-A, escala 1:250.000. Belo 
Horizonte: CPRM, 2000. (no prelo).

PERROTTA, M.M.; SOUZA FILHO, C.R.; LEITE, 
C.A.S. Mapeamento espectral de intrusões 
pegmatíticas relacionadas a mineralizações de lítio, 
gemas e minerais industriais na região do vale do 
Jequitinhonha (MG) a partir de imagens ASTER. 
In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO 
REMOTO, 12, 2005, Goiânia. Anais... Goiânia: INPE/
SBSR, 2005, p. 1855 - 1862, [CD-ROM].

PETITGIRARD, S.; VAUCHEZ, A.; EGYDIO-SILVA, M.; 
BRUGUIER, O.; CAMPS, P.; MONIÉ, P.; BABINSKI, 



Projeto Avaliação do Potencial do Lítio no Brasil

247

M.; MONDOU, M. Conflicting structural and 
geochronological data from the Ibituruna quartz-
syenite (SE Brazil): Effect of protracted ‘hot’ orogeny 
and slow cooling rate? Tectonophysics, [S.L.], v. 477, 
p. 174-196, [S.N.]. 2009. 

PFLUG, R.; SCHÖLL, W.U. Proterozoic glaciation in 
Eastern Brazil: A review. Geologische Rundschau, 
[S.L.], v. 64, p. 287-299, [S.N.]. 1975.

PINTO, C.P.; DRUMOND. J.B.V.; FÉBOLI, W.L. (Coord.). 
Geologia: Nota Explicativa do Mapa Geológico 
Integrado, escala 1:500.000, folhas SE.24-V, SE.23-Z, 
SE.24-Y (partes). In: Projeto Leste. Belo Horizonte: 
COMIG/CPRM, 2000. 181 p. [1 CD-ROM] [Coleção 
PLGB].

______; SILVA, M.A. Mapa Geológico do Estado de 
Minas Gerais, Escala 1:1.000.000. Belo Horizonte: 
CODEMIG/CPRM, Versão Maio/2014. 1 DVD. 2014.

______. Mapa geológico de Jequitinhonha, Estado de 
Minas Gerais, Folha SE-24-V-A-II, escala 1:100.000. In: 
Projeto Jequitinhonha. Belo Horizonte: CPRM, 2008. 
Disponível em: <http: //www.cprm.gov.br/geologia/
geologia básica/programa geologia do Brasil.htm>. 
Acesso em 10 dez. 2014.

______; DRUMOND, J.B. (Coords). Projeto Leste: 
mapeamento geológico e cadastramento de recursos 
minerais da região Leste de Minas Gerais, escala 
1:100.000. Belo Horizonte: CPRM/COMIG, 2000. 32 
v. [Coleção PLGB].

______; DUARTE, C.L. Projeto Sulfetos em Minas 
Gerais. Escala 1:50.000. Conselheiro Lafaiete: Cia. 
Meridional de Mineração, 1977, [n.p.]. (inédito).

______; PADILHA, A.V. Texto explicativo da Folha 
Barbacena (SF.23-X-C), escala 1:250.000. Belo 
Horizonte: CPRM, 2000. (no prelo).

PIRES, A.C.B. Identificação geofísica de áreas de 
alteração hidrotermal, Crixás-Guarinos, Goiás. 
Revista Brasileira de Geociências. São Paulo: 
Sociedade Brasileira de Geologia, v. 25, n. 1, p. 61-
68, 1995. 

PIRES, F.R.M.; PORTO JÚNIOR, R. A mineralização de 
Sn-Ta-Nb-Li e o granito de Santa Rita, São João del 
Rei, Minas Gerais. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 
GEOLOGIA, 34, 1986, Goiânia. Anais... Goiânia: SBG - 
Núcleo Centro Oeste, 1986. v. 5, p. 2023-2034.

______; PIRES, H.L. Regional zoning in the São João 
del Rei Pegmatite District and Its relation with the 
collisional Santa Rita Granite, Minas Gerais, Brazil. 
In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 37, 
1992, São Paulo. Boletim de Resumos Expandidos... 
São Paulo: SBG - Núcleo São Paulo, 1992.
p. 269-272.

POSSAS, C.J.; VIEIRA, M.B.H. A geologia da região 
de Barroso-Barbacena, MG. [N.P.] (Trabalho de 

Graduação) - Universidade Federal de Minas Gerais 
- Departamento de Geologia, Belo Horizonte, 1981.

PREINFALK, C.; MORTEANI, G.; HUBER, G. 
Geochemistry of the Granites and Pegmatites of 
the Araçuaí Pegmatite District, Minas Gerais (Brazil). 
Chemie der Erde - Geochemistry, [S.L.], v. 60, n. 4, p. 
305-326, nov., 2000.

PUTZER, H. Metallognetische Provinzen in 
Suedamerika. Stuttgart. E. Schweizerbart’sche 
Verlagsbuchhandlung, 1976. 318 p.

QUEIROGA, G.N. Caracterização de restos de litosfera 
oceânica do Orógeno Araçuaí entre os paralelos 17º 
e 21ºS. 2010. 180 f. il. (Tese) - Universidade Federal 
de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2010. 

______; PEDROSA-SOARES, A.C.; NOCE, C.M.; 
ALKMIM, F.F.; PIMENTEL, M.M.; DANTAS, E.; 
MARTINS, M.; CASTAÑEDA, C.; SUITA, M.T.F.; 
PRICHARD, H. Age of the Ribeirão da Folha ophiolite, 
Araçuaí Orogen: The U-Pb Zircon (LA-ICPMS) dating 
of a plagiogranite. Geonomos, Belo Horizonte, v. 15, 
n. 1, p. 61-65, jul. 2007.

QUÉMÉNEUR, J.J.G.; NOCE, C.M.; GARCIA, D. 
Caracterização das suítes granitóides do arco 
magmático transamazônico na borda meridional 
do Cráton do São Francisco, Minas Gerais. In: 
CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 38, 1994, 
Camboriú. Anais... Camboriú: SBG, 1994, p. 117-119.

______; LAGACHE, M. Comparative study of two 
pegmatitic fields from Minas Gerais, Brazil, using the 
Rb and Cs contents of micas and feldspars. Revista 
Brasileira de Geociências, São Paulo, v. 29, n. 1, p. 
27-32, [S.N.], 1999.

______; BARAUD, E.R. Estrutura do embasamento 
arqueano e geologia econômica da área pegmatítica 
de São João del Rei - MG. In: SIMPÓSIO DE GEOLOGIA 
DE MINAS GERAIS, 2, 1983, Belo Horizonte. Anais... 
Belo Horizonte: SBG/MG, 1983, v. 1, p. 449-460.

______; LAGACHE, M. La holmquistite de Volta 
Grande près de São João Del Rei, Minas Gerais, 
Brésil: caractéristiques chimiques et minéralogiques. 
Geonomos, Belo Horizonte, v. 2, n. 2, p. 15-21, 1994.

______. Petrography of the pegmatites from Rio 
das Mortes Valley, southeast Minas Gerais, Brazil. 
Revista Brasileira de Geociências, São Paulo, v. 17, n. 
4, p. 595-600, 1987.

______; VIDAL, P. Primeiras datações radiométricas 
dos granitos de São João del Rei (Minas Gerais). In: 
SIMPÓSIO DE GEOLOGIA DE MINAS GERAIS, 5, 1989, 
Belo Horizonte. Anais... Belo Horizonte: SBG/MG, 
1989. Boletim 10, p. 50-54.

______; RIBEIRO, A.; TROUW, R.A.J.; PACIULLO, 
F.V.P.; HEILBRON, M. Projeto Sul de Minas: geologia 
da Folha Lavras. Belo Horizonte: CODEMIG/UFMG/



248

Área do Médio Rio Jequitinhonha, Nordeste de Minas Gerais

UFRJ/UERJ, 2003. Cap. 07, p. 263-316, v. 2. Disponível 
em http://www.portalgeologia.com.br. Acesso em 
10 dez. 2014.

RAPOSO, F.O.; PAES, V.J.C.; SGARBI, G.N.C. Rochas 
piroclásticas ácidas, fanerozóicas do Médio-
Jequitinhonha, Nordeste de Minas Gerais. In: 
CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 44, 2008, 
Curitiba. Anais... Curitiba: SBG-PR, 2008, p. 26-31.

RIBEIRO, A.; PACIULLO, F.V.P.; NOCE, C.M.; VALERIANO, 
C.M.; VALENÇA, J.G.; ÁVILA, C.A.; TROUW, R.A.J.; 
SILVA, M.A. Projeto Sul de Minas: mapa geológico 
de São João del Rei - SF.23-X-C-II, escala 1:100.000. 
Belo Horizonte: CODEMIG/UFMG/UFRJ/UERJ, 2003. 
Disponível em http://www.portalgeologia.com.br. 
Acesso em 10 dez. 2014.

RIBEIRO, J.H. Marilac, Folha SE.23-Z-B-VI, Estado de 
Minas Gerais, escala 1:100.000. In: Projeto Leste, 
texto e mapa geológico. Belo Horizonte: COMIG/
CPRM. 1997. 55 p. v. 10.

RIBEIRO, P.S.E.; FRASCA, A.A.S.; LACERDA FILHO, J.V.; 
MENEGHINI, P.F.V.B.; MORAES, L.L. Recursos minerais 
da Folha Alvorada - SD.22-X-B, Estado do Tocantins. 
In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 45, 2010, 
Belém. Boletim de resumos... Belém: SBG - Núcleo 
Norte, 2010, [N.P.] 1 CD-ROM.

ROBERTO, F.A.C. Província pegmatítica de 
Solonópole - Ceará. Fortaleza: DNPM, 1997.
AT 1237.

RODRIGUES, I.J.; PIRES, F.R.M. Efeitos metassomáticos 
nos pegmatitos com Sn-Ta-Li de Volta Grande, 
Nazareno, Minas Gerais. In: CONGRESSO BRASILEIRO 
DE GEOLOGIA, 40, 1998. Belo Horizonte. Anais...Belo 
Horizonte: SBG - Núcleo Minas Gerais, 1998. p. 135.

ROJAS, J.N.L. Caderneta de campanha de campo. 
Belo Horizonte: CPRM, 2012. [S.P.].

ROLFF, P.A.M. de A. Contribuição ao estudo da 
cassiterita no nordeste. Boletim DNPM-DFPM, Rio 
de Janeiro, n. 78, 1945, p. 33-71.

______. Minerais dos pegmatitos da Borborema. 
Boletim DNPM/DFPM, Rio de Janeiro, N. 78, 1946, 
p. 24-76.

______. A Província Estanífera do Rio das Mortes. 
Revista da Escola de Minas, Ouro Preto, v. 13, n. 3, 
p. 5-10, 1948.

ROMANO, A.W.; NOCE, C.M. Projeto Sul de Minas: 
mapa geológico de Muriaé - SF.23-X-D-III, escala 
1:100.000. Belo Horizonte: CODEMIG/UFMG/
UFRJ/UERJ, 2002. Disponível em http://www.
portalgeologia.com.br. Acesso em 10 dez. 2014.

ROMEIRO, J.C.P.; PEDROSA-SOARES, A.C.; 
QUÈMÈNEUR, J.J.G.; MARQUES, G.C.L. Controle 
estrutural dos pegmatitos litiníferos da Mina da 

Cachoeira, Companhia Brasileira de Lítio, Araçuaí-MG. 
In: SIMPÓSIO NACIONAL DE ESTUDOS TECTÔNICOS, 
6, 1997, Pirenópolis – GO. Atas... Brasília: SBG/
Núcleo Brasília, 1997, p. 341-343.

______. Controle da mineralização de lítio em 
pegmatitos da Mina da Cachoeira, Companhia 
Brasileira de Lítio, Araçuaí, MG. 1998. 94 f. il. 
(Dissertação) - Universidade Federal de Minas Gerais, 
Belo Horizonte, 1998.

______; Pedrosa-Soares, A.C. Controle do minério de 
espodumênio em pegmatitos da Mina da Cachoeira, 
Araçuaí, MG. Geonomos, Belo Horizonte, v. 13, p. 75-
85, [S.N.] 2005.

ROWAN, L.C.; MARS, J.C. Lithologic mapping in 
the Mountain Pass, California area using Advanced 
Spaceborne Thermal Emission and Reflection 
Radiometer (ASTER) data. Remote Sensing of 
Environment, [S.L.], v. 84, p. 350-366, [S.N.],
2003.

SÁ, J.H. da S. Pegmatitos litiníferos da região de 
Itinga-Araçuaí, Minas Gerais. 1977. 112 f. il. (Tese) - 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 1977. 

______; ELLERT, R. Pegmatitos do Médio 
Jequitinhonha, um modelo genético. In: SIMPÓSIO 
SOBRE O CRÁTON DO SÃO FRANCISCO E SUAS FAIXAS 
MARGINAIS, 1, 1981, Salvador. Atas... Salvador: SBG/
Núcleo BA, 1981, p. 199-207.

SAADI, A.; PEDROSA-SOARES, A.C. Um “gráben” 
cenozóico no Médio Jequitinhonha, Minas Gerais. 
Boletim. Belo Horizonte: Sociedade Brasileira de 
Geologia - Núcleo Minas Gerais, n. 11, p. 101-124, 
1990.

SAMPAIO, A.R.; MARTINS, A.M.; LOUREIRO, H.C.; 
ARCANJO, J.B.; MOARES-FILHO, J.C.; SOUZA, J.D.; 
PEREIRA, L.H.; COUTO, P.A.; SANTOS, R.A.; MELO, 
R.C.; BENTO, R.V.; BORGES, V.P. 2004. Projeto Extremo 
Sul da Bahia: Geologia e Recursos Minerais. Salvador: 
Companhia Baiana de Pesquisa Mineral, 2004. 52 p. 
[Série Arquivos Abertos, n. 19].

SANTOS, L.D.; BALTAZAR, O.F. Projeto Campo das 
Vertentes: Mapa geológico de Conselheiro Lafaiete, 
Estado de Minas Gerais, Folha SF.23-X-A-VI, escala 
1:100.000. Belo Horizonte: CPRM, 2013. Disponível 
em http://www.cprm.gov.br/geobank. Acesso em 10 
dez 2014.

SANTOS, R.F. Formação Salinas da Faixa Araçuaí, 
MG: Acervo Estrutural e significado tectônico. 2007. 
127 f. il. (Dissertação) - Universidade Federal de Ouro 
Preto, Ouro Preto, 2007.
______; ALKMIM, F.F.; PEDROSA-SOARES, A.C. A 
Formação Salinas, Orógeno Araçuaí, MG: História 
deformacional e significado tectônico. Revista 
Brasileira de Geociências, São Paulo, v. 39, p. 81-100, 
set. 2009.



Projeto Avaliação do Potencial do Lítio no Brasil

249

SAUNDERS, D.F.; BRANCH, J.F.; THOMPSON, C.K. 
Tests of Australian aerial radiometric data for use in 
petroleum reconnaissance. Geophysics, Tulsa, v. 59, 
n. 3, p. 411 - 419, mar. 1994.

SCHOBBENHAUS, C. (Coord.); RIBEIRO, C.L.; OLIVA, 
C.L.; TAKANOHASHI, J.T.; LINDENMAYER, Z.G.; 
VASCONCELOS, J.B.; ORLANDI, V. Carta Geológica do 
Brasil ao Milionésimo - Folha Goiás - SD-22, texto 
explicativo. Brasília: DNPM, 1975. 114 p. (Inclui mapa 
geológico).

______; CAMPOS, D. de A.; DERZE, R.G.; ASMUS, 
H.E. (Coords.). Geologia do Brasil: texto explicativo 
do mapa geológico do Brasil e da área oceânica 
adjacente incluindo depósitos minerais. Escala 
1:2.500.000. Brasília: DNPM, 501 p. 1984.

SCHÖLL, W.U. Der südwestliche Randbereich der 
Espinhaço Zone, Minas Gerais, Brasilien. Geologische 
Rundschau, [S.L.], v. 61, p. 201-216, [S.N.]. 1972. 

SCHOLZ, R.; CHAVES, M.L.S.C.; KRAMBROCK, K. 
Mineralogy of the lithium bearing pegmatites from 
the Conselheiro Pena Pegmatite District (Minas 
Gerais, Brazil). Asociación Geológica Argentina, v. 
14, [S.N.T.], p. 193-195, 2011.

SCHRANK, A.; DOURADO, B.C.V.; BIONDI, J.C. 
1978. Estudo preliminar dos meta-vulcanitos do 
Grupo Macaúbas na região do alto Jequitinhonha 
- MG. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 
30, 1978, Recife. Anais... Recife: SBG, 1978, v. 3,
p. 1323-1335.

SCORZA, E.P. Província Pegmatítica da Borborema. 
Boletim DNPM/DGM, Rio de Janeiro, n. 112, 1944, 
55 p.

SELWAY, J.B.; BREAKS, F.W.; TINDLE, A.G. A Review 
of rare-element (Li-Cs-Ta) pegmatite exploration 
techniques for the Superior Province, Canada, and 
large worldwide tantalum Deposits. Exploration and 
Mining Geology, [S.L.], v. 14, n. 1-4, p. 1-30. [S.N.]. 
2005.

SHAND, S.J. Eruptive rocks. Their genesis, 
composition, classification, and their relation to 
ore-deposits with a chapter on meteorite. New 
York: John Wiley & Sons. 1943. [n.p.].

SHELLEY, D. Igneous and metamorphic rocks 
under the microscope: classification, textures, 
microstructures and mineral preferred orientations. 
New York: Chapman & Hall, 1993. 445 p.

SIGNORELLI, N. Itambacuri, Folha SE.24-Y-A-I, Estado 
de Minas Gerais, escala 1:100.000. In: Projeto Leste, 
texto e mapa geológico. Belo Horizonte: SEME/
COMIG/CPRM. 1997. [Coleção PLGB].

SILVA, E.F.A. da; CUNHA, J.C.; MARINHO, M.M. 
Pegmatitos da região de Itambé, Bahia: geologia 
e potencialidade econômica. Salvador: Companhia 

Baiana de Pesquisa Mineral, 1996. 41 p. (Série 
Arquivos Abertos).

______; ANDRADE, A.P. de; COSTA, A.A.L.; CUNHA, 
J.C.; MARINHO, M.M. Projeto pegmatitos de Itambé. 
Salvador: CBPM, 1977. (Convênio SME-CBPM).

SILVA FILHO, M.A.; MORAES FILHO, O.; GIL, C.A.A. 
Geologia da folha SD.24-Y-C: relatório final. In: 
Projeto Sul da Bahia. Salvador: DNPM/CPRM, v. 12, 
1974. 56 p. [2 mapas].

SILVA, J.M.R.; LIMA, M.I.C.; VERONESE, V.F.; 
RIBEIRO-JÚNIOR, R.N.; ROCHA, R.M.; SIGA-JÚNIOR, 
O. Geologia. In: Radambrasil: Levantamento de 
Recursos Naturais, folha SE.24-Rio Doce. Rio de 
Janeiro: IBGE, v. 34, p. 23-174. 1987. 

SILVA, L.C.; McNAUGHTON, N.J.; ARMSTRONG, R.; 
HARTMANN, L.; FLETCHER, I. The Neoproterozoic 
Mantiqueira Province and its African connections. 
Precambrian Research, Amsterdam, v. 136, p. 203-
240, [S.N.]. 2005.

______; ARMSTRONG, R.; NOCE, C.M.; CARNEIRO, 
M.; PIMENTEL, M.; PEDROSA-SOARES, A.C.; LEITE, C.; 
VIEIRA, V.S.; SILVA, M.; PAES, V.J.C.; CARDOSO-FILHO, 
J. Reavaliação da evolução geológica em terrenos 
pré-cambrianos brasileiros com base em novos dados 
U-Pb SHRIMP, parte II: Orógeno Araçuaí, Cinturão 
Móvel Mineiro e Cráton São Francisco Meridional. 
Revista Brasileira de Geociências, São Paulo, v. 32, n. 
4, p. 513-528, dez. 2002.

______; PEDROSA-SOARES, A.C.; TEIXEIRA, L.; 
ARMSTRONG, R. Tonian rift-related, A-type 
continental plutonism in the Araçuaí Orogen, eastern 
Brazil: New evidence for the breakup stage of the 
São Francisco Congo Paleocontinent. Gondwana 
Research, Beijing, v. 13, p. 527-537, [S.N.]. 2008.

SILVA, R.N.; BALTAZAR, O.F. Projeto Campo das 
Vertentes: Mapa geológico de Entre Rios de Minas, 
Estado de Minas Gerais, Folha SF.23-X-A-V, escala 
1:100.000. Belo Horizonte: CPRM, 2013. Disponível 
em http://www.cprm.gov.br/geobank. Acesso em 10 
dez 2014.

SILVA, S.L. Projeto Mapas Metalogenéticos e de 
Previsão de Recursos Minerais: Folha SF.23-X-C. 
Barbacena, escala 1:250.000. Belo Horizonte: DNPM/
CPRM, 1982. 2 v.
______. Santa Maria do Suaçuí, Folha SE.23-Z-B-III, 
Estado de Minas Gerais, escala 1:100.000. In: Projeto 
Leste, texto e mapa geológico. Belo Horizonte: SEME/
COMIG/CPRM. 1997. v. 7. [Coleção PLGB].

SINERGEO; UNIVERSIDADE DO MINHO. PROSPEG 
– Projecto de prospecção, análise distanciada 
e detecção remota de pegmatitos. Relatório. 
Portugal: Outubro 2013. Disponível em: <foreigners.
textovirtual.com/sinergeo/144/54322/livro-final-
prospeg.pdf> Acesso em 5/Nov. 2014.



250

Área do Médio Rio Jequitinhonha, Nordeste de Minas Gerais

SMITH, R.E.; PERDRIX, J.L.; DAVIS, J.M. Dispersion into 
pisolitic laterite from the Greenbushes mineralized 
Sn-Ta pegmatite system, Western Australia. Journal 
of Geochemical Exploration, Holanda, v. 28, [S.N.T.], 
p. 251–265, 1987.

SOUZA, A.N. Evolução petrográfica e geoquímica 
do Granitóide Ritápolis, Borda Meridional do 
Cráton do São Francisco. 2009. 120 f. (Dissertação) 
- Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro, 2009.

SOUZA FILHO, C.R.; TAPIA CALLE, C.H.; CRÓSTA, 
A.P.; XAVIER, R.P. Infrared Spectroscopy and ASTER 
imagery Analysis of Hydrothermal alteration Zones at 
the Quellaveco Porphyry-Copper deposit, Southern 
Peru. In: ANNUAL CONFERENCE AMERICAM SOCIETY 
FOR PHOTOGRAMMETRY AND REMOTE SENSING 
(ASPRS) 2003, [S.L.], Proceedings…, [S.L.], [S.E.]
p. 1-12. 2003.

SOUZA, J.V. de. Geologia dos pegmatitos de metais 
raros da região W e NW de Solonópole - CE. 1985. 
190 f. (Tese) - Universidade Federal do Ceará, 
Fortaleza, 1985.

STEWART, D.B. Petrogenesis of Lithium-bearing 
Pegmatites. Washington: USGS, 1963, 19 p. 
(publicação interna).

STRECKEISEN, A. To each rock its proper name. Earth 
Science Review, Amsterdam, v. 12, p. 1-33. [S.N.]. 
1976. 

SUITA, M.T.F.; PEDROSA-SOARES, A.C.; LEITE, C.; 
NILSON, A.A.; PRICHARD, H. Complexos Ofiolíticos do 
Brasil e a Metalogenia Comparada das Faixas Araçuaí 
e Brasília. In: PEREIRA, E; CASTROVIEJO, R.; ORTIZ, F. 
(eds), Complejos Ofiolíticos en Iberoamérica: guías 
de prospección para metales preciosos. Madrid: 
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo-CYTED, p. 
101-132, [S.N.]. 2004.

SUSZCZYNSKI, E.F. Os recursos minerais reais e 
potenciais do Brasil e sua metalogenia. Rio de 
Janeiro: Interciência, 1975.

TACK, L.; WINGATE, M.T.D.; LIÉGEOIS, J.P.; 
FERNANDEZ-ALONSO, M.; DEBLOND, A. Early 
Neoproterozoic magmatism (1000-910 Ma) of the 
Zadinian and Mayumbian groups (Bas-Congo): Onset 
of Rodinian rifting at the western edge of the Congo 
craton. Precambrian Research, Amsterdam, v. 110, 
p. 277-306, [S.N.]. 2001. 

TEIXEIRA, L.R. Projeto Extremo Sul da Bahia: 
Relatório Temático de Litogeoquímica. Programa 
de Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil. 
Salvador: CPRM/CBPM, 2002, 24 p.

TEIXEIRA, W.; ÁVILA, C.A.; NUNES, L.C. Nd-Sr isotopic 
geochemistry and U-Pb geochronology of Fe granitic 
gneiss and Lajedo granodiorite: implications for 
Paleoproterozoic evolution of the Mineiro belt, 

southern São Francisco Craton. Geologia USP, Série 
Científica, São Paulo, n. 8, p. 53-73, 2008.

THIÉBLEMONT, D.; PRIAN, J.P.; GOUJOU, J.C.; 
BOULINGUI, B.; EKOGHA, H.; KASSADOU, A.B.; SIMO-
NDOUNZE, S.; WALEMBA, A.; PRÉAT, A.; THEUNISSEN, 
K.; COCHERIE, A.; GUERROT, C. Timing and 
characteristics of Neoproterozoic magmatism in SW-
Gabon: First geochronological and geochemical data 
on the West-Congolian orogen in Gabon (SYSMIN 
project, Gabon 2005-2009). In: COLLOQUIUM 
OF AFRICAN GEOLOGY, 23, 2011, Johannesburg. 
Posters and abstracts... Johannesburg: University of 
Johannesburg South Africa, [S.N.]. 2011. [CD-ROM].

THOMAS, R.; SCHMIDT, C.; VEKSLER, I.; DAVIDSON, P.; 
BEURLEN, H. The formation of peralkaline pegmatitic 
melt fractions: evidence from melt and fluid inclusion 
studies. Estudos Geológicos, Pernambuco, v. 16, 
[s.n.], p. 61-67, [S.M.], 2006.

THOMPSON, D.T. EULDPH: A New Technique for 
Making Computer Assisted Depth Estimates from 
Magnetic. Geophysics, Tulsa, v. 47, n. 1, p. 31 - 37, 
jan. 1982.

TROMPETTE, R. Geology of Western Gondwana, Pan 
African-Brasiliano aggregation of South America 
and Africa. Rotterdam: A. A. Balkema, 1994. 350 p.

TRUEMAN, D.L.; CERNÝ, P. Exploration for rare-
element granite pegmatites. In: CERNÝ, P. (Ed) Granitic 
pegmatites in science and industry. Winnipeg: 
Mineralogical Association of Canada. 1982. p. 463-
493 (Short Course Handbook, 8).

UHLEIN, A.; TROMPETTE, R.; EGYDIO-SILVA, M.; 
VAUCHEZ, A. A Glaciação Sturtiana (~750 Ma), 
a Estrutura do rifte Macaúbas-Santo Onofre e a 
Estratigrafia do Grupo Macaúbas, Faixa Araçuaí. 
Geonomos, Belo Horizonte, v. 15, n. 1, p. 45-60, jul. 
2007.

______; ______; ALVARENGA, C. Neoproterozoic 
glacial and gravitational sedimentation on a 
continental rifted margin: The Jequitaí-Macaúbas 
sequence (Minas Gerais, Brazil). Journal of South 
American Earth Sciences, [S.L.], v. 12, p. 435-451, 
[S.N.] 1999. 

______; ______; EGYDIO-SILVA, M. Proterozoic rifting 
and closure, SE border of the São Francisco Craton, 
Brazil. Journal of South American Earth Sciences, 
Atlanta, v. 11, n. 2, p. 191-203, 1998.

______; EGYDIO-SILVA, M.; BOUCHEZ, J.L.; VAUCHEZ, 
A. The Rubim Pluton (Minas Gerais, Brazil): a 
petrostructural and magnetic fabric study. Journal of 
South American Earth Sciences. [S. l.]: Volume 11, 
Issue 2, Mar 1998, p. 179-189.

______. Transição craton-faixa dobrada: exemplo 
do Craton do São Francisco e da Faixa Araçuaí (Ciclo 
Brasiliano) no Estado de Minas Gerais (aspectos 



Projeto Avaliação do Potencial do Lítio no Brasil

251

estratigráficos e estruturais). 1991. 295 f. il. (Tese) - 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 1991. 

VAN SCHMUS, W.R.; BRITO NEVES, B.B.; WILLIAMS, 
I.S. et al. The Seridó Group of NE Brazil, a late 
Neoproterozoic pre- to syn-collisional basin in West 
Gondwana: insights from SHRIMP U-Pb detrital 
zircon ages and Sm-Nd crustal residence (TDM) ages. 
Precambrian Research, Amsterdam, n. 127, p. 287-
327, 2003.

VICENTE, L.E.; SOUZA FILHO, C.R.  Identification 
of mineral components in tropical soils using 
reflectance spectroscopy and advanced spaceborne 
thermal emission and reflection radiometer (ASTER) 
data. Remote Sensing of Environment, [S.L.], n. 115, 
p. 1824-1836, [S.N.], 2011.

VIDAL, F.W.H.; NOGUEIRA NETO, J.A. Minerais de 
Pegmatito: contribuição técnica elaborada para o 
livro Rochas e Minerais Industriais do Ceará. [S.N.T.], 
2005. p. 67-81.

VIEIRA, M.A.; DREWS, M.G.P. Programa de 
geofísica nos pegmatitos-Fase II. Relatório Técnico. 
Belo Horizonte: Centro de Geofísica Aplicada, 
Departamento Nacional da Produção Mineral, 3o 

Distrito, 1986.

______; FONTES, C.D. Programa de geofísica nos 
pegmatitos. Relatório Técnico. Belo Horizonte: 
Centro de Geofísica Aplicada, Departamento 
Nacional da Produção Mineral, 3o Distrito, 1984.

VIEIRA, V.S. Itabirinha de Mantena, Folha SE.24-Y-A-V, 
Estado de Minas Gerais, escala 1:100.000. In: Projeto 
Leste, texto e mapa geológico. Belo Horizonte: SEME/
COMIG/CPRM, 1997. v. 12.

______. Significado do Grupo Rio Doce no 
Contexto do Orógeno Araçuaí. 2007. 117 f. il. 
(Tese) - Universidade Federal de Minas Gerais, Belo 
Horizonte, 2007. 

VILELA, F.T. Caracterização de metadiamictitos 
ferruginosos da Formação Nova Aurora (Grupo 
Macaúbas, Orógeno Araçuaí) a oeste de Salinas, 
MG. 2010. 135 f. il. (Dissertação) - Universidade 
Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte,
2010.  

VIVEIROS, J.F.M.; SÁ, E.L.; VILELA, O.V.; SANTOS, 
O.M.; MOREIRA, J.M.P.; HOLDER-NETO, F.; 
VIEIRA, V.S. Geologia dos vales dos rios Peixe 
Bravo e Alto Vacaria, norte de Minas Gerais. 
In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 30, 
1978, Recife. Anais... Recife: SBG, 1978, v. 1,
p. 243-254.

WEBBER, K.L.; SIMMONS, W.B.; FALSTER, A.U. et al. 
Cooling rates and crystallization dynamics of shallow 
level pegmatite-aplite dikes, San Diego County, 
California. American Mineralogist, v. 84, p. 708-717, 
1999.

WHITEHEAD, N.; MUSSELMAN, C. Montaj Grav/
Mag interpretation: Processing, analysis and 
visualization system for 3D inversion of potential 
field data for Oasis montaj v6.1.Tutorial and User 
Guide. Canada: Geosoft Inc., 2005.

WOOD, D.A.; JORON, J.L.; TREUIL, M.; NORRY, M.J.; 
TARNEY, J. Elemental and Sr isotope variations 
in basic lavas from Iceland and the surrounding 
ocean floor. Contributions to Mineralogy and 
Petrology, [S.L.], v. 70, n. 3, p. 319-339 [S.N.].
1979. 



252

Área do Médio Rio Jequitinhonha, Nordeste de Minas Gerais



Projeto Avaliação do Potencial do Lítio no Brasil

253

LISTAGEM DOS INFORMES DE
RECURSOS MINERAIS



254

Área do Médio Rio Jequitinhonha, Nordeste de Minas Gerais



Projeto Avaliação do Potencial do Lítio no Brasil

255

SÉRIE METAIS DO GRUPO DA PLATINA E ASSOCIADOS

Nº 01 - Mapa de Caracterização das Áreas de Trabalho (Escala 1:7.000.000), 1996.

Nº 02 - Mapa Geológico Preliminar da Serra do Colorado - Rondônia e Síntese Geológico-Metalogenética,
             1997.
Nº 03 - Mapa Geológico Preliminar da Serra Céu Azul - Rondônia, Prospecção Geoquímica e Síntese Geológico- 
             Metalogenética, 1997.
Nº 04 - Síntese Geológica e Prospecção por Concentrados de Bateia nos Complexos Canabrava e Barro Alto - 
             Goiás, 1997.
Nº 05 - Síntese Geológica e Prospecção Geoquímica/Aluvionar da Área Migrantinópolis - Rondônia, 2000.
Nº 06 - Geologia e Prospecção Geoquímica/Aluvionar da Área Corumbiara/Chupinguaia - Rondônia, 2000.
Nº 07 - Síntese Geológica e Prospecção Geoquímica/Aluvionar da Área Serra Azul - Rondônia, 2000.
Nº 08 - Geologia e Resultados Prospectivos da Área Rio Branco/Alta Floresta - Rondônia, 2000.
Nº 09 - Geologia e Resultados Prospectivos da Área Santa Luzia - Rondônia, 2000.
Nº 10 - Geologia e Resultados Prospectivos da Área Nova Brasilândia - Rondônia, 2000.
Nº 11 - Síntese Geológica e Prospecção Geoquímica da Área Rio Madeirinha - Mato Grosso, 2000.
Nº 12 - Síntese Geológica e Prospectiva das Áreas Pedra Preta e Cotingo - Roraima, 2000.
Nº 13 - Geologia e Resultados Prospectivos da Área Santa Bárbara - Goiás, 2000.
Nº 14 - Geologia e Resultados Prospectivos da Área Barra da Gameleira - Tocantins, 2000.
Nº 15 - Geologia e Resultados Prospectivos da Área Córrego Seco - Goiás, 2000.
Nº 16 - Síntese Geológica e Resultados Prospectivos da Área São Miguel do Guaporé - Rondônia, 2000.
Nº 17 - Geologia e Resultados Prospectivos da Área Cana Brava - Goiás, 2000.
Nº 18 - Geologia e Resultados Prospectivos da Área Cacoal - Rondônia, 2000.
Nº 19 - Geologia e Resultados Prospectivos das Áreas Morro do Leme e Morro Sem Boné - Mato Grosso, 2000.
Nº 20 - Geologia e Resultados Prospectivos das Áreas Serra dos Pacaás Novos e Rio Cautário - Rondônia, 2000.
Nº 21 - Aspectos Geológicos, Geoquímicos e Potencialidade em Depósitos de Ni-Cu-EGP do Magmatismo da 
              Baciado Paraná - 2000.
Nº 22 - Geologia e Resultados Prospectivos da Área Tabuleta - Mato Grosso, 2000.
Nº 23 - Geologia e Resultados Prospectivos da Área Rio Alegre - Mato Grosso, 2000.
Nº 24 - Geologia e Resultados Prospectivos da Área Figueira Branca/Indiavaí - Mato Grosso, 2000.
Nº 25 - Síntese Geológica e Prospecção Geoquímica/Aluvionar das Áreas Jaburu, Caracaraí, Alto Tacutu e 
             Amajari - Roraima, 2000.
Nº 26 - Prospecção Geológica e Geoquímica no Corpo Máfico-Ultramáfico da Serra da Onça - Pará, 2001.
Nº 27 - Prospecção Geológica e Geoquímica nos Corpos Máfico-Ultramáficos da Suíte Intrusiva Cateté - Pará, 
              2001.
Nº 28 - Aspectos geológicos, Geoquímicos e Metalogenéticos do Magmatismo Básico/Ultrabásico do Estado 
              de Rondônia e Área Adjacente, 2001.
Nº 29 - Geological, Geochemical and Potentiality Aspects of Ni-Cu-PGE Deposits of the Paraná Basin 
              Magmatism, 2001.
Nº 30 - Síntese Geológica e Prospecção Geoquímica da Área Barro Alto – Goiás, 2010.

SÉRIE MAPAS TEMÁTICOS DE OURO - ESCALA 1:250.000

Nº 01 - Área GO-09 Aurilândia/Anicuns - Goiás, 1995.
Nº 02 - Área RS-01 Lavras do Sul/Caçapava do Sul - Rio Grande do Sul, 1995.
Nº 03 - Área RO-01 Presidente Médici - Rondônia, 1996.
Nº 04 - Área SP-01 Vale do Ribeira - São Paulo, 1996.
Nº 05 - Área PA-15 Inajá - Pará, 1996.
Nº 06 - Área GO-05 Luziânia - Goiás, 1997.
Nº 07 - Área PA-01 Paru - Pará, 1997.



256

Área do Médio Rio Jequitinhonha, Nordeste de Minas Gerais

Nº 08 - Área AP-05 Serra do Navio/Cupixi - Amapá, 1997.
Nº 09 - Área BA-15 Cariparé - Bahia, 1997.
Nº 10 - Área GO-01 Crixás/Pilar - Goiás, 1997.
Nº 11 - Área GO-02 Porangatu/Mara Rosa - Goiás, 1997
Nº 12 - Área GO-03 Niquelândia - Goiás, 1997.
Nº 13 - Área MT-01 Peixoto de Azevedo/Vila Guarita - Mato Grosso, 1997.
Nº 14 - Área MT-06 Ilha 24 de Maio - Mato Grosso, 1997.
Nº 15 - Área MT-08 São João da Barra - Mato Grosso/Pará, 1997.
Nº 16 - Área RO-02 Jenipapo/Serra Sem Calça - Rondônia, 1997.
Nº 17 - Área RO-06 Guaporé/Madeira - Rondônia, 1997.
Nº 18 - Área RO-07 Rio Madeira - Rondônia, 1997.
Nº 19 - Área RR-01 Uraricaá - Roraima, 1997.
Nº 20 - Área AP-03 Alto Jari - Amapá/Pará, 1997.
Nº 21 - Área CE-02 Várzea Alegre/Lavras da Mangabeira/Encanto - Ceará, 1997.
Nº 22 - Área GO-08 Arenópolis/Amorinópolis - Goiás, 1997.
Nº 23 - Área PA-07 Serra Pelada - Pará, 1997.
Nº 24 - Área SC-01 Botuverá/Brusque/Gaspar - Santa Catarina, 1997.
Nº 25 - Área AP-01 Cassiporé - Amapá, 1997.
Nº 26 - Área BA-04 Jacobina Sul - Bahia, 1997.
Nº 27 - Área PA-03 Cuiapucu/Carará - Pará/Amapá, 1997.
Nº 28 - Área PA-10 Serra dos Carajás - Pará, 1997.
Nº 29 - Área AP-04 Tumucumaque - Pará, 1997.
Nº 30 - Área PA-11 Xinguara - Pará, 1997.
Nº 31 - Área PB-01 Cachoeira de Minas/Itajubatiba/Itapetim - Paraíba/Pernambuco, 1997.
Nº 32 - Área AP-02 Tartarugalzinho - Amapá, 1997.
Nº 33 - Área AP-06 Vila Nova/Iratapuru - Amapá, 1997.
Nº 34 - Área PA-02 Ipitinga - Pará/Amapá, 1997.
Nº 35 - Área PA-17 Caracol - Pará, 1997.
Nº 36 - Área PA-18 Vila Riozinho - Pará, 1997.
Nº 37 - Área PA-19 Rio Novo - Pará, 1997.
Nº 38 - Área PA-08 São Félix - Pará, 1997.
Nº 39 - Área PA-21 Marupá - Pará, 1998.
Nº 40 - Área PA-04 Três Palmeiras/Volta Grande - Pará, 1998.
Nº 41 - Área TO-01 Almas/Natividade - Tocantins, 1998.
Nº 42 - Área RN-01 São Fernando/Ponta da Serra/São Francisco - Rio Grande do Norte/Paraíba, 1998.
Nº 43 - Área GO-06 Cavalcante - Goiás/Tocantins, 1998.
Nº 44 - Área MT-02 Alta Floresta - Mato Grosso/Pará, 1998.
Nº 45 - Área MT-03 Serra de São Vicente - Mato Grosso, 1998.
Nº 46 - Área AM-04 Rio Traíra - Amazonas, 1998.
Nº 47 - Área GO-10 Pirenópolis/Jaraguá - Goiás, 1998.
Nº 48 - Área CE-01 Reriutaba/Ipu - Ceará, 1998.
Nº 49 - Área PA-06 Manelão - Pará, 1998.
Nº 50 - Área PA-20 Jacareacanga - Pará/Amazonas, 1998.
Nº 51 - Área MG-07 Paracatu - Minas Gerais, 1998.
Nº 52 - Área RO-05 Colorado - Rondônia/Mato Grosso, 1998.
Nº 53 - Área TO-02 Brejinho de Nazaré - Tocantins, 1998.
Nº 54 - Área RO-04 Porto Esperança - Rondônia, 1998.
Nº 55 - Área RO-03 Parecis - Rondônia, 1998.
Nº 56 - Área RR-03 Uraricoera - Roraima, 1998.



Projeto Avaliação do Potencial do Lítio no Brasil

257

Nº 57 - Área GO-04 Goiás - Goiás, 1998.
Nº 58 - Área MA-01 Belt do Gurupi - Maranhão/Pará, 1998.
Nº 59 - Área MA-02 Aurizona/Carutapera - Maranhão/Pará, 1998.
Nº 60 - Área PE-01 Serrita - Pernambuco, 1998.
Nº 61 - Área PR-01 Curitiba/Morretes - Paraná, 1998.
Nº 62 - Área MG-01 Pitangui - Minas Gerais, 1998.
Nº 63 - Área PA-12 Rio Fresco - Pará, 1998.
Nº 64 - Área PA-13 Madalena - Pará, 1998.
Nº 65 - Área AM-01 Parauari - Amazonas/Pará, 1999.
Nº 66 - Área BA-01 Itapicuru Norte - Bahia, 1999.
Nº 67 - Área RR-04 Quino Maú - Roraima, 1999.
Nº 68 - Área RR-05 Apiaú - Roraima, 1999.
Nº 69 - Área AM 05 Gavião/Dez Dias - Amazonas, 1999.
Nº 70 - Área MT-07 Araés/Nova Xavantina - Mato Grosso, 2000.
Nº 71 - Área AM-02 Cauaburi - Amazonas, 2000.
Nº 72 - Área RR-02 Mucajaí - Roraima, 2000.
Nº 73 - Área RR-06 Rio Amajari - Roraima, 2000.
Nº 74 - Área BA-03 Jacobina Norte - Bahia, 2000.
Nº 75 - Área MG-04 Serro - Minas Gerais, 2000.
Nº 76 - Área BA-02 Itapicuru Sul - Bahia, 2000.
Nº 77 - Área MG-03 Conselheiro Lafaiete - Minas Gerais, 2000.
Nº 78 - Área MG-05 Itabira - Minas Gerais, 2000.
Nº 79 - Área MG-09 Riacho dos Machados - Minas Gerais, 2000.
Nº 80 - Área BA-14 Correntina - Bahia, 2000.
Nº 81 - Área BA-12 Boquira Sul - Bahia, 2000
Nº 82 - Área BA-13 Gentio do Ouro - Bahia, 2000.
Nº 83 - Área BA-08 Rio de Contas/Ibitiara Sul - Bahia, 2000.
Nº 84 - Área MT-05 Cuiabá/Poconé - Mato Grosso, 2000.
Nº 85 - Área MT-04 Jauru/Barra dos Bugres - Mato Grosso, 2000.

SÉRIE OURO - INFORMES GERAIS

Nº 01 - Mapa de Reservas e Produção de Ouro no Brasil (Escala 1:7.000.000), 1996.
Nº 02 - Programa Nacional de Prospecção de Ouro - Natureza e Métodos, 1998.
Nº 03 - Mapa de Reservas e Produção de Ouro no Brasil (Escala 1:7.000.000), 1998.
Nº 04 - Gold Prospecting National Program - Subject and Methodology, 1998.
Nº 05 - Mineralizações Auríferas da Região de Cachoeira de Minas – Municípios de Manaíra e Princesa
                Isabel - Paraíba, 1998.
Nº 06 - Mapa de Reservas e Produção de Ouro no Brasil (Escala 1:7.000.000), 2000.
Nº 07 - Resultados da Prospecção para Ouro na Área RS-01 - Lavras do Sul/Caçapava do Sul, Subárea Minas do
             Camaquã - Rio Grande do Sul, 2000.
Nº 08 - Resultados da Prospecção para Ouro na Área RS-01 - Lavras do Sul/Caçapava do Sul, Subárea Ibaré –
              Rio Grande do Sul, 2000.
Nº 09 - Resultados da Prospecção para Ouro na Área RS-01 - Lavras do Sul/Caçapava do Sul, Subárea Caçapava
             do Sul - Rio Grande do Sul, 2000.
Nº 10 - Resultados da Prospecção para Ouro na Área RS-01 - Lavras do Sul/Caçapava do Sul, Subárea Passo do  
             Salsinho - Rio Grande do Sul, 2000.
Nº 11 - Resultados da Prospecção para Ouro na Área RS-01 - Lavras do Sul/Caçapava do Sul, Subárea 
                Marmeleiro - Rio Grande do Sul, 2000.
Nº 12 - Map of Gold Production and Reserves of Brazil (1:7.000.000 Scale), 2000



258

Área do Médio Rio Jequitinhonha, Nordeste de Minas Gerais

Nº 13 - Resultados da Prospecção para Ouro na Área RS-01 - Lavras do Sul/Caçapava do Sul, Subárea
                Cambaizinho - Rio Grande do Sul, 2001.
Nº 14 - Resultados da Prospecção para Ouro na Área RS-01 - Lavras do Sul/Caçapava do Sul, Subárea Passo 
do Ivo - Rio Grande do Sul, 2001.
Nº 15 - Resultados da Prospecção para Ouro na Área RS-01 - Lavras do Sul/Caçapava do Sul, Subárea Batovi –
              Rio Grande do Sul, 2001.
Nº 16 - Projeto Metalogenia da Província Aurífera Juruena-Teles Pires, Mato Grosso – Goiânia, 2008.
Nº 17 - Metalogenia do Distrito Aurífero do Rio Juma, Nova Aripuanã, Manaus, 2010.

SÉRIE INSUMOS MINERAIS PARA AGRICULTURA

Nº 01 - Mapa Síntese do Setor de Fertilizantes Minerais (NPK) no Brasil (Escala 1:7.000.000), 1997.
Nº 02 - Fosfato da Serra da Bodoquena - Mato Grosso do Sul, 2000.
Nº 03 - Estudo do Mercado de Calcário para Fins Agrícolas no Estado de Pernambuco, 2000.
Nº 04 - Mapa de Insumos Minerais para Agricultura e Áreas Potenciais nos Estados de Pernambuco, Alagoas, 
              Paraíba e Rio Grande do Norte, 2001.
Nº 05 - Estudo dos Níveis de Necessidade de Calcário nos Estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Rio 
               Grande do Norte, 2001.
Nº 06 - Síntese das Necessidades de Calcário para os Solos dos Estados da Bahia e Sergipe, 2001.
Nº 07 - Mapa de Insumos Minerais para Agricultura e Áreas Potenciais de Rondônia, 2001.
Nº 08 - Mapas de Insumos Minerais para Agricultura nos Estados de Amazonas e Roraima, 2001.
Nº 09 - Mapa-Síntese de Jazimentos Minerais Carbonatados dos Estados da Bahia e Sergipe, 2001.
Nº 10 - Insumos Minerais para Agricultura e Áreas Potenciais nos Estados do Pará e Amapá, 2001.
Nº 11 - Síntese dos Jazimentos, Áreas Potenciais e Mercado de Insumos Minerais para Agricultura no Estado 
              da Bahia, 2001.
Nº 12 - Avaliação de Rochas Calcárias e Fosfatadas para Insumos Agrícolas do Estado de Mato Grosso, 2008.
Nº 13 - Projeto Fosfato Brasil – Parte I, Salvador, 2011.
Nº 14 - Projeto Fosfato Brasil – Estado de Mato Grosso – Áreas Araras/Serra do Caeté e Planalto da Serra, 
              2011.
Nº 15 - Projeto Mineralizações Associadas à Plataforma Bambuí no Sudeste do Estado do Tocantins (TO) – 
               Goiânia, 2012.
Nº 16 – Rochas Carbonáticas do Estado de Rondônia, Porto Velho, 2015.
Nº 17 – Projeto Fosfato Brasil – Parte II, Salvador, 2016.
Nº 18 – Geoquímica Orientativa para Pesquisa de Fosfato no Brasil, Salvador, 2016.

SÉRIE PEDRAS PRECIOSAS

Nº 01 - Mapa Gemológico da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, 1997.
Nº 02 - Mapa Gemológico da Região Lajeado/Soledade/Salto do Jacuí - Rio Grande do Sul, 1998
Nº 03 - Mapa Gemológico da Região de Ametista do Sul - Rio Grande do Sul, 1998.
Nº 04 - Recursos Gemológicos dos Estados do Piauí e Maranhão, 1998.
Nº 05 - Mapa Gemológico do Estado do Rio Grande do Sul, 2000.
Nº 06 - Mapa Gemológico do Estado de Santa Catarina, 2000.
Nº 07 - Aspectos da Geologia dos Pólos Diamantíferos de Rondônia e Mato Grosso – O Fórum de Juína – 
               Projeto Diamante, Goiânia, 2010.
Nº 08 - Projeto Avaliação dos Depósitos de Opalas de Pedro II – Estado do Piauí, Teresina, 2015.
Nº 09 - Aluviões Diamantíferos da Foz dos Rios Jequitinhonha e Pardo - Fase I – Estado da Bahia, Salvador, 
              2015.

SÉRIE OPORTUNIDADES MINERAIS – EXAME ATUALIZADO DE PROJETO



Projeto Avaliação do Potencial do Lítio no Brasil

259

Nº 01 - Níquel de Santa Fé - Estado de Goiás, 2000.
Nº 02 - Níquel do Morro do Engenho - Estado de Goiás, 2000.
Nº 03 - Cobre de Bom Jardim - Estado de Goiás, 2000.
Nº 04 - Ouro no Vale do Ribeira - Estado de São Paulo, 1996.
Nº 05 - Chumbo de Nova Redenção - Estado da Bahia, 2001.
Nº 06 - Turfa de Caçapava - Estado de São Paulo, 1996.
Nº 08 - Ouro de Natividade - Estado do Tocantins, 2000.
Nº 09 - Gipsita do Rio Cupari - Estado do Pará, 2001.
Nº 10 - Zinco, Chumbo e Cobre de Palmeirópolis - Estado de Tocantins, 2000.
Nº 11 - Fosfato de Miriri - Estados de Pernambuco e Paraíba, 2001.
Nº 12 - Turfa da Região de Itapuã - Estado do Rio Grande do Sul, 1998.
Nº 13 - Turfa de Águas Claras - Estado do Rio Grande do Sul, 1998.
Nº 14 - Turfa nos Estados de Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte, 2001.
Nº 15 - Nióbio de Uaupés - Estado do Amazonas, 1997.
Nº 16 - Diamante do Rio Maú - Estado da Roraima, 1997.
Nº 18 - Turfa de Santo Amaro das Brotas - Estado de Sergipe, 1997.
Nº 19 - Diamante de Santo Inácio - Estado da Bahia, 2001.
Nº 21 - Carvão nos Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, 1997.
Nº 22 - Coal in the States of Rio Grande do Sul and Santa Catarina, 2000.
Nº 23 - Kaolin Exploration in the Capim River Region - State of Pará - Executive Summary, 2000.
Nº 24 - Turfa de São José dos Campos - Estado de São Paulo, 2002.
Nº 25 - Lead in Nova Redenção - Bahia State, Brazil, 2001.

SÉRIE DIVERSOS

Nº 01 - Informe de Recursos Minerais - Diretrizes e Especificações - Rio de Janeiro, 1997.
Nº 02 - Argilas Nobres e Zeolitas na Bacia do Parnaíba - Belém, 1997.
Nº 03 - Rochas Ornamentais de Pernambuco - Folha Belém do São Francisco - Escala 1:250.000 - Recife, 2000.
Nº 04 - Substâncias Minerais para Construção Civil na Região Metropolitana de Salvador e Adjacências -
               Salvador, 2001.

SÉRIE RECURSOS MINERAIS MARINHOS

Nº 01 – Potencialidade dos Granulados Marinhos da Plataforma Continental Leste do Ceará – Recife, 2007.

SÉRIE ROCHAS E MINERAIS INDUSTRIAIS

Nº 01 – Projeto Materiais de Construção na Área Manacapuru-Iranduba-Manaus-Careiro (Domínio Baixo
                 Solimões) – Manaus, 2007.
Nº 02 – Materiais de Construção Civil na região Metropolitana de Salvador – Salvador, 2008.
Nº 03 – Projeto Materiais de Construção no Domínio Médio Amazonas – Manaus, 2008.
Nº 04 – Projeto Rochas Ornamentais de Roraima – Manaus, 2009.
Nº 05 – Projeto Argilas da Bacia Pimenta Bueno – Porto Velho, 2010.
Nº 06 – Projeto Quartzo Industrial Dueré-Cristalândia – Goiânia, 2010.
Nº 07 – Materiais de Construção Civil na região Metropolitana de Aracaju – Salvador, 2011.
Nº 08 – Rochas Ornamentais no Noroeste do Estado do Espírito Santo – Rio de Janeiro, 2012.
Nº 09 – Projeto Insumos Minerais para a Construção Civil na Região Metropolitana do Recife – Recife, 2012.
Nº 10 – Materiais de Construção Civil da Folha Porto Velho – Porto Velho, 2013.
Nº 11 – Polo Cerâmico de Santa Gertrudes – São Paulo, 2014.



260

Área do Médio Rio Jequitinhonha, Nordeste de Minas Gerais

Nº 12 – Projeto Materiais de Construção Civil na Região Metropolitana de Natal – Recife, 2015.
Nº 13 – Materiais de Construção Civil para Vitória da Conquista, Itabuna-Ilhéus e Feira de Santana – Salvador,
              2015.
Nº 14 – Projeto Materiais de Construção da Região de Marabá e Eldorado dos Carajás – Belém, 2015.
Nº 15 – Panorama do Setor de Rochas Ornamentais do Estado de Rondônia – Porto Velho, 2015
Nº 16 – Projeto Materiais de Construção da Região Metropolitana de Goiânia – Goiânia, 2015
Nº 17 – Projeto Materiais de Construção da Região Metropolitana de Porto Alegre – Porto Alegre, 2016
Nº 18 – Projeto Materiais de Construção da Região Metropolitana de Fortaleza – Fortaleza, 2016

SÉRIE METAIS - INFORMES GERAIS

Nº 01 – Projeto BANEO – Bacia do Camaquã – Metalogenia das Bacias Neoproterozóico-eopaleozóicas do Sul 
              do Brasil, Porto Alegre, 2008
Nº 02 – Mapeamento Geoquímico do Quadrilátero Ferrífero e seu Entorno - MG – Rio de Janeiro, 2014.
Nº 03 – Projeto BANEO – Bacias do Itajaí, de Campo Alegre e Corupá – Metalogenia das Bacias Neoproterozoico-   
             eopaleozoicas do Sul do Brasil, Porto Alegre, 2015

SÉRIE PROVÍNCIAS MINERAIS DO BRASIL

Nº 01 – Áreas de Relevante Interesse Mineral - ARIM, Brasília, 2015
Nº 02 – Metalogenia das Províncias Minerais do Brasil: Área Tróia-Pedra Branca, Estado do Ceará, Fortaleza, 
               2015
Nº 03 – Metalogenia das Províncias Minerais do Brasil: Área Sudeste do Tapajós, Estado do Pará, Brasília, 
                2015.
Nº 04 – Metalogenia das Províncias Minerais do Brasil: Província Aurífera Juruena-Teles Pires-Aripuanã –
                Geologia e Recursos Minerais da Folha Ilha Porto Escondido – SC.21-V-C-III, Brasília, 2015.
Nº 05 – Metalogenia das Províncias Minerais do Brasil: Distrito Zincífero de Vazante – MG, Brasília, 2015.
Nº 06 – Metalogenia das Províncias Minerais do Brasil: Rochas Alcalinas da Porção Meridional
do Cinturão Ribeira. Estados de São Paulo e Paraná, Brasília, 2015.

SÉRIE MINERAIS ESTRATÉGICOS

Nº 01 – Diretrizes para Avaliação do Potencial do Potássio, Fosfato, Terras Raras e Lítio no Brasil, Brasília, 2015
Nº 02 – Avaliação do Potencial de Terras Raras no Brasil, Brasília, 2015.
Nº 03 – Projeto Avaliação do Potencial do Lítio no Brasil – Área do Médio Rio Jequitinhonha, Nordeste de 
Minas Gerais, Brasília, 2016.



Projeto Avaliação do Potencial do Lítio no Brasil

261

ANEXOS

Mapa Geológico e de Recursos Minerais de Lítio
Tabela com os Dados Analíticos dos Granitos (Capítulo 5)

Mapa Integrado de Interpretação Geofísica-Estrutural (Capítulo 6)
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Mapa Geológico e de Recursos 
Minerais de Lítio
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CRÉDITOS DO PROJETO  
 
O Projeto Avaliação do  Potencial do Lítio no Brasil é integrante do Programa Geologia do 
Brasil-PGB/Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil, que é executado pelo Serviço 
Geológico do Brasil - CPRM, através de suas unidades regionais, sob a coordenação do 
Departamento de Recursos Minerais-DEREM. Este projeto foi executado na Superintendência 
Regional de Belo Horizonte-SUREG-BH, na gerência de Geologia e Recursos Minerais-
GEREMI, comandada pelo gerente geólogo  MSc. Márcio Antônio da Silva, tendo como 
responsável técnico o geólogo MSc. Vinícius José de Castro Paes.  
 
CRÉDITOS DA BASE CARTOGRÁFICA 
 
Base Planimétrica digital obtida da Base Cartográfica Contínua do Brasil, na escala de 
1:250.000, estruturada em bases de dados digitais armazenados no sistema de coordenadas 
geográficas, com referencial geodésico SIRGAS 2000, publicada em 2013 pelo IBGE. Foi 
gerada a partir da integração das folhas do mapeamento sistemático brasileiro, na escala de 
1:250.000, incluindo os dados oriundos do Projeto SIVAM. Este mapeamento foi atualizado e 
complementado em regiões de vazio cartográfico e naquelas previamente definidas pela 
defasagem de informações. 
 
CRÉDITOS DE GEOPROCESSAMENTO 
 
Editoração cartográfica executada na GERIDE-CPRM/BH, sob a supervisão do Gerente de 
Relações Institucionais e Desenvolvimento, Rodrigo Rodrigues Tavares. Tratamento dos dados 
temáticos em SIG sob a coordenação dos geólogos MSc. Vinícius José de Castro Paes e Dra. 
Luana Duarte Santos e organização a cargo da estagiária de geologia Carolina Delucca de 
Moura. Edição, correções finais e legendas executadas pelo técnico cartográfico Márcio 
Ferreira Augusto e estagiária de geologia Carolina Delucca de Moura. 
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MAGNETOMETRIA - SINAL ANALÍTICO

Pontos de recursos minerais de lítio
Pontos inseridos no Campo Pegmatítico de Itinga 
Pontos  inseridos no Campo Pegmatítico de Virgem da
Lapa - Coronel Murta - Rubelita 
Pontos  inseridos no Campo Pegmatítico de Curralinho

LOCALIZAÇÃO DOS CAMPOS PEGMATÍTICOS CONVENÇÕES CARTOGRÁFICAS

Lagoa/Rio

Área urbana

Drenagem

Estrada pavimentada
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Andaluzita

Cordierita
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Minerais de Metamorfismo de
Contato de Baixa Pressão
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Nº PONTO NO 
MAPA BEM MINERAL Nº PONTO DE 

CAMPO TOPONÍMIA Nº PONTO NO 
MAPA BEM MINERAL Nº PONTO DE 

CAMPO TOPONÍMIA
1 esp LB-01 Lavra do Nim 23 pet, amb LB-23 Lavra do Jenipapo (Lavra Velha)
2 esp LB-02 Lavra do Nequinha/Palmeira 24 amb, pet LB-24 Lavra da Maricota
3 esp LB-03 Lavra do Carlau 25 amb, pet LB-25 Lavra da Pueira
4 esp, lep LB-04 Lavra da Paineira 26 esp LB-26 MIna da Samambaia
5 amb, lep LB-05 Lavra do Pau Alto 1 27 esp LB-27 Lavra do Pedro Telvino
6 esp LB-06 Lavra da Chapadinha 28 esp, pet LB-28 Lavra do Valdívio
7 esp LB-07 Lavra do Severino 29 lep, amb, pet LB-29 Lavra do Urubu
8 pet LB-08 Fazenda Antonio Luis 30 pet LB-30 Fazenda Santa Maria/Zé de Linto
9 pet LB-09 Lavra do Lucas/Ventania 31 lep LB-31 Baixão

10 esp LB-10 Mina da Cachoeira - CBL 32 lep, amb LB-32 Lavra do Alair
11 esp LB-11 Cachoeira - CBL 33 pet LB-33 Lavra Maravilha 1
12 esp LB-12 Mina da Cachoeira - CBL 34 lep, amb LB-34 Generosa
13 pet, esp LB-13 Lavra do Meio 35 pet LB-35 Lavra de Nezinho de Chicão
14 pet, esp, amb LB-14 Lavra do Algodão 36 pet, esp, amb LB-36 Lavra do Maxixe
15 pet LB-15 Mina da Tesoura 37 esp LB-37 Lavra do Zué/Dim
16 pet LB-16 Lavra Manoel do PT 38 lep, amb LB-38 Lavra Monte Alto 1
17 esp LB-17 Lavra da Xuxa 39 esp LB-39 Fazenda Bananal

17B esp LB-17B Área da Xuxa 40 esp LB-40 Lavra do Pau Preto
18 esp LB-18 Lavra do Barreiro 41 pet LB-41 Elvira
19 pet LB-19 Lavra do Marial 42 esp LB-42 Lavra do Oscar
20 pet LB-20 Lavra Tamburil e Acari 43 lep LB-43 Lavra Luís Rocha - Caraíbas
21 esp LB-21 Carlito 44 esp LB-44 Lavra Monte Alto 2
22 amb LB-22 Lavra do Costelão 45 pet JB-374 (*) Lavra do Paulo

RECURSOS MINERAIS DE LÍTIO

(*) PONTO DO PROJETO JEQUITINHONHA (PAES et al., 2010b)

esp: espodumênio; pet: petalita; amb: ambligonita; lep: lepidolita.
RECURSOS MINERAIS - ABREVIATURAS

(**) Conceito de depósito utilizado: concentração natural de qualquer substância útil que apresente atributos geológicos de potencial
interesse  econômico, usualmente  variáveis. Tais  atributos incluem  morfologia, teor, composição  mineralógica, estrutura e textura,
etc. O  conceito não compreende a necessidade de uma  avaliação prévia por trabalhos de pesquisa (Modificado de: GROSSI-SAD,
J.H.; VALENTE, J., 2003 (inédito). Guia  Prático  para  Cálculo  de Recursos e Reservas Minerais.  Primeira  versão. Belo  Horizonte  
(MG), Brasil).
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Formação Serra do Tombo: rochas  piroclásticas (tufos e lapilli-tufos) félsicas,  localmente com brechas quartzosas na
base.

Granitos tipo-A, pós-colisionais: biotita  granito porfirítico,  médio a grosso, cinza ou rosado,  isotrópico ou com textura
de fluxo magmático.

Granitos de posicionamento tectônico incerto: monzogranito com biotita.

Depósitos  aluvionares: sedimentos  inconsolidados  arenosos e argilo-arenosos,  localmente com níveis de cascalho,
podendo abranger depósitos aluvionares recentes, antigos e de terraços.

Depósitos  elúvio-coluvionares: solos  e  coberturas detríticas,  principalmente  de  areia  e  grânulos,  em  rampas  de
colúvio.

Coberturas  detrito-lateríticas : sedimentos  detrito-lateríticos  em superfícies  de  aplainamento (inclui coberturas mais
novas de ocorrência mais restrita).

Formação  São  Domingos: sedimentos  pelito-arenosos,  caoliníticos, semi-consolidados,  grosseiramente estratifica-
dos, com eventuais níveis conglomeráticos e com desenvolvimento localizado de crosta ferruginosa apical.

g

Q2a

NQec

ENdl

ENsd

Kst

5A 

UNIDADES GEOLÓGICAS

Granito  Teixeirinha - Fácies 1: monzogranito a  2 micas,  branco, médio, isotrópico ou com foliação variando de tênue
a conspícua  preferencialmente nas bordas dos corpos, frequentemente com turmalina negra, granada e apatita como
minerais acessórios. Cortado por veios pegmatíticos.

Granito  Teixeirinha - Fácies 2:  monzogranito  a  2  micas,  branco, médio,  isotrópico ou foliado, com alta variação na
proporção das micas, com frequente turmalina negra, normalmente com proporção entre 1 e 3%, e granada como mi-
neral acessório comum. Veios pegmatíticos abundantes.

Granito Teixeirinha - Fácies 3:  turmalina  monzogranito rosa-claro ou branco, fino a médio, isotrópico, localmente com
moscovita  concentrada  em  zonas  mais ricas em  turmalina, com veios pegmatíticos  abundantes. Corpos de textura
granítica a pegmatítica com abundante turmalina negra (Granito Pegmatoide).

Granito  Córrego da Chuva:  monzogranito a sienogranito  e, secundariamente,  granodiorito a duas  micas, brancos a
cinza-claros,  finos a medios, isotrópicos ou, por vezes, foliados,  mostrando variação na proporção das micas. Podem
conter enclaves de biotita granito. Localmente observa-se granito porfirítico.

4St1

4St2

4St3

4Scc

Granito  Pegmatoide  Lagoa da Espera:  granito a biotita  e/ou moscovita,  branco ou tingido de bege/rosa, grosso  ou,
localmente, fino a médio,  isotrópico,  com  granada  acessória, mostrando  contatos abruptos ou difusos com porções
pegmatíticas com turmalina.

Granito  Pegmatoide Córrego Taquaral:  pegmatito  branco ou bege, com variadas proporções de turmalina negra, po-
dendo conter porções de textura granítica subordinadas.

Granito Fazenda Areão - Fácies 1: moscovita monzogranito a tonalito, branco, médio a fino, foliado ou isotrópico, com
granada e rara biotita.
Granito Fazenda Areão - Fácies 2: pegmatito com alguma  turmalina negra,  mostrando  contatos  difusos ou abruptos
com porções subordinadas de leucogranito fino a médio, secundariamente grosso, isotrópico, com moscovita e grana-
da em proporções muito variáveis, afrisita localmente e rara biotita (Granito Pegmatoide).

Granitos  Pegmatoides:  granitos pegmatoides brancos a beges, com grande variedade textural, predominando granu-
lação grossa,  podendo  conter   porções de textura  granítica associadas às pegmatíticas ricas em turmalina  negra e,
mais raramente, granada, turmalina rosa e verde e lepidolita.

3S

4Sgp

4Sfa1

4Sfa2

4SIe

4Sct

Granito Murici: monzogranito a sienogranito e, subordinadamente, granodiorito a duas  micas,  cinza-claros,  médios a
grossos,  equigranulares, localmente  porfiríticos, normalmente com uma tênue foliação. Entre  as  micas predomina a 
moscovita, que comumente contém núcleos de biotita.

4Sm

Formação Salinas - Unidade  4: quartzitos micáceos, biotíticos, em geral, e/ou calcíticos.

Granitos tipo-S, sincolisionais:  biotita granito, fino a médio, localmente  porfirítico, foliado; sillimanita pode ser rara  ou
comum; venulações e manchas quartzo feldspáticas, com núcleo de granada e cordierita, são frequentes.

NP3sa4 

NP32S

Grupo Macaúbas - Quartzitos: quartzitos com raras palhetas de mica branca e grãos de feldspato.

Grupo Macaúbas - Xistos:  mica-quartzo  xistos/gnaisses, por vezes com sillimanita, mostrando fusão parcial frequen-
te. Intercalações de quartzitos e rochas cálcio-silicáticas.

Grupo Macaúbas - Formação Nova Aurora:  metadiamictitos, ferruginosos ou não, com quartzitos e xistos, localmente
ferruginosos, e  metassiltitos intercalados.

Grupo Macaúbas - Formação Nova Aurora - Xistos: metassiltitos e quartzo-mica xistos finos.

NP2na

NP2nax

NP12mx 

NP12mq

Granitos  tipo-S, tardi a pós-colisionais:  biotita  granito  com sillimanita,  raras  granada e cordierita, isotrópico ou com
foliação  reliquiar  marcada por  biotita e/ou sillimanita,  localmente com fenocristais de feldspato (porfirítico/porfiroide);
cordierita e/ou granada  leucogranito com sillimanita e alguma biotita, isotrópico ou com foliação reliquiar  restrita mar-
cada  por sillimanita e/ou biotita. Biotita  granito  subordinado; leucogranito com biotita e granada, porfirítico, com feno
cristais de feldspato.

Formação Salinas - Unidade 1: mica-quartzo  xistos e quartzo-mica xistos  com  intercalações  localizadas  de  rochas
cálcio-silicáticas, metaconglomerados e quartzitos micáceos.

Formação Salinas - Unidade 2: quartzo-mica xistos  predominantes, com intercalações de mica-quartzo xistos, rochas
cálcio-silicáticas e, localmente, metacalcário.

Formação  Salinas - Unidade 3: quartzo-mica  xistos com abundantes intercalações de biotita  quartzitos e xistos  car-
bonáticos.

NP3sa1

NP3sa2

NP3sa3

Granito  Morro do Frade: biotita  granodiorito  a  granito, cinza, médio  a grosso,  com  textura  equigranular, isotrópico
ou com foliação tênue a marcante. Alanita + titanita pouco frequente. Pode conter enclaves máficos. Localmente porfi-
rítico com fenocristais centimétricos de feldspato.

Grupo  Macaúbas - Formação Ribeirão da Folha: quartzo-mica xistos com granada, estaurolita, cianita e/ou sillimanita
e K-feldspato com  intercalações de rochas cálcio-silicáticas e xistos grafitosos.  Intercalações de formações ferríferas
bandadas,  metacherts, diopsiditos,  corpos de sulfetos  maciços, xistos hiperaluminosos, orto-anfibolitos e meta-ultra-
máficas ocorrem na Folha Jenipapo. Mica-quartzo xisto/gnaisse com usual bandamento fino.   

NP2rf

Grupo Macaúbas - Formação Capelinha:  quartzitos micáceos e/ou ferruginosos que podem conter feldspato e turma-
lina, com intercalações subordinadas de quartzo-sericita xistos, sericita  xistos e xistos grafitosos.NP1cp

Complexo Jequitinhonha: (Cordierita)-(sillimanita)-granada-biotita-gnaisses  bandados, contendo  grafita, com porções
leucossomáticas graníticas. Lentes de rocha cálcio-silicática.NP2jq 

5Imf

Granitos  tipo-I, pós-colisionais:  granito a granodiorito  com diferentes  proporções de biotita, cinza, rosa ou castanho,
médio  a  grosso,  geralmente  porfirítico,  isotrópico  ou  com texturas de fluxo  magmático  ou  acamadamento ígneo.
Charnockito ocorre no extremo sudeste da área.

5I

Grupo Macaúbas - Formação Chapada Acauã - Quartzitos: quartzitos  ferruginosos e/ou micáceos e/ou feldspáticos e
carbonáticos raros.NP2chq

Grupo Macaúbas - Formação  Chapada Acauã: metadiamictitos, quartzitos micáceos e/ou feldspáticos e/ou ferrugino-
sos, metapelitos.NP2ch

Quartzito

QuartzitoXisto

NP12mx NP12mq

Formação Capelinha

NP1cp

Formação Ribeirão da Folha

NP2rf

Nota: a consulta bibliográfica no âmbito deste projeto foi finalizada em 2014
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