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Resumo 

O topázio imperial da região de Ouro Preto é uma referência no mundo já que atualmente só é 

explotado nessa região. A lavra de topázio imperial, localizada no Distrito de Antônio Pereira, 

Município de Ouro Preto, está situada na porção centro-sul do Estado de Minas Gerais a, 

aproximadamente, 106km de Belo Horizonte e a 7km a nordeste da cidade de Ouro Preto. O acesso à 

lavra, partindo de Ouro Preto, por aproximadamente 10km, se dá pela BR-356, até o Município de 

Mariana, e pela MG-129, até o Distrito de Antônio Pereira, percorrendo mais 12km. 

A lavra de topázio imperial de Antônio Pereira está inserida em rochas do Grupo Itabira, 

situada na Anticlinal de Mariana. O Grupo Itabira é constituído por metassedimentos 

predominantemente químicos, sendo composto pelas formações Cauê e Gandarela. A Formação Cauê 

é caracterizada por leitos alternados de quartzo e minerais de ferro, constituídos, geralmente, por 

hematita e magnetita. A Formação Gandarela é constituída por mármore dolomítico, filito dolomítico, 

itabirito dolomítico, filito e metaconglomerado intraformacional, sendo a litologia típica o mármore 

dolomítico. Essas litologias quando se decompõem assemelham-se a “borra de café”. O contato entre 

as formações Cauê e Gandarela é transicional e interdigitado. Os cristais de topázio da lavra de 

Antônio Pereira ocorrem nas duas formações anteriormente descritas, e são ricos em inclusões de 

especularita e quartzo, além de micas, rutilo e dolomita. Dependendo da quantidade de inclusões, o 

aspecto é opaco em amostra de mão.  

A densidade relativa do topázio da referida lavra está compreendida no intervalo de 3,42 a 

3,58. Com relação aos índices de refração, nX varia de 1,622 a 1,630, nY de 1,624 a 1,634 e nZ de 

1,633 a 1,641, enquanto a birrefringência varia de 0,008 a 0,011. As análises dos parâmetros cela 

unitária mostraram que ao varia de 4,658 a 4,663Å, bo de 8,821 a 8,832Å, co de 8,382 a 8,389Å e o 

volume da cela unitária de 344,57 a 345,46Å3. Esses valores estão de acordo com a literatura. A cor é 

uma das propriedades mais notáveis do topázio imperial, sendo que em Antônio Pereira ocorre, 

predominantemente, o amarelo-alaranjado, com vários matizes. Os teores de flúor variaram de 15,94 a 

17,58%, sendo um dos menores valores encontrados para as diversas lavras e/ou ocorrências de 

topázio da região de Ouro Preto. O teor de SiO2 é de 30,40 a 32,19% e o de Al2O3 é de 50,67 a 

55,57%. 

As curvas termogravimétricas indicaram para todas as amostras uma estabilidade térmica até 

1.000ºC, com uma primeira perda endotérmica de massa de, aproximadamente, 4,7 a 5,3% próximo a 

1.230ºC, e uma segunda perda de massa de 10,5 a 17% em um pico próximo a 1.360ºC. A partir da 

Espectroscopia de Absorção no Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR), foram 

identificados componentes como H2O, CO2, e CH4. 
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Os resultados microtermométricos de 82 inclusões fluidas permitiram uma caracterização 

físico-química dos fluidos mineralizantes. Os componentes do sistema aquoso do fluido foram 

determinados a partir das temperaturas do eutético, as quais sugerem a presença dos íons Ca2+, Mg2+ e 

Na+. A presença desses componentes é compatível com a paragênese dos depósitos de topázio imperial 

da região de Ouro Preto, que se encontram constituídos por veios que englobam também dolomita, 

quartzo, encaixados em filitos e mármores dolomíticos totalmente alterados.  

As inclusões fluidas primárias apresentaram salinidades variando desde 5,16 até 7,50% em 

peso do NaCl equivalente; os valores de densidades totais situaram entre 0,876011 e 0,928159g/cm3; 

as frações molares variaram ao redor de 0,758437 a 0,834590 para H2O, de 0,025758 a 0,040536 para 

NaCl e de 0,126887 a 0,205663 para CO2 e as temperaturas de homogeneização total situaram-se entre 

290,0 e 320,0ºC, com pressões de 2.349 a 2.497bar. Já as pseudo-secundárias apresentaram salinidades 

com valores entre 0,20 e 9,60% em peso do NaCl equivalente; as densidades totais estão entre 

0,273104 e 0,949883g/cm3; as frações molares foram de 0,719850 a 0,921275 para H2O, de 0,001108 

a 0,014588 para NaCl e de 0,069918 a 0,131082 para CO2 e as temperaturas de homogeneização total 

apresentaram valores entre 220,0 e 295,0ºC, com pressões de 1.995 a 3.205bar. 

As características das inclusões fluidas, das encaixantes e dos veios mineralizados, parecem 

sugerir um fluido hidrotermal de origem metamórfica. Estes estariam relacionados a alguma fase 

tectonotermal posterior ao metamorfismo do Quadrilátero Ferrífero. 

Os estudos estruturais e petrográficos na região sugerem que a mineralização do topázio 

encontra-se hospedada em estruturas originadas durante o evento tectono-metamórfico de idade 

brasiliana (±600Ma) que afetou a região do Quadrilátero Ferrífero. Assim sendo, os fluidos 

pneumatolíticos/hidrotermais percolaram em sítios extensionais associados às dobras nucleadas em 

horizontes carbonáticos do Supergrupo Minas. Estruturalmente, a migração dos fluidos juntamente 

com a cristalização do topázio a partir desses fluidos são controladas pelos esforços tectônico-termais 

que originaram o sistema de dobras de eixos N-S e E-W do Quadrilátero Ferrífero, caracterizados por 

episódios de compressão e alívio de pressão também registrados nas inclusões fluidas primárias e 

pseudo-secundárias.  

A correlação do mapa geológico com os mapas geofísicos, realizados na área estudada, 

comprova que os locais onde se encontram as jazidas são caracterizados por anomalias no mapa do 

parâmetro F, evidenciando o hidrotermalismo associado ao jazimento do topázio. 
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Abstract 

 
The imperial topaz from Ouro Preto is a world reference once it has been mined only in this 

region. The imperial topaz mine of the Antônio Pereira District, Ouro Preto Municipality, is situated in 

the central-southern portion of the Minas Gerais State, approximately 106 km from Belo Horizonte 

and 7 km northeast of Ouro Preto. The access to the mine from Ouro Preto is by approximately 10 km 

along the BR-356 highway to the Mariana Municipality and 12 km along the MG-129 highway to the 

Antônio Pereira District. 

The Antônio Pereira imperial topaz mine is inserted in the Mariana Anticlinal and in the 

Itabira Group. The Itabira Group is constituted by predominant chemical metasediments and is divided 

in the Cauê and Gandarela formations. The Cauê Formation is characterized by alternating quartz and 

iron ore (usually hematite and magnetite) beds. The Gandarela Formation is constituted by dolomitic 

marble, dolomitic phyllite, dolomitic itabirite, phyllite and intraformational metaconglomerate, being 

the dolomitic marble the typical rock type. When decomposed, these rock types look like “coffee 

powder”. The contact between the Cauê and Gandarela formations is transitional and interfingered. 

The topaz crystals from the Antônio Pereira mine occur in both formations and are rich in specularite 

and quartz inclusions, besides micas, rutile and dolomite. Depending on the number of inclusions, the 

hand specimen becomes opaque. 

The relative density of the topaz varies from 3.42 to 3.58. Regarding refraction indices, nX 

varies from 1.622 to 1.630, nY from 1.624 to 1.634 and nZ from 1.633 to 1.641, whereas the 

birefringence varies from 0.008 to 0.011. The analyses of the unit cell parameters showed that ao 

varies from 4.658 to 4.663Å, bo from 8.821 to 8.832Å, co from 8.382 to 8.389Å, and the unit cell 

volume from 344.57 to 345.46Å3. These values are in agreement with the literature. The color is one 

of the most notable properties of the imperial topaz. The Antônio Pereira topaz is predominantly 

yellow-orange of variable shades. Fluorine contents vary from 15.94 to 17.58%, these being the lowest 

values found among the Ouro Preto topaz mines and occurrences. SiO2 and Al2O3 contents vary 

respectively from 30.40 to 32.19% and from 50.67 to 55.57%. 

The thermogravimetric curves indicated for all samples a thermal stability up to 1,000 ºC, with 

the first endothermic mass loss of approximately 4.7 to 5.3% close to 1,230 ºC, and the second mass 

loss of 10.5 to 17% at a peak close to 1,360 ºC. By means of the Fourier Infrared Transform 

Spectroscopy (FTIR), components such as H2O, CO2, and CH4 were identified. 

The microthermometric results from 82 fluid inclusions allowed the physical-chemical 

characterization of the mineralizing fluids. The components of the fluid aqueous system were 

determined from eutectic temperatures, which suggest the presence of Ca2+, Mg2+ and Na+. The 
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presence of these components is compatible with the paragenesis of the Ouro Preto imperial topaz 

deposits, which constitute veins that also include dolomite and quartz and are emplaced in phyllites 

and totally altered dolomitic marbles. 

The primary fluid inclusions yield salinity values ranging from 5.16 to 7.50 wt% eq. NaCl; 

total density values fall in the 0.876011-0.928159 g/cm3 interval; the molar fractions vary between 

0.758437 and 0.834590 for H2O, 0.025758 and 0.040536 for NaCl, and 0.126887 and 0.205663 for 

CO2. Total homogenization temperatures and pressures fall respectively in the 290.0-320.0 ºC and 

2.349-2.497 bar intervals. The pseudo-secondary fluid inclusions yield salinity values between 0.20 

and 9.60 wt% eq. NaCl; total densities vary between 0.273104 and 0.949883g/cm3; molar fractions 

vary between 0.719850 and 0.921275 for H2O, 0.001108 and 0.014588 for NaCl and 0.069918 and 

0.131082 for CO2. Total homogenization temperatures and pressures fall respectively in the 220.0-

295.0 ºC and 1,995-3,205 bar intervals. 

The characteristics of the fluid inclusions, of the host rocks and of the mineralized veins 

suggest a hydrothermal fluid of metamorphic origin, related to some tectonothermal phase posterior to 

the Quadrilátero Ferrífero metamorphism. 

Structural and petrographic studies indicate that the topaz mineralization is hosted in features 

originated during the Brasiliano tectono-metamorphic event (±600Ma) that affected the Quadrilátero 

Ferrífero. Thus, pneumatolitic/hydrothermal fluids percolated extensional sites associated with folds 

nucleated in carbonatic horizons of the Minas Supergroup. Structurally the migration of fluids together 

with the crystallization of topaz from these fluids were controlled by the tectonic-thermal stresses that 

originated the fold system with N-S and E-W axes in the Quadrilátero Ferrífero, characterized by 

compression and pressure relief episodes also registered in the primary and pseudo-secondary fluid 

inclusions.  

The correlation of the geological map with geophysical maps drawn for the study area attests 

that the localities where the mines are located are characterized by anomalies of the parameter F, 

evidencing the hydrothermalism associated with the topaz deposit. 
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Resumen 

El topacio imperial de la región de Ouro Preto es una referencia en el mundo, ya que en la 

actualidad solo es explotado en esta región. La mina de topacio imperial, localizada en el Distrito de 

Antônio Pereira, Municipio de Ouro Preto, esta situada en la porción centro-sur del Estado de Minas 

Gerais a aproximadamente, 106km de Belo Horizonte y a 7km al noreste de la ciudad de Ouro Preto. 

El acceso a la mina, partiendo desde Ouro Preto por aproximadamente 10km se da por la BR-356, 

hasta el Municipio de Mariana, y por la MG-129, hasta el Distrito de Antônio Pereira, recorriendo 

12km más. 

El topacio imperial de la mina de Antônio Pereira se encuentra hospedado en rocas del Grupo 

Itabira, situada en el Anticlinal de Mariana. El Grupo Itabira esta constituido por metasedimentos 

predominantemente químicos, siendo compuesto por las formaciones Cauê y Gandarela. La formación 

Cauê es caracterizada por lechos alternados de cuarzo y minerales de hierro, constituidos, 

generalmente por hematita y magnetita. La formación Gandarela es constituida por mármol 

dolomítico, filita dolomítica, itabirita dolomítica, filita y metaconglomerado intraformacional, siendo 

la litología típica el mármol dolomítico. Esas litologías cuando se descomponen se asemejan a la 

“borra de café”. El contacto entre las formaciones Cauê y Gandarela es transicional e interdigitado. 

Los cristales de topacio de la mina de Antônio Pereira ocurren en las dos formaciones anteriormente 

descritas, y son ricos en inclusiones de especularita y cuarzo, además de micas, rutilo y dolomita. 

Dependiendo de la cantidad de inclusiones, el aspecto es opaco en muestras de mano. 

La densidad relativa del topacio de la referida mina esta comprendida en el intervalo de 3,42 a 

3,58. Con relación a los indices de refracción, nX varia de 1,622 a 1,630, nY de 1,624 a 1,634 y nZ de 

1,633 a 1,641, en cuanto a la birrefringencia varia de 0,008 a 0,011. Los análisis de los parámetros de 

celda unitaria mostraron que ao varia de 4,658 a 4,663Å, bo de 8,821 a 8,832Å, co de 8,382 a 8,389 y el 

volumen de celda unitaria de 344,57 a 345,46Å3. Esos valores están de acuerdo con la literatura. El 

color es una de las propiedades más notables del topacio imperial, siendo que en Antônio Pereira 

ocurre, predominantemente, el amarillo-anaranjado, con varios matices. Los tenores de flúor variaron 

de 15,94 a 17,58%, siendo uno de los valores más bajos encontrados para las diversas minas u 

ocurrencias de topacio de la región de Ouro Preto. El tenor de SiO2 es de 31,89 a 32,79% y el de Al2O3 

es de 55,30 a 55,95%.  

Las curvas termogravimétricas indicaron para todas las muestras una estabilidad térmica hasta 

los 1.000°C, con una primera perdida endotérmica de peso de aproximadamente 4,7 a 5,3% próximo a 

1.230°C, y una segunda perdida de peso de 10,5 a 17% en un pico próximo a 1.360°C. A partir de 

Espectroscopia infrarroja de absorción por transformada de Fourier (FTIR), fueron identificados 

componentes como H2O, CO2, y CH4. 
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Los resultados microtermométricos de 82 inclusiones fluidas permitieron una caracterización 

físico-química de los fluidos mineralizantes. Los componentes del sistema acuoso del fluido fueron 

determinados a partir de las temperaturas eutécticas, las cuales sugieren la presencia de los iones Ca2+, 

Mg2+ y Na+. La presencia de esos componentes es compatible con la paragenesis de los depósitos de 

topacio imperial de la región de Ouro Preto, que se encuentran constituidos por vetas que engloban 

también dolomita, cuarzo, encajados en filitas y mármoles dolomíticos totalmente alterados.  

Las inclusiones fluidas primarias presentaron salinidades que varían desde 5,16 hasta 7,50% 

en peso de NaCl equivalente; los valores de la densidad total se situaron entre 0,876011 y 

0,928159g/cm3; las fracciones molares variaron alrededor de 0,758437 a 0,834590 para H2O, de 

0,025758 a 0,040536 para NaCl y de 0,126887 a 0,205663 para CO2 y las temperaturas de 

homogenización total se situaron entre 290,0 y 320,0ºC, con presiones de 2.349 a 2.497bar. Ya las 

pseudosecundarias presentaron salinidades con valores entre 0,20 y 9,60% en peso de NaCl 

equivalente; las densidades totales están entre 0,273104 y 0,949883g/cm3; las fracciones molares 

fueron de 0,719850 a 0,921275 para H2O, de 0,001108 a 0,014588 para NaCl y de 0,069918 a 

0,131082 para CO2  y las temperaturas de homogenización total presentaron valores entre 220,0 y 

295,0ºC, con presiones de 1.995 a 3.205bar. 

Las características de las inclusiones fluidas, de las encajantes y de las vetas mineralizadas, 

parecen sugerir un fluido hidrotermal de origen metamórfico. Estos estarían relacionados a alguna fase 

tectonotermal posterior al metamorfismo del Cuadrilátero Ferrífero. 

Los estudios estructurales en la región sugieren que la mineralización de topacio se encuentra 

hospedada en estructuras originadas durante el evento tectono-metamórfico de edad Brasiliana 

(±600Ma) que afecto la región del Cuadrilátero Ferrífero. Siendo así, los fluidos 

neumatolíticos/hidrotermales percolaron en sitios extensionales asociados a pliegues nucleados en 

horizontes carbonáticos del Supergrupo Minas. Estructuralmente, la migración de los fluidos 

juntamente con la cristalización del topacio a partir de esos fluidos son controlados por los esfuerzos 

tectónico-termales que originaron el sistema de pliegues de ejes N-S y E-W del Cuadrilátero Ferrífero, 

caracterizados por episodios de comprensión y alivio de presión también registrados en las inclusiones 

fluidas primarias y pseudosecundarias.  

La correlación del mapa geológico con los mapas geofísicos, realizados en el área estudiada, 

comprueba que los locales donde se encuentran las minas son caracterizados por anomalías en el mapa 

de parámetro F, evidenciando el hidrotermalismo asociado al yacimiento de topacio.  



CAPÍTULO 1 

CO�SIDERAÇÕES I�ICIAIS 

 

As mineralizações de topázio imperial, na região do Quadrilátero Ferrífero, localizadas 

somente na região de Ouro Preto, são conhecidas desde o século XVIII. Algumas dessas 

mineralizações são pouco estudadas mineralógica e genéticamente, principalmente as do distrito de 

Antônio Pereira que necessitam de muitas pesquisas para a caracterização da sua gênese. 

Em Ouro Preto, os depósitos de topázio imperial encontram-se encaixados, quase que 

exclusivamente, em rochas totalmente alteradas, facilitando a sua extração, diferentemente de outras 

localidades, onde o topázio imperial é encontrado na rocha fresca, como é o caso das jazidas do 

Paquistão e da Sibéria, sendo esta última já exaurida (e.g. Gaines et al. 1997). 

O topázio imperial da região de Ouro Preto ocorre em veios quartzosos hospedados em 

dolomitos alterados (“borra de café”) das formações Cauê, Gandarela, Fecho do Funil e Cercadinho. 

Esses veios podem conter ainda dolomita, florencita (aluminofosfato de Ce), hematita, micas e rutilo 

(Gandini 1994). 

1.1 OBJETIVOS 

Neste estudo, o objetivo principal é contribuir para um melhor conhecimento das 

características químico-mineralógicas e das inclusões fluidas presentes no topázio imperial da região 

de Ouro Preto, especificamente, do garimpo localizado na região de Antônio Pereira, para uma 

compreensão dos aspectos genéticos. Os dados mineralógicos podem complementar a caracterização 

realizada por Gandini (1994) e Almeida (2004) e, no que se refere ao depósito em questão, é de caráter 

inédito. Assim sendo, os principais objetivos na pesquisa estão listados a seguir: 

• estudos mineralógicos do topázio com determinação da densidade relativa, índice de 

refração, birrefringência, parâmetros de cela unitária etc.; 

• caracterização cristaloquímica sistemática do topázio imperial do garimpo de Antônio 

Pereira; 

• estudos petrográficos, morfológicos, microtermométricos das inclusões fluidas e 

determinação das fases minerais inclusas no topázio.  
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• comparação dos dados obtidos com aqueles já publicados a respeito do topázio imperial 

de outras lavras da região de Ouro Preto, principalmente no que se refere à tectônica do 

Quadrilátero Ferrífero, a fim de contribuir com informações adicionais, visando a melhor 

interpretação genética desse mineral na região. 

As principais metas a serem atingidas, são: 

• conhecer os dados cristaloquímicos do topázio da jazida de Antônio Pereira; 

• caracterizar as fases minerais englobadas nos cristais de topázio; 

• identificar a temperatura de cristalização do topázio; 

• caracterizar  a pressão de formação do topázio; 

• verificar a relação estrutural da jazida na região de Antônio Pereira com as demais jazidas 

da região de Ouro Preto e 

• a partir das análises dos dados obtidos, comparar com aqueles já publicados sobre área 

em questão, o que poderá auxiliar na interpretação genética das mineralizações. 

1.2 JUSTIFICATIVAS 

Já existem na literatura dados mineralógicos, geológicos e sobre os aspectos genéticos de 

algumas lavras e/ou ocorrências de topázio na região de Ouro Preto (e.g. Gandini 1994, Bello et al. 

1996, Morteani et al. 2002, Almeida 2004), embora a lavra de Antônio Pereira possua poucos dados 

publicados. Estes novos dados são importantes uma vez que, integrados aos resultados já disponíveis 

na literatura, poderão ajudar a elucidar os aspectos referentes à gênese do topázio de Antônio Pereira. 

A gênese da mineralização do topázio imperial ainda é motivo de muitas controvérsias entre 

os pesquisadores. Ferreira (1983, 1987, 1991) correlaciona algumas ocorrências de topázio imperial a 

rochas vulcânicas de afiliação ácida, enquanto Pires et al. (1983) sugerem que as mineralizações são 

do tipo stratabound, e seriam formadas durante ou imediatamente após um intenso metamorfismo 

seguido de um evento de deformação regional. Para Gandini (1994) as mineralizações estão 

relacionadas a processos hidrotermais associados à atividade vulcânica, provavelmente de idade 

terciária, sem qualquer vínculo com o metamorfismo que atingiu a região, devido à ausência de 

deformação dos veios de quartzo e seus minerais associados, tais como, topázio, rutilo, dolomita e 

florencita. 
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Segundo Morteani et al. (2002), a cristalização do topázio está relacionada a fluidos 

metamórficos ricos em flúor originado no evento tectonotermal Brasiliano (±600Ma). Almeida (2004), 

estudando as minas do Vermelhão e JJC (Joaquim, José e Celso), sugere duas hipóteses, não 

excludentes, a partir dos dados de temperaturas e pressões obtidos pelos estudos microtermométricos 

das inclusões fluidas em cristais de topázio dessas ocorrências que são muito superiores aos referentes 

às jazidas de Capão do Lana, Boa Vista e Caxambu, discutidos por Gandini et al. (1992), Gandini 

(1994), Bello et al. (1995, 1996) e Morteani et al. (2002). A primeira estaria relacionada ao 

soerguimento dos depósitos das duas minas, originalmente mais profundos, para níveis estruturais 

mais rasos, por meio de falhas de empurrão e dobramentos com vergência para oeste, ocorridos 

durante o evento Brasiliano. A outra hipótese estaria relacionada a falhamentos normais, do tipo horsts 

e grabens (Santos 1998), que ocorreram durante o Cretáceo. Assim sendo, propõe-se com este 

trabalho fornecer uma contribuição para o estabelecimento mais preciso de um modelo genético para 

esses depósitos.  

Finalmente, Endo et al. (2007), a partir de evidências petrográficas e estruturais na região de 

Antônio Pereira sugerem que a mineralização de topázio encontra-se hospedada em estruturas 

originadas durante o evento tectono-metamórfico de idade brasiliana (±600Ma) que afetou a região do 

Quadrilátero Ferrífero. Essas feições são reconhecidas e caracterizadas por diversos autores como 

manifestação desse evento (e.g. Endo 1988, 1997, Marshak & Alkmim 1989, Chemale Jr et al. 1991). 

Os fluidos pneumatolíticos/hidrotermais percolaram sítios extensionais associados às dobras nucleadas 

em horizontes carbonáticos das unidades do Supergrupo Minas, sendo responsáveis pela cristalização 

do topázio. 

Adicionalmente, a cristalização do topázio pode ser cogenética à última geração de veios 

auríferos do Quadrilátero Ferrífero bem como às ocorrências de fluorita, barita, turmalina e cinábrio 

dentre outros minerais pós-magmáticos do evento Brasiliano (Ribeiro-Kwitko & Oliveira 2004). 

Segundo Gandini (1994) alguns aspectos mineralógicos do topázio imperial da região de Ouro 

Preto possuem padrões diferentes de uma jazida e/ou ocorrência para outra. Como por exemplo, no 

estudo da lavra do Vermelhão citam-se fases cristalinas presentes nas inclusões fluidas (Gandini 1994, 

Almeida 2004), as quais ocorrem exclusivamente nessa lavra, enquanto que os cristais de topázio da 

área de Antônio Pereira são ricos em inclusões cristalinas e pobres em inclusões fluidas. Mais para 

oeste, na região de Rodrigo Silva, quase não há inclusões cristalinas no topázio, nem mesmo nas 

fluidas. Essas diferenças podem ser significativas para a compreensão de aspectos relacionados à 

gênese das jazidas mencionadas. 
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1.3 LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

A área estudada encontra-se situada na porção centro-sul do estado de Minas Gerais, a 106km 

de Belo Horizonte, no distrito de Antônio Pereira, município de Ouro Preto. (Figura 1.1). 

O distrito de Antônio Pereira localiza-se a 24km a nordeste de Ouro Preto. O acesso à área se 

dá pela BR-356 até o município de Mariana e pela MG-129 até o distrito de Antônio Pereira. 

 

1.4 ASPECTOS FISIOGRÁFICOS 

 1.4.1 Clima 

O clima do Quadrilátero Ferrífero é semitropical. As temperaturas máximas raramente 

atingem os 30ºC e a temperatura média anual é ligeiramente inferior a 20ºC em grande parte da região. 

Na região de Antônio Pereira o clima que predomina é do tipo tropical de altitude, que é 

caracterizado por um período chuvoso no verão e um período seco no inverno. As temperaturas são 

bem definidas, com algumas variações, em uma média anual em torno de 18 e 22ºC (Natali & Vieira 

1995). 

1.4.2 Geomorfologia 

A região está marcada principalmente pela ocorrência de dois altos topográficos, a leste e a 

oeste, com direção aproximada NS, que estão separados por um vale homoclinal. 

A porção NW da área (Figura 1.1) é constituída pela Serra de Antônio Pereira que por sua vez 

corresponde ao flanco norte da Anticlinal de Mariana, que apresenta uma marcante erosão diferencial, 

removendo a cobertura de canga laterítica e expondo as litologias sotopostas, como os itabiritos da 

Formação Cauê, os filitos da Formação Batatal e os quartzitos da Formação Moeda. A porção leste, 

onde afloram os litotipos da Formação Gandarela e do Grupo Piracicaba, caracteriza-se pela presença 

de morros suaves com algumas regiões mais abruptas e escarpadas (Natali & Vieira 1995).  

Segundo (Grandchamp et al. 1985), com base nos caracteres geomorfológicos da região 

podem ser distinguidas três províncias: 

 

 



Contribuições às Ciências da Terra Serie M, vol. 56, 111p. 

 5

• Província I: relevo ondulado que apresentam drenagens de direção SW-NE, cuja litologia 

principal são os xistos pertencentes ao Grupo Nova Lima, 

• Província II: chapadões de canga sobre itabiritos e 

• Província III: escarpas fortes formando cristas que constituem litologias mais resistentes como 

itabiritos e quartzitos. 

77577757

Lavra selecionada para o estudo

Figura 1.1- Mapa de localização das principais ocorrências de topázio imperial da região de Ouro Preto (MG). 
(adaptado de Gandini 1994). 

 

1.4.3 Vegetação 

A vegetação local está relacionada a diferentes litologias presentes e as formas 

geomorfológicas (Figura 1.2). 

O xisto do Grupo Nova Lima é a litologia que apresenta maior cobertura de vegetação e é 

representada por uma mata fechada com árvores de pequeno, médio e grande portes. 
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No caso do quartzito da Formação Moeda, a vegetação típica é constituída por gramíneas e 

pequenos arbustos dispersos. 

Na porção NE, onde afloram rochas da Formação Cercadinho, aparece uma vegetação menos 

densa, com árvores de pequeno a médio porte. 

Na canga laterítica, que cobre quase que totalmente a encosta da Serra de Antônio Pereira, 

ocorre uma vegetação extremamente pobre. 

 

Figura 1.2- Vista panorâmica do garimpo de topázio imperial de Antônio Pereira com diferentes tipos de 
vegetação. 

 

1.5 ORGA�IZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

A partir desta descrição pretende-se facilitar a leitura e compreensão do conteúdo da 

dissertação. 

Neste primeiro capítulo foram apresentadas as considerações iniciais que são referentes à 

dissertação, os objetivos principais do estudo, justificativas, a localização da área com suas vias de 

acesso e por último os aspectos fisiográficos da área. 

Posteriormente apresenta-se no segundo capítulo, uma descrição dos métodos utilizados na 

execução deste trabalho. 
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O terceiro capítulo refere-se a Geologia do Quadrilátero Ferrífero, abrangendo os aspectos 

geotectônicos, estratigráficos e estruturais. 

O capítulo quatro refere-se a informações do topázio imperial, como cristalografia, 

mineralogia, propriedades físicas e cristaloquímicas. 

No capítulo cinco, são apresentados os resultados e discussões, produto das análises realizadas 

nos diferentes laboratórios ao longo do trabalho. 

As considerações finais são apresentadas no capítulo seis e, por último, as referências 

bibliográficas. 
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CAPÍTULO 2 

MÉTODOS UTILIZADOS 

 

Pelo fato do topázio imperial ser uma gema de alto valor, podendo atingir US$1,200.00 o 

quilate (1ct = 0,2g), não é permitido a coleta in situ dos cristais. Assim sendo, o lote adquirido para a 

realização desta Dissertação foi cedido por diversos garimpeiros que trabalham na área de ocorrência 

do mineral-gema.  

Apesar dos cristais não serem gemológicos, por serem jaçados, ou seja, apresentarem trincas 

e/ou possuírem inclusões cristalinas vistas a olho nu, sendo chamados de cascalho, são de grande valor 

para os estudos acadêmicos. Quanto às rochas, essas podem ser coletadas sem problemas. 

 

2.1 ETAPA DE CAMPO 

Além da verificação da geologia da área de estudo a partir de mapas do USGS/DNPM (United 

States Geological Survey / Departamento Nacional de Produção Mineral) e de outros trabalhos 

publicados como, por exemplo, artigos de revistas, relatórios de empresas, Dissertações e Teses, foram 

amostrados diversos tipos de rochas e um lote de cristais de topázio imperial. Pelo fato da rocha 

portadora do topázio estar totalmente intemperizada, a extração é relativamente simples, uma vez que 

os trabalhos são realizados a céu aberto, apesar de existirem alguns túneis em péssimo estado. 

 

2.2 ETAPA DE LABORATÓRIO 

O material foi selecionado para ser estudado por um conjunto de métodos analíticos que estão 

descritos a seguir. Como os princípios básicos dos métodos empregados nesta Dissertação são 

encontrados na literatura, será feito somente um pequeno comentário de cada uma dessas técnicas. 

Os diferentes métodos empregados assim como os locais onde foram realizados encontram-se 

descritos na Tabela 2.1.  
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Tabela 2.1- Métodos analíticos utilizados no estudo do topázio imperial do Distrito de Antônio Pereira e 
laboratórios executores. 

Análises Método Analítico Princípio Laboratório 

Físicas 

Análises Ópticas.   

� Índice de refração. 

� Sinal óptico e  

� Caráter óptico. 

Lab. de Gemologia. 
DEGEO/EM/UFOP 

Análises Mineralógicas. � Densimetria  Lab. de Geoquímica.  
Ambiental DEGEO/EM/UFOP 

Difratometria de Raios X.  
� Parâmetros de rede. 

� Volume da cela unitária.  
DEQUI/ICEB/UFOP 

Químicas 

Microscopia Eletrônica de 
Varredura: Espectrometria de 
Energia Dispersiva de Raios X 
(EDS). 

� Dados químicos. Lab. de Microanálises.  
DEGEO/EM/UFOP 

Termogravimetria e Análise 
Térmica Diferencial Simultâneas. 

� Caracterizar perda de 
massa e fluido das 
amostras.  

Lab. de Análises Térmicas. 
DEQUI/ICEB/UFOP 

Espectroscopia de Absorção no 

Infravermelho por Transformada 

de Fourier (FTIR).  

� Identificação dos 
grupamentos 
moleculares presentes 
nas inclusões fluidas, 
como H2O, CH4, CO2, 
etc.  

Lab. de Física de Superfície. 
Facultad de Ciências/ 
Universidad de Los Andes/ 
Mérida - Venezuela 

Físico-
Químicas Microtermometria. 

� Reconhecimento das 
inclusões fluidas. 

� Temperaturas e Pressões       
mínimas de cristalização 
do topázio imperial e 

� Caracterização físico-
química do fluido 
mineralizante.  

Lab. de Inclusões Fluidas. 

DEGEO/EM/UFOP e  
IGc/USP 

Interpretativas Dados Geofísicos e Geológicos. � Comparação. DEGEO/EM/UFOP 

DEGEO/EM/UFOP:  Departamento de Geologia / Escola de Minas / Universidade Federal de Ouro Preto. 
DEQUI/ICEB/UFOP: Departamento de Química / Instituto de Ciências Exatas e Biológicas / Universidade 
                                    Federal de Ouro Preto. 
IGc/USP: Instituto de Geociências / Universidade de São Paulo. 
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2.2.1 Seleção das amostras  

As amostras de topázio imperial para as investigações foram coletadas na zona alvo de estudo. 

Os cristais apresentaram diferentes colorações e não possuem qualidade gemológica; o lote coletado 

corresponde a aproximadamente 240g (Figura 2.1). 

 

Figura 2.1- Lote com 240g de cristais de topázio imperial com diferentes colorações de Antônio Pereira, Distrito 
de Ouro Preto. 

 

De forma geral, os cristais selecionados para o estudo possuíam um comprimento em torno a 

0,5 a 3,0cm. Esses cristais foram classificados de acordo com sua coloração e sua morfologia. 

A limpeza das amostras, com água corrente, foi realizada no Laboratório de Gemologia do 

Departamento de Geologia (DEGEO) da Escola de Minas (EM) da Universidade Federal de Ouro 

Preto (UFOP) - DEGEO/EM/UFOP. Finalmente o material selecionado foi estudado por diferentes 

metodologias. 

2.2.2 Densimetria 

Quando nos referimos à identificação de um mineral, a densidade relativa é uma das 

propriedades físicas mais importantes para alcançar esse objetivo. 

De um modo geral, a densidade absoluta de um mineral é a relação entre a sua massa e o seu 

volume, expresso em gramas por centímetro cúbico (g/cm3). Num método mais expedito, utiliza-se a 

densidade relativa, ou seja, uma simples comparação com a água.  
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A densidade relativa é obtida baseada no Principio de Arquimedes: “qualquer corpo 

mergulhado num líquido sofre um empuxo de baixo para cima, igual ao peso do líquido deslocado”, e 

é representada pela seguinte equação: 

 

densidade relativa (d) = P1/(P1-P2) x densidade do líquido 

onde: 

P1 = peso da amostra no ar (peso da amostra no seco) 

P2 = peso da amostra submersa no líquido e quando o líquido for água destilada, 

deionizada e a 4˚C, a densidade da mesma é 1,00g/cm3. Para outros líquidos, 

utilizar a densidade correspondente. 

Para a determinação da densidade relativa do topázio imperial foram selecionadas 20 amostras 

com peso entre 0,1919 e 0,7345g. 

A densidade relativa foi obtida em uma balança analítica eletrônica BELENGINEERING, Modelo 

Mark 210A, com capacidade máxima de pesagem de 210g e mínima de 100mg. 

 

2.2.3 Refratometria 

Na identificação de uma determinada gema, as propriedades físicas mais importantes são o 

índice de refração e a birrefringência. 

O índice de refração (n) é a razão entre o valor da velocidade de propagação da luz no vácuo, 

ou aproximadamente no ar, e o valor da velocidade de propagação da luz no interior do mineral. 

Para obter as medidas dos índices de refração de 20 amostras, os cristais foram serrados num 

plano inclinado em relação ao eixo c cristalográfico e posteriormente polidos. As medidas dos índices 

de refração foram efetuadas num refratômetro gemológico, Topcon.  

Foram medidos os índices nX e nZ e o valor de nY foi obtido com a seguinte fórmula: 

nY = ΣnX + ΣnZ 
                 L 
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onde: 

ΣnX = somatória de todos os índices nX;  

ΣnZ = somatória de todos os índices nZ).  

L = é o número de leituras efetuadas para cada amostra. 

Além disso, foram obtidos os valores da Birrefringência (∆) e o Sinal Óptico de cada amostra. 

 

 2.2.4 Microscopia eletrônica de varredura:  

  Espectrometria de energia dispersiva de Raios X (EDS) 

A espectroscopia de energia dispersiva de raios X (EDS - Energy Dispersive Spectroscopy) é 

um acessório essencial no estudo de caracterização microscópica de materiais. Quando o feixe de 

elétrons incide sobre um mineral, os elétrons mais externos dos átomos e os íons constituintes são 

excitados, mudando de níveis energéticos. Ao retornarem para sua posição inicial, liberam a energia 

adquirida a qual é emitida em comprimento de onda no espectro de raios X. Um detector instalado na 

câmara de vácuo do MEV (Microscopia Eletrônica de Varredura) mede a energia associada a esse 

elétron. 

Como os elétrons de um determinado átomo possuem energias distintas, é possível, no ponto 

de incidência do feixe, determinar quais os elementos químicos que estão presentes naquele local e 

assim identificar que mineral está sendo observado. 

O diâmetro reduzido do feixe de elétrons permite a determinação da composição mineral em 

amostras de tamanhos muito reduzidos (< 5µm), permitindo uma análise quase que pontual. 

Foram feitas quatro pastilhas (resina + acelerador + polimerizador) contendo cinco amostras 

cada, as quais foram polidas e metalizadas com grafite. 

Foi utilizado um Microscópio Eletrônico de Varredura, Marca JEOL, Modelo JSM-5510. 

Foram analisados em média 9 pontos por amostra, num total de 194 pontos. 

 

2.2.5 Difratometria de Raios X 

Os raios X são radiações eletromagnéticas produzidas a partir do bombardeio do ânodo por 

elétrons do cátodo, acelerados por alta voltagem. 
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No ano 1914, W.H.Bragg e W.L.Bragg conseguiram difratar os raios X em cristais (Formoso 

1984). Esse fenômeno é expresso na equação de Bragg: 

n.λ = 2.d.senθ 

onde: 

n = é um número inteiro 

λ = é o comprimento de onda da radiação X 

d = é a distância interplanar e 

θ = é o ângulo de Bragg entre o feixe incidente e os planos reticulares. 

Na difração de raios X é usada radiação monocromática, então θ pode ser obtido no 

difratograma ou filme; o valor de (n) também é conhecido sendo o número de ordem de difração. O 

valor de (d) é o único dado não determinado. 

Os ângulos θ, em que o cristal pode difratar raios X, dependem dos espaçamentos 

interplanares dhkl do retículo. Os valores de (d) dependem das dimensões da estrutura, o que significa 

que as posições de todas as reflexões de raios X de um cristal dependem somente das dimensões da 

cela unitária. 

As 20 amostras analisadas foram preparadas utilizando o método do pó. As mesmas foram 

fragmentadas inicialmente com auxilio de um Morteiro de Abich e posteriormente, pulverizadas em 

um gral de ágata até alcançar uma granulometria inferior a 200mesh. Adicionalmente, cada amostra 

foi misturada com, aproximadamente, 10% em peso de NaCl como padrão interno. 

Os difratogramas de raios X das 20 amostras de topázio imperial foram obtidos em um 

difratômetro, X-Ray Diffractometer Shimadsu, modelo XRD-6000, com goniômetro horizontal, 

equipado com tubo de ferro (λ = 1,936Ǻ) e monocromador de grafite. 

Os registros foram realizados com contagem de 1.000cps, velocidade de goniômetro de 

0,5˚/min e intervalo de exposição de 20 a 70˚. 

O cálculo do teor de flúor foi baseado no método proposto por Ribbe & Rosenberg (1971), 

que relacionam a porcentagem do flúor com dados de difração de raios X, a partir da seguinte fórmula: 

%F = 155,6 – 35,7 (∆021) 
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onde: 

∆021 = 2θNaCl200 – 2θtopázio021 

Os parâmetros de cela unitária do topázio imperial foram obtidos mediante o programa 

computacional JADE. 

 

2.2.6 Termogravimetria e análise térmica diferencial simultâneas 

A maioria das mudanças físicas, químicas ou físico-químicas que pode sofrer um sólido, está 

associada às variações de massa da amostra. 

Segundo Vogel (1981), o principio básico de aplicação dessas técnicas consiste em avaliar as 

mudanças ocorridas na amostra, como, perda de água, peso, oxidação, etc., aumentando-se linearmente 

a temperatura com o tempo. 

Os resultados podem ser apresentados sob a forma de uma curva termogravimétrica (TG - 

Thermogravimetry), que expressa à mudança de peso (%) em função da temperatura, e de uma curva 

termogravimétrica derivada (DTG - Derivate Thermogravimetry), que é a primeira derivada da TG em 

função do tempo (%/min) ou temperatura (%/˚C) e, ainda, de uma curva de análise térmica diferencial 

(DTA - Differential Thermal Analysis), que fornece a diferença de temperatura entre a substância e o 

material de referência (˚C/mg). 

A técnica (TG-DTA - Thermogravimetry and Differential Thermal Analysis) na mineralogia é 

usada porque permite a verificação de mudanças nas propriedades físicas e/ou químicas do mineral, 

em função das variações de temperatura. 

A técnica de DTA consiste no aquecimento e resfriamento controlados da amostra 

pulverizada, normalmente de forma linear em relação ao tempo, utilizando um material inerte como 

referência ou padrão, por exemplo, pó de alumina. 

Os cristais foram moídos até obter uma granulometria abaixo de 200mesh, utilizando-se um 

gral de ágata. 

O equipamento utilizado foi o TA Instruments, modelo SDT 2960, Simultaneous DTA-TGA, 

com uma taxa de aquecimento de 10˚/min, com fluxo de ar sintético (20% de O2 e 80% de N2). 

Para cada ensaio foi gerado um gráfico com três curvas, cujos resultados foram tratados com o 

software ORIGI), versão 6.0. 
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2.2.7 Espectroscopia de Absorção no Infravermelho por Transformada de Fourier  

(FTIR) 

A radiação infravermelha (IR) foi descoberta por William Herschel no começo do século XIX. 

As dificuldades para construir um detector IR adequado fizeram com que não houvesse nenhuma 

aplicação imediata (Sheffield 2004).  

As primeiras pesquisas que conseguiram medir espectros IR foram feitas por Coblentz no 

principio do século XX (Sheffield 2004). 

Segundo Fritsch & Stockton (1987), o termo infravermelho é usado para indicar a região do 

espectro electromagnético limitada pelo visível no lado de menor comprimento de onda e pelas 

microondas no lado de maior comprimento de onda. 

O infravermelho corresponde ao intervalo de espectro electromagnético entre 12.800cm-1 e 

10cm-1 (Sheffield 2004). 

Na espectroscopia de absorção na região do infravermelho com transformada de Fourier, o 

comprimento de onda (wavelenght) é expresso em “número de onda” (wavenumbers), que tem a 

unidade cm-1, isto é, o número de onda é inverso do comprimento de onda em centímetros (Sheffield 

2004). 

A técnica de FTIR é uma ferramenta ideal na pesquisa de minerais já que fornece dados sobre 

os níveis de energia, estrutura molecular, impurezas na rede cristalina e ligações químicas dos 

minerais (Farmer 1974). 

Foi utilizado aproximadamente 1mg de pó de topázio imperial misturado a 300mg de KBr 

(brometo de potássio), em um gral de ágata. Essa mistura foi submetida a uma operação delicada na 

confecção de pastilhas sob alta pressão e vácuo. 

Os espectros de absorção na região do infravermelho de 10 amostras foram obtidos na faixa de 

4.000 a 500cm-1 utilizando um espectrômetro Spectrum GX, Perkin Elmer. Os gráficos foram gerados 

a partir do software ORIGI) versão 6.0. 

 

2.2.8 Petrografia 

Com o objetivo de selecionar algumas amostras, tanto de topázio quanto de rocha, para a 

presente Dissertação, inicialmente para o estudo óptico, além da lupa de bolso utilizada no campo, 

também foi utilizada uma lupa binocular Carl Zeiss de até 40x de aumento, especialmente no caso dos 



Contribuições às Ciências da Terra Serie M, vol. 56, 111p. 

 

 17

cristais de topázio destinados para as análises das inclusões cristalinas e fluidas. O microscópio 

petrográfico (Carl Zeiss e Leitz Wetzlar, modelos Ortholux - luz transmitida) foi usado tanto na 

descrição das características do topázio como das diversas seções delgadas (10 lâminas) de rochas 

encaixantes, bem como dos veios mineralizados. As fotomicrografias das seções delgadas foram 

obtidas em um microscópio petrográfico Leitz Wetzlar com câmara Marca Nikon Modelo Coolpix 990 

acoplada ao mesmo. Todos os equipamentos ópticos pertencem ao diversos laboratórios do 

DEGEO/EM/UFOP. 

A petrografia das inclusões fluidas foi realizada num microscópio petrográfico Leitz Wetzlar, 

binocular, com ocular de 10x e objetivas de 10x, 25x e 32UT-50. 

 

2.2.9 Microtermometria 

A microtermometria é a técnica mais utilizada no estudo de inclusões fluidas. Mas, antes disso 

uma amostra deve ser submetida a estudo em microscópio petrográfico para a coleta de informações 

relevantes sobre a morfologia das inclusões e das fases sólidas presentes, número de fases existentes, 

suas proporções e, principalmente, para o estabelecimento de uma cronologia relativa. 

Fundamentalmente, os dados obtidos da microtermometria são as temperaturas nas quais 

existem mudanças de fase dos componentes das inclusões. Essa técnica permite a determinação das 

composições, densidades, salinidades e condições de P e T de aprisionamento das inclusões fluidas, 

por comparação com dados de sistemas estudados experimentalmente que tenham os parâmetros P-V-

T-X conhecidos e equações de estado e diagramas de equilíbrio estabelecidos. 

As inclusões fluidas são porções de fluidos inclusos nos minerais. O estudo dessas inclusões 

tem muita importância porque permite determinar as condições físico-químicas reinantes durante a 

cristalização ou recristalização do mineral ou, ainda, durante os eventos metamórficos posteriores à 

sua formação. 

O estudo das inclusões fluidas não é muito recente. Segundo Roedder (1972) o primeiro 

registro de estudo de inclusões fluidas foi realizado no século XI por Abu I Reykhan al Biruni. Outro 

pesquisador a estudar as inclusões fluidas foi Sorby (1858), que publicou um extenso artigo com 

numerosas observações e interpretações sobre o assunto. Ferdinand Zirkel (1870) e Phillips (1875) 

fizeram trabalhos de caráter meramente descritivos. 

Posteriormente, o estudo de inclusões fluidas foi esquecido quase por três quartos de século. 

Apenas na metade do século XX, aumentou o interesse por esses estudos, merecendo um destaque 
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especial o pesquisador Edwin Roedder, que tornou o método de análise das inclusões amplamente 

difundido e confiável. 

Durante o crescimento ou o fraturamento de um mineral, porções minúsculas do fluido 

circundante podem ficar aprisionadas, dando origem às inclusões fluidas. De acordo com sua origem 

as inclusões fluidas são classificadas como primárias, quando são aprisionadas durante o crescimento 

do mineral, secundárias, quando são aprisionadas depois da cristalização do mineral, e pseudo-

secundárias, quando são formadas pela cicatrização de microfraturas contemporâneas ao crescimento 

do mineral (Roedder 1984). 

Dentre os valores de temperaturas que são obtidos durante o procedimento da 

microtermometria estão: 

• Temperatura do Ponto Eutético (Te) 

É a temperatura quando ocorre a primeira formação de líquido a partir da solução aquosa 

congelada. Geralmente é difícil de observar. Permite a determinação dos íons presentes na solução 

aquosa. 

• Temperatura de Fusão do CO2 (TfCO2) 

O ponto de fusão do CO2 puro ocorre a -56,6˚C. A diminuição dessa temperatura implica na 

existência de outros voláteis associados ao CO2 como, por exemplo, CH4, N2 etc. Portanto, a TfCO2 é 

muito importante para conhecer o grau de pureza do fluido. 

• Temperatura de Fusão do Gelo (Tfg) 

A temperatura de fusão da água pura é de, aproximadamente, 0,015˚C, ponto triplo dessa 

substância. Como é comum a presença de íons dissolvidos na fase aquosa, o resultado é o abaixamento 

dessa temperatura indicando um aumento da salinidade. Essa temperatura, portanto, permite a 

determinação da salinidade quando é conhecida a composição do sistema aquoso por meio do ponto 

eutético. No entanto, de modo geral, a salinidade é determinada em equivalentes à porcentagem em 

peso do NaCl, uma vez que na natureza os sistemas são complexos e nem sempre perfeitamente 

estabelecidos. 

• Temperatura de Fusão do Clatrato (Tfcl) 

Os clatratos (CO2.5,75H2O) são materiais sólidos que se formam durante a cristalização de 

uma substância em presença de outra, sob condições específicas. Os clatratos são formados quando 

existe no sistema CO2 e H2O, por exemplo. É uma substância, na qual uma rede cristalina de gelo 
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forma “gaiolas” que aprisionam moléculas de gases. Segundo Collins (1979), Fuzikawa (1985) e 

Bakker & Thiéry (1994), a Tfg do último fragmento de gelo que sofre fusão antes dos clatratos, irá 

indicar uma salinidade maior do que a real, uma vez que os íons dissolvidos na solução aquosa não 

participam da composição do clatrato. Os valores mais corretos de salinidade, nesses casos, são 

obtidos a partir das temperaturas de fusão dos clatratos como discute Collins (1979). 

• Temperatura de Homogeneização do CO2 (ThCO2) 

Segundo Roedder (1984) e Shepherd et al. (1985), a ThCO2, pode ocorrer até uma temperatura 

de 31,1˚C, que representa o ponto crítico do CO2 puro, e é caracterizada pelo desaparecimento do 

menisco que separa as duas fases existentes (l e v). Deve-se observar se esse fenômeno se dá para o 

estado gasoso, para o líquido, ou para o crítico, pois com essa informação é possível determinar a 

densidade média do CO2. 

• Temperatura de Homogeneização Total (Thtotal) 

Os dados de homogeneização total são obtidos a partir do aquecimento das inclusões fluidas. 

Como podem ocorrer mudanças nas características originais da inclusão com o aquecimento, este deve 

ser realizado uma única vez, quando são medidas as Thtotal de todas as inclusões visíveis no campo do 

microscópio. 

Essa medida é muito importante já que fornece dados sobre as condições mínimas de 

temperatura e pressão de aprisionamento quando se trata de inclusões aprisionadas a partir de fluidos 

originalmente homogêneos. 

Para o estudo microtermométrico foram selecionados 40 cristais de topázio imperial, 

posteriormente serrados em lâminas de faces planas, paralelas ao eixo c do mineral, de espessura 

aproximada de 300µm. Essas lâminas foram submetidas a polimento em ambas as faces. Após uma 

cuidadosa observação das lâminas em microscópio petrográfico, foram agrupados vários tipos de 

inclusões primárias e pseudo-secundárias para a obtenção dos dados microtermométricos. 

Na obtenção das medidas microtermometricas foi utilizado uma platina de 

resfriamento/aquecimento, da marca CHAIXMECA (Poty et al. 1976), tipo MTM 8S, adaptada a um 

microscópio petrográfico comum, de luz transmitida. 

2.2.10 Métodos geofísicos 

Aqui é apresentada uma simplificação geral sobre os princípios básicos de utilização dos 

métodos aerogeofísicos (magnetométrico e gamaespectrométrico) em levantamentos geológicos. 

Apresentam-se algumas considerações destes métodos e suas principais aplicações na exploração 
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mineral, além de serem mencionadas as principais características físicas e químicas dos 

radioelementos, bem como a sua distribuição nas rochas e solos e seus efeitos na exploração de 

minérios.  

A utilização desses temas é efetuada segundo três níveis de abrangência: 

• a interpretação regional envolve a geração de imagens de contorno de dados aeromagnéticos 

de várias escalas. Visa auxiliar o estudo do arcabouço tectônico/estrutural regional e sua 

compartimentação, mediante a análise das feições presentes nos mapas de contorno magnético, e sua 

correlação com os dados geológicos.  

• a interpretação de semi-detalhe compreende a geração de imagens de contorno de temas 

aerogeofísicos (magnéticos e gamaespectrométricos). Visa auxiliar no estudo tectônico/estrutural da 

área (temas magnéticos) e na discriminação de litótipos (temas gamaespectrométricos) a partir da 

análise das feições magnéticas e radiométricas presentes nos mapas de contorno e sua correlação com 

os dados geológicos. 

• a partir da integração desses dados, com os dados geológicos disponíveis (geoquímicos, 

estruturais, petrológicos, etc.), é possível identificar áreas potenciais de mineralizações alem da 

ocorrência de hidrotermalismo associado a gênese do topázio. 

2.2.10.1 Magnetometria  

O primeiro investigador científico do magnetismo terrestre foi William Gilbert (1540-1603) 

que publicou o livro Magnete no qual descrevia as propriedades da magnetita, que foi levada para 

Europa da China por Marco Pólo. Gilbert mostrou que o campo magnético da Terra era equivalente ao 

magneto permanente, numa direção geral norte-sul, próximo ao eixo rotacional da Terra. 

Na magnetometria uma determinada fonte produz anomalias diferentes, quando localizada em 

diferentes latitudes. As pesquisas magnetométricas localizam anomalias locais no campo magnético da 

Terra, causadas pela concentração de minerais magnéticos nas regiões superiores da crosta terrestre. 

Na ausência desses minerais magnéticos na crosta, o campo magnético terrestre é extremamente 

uniforme, podendo sua interferência ser removida por meio de operações matemáticas (filtros). O 

modelo utilizado para essa operação é o denominado lnternational Geomagnetic Reference Field 

(IGRF) e seus valores são facilmente calculados nas mais diferentes longitudes e latitudes geográficas 

(Grant 1982).  

O método geofísico de magnetometria, também fornece informações de sub-superfície, 

permitindo assim inferir atitudes e dimensões de corpos não aflorantes. Por meio do método 
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gamaespectrométrico, pode-se calcular as concentrações aproximadas dos elementos tório, urânio e 

potássio nas rochas aflorantes. 

2.2.10.2 Gamaespectrometria 

A gamaespectrometria é tradicionalmente utilizada como apoio ao mapeamento geológico 

regional e à prospecção mineral. Recentemente, a transformação das contagens por segundo em 

concentrações de eU (equivalente urânio - ppm), eTh (equivalente tório - ppm) e K (potássio - %), tem 

permitido extrair informações importantes desses dados, em correspondência à integração de dados 

exploratórios multifontes.  

Uma das aplicações modernas da gamaespectrometria, aérea e terrestre, é a possibilidade de 

identificar áreas alteradas hidrotermalmente e explorar suas relações com os processos mineralizantes 

em vários ambientes geológicos. 

a) Geoquímica dos radioelementos  

O urânio, o tório e o potássio, são os principais radioelementos contribuintes da radioatividade 

natural das rochas. Todos eles são litófilos e estão concentrados preferencialmente nas rochas ígneas 

ácidas, segundo Vasconcellos et al. (1994). 

• Urânio (
238
U) 

Segundo Dickson & Scott (1997), o urânio é um dos componentes menores da crosta da Terra 

(aproximadamente 2,5ppm). Sua química é dominada por dois estados de valência U+6 e U+4. A forma 

mais reduzida, U+4, está geralmente contida em minerais insolúveis, ao contrário da forma mais 

oxidada, U+6, onde em associação com complexos de CO3-2, SO4-2 e PO4-3, podem formar muitos 

minerais solúveis.  

• Tório (
232
Th) 

Segundo Boyle (1982), o tório é um dos componentes menores da crosta da Terra 

(aproximadamente 12ppm), ocorrendo nos estados de valência Th+4 e Th+3, sendo estes raros na 

natureza e instáveis em ambiente aquoso. A solubilidade dos complexos de tório é, geralmente, baixa, 

exceto em soluções ácidas. Entretanto, compostos orgânicos podem auxiliar na solubilidade do tório 

em condições de pH neutro.  

Segundo Dickson & Scott (1997) o tório pode estar presente em allanita, monazita, xenotímio 

e zircão a níveis maiores que 1.000ppm ou em quantidades traço nos minerais principais. Os principais 
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minerais de tório primário (monazita e zircão) são estáveis durante o intemperismo e podem ser 

acumulados em minerais pesados em depósitos de areia.  

O tório liberado pela quebra de minerais durante o intemperismo pode ser retido em minerais 

hidratados ou oxidados a base de ferro ou titânio e com argilas. Tal como o urânio, o tório pode 

também ser transportado adsorvido em argilas coloidais e óxidos de ferro. 

• Potássio 

Segundo Dickson & Scott (1997), o potássio é um dos principais componentes da crosta da 

Terra (2,35%). Ele é um álcali e possui características químicas simples. Os principais minerais a base 

de potássio são os feldspatos potássicos (principalmente ortoclásio e microclínio com 

aproximadamente 13% de potássio) e micas (biotita e muscovita com 8% de potássio, 

aproximadamente) e, conseqüentemente, apresentam teores altos em rochas ácidas (granitos, 

sienogranitos, leucogranitos, etc.) e baixos em rochas máficas (dunitos, peridotitos, etc). O 

comportamento dos minerais a base de potássio frente ao intemperismo determina o conteúdo de 

radioelementos nas rochas intemperizadas e solos. Durante o intemperismo, os minerais potássicos 

serão destruídos na ordem biotita – feldspato potássico – muscovita.  

b) Integração Geológico / Geofísica de dados gamaespectrométricos 

A interpretação dos dados gamaespectrométricos tem por objetivo delimitar áreas com 

diferentes níveis de radioatividade do urânio, tório, potássio e do canal de contagem total, elaborando 

desse modo mapas de unidades radiométricas. Esses mapas indicam de uma forma qualitativa a 

distribuição dos três radioelementos nos materiais de superfície.  

O mapa de unidades radiométricas reflete os materiais que estão na superfície do terreno, ou a 

poucos centímetros de profundidade. A concentração de urânio, tório e potássio nos solos e lateritos in 

situ possui alguma relação com a química da rocha em subsuperfície, porém mais qualitativa que 

quantitativa.  

Assim, na correlação da radioatividade com a geologia, deve-se levar em conta que a química 

do solo nem sempre é similar à da rocha em subsuperfície, desde que os solos tenham sofrido 

alterações mecânicas e químicas. 

Os radioelementos urânio, tório e potássio mostram fortes afinidades com rochas graníticas. 

Por isso, os granitos possuem maior radioatividade do que as rochas ígneas e máficas. Dentro de uma 

série de reação magmática, os três elementos são seletivamente concentrados nos membros finais ricos 

em sílica. 
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Estas observações são válidas para rochas plutônicas e vulcânicas. Desse modo, rochas 

graníticas produzem solos mais radioativos que basaltos. Em termos gerais, pode-se afirmar que a 

radioatividade é útil para distinguir áreas mais máficas e mais félsicas nos terrenos ígneos e 

metamórficos. Somente em áreas com afloramentos, que geralmente são poucos em número, o mapa 

de unidade radiométrica fornece indícios diretos da natureza química do embasamento. 

Por outro lado, os canais de U, Th e K são indicadores mais confiáveis para a identificação do 

tipo de rocha do que o canal de contagem total. 

Podem-se reconhecer contatos litológicos, estruturas e diferentes propriedades das rochas, por 

meio da análise de mapas geofísicos, sendo que cada mapa temático possui uma resposta diferente. 

Assim sendo, dados aerogeofísicos (magnetométricos e gamaespectrométricos) foram utilizados na 

caracterização da região de Ouro Preto onde se encontram as principais jazidas de topázio imperial. 

Ostrovskiy (1975) estudou o antagonismo radioativo em paredes de rochas alteradas por meio 

de processos metassomáticos, onde salienta que devido o alto poder de migração do potássio em 

relação ao tório e ao urânio, é possível a probabilidade de seu acúmulo em zonas hidrotermais, porque, 

ao contrário do tório e do urânio, o potássio está sempre na fase líquida da solução hidrotermal. O 

parâmetro F é utilizado para detectar regiões anômalas de potássio pelo antagonismo entre o tório e o 

potássio, o qual é típico de processos de alteração acompanhado por enriquecimento secundário de 

potássio. Os valores baixos representam as anomalias de tório, enquanto que altos valores, anomalias 

de potássio. Regiões com valores baixos, próximos de valores altos podem servir de guia prospectivo 

para mineralizações associadas a eventos hidrotermais. 

Foram confeccionados os mapas: urânio, tório, potássio, contagem total, imagens ternárias e 

parâmetro F (anomalias de potássio). O principal objetivo da confecção dos diversos tipos de mapas 

foi produzir informações sobre a geologia e estruturas que possam ser mapeadas, bem como qualificar 

as possíveis áreas de hidrotermalismo. 

Na interpretação e integração dos mapas magnéticos, a prospecção magnética é uma 

ferramenta importante na exploração mineral e foi conduzida para identificar e localizar dobras, falhas 

e fraturas. Tais zonas podem servir como padrões potenciais para cristalização de vários recursos 

minerais. 

 Os lineamentos observados nos mapas magnetométricos são, comumente, direções estruturais 

de uma área e podem estar relacionados a zonas de cisalhamento, falhas, fraturas e dobramentos. Para 

uma melhor caracterização dessas feições estruturais foi utilizado mapa de amplitude do sinal 

analítico. 
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Neste trabalho foi utilizado o sinal analítico que corresponde a uma grande variedade de 

métodos automáticos ou semi-automáticos, baseados no uso de gradientes (derivadas) horizontais e 

verticais de anomalias de campos potenciais. A noção de sinal analítico foi definida inicialmente como 

um "campo complexo derivado de um campo potencial" (Nabighian 1972). Esse método não requer 

um conhecimento prévio da direção de magnetização e não necessita do processamento de redução ao 

pólo (Hsu et al. 1998). 

 Segundo Nabighian (1974), a amplitude do sinal analítico é uma função simétrica em formato 

de sino (bell shaped), com seu máximo exatamente sobre o topo de cada contato, e sua largura 

relacionada diretamente com a profundidade do corpo. Essas propriedades podem ser utilizadas para 

localizar os contatos magnéticos e suas profundidades; tais características invariáveis são vantajosas 

na interpretação magnetométrica, especialmente quando a contribuição da magnetização induzida ou 

remanescente não pode ser distinguida (Hsu et al. 1996). As variações na amplitude do sinal analítico 

podem ser corrigidas reduzindo-se as anomalias ao pólo, porém isto reduz a força do método (Roest et 

al. 1992). 

A análise gamaespectrométrica da região foi baseada nas características básicas, delimitando-

se zonas pela análise dos mapas de U, Th, K e contagem total (CT). Após esse procedimento,  

geraram-se imagens ternárias na forma CMY (Cyanic = K, Magenta = U e Yellow = Th), de tal modo 

que diferencie melhor as unidades de baixas contagens (Fuck 2000). Esses processos permitiram 

agrupar regiões que expressam respostas gamaespectrométricas semelhantes e separar domínios 

diferentes. 

 Nos quatro mapas gamaespectrométricos (urânio, tório, potássio e contagem total), as 

unidades litológicas individuais puderam ser delineadas devido a sua resposta radiométrica distintiva. 

A partir de sua concentração (contagens por segundo − cps), confeccionou-se o mapa 

gamaespectométrico, que teve como aplicação principal o mapeamento do solo residual, fornecendo 

informações sobre as rochas subjacentes. 

Em geral, observou-se que as rochas metaultramáficas e as metassedimentares presentes na 

área aparecem com colorações mais escuras que as rochas circunvizinhas, indicando concentrações 

mais baixas nos três elementos radiométricos. Os pegmatitos, granitos e gnaisses têm uma resposta 

radiométrica elevada, com relação à contagem total. 



CAPÍTULO 3 

GEOLOGIA DO QUADRILÁTERO FERRÍFERO 

 

O Quadrilátero Ferrífero ocupa uma área aproximada de 7.100km2 e está localizado na porção 

centro-sul do Estado de Minas Gerais. Um grande número de pesquisadores vem se dedicando, desde 

os anos 50 do século passado, ao estudo da região, devido a sua importância econômica em termos de 

recursos minerais (Figura 3.1). 
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Figura 3.1- Mapa geológico do Quadrilátero Ferrífero com suas principais estruturas (modificado de Dorr II 
1969, in César Mendes & Gandini 2000). 

 

O Quadrilátero Ferrífero situa-se na borda meridional do Cráton do São Francisco, uma 

entidade geotectônica de idade brasiliana. Este Cráton foi o que restou de um mais antigo, o 

Paramirim, consolidado ao final do evento Jequié, retrabalhado no ciclo Transamazônico (Almeida 

1977). 

Segundo Dorr II (1969), as estruturas presentes na região do Quadrilátero Ferrífero foram 

geradas em três grandes períodos de deformações: 
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� pré-Minas, 

� pós-Minas a pré-Itacolomi e 

� pós-Itacolomi. 

A historia metamórfica do Quadrilátero Ferrífero é muito complexa e inclui mais de um ciclo 

metamórfico. O aumento do grau metamórfico é de oeste para leste. 

 

3.1 ESTRATIGRAFIA 

Ladeira (1980) apresentou um importante trabalho de revisão, onde propôs algumas 

modificações à estratigrafia proposta por Dorr II (1969). Por último, Alkmim & Marshak (1998) 

fizeram uma síntese das informações geológicas. Segundo esses autores, em termos estratigráficos, 

ocorrem na região do Quadrilátero Ferrífero cinco unidades principais, que são: (Figura 3.2). 

� Embasamento Cristalino Arqueano 

� Supergrupo Rio das Velhas 

� Supergrupo Minas 

� Rochas Intrusivas Pós-Minas e o 

� Grupo Itacolomi. 

Como o objetivo dessa dissertação é o estudo do topázio imperial, apenas será tratado o 

Supergrupo Minas (grupos Itabira e Piracicaba) por apresentar mineralizações do topázio. 

 

3.1.1 Supergrupo Minas 

Trata-se de uma unidade metassedimentar que sobrepõe discordantemente as rochas do 

Supergrupo Rio das Velhas. As rochas do Supergrupo Minas constituem serras que contornam os 

terrenos dominados pelo embasamento e pelo greenstone Rio das Velhas sendo ambos menos 

resistentes aos processos intempéricos (Alkmim & Marshak 1998). 

Para Alkmim & Marshak (1998) as unidades basais desse Supergrupo são constituídas por 

metaconglomerados aluviais e metarenitos que gradam em direção ao topo para metapelitos marinhos 

de água rasa. 
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Figura 3.2- Coluna estratigráfica do Quadrilátero Ferrífero (simplificada de Alkmim & Marshak 1998). 

 

3.1.1.1 Grupo Itabira 

A lavra de topázio imperial de Antônio Pereira está inserida em rochas desse grupo, situando-

se na Anticlinal de Mariana. Segundo Dorr II (1969), é constituído por metassedimentos 

predominantemente químicos, sendo composto pelas formações Cauê e Gandarela. 
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A Formação Cauê, a inferior, tem sua seção tipo localizada no pico do Cauê, Município de 

Itabira. É caracterizada por leitos alternados de quartzo e minerais de ferro, constituídos, geralmente, 

por hematita e magnetita. Segundo Alkmim & Marshak (1998) é caracterizada pelas BIF's (banded 

iron formations) do tipo Lago Superior. 

A formação superior, Gandarela, é constituída por mármores dolomíticos, filito dolomítico, 

itabiritos dolomíticos, filitos e metaconglomerado intraformacional, sendo a litologia típica o mármore 

dolomítico (Dorr II 1969). Essas litologias quando se decompõem assemelham-se a “borra de café”. O 

contacto entre as formações Cauê e Gandarela é transicional e interdigitado (Dorr II 1969). 

Os cristais de topázio da lavra de Antônio Pereira ocorrem nas duas formações anteriormente 

descritas, e são ricos em inclusões de especularita e dolomita. Dependendo da quantidade de inclusões, 

o aspecto é opaco em amostra de mão. 

 

3.1.1.2 Grupo Piracicaba 

As demais ocorrências de topázio imperial da região de Ouro Preto estão distribuídas nas 

formações Cercadinho e Fecho do Funil, do Grupo Piracicaba, e situam-se a sul da Anticlinal de 

Mariana ao longo do Sinclinal Dom Bosco. Na lavra de Antônio Pereira também pode ocorrer topázio 

imperial na Formação Cercadinho. 

O Grupo Piracicaba sobrepõe a Formação Gandarela e segundo Dorr II (1969) é constituído 

pelas formações Cercadinho, Fecho do Funil, Taboões, Barreiro. 

Segundo Dorr II (1969) a Formação Cercadinho é caracterizada por quartzito ferruginoso, 

quartzito, grit, filito e filito ferruginoso e a Formação Fecho do Funil é constituída por filito quartzoso, 

filito dolomítico e dolomito silicoso.  

 

3.1.2 Rochas Intrusivas Pós-Minas 

Segundo Herz (1970) as rochas pertencentes ao Supergrupo Minas são cortadas por delgados 

veios pegmatíticos. Datações feitas por Noce (1995) forneceram idades de 2,08 a 2,06Ga para essas 

rochas. 

 

3.2 CO)TEXTO GEOLÓGICO SUB-REGIO)AL 

As diversas ocorrências e/ou lavras de topázio imperial no Quadrilátero Ferrífero estão 

distribuídas ao longo da calha do Sinclinal Dom Bosco e a aba nordeste da Anticlinal de Mariana, 

evidenciando assim um controle estrutural e estratigráfico da mineralização. 
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Segundo Nalini Jr. (1993), a evolução da Anticlinal de Mariana ocorreu em dois eventos: 

� um extensional e  

� um compressional subseqüente. 

O primeiro evento, extensional, desenvolveu dobras regionais, dobras parasíticas, foliação 

(Sex) paralela ao acamamento, fraturas de tração preenchidas por veios, ocorrência generalizada de 

tension gashes e falhas normais. 

O evento extensional foi responsável pela nucleação do Sinclinal Dom Bosco, da Anticlinal de 

Mariana, além de outras dobras parasíticas a partir do soerguimento do embasamento da região, e pelo 

arqueamento das seqüências supracrustais dos Supergrupos Rio das Velhas e Minas. A este evento é 

atribuída a omissão de unidades litoestratigráficas em algumas seções. 

O segundo evento, compressional, é caracterizado por transporte tectônico de leste para oeste 

e apresenta três fases deformacionais, segundo Nalini Jr. (1993). 

A fase D1 gerou uma foliação milonítica Sm1 paralela a xistosidade S1. Sobre esses planos, 

desenvolveu-se uma lineação mineral e dobras isoclinais e intrafoliais sub-paralelas à lineação de 

estiramento mineral. Estas feições ocorrem associadas às falhas reversas de transporte tectônico 

dirigido para oeste. 

A fase D2 gerou clivagem de crenulação E-W (S2) e lineação de crenulação (L2), além de raras 

dobras abertas com eixo E-W e falhas direcionais aproximadamente E-W. 

Por último, a fase D3 associa-se clivagem de crenulação N-S (S3) e lineação de crenulação 

(L3), dobras abertas ortorrômbicas ou monoclínicas vergentes para E e fraturamento E-W e N-E.  

Segundo Nalini Jr. (1993), o flanco sul da anticlinal, que atualmente constitui a serra de Ouro 

Preto, foi gerado na fase D1 que também corresponde a uma rampa lateral com movimento dextral. O 

flanco sul foi afetado por uma deformação de maior magnitude, apresentando grandes dobras, rampas 

oblíquas e laterais definindo um subdomínio estrutural regional. 

 

3.3 GEOLOGIA DA ÁREA ESTUDADA 

Os cristais de topázio imperial na lavra de Antônio Pereira ocorrem num horizonte de rochas 

carbonáticas do Grupo Itabira, Formação Gandarela. Na área do garimpo as rochas do referido grupo 

estão numa seqüência normal. O mesmo não ocorre na seqüência estratigráfica do Grupo Piracicaba 

onde estão presentes as demais ocorrências de topázio distribuídas no Sinclinal Dom Bosco (Figura 

3.3). 

As rochas alteradas, dolomito ferruginoso e quartzito ferruginoso, na área do garimpo de 

Antônio Pereira, pertencem às formações Gandarela e Cercadinho (Figura 3.4). 
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Figura 3.4- Mapa geológico de detalhe da região de Antônio Pereira, distrito de Ouro Preto, com diversas 
ocorrências e/ou jazidas de bens minerais, entre eles o topázio imperial (modificado de Ribeiro-Kwitko & 
Oliveira 2004, in Endo et al. em preparação). 

 

3.3.1 PETROGRAFIA 

Para o estudo petrográfico foram coletadas cinco amostras de rochas, todas procedentes da 

pedreira de mármore (7752748N - 658731E) localizada no distrito de Antônio Pereira (Figura 3.5), 

distante 500m, em linha reta, do garimpo de topázio imperial. É muito comum a presença de veios de 

quartzo com especularita nesse mármore (Figura 3.6). No garimpo o material rochoso está totalmente 

alterado (Figura 3.7). No elúvio onde é retirado o topázio, também são encontrados cristais de quartzo 

e especularita (Figura 3.8). 
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Figura 3.5- a) Pedreira de mármore dolomítico em Antônio Pereira. b) Detalhe de níveis ricos em especularita e 
magnetita. 
 
 

  

Figura 3.6- a) Veio de quartzo com especularita em mármore, Antônio Pereira. b) Detalhe do veio. 
 
 

  

Figura 3.7- a) Lavra do topázio imperial em Antônio Pereira (7754021N - 658956E). b) Detalhe da frente da 
escavação em material alterado. 

a) b) 

b) a) 

a) b) 
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Figura 3.8- a) Cristais de quartzo. b) Especularita da lavra de topázio imperial de Antônio Pereira. Amostras 
fotografadas na casa de um garimpeiro de Antônio Pereira. 

 

A partir das análises das cinco lâminas do material rochoso coletado na pedreira, podem-se 

agrupar as rochas em dois tipos: mármore e xistos. 

Para o primeiro grupo de amostras, foram descritas duas lâminas. 

A rocha flogopita–quartzo–mármore com clorita (lâmina AP1) apresenta textura 

inequigranular porfiroblástica de granularidade média com matriz equigranular granoblástica 

poligonal fina (Figura 3.9). A fase porfiroblástica é constituída por dolomita, opacos (magnetita ou 

especularita), flogopita e Mg-clorita. A matriz granoblástica apresenta-se como um mosaico poligonal 

fino, constituído por dolomita e, subordinadamente, por palhetas de flogopita euédrica, Mg-clorita e 

quartzo. A dolomita (88%) caracteriza-se pela birrefringência elevada, cores esbranquiçadas de ordem 

superior, clivagem excelente em três direções, presença de macla polissintética. A flogopita (3%) 

caracteriza-se pelo hábito tabular euédrico, pleocroísmo em tons pálidos de amarelo. A Mg-clorita 

(<3%) possui hábito lamelar, cor verde pálido e cor de interferência cinza anômalo. O quartzo (3%) 

ocorre como mineral granoblástico, incolor e de sinal óptico uniaxial (+). Minerais opacos (magnetita 

ou especularita?) completam a paragênese da rocha e ocorrem na lâmina em quantidades subordinadas 

(<3%), tanto na matriz quanto na fase porfiroblástica. 

O mármore com flogopita, margarita e turmalina (lâmina AP9), apresenta textura granoblástica 

poligonal e feições sugestivamente porfiroclásticas, formada pelo arranjo de cristais de dolomita ou 

raramente quartzo (Figura 3.10). Alguns poucos porfiroblastos lamelares de flogopita e margarita, de 

forma sugestivamente orientada, ou ainda cristais anédricos e amebóides de turmalina, encontram-se 

dispersos pela lâmina, entre os cristais de dolomita. A dolomita é o principal constituinte da rocha e 

ocorre tanto na matriz quanto em cristais porfiroclásticos maiores. Equivalem a 92% dos minerais em 

lâmina. A flogopita compreende cerca de 3% dos minerais em lâmina e caracteriza-se pelo fraco 

pleocroísmo e pela extinção “olho-de-pássaro”. A margarita é escassa e ocorre em típicas seções 

alongadas. A turmalina (5%) apresenta dicroísmo inverso em tons esverdeados e ocorrem em 

b) a) 
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agregados ou cristais isolados, não raramente mostrando seções típicas de três faces arredondadas 

(Figura 3.11). O quartzo é escasso e constitui principalmente a matriz da rocha. 

 

  

Figura 3.9- a) Detalhe de textura inequigranular porfiroblástica à opacos (opc - magnetita ou especularita) e 
flogopita (flg) em matriz granoblástica poligonal fina à dolomita (dol). b) idem (pol. X, objetiva de 10x: base da 
fotomicrografia: 1,2 mm). 
 
 

  

Figura 3.10- a) Detalhe de textura inequigranular porfiroblástica à margarita (mrg) com matriz granoblástica 
poligonal à dolomita (dol) e flogopita (flg). b) idem (pol. X, objetiva de 10x: base da fotomicrografia: 1,2 mm).  
 
 

O flogopita–Mg-clorita–quartzo–dolomita xisto com margarita (lâmina AP3) possui uma 

textura inequigranular porfiroclástica a porfiroblástica com matriz variando de lepidogranoblástica a 

poligonal, de granularidade fina. A fase porfiroclástica dessa rocha é representada por raros cristais 

anédricos de dolomita, onde algumas seções apresentam recristalização marginal e cauda de 

recristalização e por cristais de quartzo (Figura 3.12). Os porfiroclastos de dolomita encontram-se 

ligeiramente rotacionados e sua cauda de recristalização comumente configuram estruturas do tipo δ e 

σ. A dolomita constitui 80% dos minerais em lâmina e apresenta-se como cristais incolores, exibindo 

cores de interferência de ordem superior e, com alguma freqüência, macla polissintética. Cristais de 

margarita ocorrem na fase porfiroblástica dessa rocha, juntamente com Mg-clorita e flogopita. Esse 
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b) 

a) b) 
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mineral é mais raro na seção analisada, e ocorre em quantidades inferiores a 3% dos minerais em 

lâmina. As seções típicas desse mineral são alongadas, apresentando-se como cristais incolores, com 

birrefringência moderada a baixa, e cores de interferência de primeira ordem. 

 

  

Figura 3.11- a) Detalhe da matriz granoblástica poligonal onde turmalina (tur) também pode ser um mineral 
constituinte. Ao centro da fotomicrografia observa-se cristal zonado de turmalina, com três faces ligeiramente 
arredondadas. b) idem (pol. X, objetiva de 10x: base da fotomicrografia: 1,2 mm). 

 

  

Figura 3.12- a) Detalhe de textura inequigranular porfiroblástica à margarita (mgr - cristal alongado) e flogopita 
(flg) em matriz granoblástica poligonal fina à dolomita (dol) e quartzo (qzt). Cristais de quartzo porfiroclástico 
são observados no canto superior direito. b) idem (pol. X, objetiva de 10x: base da fotomicrografia: 1,2 mm). 

 

A matriz lepidoblástica dessa rocha é constituída por um mosaico de cristais ligeiramente 

estirados de dolomita e quartzo. Cristais de Mg-clorita e flogopita também podem ser observados em 

quantidades subordinadas. O quartzo (7%) caracteriza-se por ser incolor, apresentar relevo neutro e 

sinal óptico uniaxial (+). A flogopita (5%) ocorre como cristais de hábito tabular euédrico, exibindo 

pleocroísmo em tons pálidos de amarelo e extinção “olho-de-pássaro”. A Mg-clorita (5%) apresenta-se 

como cristais lamelares, euédricos, apresentando cor verde-pálida e birrefringência baixa, gerando 

cores de interferência anômalas em tons de cinza. 

 

a) b) 

a) b) 
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A rocha quartzo–clorita–dolomita xisto com turmalina (lâmina AP5) apresenta uma textura 

inequigranular porfiroclástica média a grossa com matriz decussada a lepidoblástica de granularidade 

média. Os porfiroclastos são em geral agregados de cristais anédricos de quartzo e dolomita, às vezes, 

poiquiloblásticos, exibindo contatos intergranulares amebóides a interlobados, ou ainda raríssimas 

junções poligonais tríplices (Figura 3.13). Em geral, esses agregados são envoltos por auréolas de 

turmalina que se formam em suas bordas ou ainda menos raramente, em seu interior, o que sugere um 

processo hidrotermal superimposto a essas rochas. 

 

  

Figura 3.13- a) Detalhe de textura inequigranular porfiroblástica à quartzo (qzt) em matriz granolepidoblástica a 
decussada, de granularidade fina, à Mg-clorita (clo), dolomita (dol) e quartzo. O agregado porfiroblástico 
encontra-se envolvido por auréola de turmalina (tur - minerais verdes). b) idem (pol. X, objetiva de 2,5x: base da 
fotomicrografia: 2,6 mm). 

 

Os cristais de dolomita compreendem 40% dos minerais em lâmina e caracterizam-se pelo 

relevo e birrefringência elevados, clivagem romboédrica perfeita. O quartzo compreende 15% dos 

minerais em lâmina e nesses agregados é comum apresentarem extinção ondulante e recristalização 

com formação de subgrãos. A turmalina compreende 5% dos minerais em lâmina. Caracteriza-se pelo 

dicroísmo inverso em tons de verde. Ocorre em agregados anédricos ou menos freqüentemente em 

cristais de hábitos euédricos, triangulares, faces arredondadas e zonados. Podem conter pequenas 

inclusões de rutilo e/ou titanita, que também podem ocorrer na matriz (Figura 3.14). Rutilo e traços de 

titanita ocorrem como pequenos cristais granoblásticos e anédricos, dispersos na matriz ou próximo 

aos agregados de quartzo, dolomita e turmalina, onde também pode ocorrer como inclusões em cristais 

poiquiloblásticos. O rutilo em geral é metamíctico e mais intensamente colorido que a titanita, 

características que os diferencia. Raros cristais de zircão também foram observados. Ao que parece, 

pequeníssimos cristais desse mineral, causam halos pleocróicos nos filossilicatos, assim como o rutilo 

e a titanita. 
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A matriz é composta por palhetas euédricas de clorita ou, menos freqüentemente, de flogopita, 

dispostas comumente em arranjos decussados a lepidoblásticos, que envolvem completamente os 

agregados de quartzo e dolomita. A Mg-clorita é o principal constituinte da matriz com 30% dos 

minerais em lâmina. Caracteriza-se pelo hábito lamelar a tabular, pela cor fracamente esverdeada e cor 

de interferência anômala, em tons de cinza. A flogopita equivale a 10% dos minerais em lâmina e, 

embora mais escassamente, dispõem-se juntamente com a Mg-clorita, constituindo a matriz da rocha. 

Em geral são cristais lamelares ou tabulares, comumente euédricos, apresentando fraco pleocroísmo 

em tons pálidos de amarelo e extinção “olho-de-pássaro”. 

 

  

Figura 3.14- a) Detalhe da matriz granolepidoblástica a decussada, com cristais de Mg-clorita (clo) e flogopita 
(flo) se destacando. Nota-se o agregado de turmalina (tur - minerais verdes) semelhante ao que envolve os 
agregados de quartzo (qzt) e dolomita (dol). Tanto na matriz quanto nas turmalinas nota-se grande quantidade de 
inclusões de rutilo (rut - minerais metamícticos). b) idem (pol. X, objetiva de 10x: base da fotomicrografia: 1,2 
mm). 

 

O flogopita–quartzo–Mg-clorita–dolomita xisto com turmalina (lâmina AP7) é caracterizado 

por uma textura porfiroblástica grossa com matriz lepidoblástica a granolepidoblástica de 

granularidade média. A matriz é composta por cristais lamelares orientados e/ou decussados de clorita 

e flogopita (Figura 3.15) ou, menos freqüentemente, cristais granoblásticos de quartzo e dolomita. Não 

raramente pode encontrar-se deformada. É composta predominantemente por Mg-clorita (35%), 

flogopita (7%) e em quantidades subordinadas, dolomita e quartzo. A Mg-clorita caracteriza-se pelas 

cores anômalas de interferência e a flogopita, pelo fraco pleocroísmo em tons pálidos de amarelo e 

pela extinção “olho-de-pássaro”. O quartzo (27%) ocorre na lâmina em agregados cristalinos com 

dolomita (15%), poligonalizados ou não, exibindo comumente extinção ondulante. 
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Figura 3.15- a) Detalhe da matriz lepidoblástica à Mg-clorita (clo) e flogopita (flo). Os cristais poiquiloblásticos 
de filossilicatos hospedam inclusões de rutilo (rut) e dolomita (dol). Nota-se na matriz micro-dobras. b) idem 
(pol. X, objetiva de 10x: base da fotomicrografia: 1,2 mm). 

 

A fase porfiroblástica observada em lâmina é composta por aglomerados de cristais de quartzo 

e dolomita, muitas vezes apresentando contatos amebóides entre si. Envolvendo esses aglomerados, 

observa-se agregado de turmalina, exibindo contatos amebóides a poligonais, possivelmente de 

natureza hidrotermal (Figura 3.16). Os cristais de turmalina equivalem a 13% dos minerais em lâmina, 

apresentam hábito subédrico, normalmente são zonados e poiquiloblásticos, encontrando-se, muitas 

vezes, com grande quantidade de rutilo e/ou allanita, quartzo e dolomita. Pequeníssimos minerais 

radiativos de rutilo ou allanita foram observados causando halos pleocróicos nos hospedeiros ou, 

ainda, fraturas radiais, tanto nos cristais hospedeiros quantos nos cristais vizinhos. Esses minerais 

ocorrem em quantidades traço. Opacos são mais abundantes e equivalem a 3% dos minerais em 

lâmina. 

  

Figura 3.16- a) Detalhe de aglomerado de quartzo (qzt) sendo envolvido por agregado poiquiloblástico, 
monominerálico de turmalina (tur). À direita da fotomicrografia observa-se matriz lepidoblástica à Mg-clorita 
(clo) e flogopita (flo). Os cristais poiquiloblásticos de filossilicatos possuem inclusões de rutilo, allanita, 
dolomita e quartzo. b) idem (pol. X, objetiva de 10x: base da fotomicrografia: 1,2 mm). 
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3.3.2 ESTRUTURAL 

O levantamento detalhado de campo e a análise estrutural e petrográfica mostram que as 

ocorrências primárias do topázio imperial, reconhecidas na região de Ouro Preto e localizadas tanto no 

Sinclinal Dom Bosco quanto na aba nordeste da Anticlinal de Mariana, estão hospedadas, 

predominantemente, em horizontes carbonáticos das formações Gandarela, Cercadinho e Fecho do 

Funil (Pires et al. 1983, Ferreira 1991, Gandini 1994, Bello et al. 1996, Morteani et al. 2002, Almeida 

2004, Endo et al. 2007). 

Estruturalmente, a migração dos fluidos mineralizantes e a cristalização do topázio a partir 

desses fluidos são controladas pelos esforços tectônicos que originaram o sistema de dobras de eixos 

N-S do Quadrilátero Ferrífero (Endo et al. em preparação). Na região de Antônio Pereira, o topázio 

imperial ocorre tanto nos mármores dolomíticos da Formação Gandarela quanto em quartzitos 

ferruginosos e horizontes carbonáticos das formações Cercadinho e Fecho do Funil. 

Os corpos mineralizados possuem geometrias variadas [tabular, charuto (rods), bolsões 

subelipsoidais] com dimensões que variam de alguns centímetros a decímetros e raramente métricas. 

As relações estruturais mostram que os veios de quartzo que contém, além do topázio imperial, mica, 

florencita e rutilo estão associados a um sistema de fraturas de extensão relacionado aos dobramentos 

suaves de direções axiais N-S e E-W (Figura 3.17) bem como em boudins (Figura 3.18) de direções 

paralelas e ortogonais aos eixos dessas dobras (Endo et al. 2007). 

 

 

W E

 

Figura 3.17- a) Veios de quartzo preenchendo fraturas no mármore dolomítico (7754316N - 659196E). b) Veios 
de especularita com direção E-W no mármore dolomítico em Antônio Pereira, vista em planta (7754340N -  
658970E). 
 

As direções principais das fraturas de extensão são N-S e E-W com mergulhos variando entre 

60º a 80º. Os eixos de boudins possuem direções N-S e E-W (Figura 3.19). Já no Sinclinal Dom 

Bosco, as mineralizações de topázio imperial estão condicionadas pelas mesmas feições 

deformacionais identificadas na região de Antônio Pereira, acrescidas dos sítios extensionais, 

a) b) 
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associados aos sistemas transpressionais da reativação de descontinuidades crustais de direção NW-SE 

(Figura 3.20). Essas descontinuidades estão representadas pelo enxame de diques máficos da porção 

meridional do Quadrilátero Ferrífero. 

 

  

Figura 3.18- Boudin no mármore com fratura trativa. 

 

N S

 

S1 S0

Eixos de boudin

Lineação de crenulação
 

Figura 3.19- a) �eck do boudin com quartzo, dolomita e especularita. b) Estereograma das estruturas planares e 
lineares na pedreira de mármore de Antônio Pereira. 

 

Diversos estudos indicam que a mineralização de topázio representa a manifestação de um 

processo pneumatolítico/hidrotermal, porém, ainda não há um consenso quanto à idade dessa 

mineralização. Estudos prévios, baseados em evidências indiretas, apresentaram hipóteses sugestivas 

de que o fluido mineralizante tenha sido gerado em um dos processos tectônicos que afetou a região 

do Quadrilátero Ferrífero, como o evento Transamazônico (Pires et al. 1983), ou o Brasiliano 

(Morteani et al. 2002, Almeida 2004) ou, ainda, o evento tectônico relacionado ao período meso-

cenozóico (Olsen 1971; Ferreira 1983, 1991; Gandini 1994). 

 

a) 
b) 
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Figura 3.20- Afloramento de mármore dolomítico da Formação Fecho do Funil, próximo à Pedreira Bemil, 
situada nas margens da rodovia dos Inconfidentes, na entrada para o distrito de Rodrigo Silva. Nesse afloramento 
(7745562N - 644213E) ocorre topázio nos veios dolomíticos. 

 

Na pesquisa, as evidências petrográficas e estruturais (Endo et al., em preparação) indicam 

que a mineralização de topázio encontra-se hospedada em estruturas originadas durante o evento 

tectono-metamórfico de idade brasiliana (±600Ma) que afetou a região do Quadrilátero Ferrífero. 

Essas feições são reconhecidas e caracterizadas por diversos autores como manifestação desse evento 

(e.g. Endo 1988, 1997, Marshak & Alkmim 1989, Chemale Jr et al. 1991). Os fluidos 

pneumatolíticos/hidrotermais causaram a deposição do topázio em sítios extensionais associados às 

dobras brasilianas e feições associadas, nucleadas em horizontes carbonáticos do Supergrupo Minas.  

Adicionalmente, a cristalização do topázio pode ser cogenética à última geração de veios 

auríferos do Quadrilátero Ferrífero bem como às ocorrências de fluorita, barita, turmalina e cinábrio 

dentre outros minerais pós-magmáticos do evento Brasiliano. 
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3.3.3 GEOFÍSICA 

As interpretações de mapas magnetométricos e gamaespectrométricos, na escala de semi-

detalhe (1:25.000) (CODEMIG – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - 

2001) foram realizadas em conjunto com os dados geológicos da região (ver mapa geológico na Figura 

3.3). 

3.3.3.1 Interpretação dos dados aerogeofísicos 

No mapa da Amplitude do Sinal Analítico (Figura 3.21) podemos verificar, na região, a 

presença de altas amplitudes, que indicam o alto conteúdo de minerais magnéticos, caracterizando os 

BIF’s. Altas amplitudes associadas aos lineamentos podem indicar a cristalização de minerais ao longo 

do plano de falha e linhas associadas a baixas amplitudes podem relacionar-se a oxidação de minerais 

magnéticos para minerais não magnéticos ao longo de planos de falha ou zonas de cisalhamento.  

� Mapa da Amplitude do Sinal Analitíco 

 

Figura 3.21- Mapa magnetométrico da amplitude do sinal analítico integrado com o mapa geológico regional da 
figura 3.3.  
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3.3.3.2 Interpretação e integração de mapas e imagens gamaespectrométricos 

Neste item apresentam-se e discutem-se os resultados da interpretação dos dados 

gamaespectrométricos da área de estudo de forma a atingir os seguintes objetivos: avaliar o 

desempenho dos radioelementos na individualização das principais unidades geológicas e caracterizar 

as respostas gamaespectrométricas das mineralizações relacionadas com eventos hidrotermais. A 

seguir, são apresentados os mapas do canal urânio, tório, potássio e de contagem total, imagens 

ternárias e parâmetro F. 

 

� Mapa do canal urânio 

Neste mapa (Figura 3.22), é possível reconhecer as litologias de maior concentração de urânio 

as quais estão relacionados às litologias ácidas como os granitóides da região (Complexo Bação); 

também se conseguem delimitar os lineamentos que marcam os principais limites litológicos, falhas e 

fraturas, da mesma forma que nos demais canais. 

 

 

Figura 3.22- Mapa radiométrico, canal urânio integrado com o mapa geológico regional da figura 3.3. 
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As litologias de maior concentração de urânio estão relacionadas tanto às rochas ácidas, como 

os granitóides da região, bem como à parte das rochas vulcânicas. Os teores elevados de urânio podem 

estar associados às rochas metassedimentares químicas, do tipo formações ferríferas, e filitos. Nesse 

canal, observam-se os falhamentos NW-SE, da mesma forma que nos demais canais. Esses 

lineamentos marcam os principais limites litológicos e as falhas. 

� Mapa do canal tório 

 Segundo Carvalho (1999), o elemento tório, por suas características químicas, é o menos 

móvel no ambiente natural sendo considerado o melhor indicador geológico dentre os elementos 

utilizados na gamaespectrometria. Devido às características físicas e químicas, a grande maioria das 

rochas submetida a processos intempéricos e hidrotermais, não apresenta grandes alterações no 

conteúdo de tório em relação às rochas originais. 

 A Figura 3.23 representa a variação do tório na região, cujos valores médios a elevados são 

interpretados como sendo referentes às rochas ácidas e intermediárias, permitindo assim, diferenciar 

tais litologias no referido mapa. Os lineamentos observados no mapa de equivalente tório têm como 

orientações preferenciais às direções NW-SE e secundarias NS-EW, diferenciando os contatos 

geológicos e falhas. 

 

Figura 3.23- Mapa radiométrico, canal tório integrado com o mapa geológico regional da figura 3.3. 
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� Mapa do canal potássio 

Na área em estudo, o mapa de potássio contribui com a delimitação das áreas afetadas por 

fenômenos geológicos associados ao enriquecimento desse elemento, revelando uma boa 

correspondência com as ocorrências de alteração hidrotermal. No entanto, não é observada uma boa 

correspondência com os litotipos cartografados para a região, à exceção dos BIF’s que apresentam 

concentrações extremamente baixas de potássio. 

De acordo com o mapa gamaespectométrico analisado (Figura 3.24), distinguem-se as 

variações litológicas devido à diferença em termos de conteúdo desse elemento. O mapa também 

indica a existência de diversas zonas que apresentam uma correlação direta com variações 

composicionais das rochas. É possível delimitar os gnaisses dos complexos metamórficos, 

identificando as litologias ácidas em tons azuis e verdes, assim como as rochas siliciclásticas dos 

supergrupos Rio das Velhas em tons azuis e verdes, e Minas, em tons avermelhados. 

 

 

Figura 3.24- Mapa radiométrico, canal potássio integrado com o mapa geológico regional da figura 3.3. 
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� Mapa de contagem total 

A contagem total representa uma medida da radioatividade geral (Figura 3.25). Na imagem do 

canal de contagem total, os valores elevados indicam a presença de litologias mais ácidas enquanto 

que os valores mais baixos indicam a presença de litologias mais básicas. Há uma boa correlação entre 

as unidades diferenciadas no mapa, como por exemplo, a resposta radiométrica baixa das rochas 

metamáficas e metaultramáficas. Os lineamentos estão distribuídos preferencialmente em duas 

direções; os primeiros, NW-SE, estão associados a descontinuidades de diques máficos da porção 

meridional do Quadrilátero Ferrífero e, os segundos, NS-EW associados a um sistema de fraturas de 

extensão e a dobramentos axiais, permitindo identificar na sua maioria, zonas de cisalhamentos 

regionais e limites litológicos. 

 

 

Figura 3.25- Mapa radiométrico, contagem total integrado com o mapa geológico regional da figura 3.3. 

 

No mapa de contagem total podem ser identificadas as principais litologias da região do 

Complexo Metamórfico e os principais lineamentos que compõem este canal. Os principais 

lineamentos encontram-se nas direções NW-SE e NE-SW, preferencialmente, e E-W, 

secundariamente. 
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Apesar de alguns ruídos observados na imagem apresentada no mapa, pode-se distinguir as 

litologias e as falhas que determinam os contatos litológicos, assim como o Sinclinal Dom Bosco. 

 

� Imagens ternárias 

As imagens ternárias são largamente utilizadas na caracterização geológica de uma região, 

pois a combinação do urânio, tório e potássio num único mapa permite a discriminação de variações 

na composição interna de unidades geológicas. 

Utilizou-se o padrão CMY, pois a delimitação dos contatos litológicos ficou melhor definida. 

Ressalta-se ainda que apesar dos ruídos na imagem ternária foi possível discriminar as estruturas 

geológicas na região. A imagem composta (Figura 3.26) apresenta correlações espaciais fortes com as 

unidades geológicas já conhecidas. 

 

 

Figura 3.26- Mapa radiométrico de imagens ternárias integrado com o mapa geológico regional da figura 3.3. 
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� Parâmetro F 

 A alteração hidrotermal, associada ao enriquecimento relativo de potássio, é de relevada 

importância, uma vez que pode ser mapeada a partir da avaliação do comportamento dos três 

radioelementos. Nesse aspecto, o potássio é considerado o elemento rastreador da mineralização, 

geralmente caracterizado pela presença de halos na zona de alteração hidrotermal, mesmo na presença 

de veios de quartzo (Dickson & Scott 1997). O tório, freqüentemente, é empobrecido nessas condições 

e o urânio revela um comportamento variado. É importante mencionar que a alteração hidrotermal é 

um processo que causa modificações substanciais no conteúdo de radioelementos da rocha encaixante. 

A partir do mapa do Parâmetro F (Figura 3.27) foi possível diferenciar zonas com altas 

concentrações de K, o que pode evidenciar que, nessas zonas, existe a presença de eventos 

hidrotermais; além disso, tais concentrações estão associadas a estruturas que são definidas por falhas. 

Também, observou-se que esse mapa pode ser empregado, conjuntamente com os outros parâmetros 

para sugerir fortemente a geração do topázio a partir de eventos hidrotermais. 

 

 

Figura 3.27- Mapa radiométrico de parâmetro F integrado com o mapa geológico regional da figura 3.3. 
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Os altos teores nas imagens obtidas por meio do parâmetro F, também possibilitaram a 

observação de unidades geológicas regionais e de zonas anômalas em potássio que podem ser muito 

importantes, já que poderiam estar relacionadas à mineralizações e/ou ocorrências auríferas. 
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CAPÍTULO 4 

O TOPÁZIO IMPERIAL 

 

O topázio é conhecido desde a antiguidade e, segundo o escritor romano Plínio no século I, o 

termo Topazos ou Topazion foi empregado para referir-se a uma ilha do Mar Vermelho conhecida 

como Geziret ou Zabarget, atualmente conhecida como ilha de St Jhon, localizada na costa Sul do 

Egito. Segundo Gonsalves (1949), Eppler (1973), Webster R. (1980) e Deer et al. (1985) a palavra foi 

originada do sânscrito tapas, que significa fogo. 

Possivelmente o mineral conhecido como peridoto foi chamado antigamente de topázio, já que 

na ilha descrita anteriormente há ocorrência importante de peridoto. 

Em 1737 Henckel usou pela primeira vez o termo topázio, para as espécies que são conhecidas 

como tal, na descrição do mineral do depósito da Saxônia (Gaines et al. 1997). 

Os depósitos de topázio imperial do Brasil foram citados pela primeira vez no ano 1751, 

quando foram encontrados “rubis brasileiros” perto de Vila Rica, nome original de Ouro Preto, Minas 

Gerais. Segundo os registros da corte real portuguesa, a descoberta oficial do topázio imperial foi em 

1768 (Rolff 1971). 

A descoberta do topázio imperial em Ouro Preto foi responsável pela queda de imposto 

cobrado sobre o ouro, que era chamado de “quinto” e representava vinte por cento sobre o metal 

garimpado, sendo que naquela época sua extração da rocha primaria era considerada difícil (Mercedes-

Benz 1987). Por este motivo o Governador da Capitania de Minas Gerais, o Conde de Valadares, 

convocou a junta da fazenda para propor que o “quinto” fosse pago com ouro ou topázio. 

Nas atas da Câmara do Governo, foram registradas referências de atividades garimpeiras, nas 

proximidades de Saramenha e Rodrigo Silva, para exigir cobranças de tributos sobre o produto de 

garimpagem desse mineral. 

No início do século XX acreditava-se que os depósitos tinham sido exauridos (Bauer 1968). 

Atkinson (1908) relatou que as minas de topázio imperial de Boa Vista e Saramenha tinham sido 

reabertas. 

Segundo D'Elboux & Ferreira (1978) nas minas de topázio imperial ocorreram fases de intensa 

atividade de exploração seguidas de fases de intenso descaso. Fato que se pode comprovar na mina de 
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topázio imperial do Distrito de Antônio Pereira onde tem épocas do ano em que os garimpeiros não 

trabalham na mina durante o período de chuvas. 

Em relação aos diversos tipos de ocorrências mundiais, geralmente o topázio está relacionado 

a pegmatitos, a veios de quartzo de alta temperatura ou a greisens (Deer et al. 1992). Segundo Kraus 

& Holden (1931) podem estar relacionados a xistos e gnaisses ou ainda a cavidades de riolitos ou de 

granitos (O'Donoghue 1988). 

O topázio de pegmatitos associa-se a diversos minerais como, por exemplo: feldspatos, 

muscovita, cassiterita e quartzo. Encontra-se nas cores azul-pálido, verde-pálido, incolor e raramente 

amarelo-pálido. 

No Brasil, os depósitos de topázio ocorrem principalmente no Estado de Minas Gerais nas 

regiões de Araçuaí, Galileia, Padre Paraíso, Salinas e Virgem da Lapa. Também ocorrem nos Estados 

da Bahia, Espírito Santo e Rondônia (METAMIG – Metais de Minas Gerais S/A – 1981). 

Nas ocorrências em veios hidrotermais da região de Ouro Preto, o topázio está associado a 

quartzo, dolomita, feldspato e, algumas vezes, a muscovita, hematita, euclásio e rutilo. Esses cristais 

de topázio são chamados de topázio imperial, sendo encontrados em diversas cores, tais como: 

amarelo, amarelo-claro, amarelo-alaranjado, laranja, laranja-acastanhado, rosa, rosa-alaranjado, rosa-

avermelhado, violeta, vermelho-alaranjado e, raramente, verde e incolor. 

Segundo Cassedane & Sauer (1987), o maior cristal de topázio imperial encontrado na região 

de Ouro Preto tinha mais de 30cm de comprimento por 10cm de diâmetro. 

De um modo geral, o topázio forma-se a partir da ação de emanações gasosas ácidas quentes, 

que contém flúor, desprendidas durante o último estágio da solidificação de rochas ígneas. 

No entanto a gêneses do topázio imperial ainda é um tema controvertido. Muitas teorias sobre 

sua origem foram sugeridas, tais como as encontradas em: Mawe (1812), Eschwege (1833), Gorceix 

(1881), BoaNova (1928), Olsen (1971), Ferreira (1983 e 1991), Keller (1983), Pires et al. (1983) 

Gandini (1994), Morteani et al. (2002) e Almeida (2004). Para os pesquisadores Gorceix (1881) e 

BoaNova (1928) os depósitos teriam uma origem pegmatítica, enquanto para Olsen (1971), Keller 

(1983) e Ferreira (1991) a origem seria hidrotermal. 

Segundo Ferreira (1983) as falhas, provavelmente reativadas durante um evento tectônico no 

final do Cretáceo ou começo do Terciário, deram origem a vulcanismo, produzindo soluções 

hidrotermais ricas em sílica responsáveis pela formação do topázio. 
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Para Pires et al. (1983) os depósitos de topázio teriam sido gerados durante o evento 

metamórfico Transamazônico que afetou o Quadrilátero Ferrífero, estando relacionados a processos 

pneumatolíticos subordinados ao evento hidrotermal principal da região. 

Outra hipótese aventada para as mineralizações do topázio é a de Gandini (1994). Elas 

estariam relacionadas a processos hidrotermais associados à atividade vulcânica de idade Terciária, 

sem qualquer vínculo com o metamorfismo que atingiu o Quadrilátero Ferrífero. 

Para Morteani et al. (2002), a cristalização do topázio está relacionada a fluidos metamórficos 

originados num evento tectonotermal que ocorreu durante o Brasiliano (±600Ma). 

Finalmente, Almeida (2004) relaciona a gênese do topázio à fluidos hidrotermais associados a 

falhas de empurrão e dobramentos, também ocorridos no período Brasiliano. 

 

4.1 PROPRIEDADES CRISTALOGRÁFICAS 

Todos os aspectos estruturais, geométricos e químicos são funções diretas da cela unitária. 

Para o topázio, isso corresponde a quatro vezes à sua fórmula estrutural (Z = 4). A média dos valores 

dos parâmetros da cela unitária de acordo com Deer et al. (1982) são 4,65Å para ao, 8,80Å para bo e 

8,39Å para co. 

O valor de bo está diretamente relacionado com o teor de flúor e de hidroxila presente na 

estrutura do topázio (Rosenberg 1967). Quanto maior a porcentagem de flúor, menor será o bo, e 

quanto maior a porcentagem de hidroxila, maior será o valor de bo. 

 

4.1.1 Estrutura cristalina 

Segundo Rosenberg (1967), a estrutura do topázio é uma combinação entre um 

empacotamento fechado do tipo hexagonal e cúbico dos átomos de oxigênio e flúor. Quatro dos seis 

ânions que rodeiam cada alumínio são oxigênios pertencentes ao grupo SiO4, e os outros dois são flúor 

ou hidroxila que estão ali presentes em proporções variáveis (Figura 4.1). 
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Figura 4.1- Estrutura cristalina do topázio (www.webmineral.com). 

 

4.1.2 Geminação 

Cristais geminados de topázio são raros. Deer et al. (1985) e Gaines et al. (1997) interpretaram 

crescimentos paralelos segundo (010) como geminação. 

 

4.1.3 Morfologia cristalina 

Segundo Gaines et al. (1997), a disposição dos átomos na estrutura cristalina do topázio 

confere a este mineral um hábito prismático, que é geralmente observado em cristais bem formados 

(Figura 4.2). 

O topázio pertence ao sistema cristalino ortorrômbico, da classe bipiramidal rômbica de 

simetria 2/m 2/m 2/m (Gaines et al. 1997). O hábito característico do topázio é a combinação de 

prisma ortorrômbico de 1ª ordem {110}, com uma pirâmide {111}. Outras formas presentes em ordem 

decrescente de abundância são: {021}, {001}, {111}, {113}, {101}, {010} (Gaines et al. 1997). Um 

aspecto característico deste mineral é representado por estrias nas faces do prisma {110}, 

longitudinais, ou seja, na direção do eixo c (Figura 4.2). 
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Figura 4.2- Formas cristalográficas típicas para o topázio (Menzies 1995). 

 

4.2 PROPRIEDADES FISÍCAS 

Talvez, dentre todas as propriedades do topázio, a cor seja a mais importante, pois a 

valorização se dá nos tons acastanhados e rosados, podendo chegar a US$1.200,00 o quilate (1ct = 

0,2g). Os incolores e azuis (tratados por irradiação e termicamente) não passam de US$10.00 o quilate. 

No que se refere às demais propriedades, a dureza e clivagem estão diretamente ligadas a 

qualidade gemológica (durabilidade e cuidados com a lapidação, respectivamente). 

4.2.1 Cor 

Os cristais de topázio da região de Ouro Preto ocorrem nas seguintes cores e matizes: amarelo 

(de tons claros a escuros, rosados e acastanhados), laranja (de tons claros a escuros, acastanhados - 

“conhaque”), esverdeado, rosa (de tons claros a escuros e acastanhados) e raramente incolor (Figura 

4.3). 

A cor mais comum é a castanho-amarelada conhecida também como a cor mel. Alguns cristais 

de topázio da região de Ouro Preto apresentam zonamento de cor do centro para as bordas e ao longo 

do eixo c (Gaines et al. 1997). 
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Figura 4.3- Topázio Imperial de Antônio Pereira, com 13cm de comprimento, exposto no Museu de Ciência e 
Técnica da Escola de Minas da UFOP (ITAFOTO Jose Ricardo).  

 

4.2.2 Traço 

O topázio, por ter dureza maior a 6½ na escala de dureza de Mohs (D = 8), tem que ser moído 

para se determinar o traço. A cor do pó do topázio imperial triturado é branca, o que implica que o 

mesmo apresenta traço branco (Hurlbut Jr. 1971). 

4.2.3 Densidade relativa 

Segundo Deer et al. (1985), a densidade relativa do topázio varia de 3,49 a 3,57. No entanto 

para muitos autores, a densidade é uma função da razão F ֿ◌/OH ֿ◌, sendo maior para as variedades ricas 

em flúor (Tröger 1979). 

 

 

     1cm 
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4.2.4 Dureza 

O topázio apresenta uma dureza de 8,0 na escala de Mohs (Schumann 2002). 

4.2.5 Diafaneidade/Brilho 

O brilho é vítreo, com alto índice de refração (nZ = 1.638 – Deer et al. 1982). Em relação à 

diafaneidade, são cristais transparentes e, às vezes, translúcidos, devido ao grande número de inclusões 

cristalinas, fluidas e fraturas (Hurlbut Jr. 1971). 

4.2.6 Fratura 

O topázio pode apresentar fratura irregular, concóide ou conchoidal (Schumann 2002) 

enquanto Gaines et al. (1997) classificam a fratura como subconchoidal. 

4.2.7 Clivagem 

A clivagem do topázio é pinacoidal basal perfeita {001}, (Hurlbut Jr. 1971 e Gaines et al. 

1997). No entanto, para os cristais da região de Ouro Preto, a qualidade não é perfeita, provavelmente 

pela presença de impurezas como por exemplo, ferro, cromo etc., modificando as forças de ligações. 

4.3 COMPOSIÇÃO QUÍMICA 

O topázio é um aluminossilicato de flúor cuja fórmula é Al2SiO4[(OH)1-XFX]2 (Barton 1982). 

Sua composição química é razoavelmente constante, ocorrendo variações na razão entre o flúor e os 

íons de hidroxila. Para Deer et al. (1982) o teor máximo de flúor pode chegar a 20,7% em peso, 

enquanto o valor máximo de hidroxila pode chegar a 2,18%. Para os cristais de topázio imperial de 

Dom Bosco, Distrito de Ouro Preto, Gandini (1994) encontrou valores de hidroxila entre 5,73% 

(cristal esverdeado) e 7,75% (cristal incolor). 

De acordo com Ferreira (1987) provavelmente os elementos cromóforos do topázio imperial 

seriam: Cr3+, Fe3+ e V3+. Deer et al. (1985), acreditam que as variedades amarelas parecem ser 

enriquecidas em Cr, Mn, Co e V, como também podem ser produzidas por centros de cor. Além disso, 

Petricorena (1989) cita o Cr como elemento corante do topázio róseo. 

Segundo Magalhães (1989) elementos como: Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Br, Ca, Cd, Cl, Co, Cu, 

Cr, Cs, Fe, Ga, Ge, Hf, I, In, K, La, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Ni, Pb, Rb, Sb, Sc, Se, Sn, Sr, Ta, Te, 

Ti, V, Y, Zn, Zr, W, e ainda Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd podem ocorrer em quantidades traço na estrutura 

do topázio. 
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CAPÍTULO 5 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados e discussões das diversas técnicas e métodos 

aplicados na pesquisa, entre os quais temos: 

a. Difratometria de Raios X; 

b. Densimetria; 

c. Refratometria; 

d. Termogravimetria e Analise Térmica Diferencial Simultâneas; 

e. Espectroscopia de Absorção no Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR); 

f. Microssonda Eletrônica; 

g. Microtermometria; 

h. Geofísica (este item foi apresentado no capitulo 3) e 

i. Petrografia (idem ao anterior). 

 

5.1 DIFRATOMETRIA DE RAIOS X 

Todas as características geométricas, químicas e estruturais estão representadas pela cela 

unitária; para o topázio isto corresponde a quatro vezes a sua fórmula estrutural (Z = 4). 

Segundo Deer et al. (1982), os valores dos parâmetros de cela unitária do topázio têm uma 

média de 4,65Å para ao, 8,80Å para bo e 8,39Å para co. 

Para o topázio do Distrito de Antônio Pereira, o parâmetro ao variou entre 4,658 e 4,663, o bo 

entre 8,822 e 8,832, e o co entre 8,382 e 8,389. Finalmente, o valor do volume da cela unitária [V(Å3)], 

variou entre 344,65 e 345,46 (Rojas et al. 2007) (Tabela 5.1). 

A partir da difratometria foi possível calcular a porcentagem de flúor de acordo com Ribbe & 

Rosenberg (1971) por meio da equação: % F ֿ◌ = 155,6 – 35,7(∆021); [∆021 = 2θNaCl200 – 2θtopázio021]. 

Os resultados das porcentagens de flúor obtidos em dezesseis cristais estudados de Antônio 

Pereira situam-se entre 15,94 até 17,58% (Tabela 5.2). Os valores obtidos representam uma média dos 

teores de flúor da amostra. 
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Tabela 5.1- Parâmetros de cela unitária de dezessete cristais de topázio imperial do Distrito de Antônio Pereira. 

Amostra ao bo co V(Å3) 

AP1 4,662(1) 8,832(1) 8,386(1) 345,33 

AP2 4,660(1) 8,826(1) 8,385(1) 344,95 

AP4 4,658(1) 8,824(1) 8,384(1) 344,65 

AP6 4,661(1) 8,827(1) 8,386(1) 345,08 

AP7 4,662(1) 8,828(1) 8,388(1) 345,32 

AP8 4,659(1) 8,825(1) 8,385(1) 344,86 

AP9 4,660(1) 8,831(1) 8,385(1) 345,16 

AP10 4,661(1) 8,830(1) 8,387(1) 345,29 

AP11 4,660(1) 8,827(1) 8,386(1) 345,04 

AP12 4,663(1) 8,831(1) 8,389(1) 345,46 

AP14 4,663(1) 8,830(1) 8,386(1) 345,36 

AP15 4,659(1) 8,827(1) 8,382(1) 344,83 

AP16 4,662(1) 8,829(1) 8,386(1) 345,26 

AP19 4,658(1) 8,823(1) 8,385(1) 344,67 

AP21 4,659(1) 8,824(1) 8,386(1) 344,86 

AP33 4,660(1) 8,824(1) 8,386(1) 344,93 

AP36 4,659(1) 8,822(1) 8,385(1) 344,71 

 

Tabela 5.2- Dados de difração de raios X, usados no cálculo do teor de flúor de dezesseis cristais de topázio 
imperial do Distrito de Antônio Pereira. 

Amostras 
d 2θ   

topázio -aCl topázio (021) -aCl (200) /021 %F− 

AP1 3,2031 2,8194 27,828 31,709 3,881 17,05 

AP2 3,2049 2,8194 27,812 31,709 3,897 16,48 

AP4 3,2013 2,8180 27,844 31,725 3,881 17,01 

AP6 3,2049 2,8207 27,812 31,694 3,882 16,95 

AP7 3,2049 2,8194 27,812 31,709 3,897 16,45 

AP8 3,2031 2,8194 27,828 31,709 3,881 17,09 

AP10 3,2066 2,8207 27,797 31,694 3,897 16,50 

AP11 3,2031 2,8180 27,828 31,725 3,897 16,56 

AP12 3,2049 2,8194 27,812 31,709 3,897 16,60 

AP14 3,2031 2,8180 27,828 31,725 3,897 16,62 

AP15 3,2066 2,8207 27,797 31,694 3,897 16,70 

AP16 3,2049 2,8194 27,812 31,709 3,897 16,15 

AP19 3,2049 2,8207 27,812 31,694 3,882 17,25 

AP21 3,2031 2,8207 27,828 31,694 3,866 17,58 

AP33 3,2049 2,8194 27,812 31,709 3,897 16,62 

AP36 3,2013 2,8194 27,844 31,709 3,865 17,42 

 

Segundo Rosenberg (1967), o valor de bo está intimamente relacionado com o teor de OH ֿ◌ e 

do F ֿ◌, presente na estrutura do topázio. Quanto maior é a porcentagem de OH ֿ◌ maior será o valor de 
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bo       e quanto maior é a porcentagem de F ֿ◌ menor será o valor de bo. O diagrama dos dados de bo e 

% de flúor (Figura 5.1) mostra uma tendência a uma correlação negativa entre esses resultados, o que 

está de acordo com os estudos de Deer et al. (1982). 
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Figura 5.1- Diagrama entre o parâmetro bo e a % de flúor de dezessete amostras de topázio imperial do Distrito 
de Antônio Pereira comparado com os dados de Deer et al. (1982). Os pontos representam os dados de Antônio 
Pereira; a linha refere-se aos resultados de Deer et al. (1982). 

 

5.2 DE-SIMETRIA 

Os valores da densidade relativa do topázio já foram discutidos por muitos pesquisadores. 

Deer et al. (1982) descreveu que a densidade do topázio varia de 3,49 a 3,57. De acordo com Klein & 

Hurlbut Jr. (1993), a densidade relativa desse mineral varia entre 3,40 e 3,60. Tröger (1979) mostrou 

que a densidade do topázio com alto teor de flúor apresenta um valor de 3,56, sendo diferente do dado 

apresentado por ele para os cristais de topázio ricos em hidroxila que foi de 3,49. Segundo esse autor, 

quanto maior for a substituição de F ֿ◌ pelo OH ֿ◌, menor será a densidade relativa. Outro motivo da 

variação da densidade relativa poderia estar relacionada com a cor desse mineral, como proposto por 

Webster (1980). 

Segundo Cassedane & Sauer (1987) a densidade do topázio imperial da região de Ouro Preto 

varia entre 3,45 a 3,57. Os valores de densidade para o topázio de Capão do Lana, estudados por 

Gandini (1994), variaram entre 3,428 e 3,517. No entanto, a densidade para o topázio das jazidas de 

Vermelhão e JJC, variaram, respectivamente, entre 3,46 e 3,60 e 3,45 e 3,55 (Almeida 2004). 

Nos cálculos realizados para dezessete amostras de topázio imperial da região de Antônio 

Pereira, constatou-se que a densidade relativa das amostras variou de 3,42 a 3,58 (Tabela 5.3), 

corroborando com estudos anteriores realizados por diversos autores.  
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Tabela 5.3- Densidade relativa (d) de dezessete cristais de topázio imperial do Distrito de Antônio Pereira, 
obtida a partir de uma balança analítica. 

Amostras Par PH2O d 

AP1 0,6341 0,4524 3,48 

AP2 0,3811 0,2713 3,47 

AP4 0,2772 0,1978 3,49 

AP7 0,7315 0,5247 3,53 

AP8 0,2183 0,1556 3,48 

AP12 0,1919 0,1383 3,58 

AP16 0,4071 0,2896 3,46 

AP19 0,1474 0,1061 3,56 

AP26 0,1491 0,1064 3,49 

AP48 0,2162 0,1530 3,42 

AP49 0,2574 0,1850 3,55 

AP50 0,2039 0,1452 3,47 

AP52 0,3306 0,2366 3,51 

AP53 0,4018 0,2863 3,47 

AP54 0,3758 0,2695 3,53 

AP57 0,2414 0,1722 3,48 

AP58 0,2059 0,1465 3,46 

 

Deer et al. (1982) correlacionaram a densidade relativa do topázio com a porcentagem 

molecular OH ֿ◌/(OH ֿ◌+F ֿ◌), encontrando que a densidade diminui com o aumento da troca de F ֿ◌ pelo 

OH ֿ◌. Essa relação é parcialmente observada na figura 5.2 para oito cristais de topázio imperial da 

região de Antônio Pereira. 

 

5.3 REFRATOMETRIA 

 A variação do índice de refração, assim como outras propriedades ópticas do topázio, estão 

relacionadas a razão F ֿ◌/OH ֿ◌ (Deer et al. 1982). Para esses autores, os índices de refração apresentam 

também variação dependendo da cor do topázio. 

 O índice de refração no topázio já foi muito discutido por diversos autores, como por exemplo, 

Hurlbut Jr. (1971), Tröger (1979), Deer et al. (1982) e Gaines et al. (1997). 

 Os valores dos índices de refração obtidos em vinte amostras de Antônio Pereira (Tabela 5.4), 

variaram de 1,622 a 1,630 para nX, de 1,624 a 1,634 para nY, de 1,633 a 1,641 para nZ e sua 

birrefringência variou entre 0,008 e 0,011 (Rojas et al. 2007). 
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Figura 5.2- Correlação entre a densidade relativa e a porcentagem molecular OH ֿ◌/(OH ֿ◌+F ֿ◌) de oito cristais de 
topázio imperial do Distrito de Antônio Pereira. A linha contínua representa os resultados de Deer et al. (1982). 
 

Tabela 5.4- Índices de refração e birrefringência (/) de vinte amostras de topázio imperial do Distrito de 
Antônio Pereira. 

Índice de Refração 

Amostra nX nY nZ / 

AP1 1,630 1,631 1,638 0,008 

AP2 1,625 1,629 1,636 0,011 

AP4 1,623 1,628 1,634 0,011 

AP5 1,630 1,632 1,639 0,009 

AP7 1,630 1,632 1,638 0,008 

AP8 1,624 1,628 1,634 0,010 

AP12 1,630 1,631 1,638 0,008 

AP16 1,629 1,631 1,640 0,011 

AP19 1,622 1,624 1,633 0,011 

AP26 1,629 1,630 1,638 0,009 

AP33 1,626 1,629 1,634 0,008 

AP48 1,630 1,632 1,640 0,010 

AP49 1,630 1,634 1,641 0,011 

AP50 1,630 1,632 1,640 0,010 

AP52 1,628 1,631 1,639 0,011 

AP53 1,630 1,631 1,640 0,010 

AP54 1,629 1,632 1,640 0,011 

AP56 1,630 1,633 1,640 0,010 

AP57 1,629 1,633 1,639 0,010 

AP58 1,630 1,632 1,640 0,010 

 

No diagrama que relaciona os índices nX, nY, nZ com a porcentagem de flúor do topázio de 

Antônio Pereira (Figura 5.3), observa-se uma tendência a uma correlação negativa, estando de acordo 
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com a que foi determinada por Deer et al. (1982), principalmente em relação ao índice nY, 

confirmando a substituição de F ֿ◌ pelo OH ֿ◌ que é bastante acentuada no topázio da região de Ouro 

Preto.  
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Figura 5.3- Diagrama entre os índices de refração (nX, nY, nZ) e os teores de flúor para dez amostras de topázio 
imperial do Distrito de Antônio Pereira comparados com os dados de Deer et al. (1982). Linhas contínuas 
representam os resultados de Deer et al. (1982). 

 

5.4 TERMOGRAVIMETRIA   E   A-ÁLISE    TÉRMICA    DIFERE-CIAL 

SIMULTÂ-EAS 

Os resultados de termogravimetria e análise térmica diferencial (TG-DTA) simultâneas foram 

importantes para identificar as perdas de massa nas amostras de topázio. As mesmas apresentaram 

uma estabilidade térmica até 1.000ºC, sem que ocorresse nenhuma mudança na composição nessa 

temperatura. Aproximadamente em 1.100ºC pode-se observar o início da formação da mullita 

(Al4+2xSi2-2xO10-x), onde x varia de 0 a 1. 

A primeira perda endotérmica de massa foi de, aproximadamente, 4,7 a 5,3% e ocorreu 

próximo aos 1.231ºC (Figura 5.4). No entanto, a segunda perda endotérmica de massa de 10,5 a 17% 

ocorreu no pico próximo aos 1.357ºC, indicando que só a esta temperatura está presente a mullita. 

Esses valores estão de acordo com os estudos feitos anteriormente por da Costa et al. (2000), em 

topázio imperial da região de Ouro Preto, assim com os estudos realizados por Almeida (2004), no 

topázio imperial do Vermelhão e JJC, onde a primeira perda de massa foi de, aproximadamente, 5% 

próxima aos 1.220ºC, sendo que a segunda perda de massa de 8 a 18% ocorreu em um pico próximo 

aos 1.340ºC. Os resultados das amostras do Vermelhão e JJC são muito similares aos do topázio 

provenientes do Distrito de Antônio Pereira. 
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Segundo da Costa et al. (2000), o primeiro pico é decorrente da perda de hidroxila e o segundo 

da perda do flúor. 
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Figura 5.4- Curvas termogravimétricas de seis amostras de topázio imperial do Distrito de Antônio Pereira, onde 
pode-se observar que, aproximadamente, aos 1.000ºC começa a inflexão da curva, indicando a transformação de 
topázio em mullita. A primeira perda endotérmica de massa (OH ֿ◌) ocorre em ±1.230ºC e a segunda (F ֿ◌) em 
±1.360ºC 
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5.5 ESPECTROSCOPIA   DE   ABSORÇÃO   -O   I-FRAVERMELHO   POR 

TRA-SFORMADA   DE   FOURIER   (FTIR) 

De um modo geral, as análises de espectroscopia de absorção no infravermelho por 

transformada de Fourier (FTIR), resultaram na identificação de substâncias tais como: CO2, H2O e 

pequenas quantidades de CH4. 

Nos espectros de absorção na região do infravermelho, os picos de 3.640cm-1 são atribuídos ao 

estiramento do OH־, os picos a 3.414cm-1 são atribuídos ao estiramento do H2O, as bandas de absorção 

a 2.352cm-1 são indicativas da existência de CO2, as bandas a 3.000cm-1 indicam a presença de um 

hidrocarboneto, possivelmente CH4, e as bandas de absorção a 1.620cm-1 indicam a deformação do 

H2O (Figura 5.5). 
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Figura 5.5- Espectros de absorção no infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) para dez cristais de 
topázio imperial do Distrito de Antônio Pereira. 
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5.6 MICROSSO-DA ELETRÔ-ICA 

Penfield & Minor Jr. (1894, in Ribbe & Rosenberg 1971), foram os primeiros a estabelecer a 

fórmula química do topázio, [Al(F,OH)]2SiO4. Sua composição química é razoavelmente constante, 

destacando-se, no entanto, a variação da relação entre o F ֿ◌ e OH ֿ◌.  

Segundo Deer et al. (1982) o teor máximo de flúor descrito foi de 20,7%, enquanto para o 

OH ֿ◌, o teor máximo foi de, aproximadamente, 2,18%. Para Magalhães (1989), o topázio pode 

apresentar em sua estrutura uma grande variedade de elementos traço, tais como: As, B, Ba, Be, Bi, 

Br, Ca, Cd, Cl, Co, Cu, Cr, Cs, Fe, Ga, Ge, Hf, I, In, K, La, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Ni, Pb, Rb, Re, 

Sb, Sc, Se, Sn, Sr, Ta, Te, Ti, V, Y, Zn e W.  

Gandini et al. (1994), usando microssonda eletrônica, além de confirmarem a presença de 

vários elementos descritos por Magalhães (1989), também identificaram fósforo em topázio 

esverdeado de Dom Bosco, na Região de Ouro Preto. Gandini (1994), no estudo de cristais de topázio 

imperial de Dom Bosco, encontrou valores para o OH ֿ◌ de até 3,27% e para o F ֿ◌ de 13,60 até 18,41%, 

utilizando o método de microssonda eletrônica e eletrodo de íon específico para o flúor. Para Almeida 

(2004), os valores da porcentagem de flúor em cristais de topázio das minas de Vermelhão e JJC na 

região de Ouro Preto, variaram entre 13,73 e 18,33%. 

Segundo Deer et al. (1982), para amostras de topázio de várias localidades, os teores de SiO2 

estão compreendidos entre 30,62 e 33%, e de Al2O3 entre 53,24 e 56,76%. 

Para o topázio da região de Dom Bosco, estudados por Gandini (1994), o SiO2, variou de 32,37 

a 32,91% e o Al2O3 entre 54,80 e 55,25%. 

Almeida (2004) estudou o topázio das minas de Vermelhão e JJC e obteve teores de SiO2 de 

32,12 a 33,70% para os de Vermelhão e de 32,59 a 33,63% para os de JJC. Para os teores de Al2O3 os 

valores determinados foram de 54,28 a 56,15% para os cristais do Vermelhão e de 54,45 a 55,28% 

para os de JJC.  

No entanto os resultados obtidos por Barbosa (1998), para cristais de topázio do Distrito de 

Antônio Pereira pela técnica de microssonda eletrônica, foram de 31,89 a 32,79 para o SiO2 e de 55,30 

a 55,95% para o Al2O3. 

Correlacionando os dados relativos às porcentagens de SiO2 e Al2O3, obtidos pelos autores 

mencionados anteriormente, é possível visualizar algumas diferenças entre os cristais de topázio das 

várias jazidas citadas (Figura 5.6). 
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Figura 5.6- Correlação entre as porcentagens de óxidos (Al2O3 e SiO2), de amostras de topázio imperial das 
jazidas de Antônio Pereira (Barbosa 1998), Dom Bosco (Gandini 1994) e Vermelhão/JJC (Almeida 2004). 

 

 

Barbosa (1998) analisou diversos elementos do topázio de diversas colorações da lavra de 

Antônio Pereira por microssonda eletrônica (Al, Ba, Ca, Cr, F, Fe, Ge, K, Mg, Mn, Ni, P, Si, Sr, Ti, V, 

Zr - Tabela 5.5). 

Por meio de microssonda eletrônica, foram analisados doze cristais de cores e matizes 

variados procedentes da região de Antônio Pereira (Barbosa 1998, Barbosa et al. 2008). Os resultados 

obtidos para esses cristais mostraram que todos contêm quantidades significativas de vanádio (0,001 - 

0,002%), cromo (0,001 - 0,007%) e ferro (0,001 - 0,004%) (Figura 5.7). 
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Tabela 5.5- Análises químicas em % obtidas por microssonda eletrônica para cristais de topázio imperial do 
Distrito de Antônio Pereira Barbosa (1998). 

(n) Media de pontos analisados. 

 

A presença do cromo é maior nos cristais de cor rosa violeta puro, nos amarelos rosados 

escuros, e nos amarelos escuros, enquanto que o ferro aparece quase com a mesma proporção do 

cromo nas amostras de cor amarela. Todas as amostras analisadas contêm fósforo (0,0017 - 

0,0323ppm). Em Antônio Pereira, Gandini (1994) encontrou apatita [Ca5(PO4)3(OH,F,Cl)] inclusa no 

topázio e cristais de florencita [CeAl3(PO4)2(OH)6] na lavra, provavelmente de origem hidrotermal. 

Os resultados obtidos para as jazidas de Dom Bosco (Gandini 1994), Vermelhão/JJC (Almeida 

2004) e Antônio Pereira (Barbosa 1998) em cristais de coloração amarela indicam uma forte presença 

de Cr, superior ao V e Fe (Figura 5.8). Talvez esse cromo esteja associado à fuchsita (muscovita de 

Cr) presente no mármore dolomítico da região, originado de metamargas. 
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F 14,52 14,78 15,03 14,73 16,70 15,30 14,18 14,78 15,04 14,71 14,52 14,52 
K2O <0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0022 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 <0,0010 
SiO2 32,32 32,59 32,54 32,43 32,46 32,79 32,53 31,89 32,67 32,43 32,73 32,49 
Al2O3 55,34 55,72 55,36 55,80 55,49 55,64 55,38 54,68 55,61 55,30 55,95 55,57 
P2O5 0,0070 0,0030 0,0010 0,0070 0,0090 0,0040 0,0060 <0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0020 
TiO2 <0,0010 0,0010 <0,0010 0,0010 0,0030 0,0030 0,0020 <0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 
GeO2 0,0070 0,0110 0,0050 0,0210 0,0110 0,0230 0,0170 0,0020 0,0100 0,0070 0,0070 0,0090 
ZrO2 0,0010 0,0010 0,0010 0,0060 0,0020 0,0020 0,0030 <0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0020 
V2O3 <0,0010 0,0010 <0,0010 0,0020 0,0020 0,0020 0,0020 <0,0010 0,0010 0,0010 0,0020 0,0010 
Cr2O3 <0,0010 0,0010 0,0020 0,0030 0,0030 0,0040 0,0060 0,0010 0,0030 0,0040 0,0030 0,0070 
FeO 0,0010 <0,0010 0,0010 0,0040 0,0020 0,0020 0,0010 <0,0010 0,0010 0,0010 0,0020 0,0010 
MgO 0,0010 <0,0010 <0,0010 0,0010 0,0020 0,0010 0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 
CaO <0,0010 <0,0010 <0,0010 0,0010 <0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 <0,0010 <0,0010 0,0010 0,0010 
MnO 0,0010 <0,0010 0,0010 0,0010 0,0020 0,0020 <0,0010 <0,0010 <0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 
NiO 0,0010 0,0010 0,0010 0,0040 0,0060 0,0060 0,0040 <0,0010 0,0020 0,0010 0,0010 0,0010 
SrO <0,0010 <0,0010 0,0010 0,0030 0,0030 0,0040 0,0020 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 0,0010 
BaO 0,0020 0,0030 0,0030 0,0160 0,0020 0,0160 0,0090 <0,0010 0,0050 0,0030 0,0030 0,0040 
H2O 2,86 2,81 2,65 2,82 1,86 2,58 3,05 2,62 2,69 2,78 2,97 2,90 

F=O 
105,27 
6,11 

106,15 
6,22 

105,75 
6,33 
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6,20 

107,17 
7,03 
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6,11 

TOTAL 99,16 99,93 99,42 100,29 100,14 100,58 99,72 97,79 99,94 99,25 100,30 99,68 
Al6+ 7,989 7,990 7,991 7,968 7,967 7,957 7,968 8,005 7,986 7,990 7,991 7,987 
P5+ 0,0070 0,0030 0,0010 0,0070 0,0090 0,0040 0,0060 <0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0020 
Ti4+ <0,0010 0,0010 <0,0010 0,0010 0,0030 0,0030 0,0020 <0,0010 0,0010 0,0010 <0,0010 0,0010 
Ge4+ 0,0050 0,0080 0,0030 0,0015 0,0080 0,0160 0,0120 0,0010 0,0070 0,0050 0,0050 0,0060 
Zr4+ 0,0010 0,0010 0,0010 0,0030 0,0010 0,0010 0,0020 <0,0010 <0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 
V3+ <0,0010 0,0010 <0,0010 0,0020 0,0010 0,0020 0,0010 <0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 
Cr3+ <0,0010 0,0010 0,0020 0,0030 0,0030 0,0040 0,0050 0,0010 0,0030 0,0040 0,0030 0,0070 
Fe 0,0010 <0,0010 0,0010 0,0040 0,0020 0,0020 0,0010 <0,0010 0,0010 0,0010 0,0020 0,0010 

Mg2+ 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0030 0,0020 0,0010 <0,0010 0,0010 <0,0010 0,0010 <0,0010 
Ca2+ 0,0010 0,0010 <0,0010 0,0010 <0,0010 0,0020 0,0010 0,0010 0,0010 <0,0010 0,0010 0,0010 
Mn2+ 0,0010 <0,0010 0,0010 0,0010 0,0020 0,0020 <0,0010 <0,0010 <0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 
Ni2+ 0,0010 0,0010 0,0010 0,0040 0,0060 0,0060 0,0040 <0,0010 0,0020 0,0010 0,0010 0,0010 
Sr2+ <0,0010 <0,0010 0,0010 0,0020 0,0020 0,0030 0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 0,0010 
Ba2+ 0,0010 0,0020 0,0010 0,0080 0,0100 0,0080 0,0040 <0,0010 0,0030 0,0020 0,0010 0,0020 
K+ <0,0010 0,0010 0,0010 0,0020 0,0020 0,0010 0,0030 0,0020 0,0010 0,0010 0,0010 <0,0010 
XY 8,009 8,009 8,007 8,023 8,019 8,012 8,013 8,011 8,008 8,008 8,011 8,011 
F- 

OH- 
5,664 
2,344 
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5,714 
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5,579 
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 7,988 7,989 7,993 7,971 7,974 7,978 7,973 7,998 7,989 7,991 7,990 7,987 
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Figura 5.7- Correlação dos elementos Cr, V e Fe, para cristais de topázio de diferentes colorações provenientes 
do Distrito de Antônio Pereira. 
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Figura 5.8- Correlação de elementos Cr, V e Fe, para cristais amarelos de topázio provenientes das jazidas de 
JJC (Almeida 2004), Antônio Pereira (Barbosa 1998) e Dom Bosco (Gandini 1994). 

 

5.6.1 I-CLUSÕES CRISTALI-AS 

Uma das características marcantes do topázio imperial da lavra de Antônio Pereira é a 

abundância de inclusões cristalinas. Gandini (1994) estudou por difração de raios X (câmara de 

Gandolfi) e por MEV (portanto, medidas semiquantitativas) algumas inclusões cristalinas no topázio 

da referida lavra, e mostrou a presença de tremolita, quartzo, rutilo, hematita, ilmenita, euclásio, 

muscovita, dolomita, apatita, cloritóide e topázio. Neste trabalho serão tratadas somente as inclusões 
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protogenéticas, ou seja, formadas antes da cristalização do hospedeiro. Não foram identificadas 

inclusões singenéticas e nem epigenéticas. 

Por meio de Microscopia Eletrônica de Varredura (EDS), foi possível identificar algumas 

inclusões cristalinas presentes nos cristais estudados de topázio imperial do Distrito de Antônio 

Pereira, dentre as quais se destacam inclusões de topázio, muscovita, rutilo, hematita, quartzo e 

cloritóide. (Figuras 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13 e 5.14). 

 
 

 

 

Elementos CPS % Peso elemento Óxidos 
Al 9.448 27,68 Al2O3 52,29 
Si 3.946 14,46 SiO2 30,93 
F 481 16,78 F 16,78 

    100,00 
 

Figura 5.9- Imagem de uma inclusão de topázio no topázio imperial da região de Antônio Pereira via elétron 
retro-espalhado, com seu espectro de energia e análise química semiquantitativa puntual via energia dispersiva.  

 

 

 

 

 

 

Elementos CPS % Peso elemento Óxidos 
Mg 227 1,00 MgO 1,66 
Al 5.822 18,86 Al2O3 35,63 
Si 6.617 24,05 SiO2 51,46 
K 2.348 9,34 K2O 11,25 
    100,00 

 

Figura 5.10- Imagem de uma inclusão de muscovita no topázio imperial da região de Antônio Pereira via elétron 
retro-espalhado, com seu espectro de energia e análise química semiquantitativa puntual via energia dispersiva.  
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Elementos CPS % Peso elemento Óxidos 
Ti 943 56,49 TiO2 94,22 
Fe 38 4,04 Fe2O3 5,78 

    100,00 
 

Figura 5.11- Imagem de uma inclusão de rutilo no topázio imperial da região de Antônio Pereira via elétron 
retro-espalhado, com seu espectro de energia e análise química semiquantitativa puntual via energia dispersiva.  
 

 

 

 

 

 

Elementos CPS % Peso elemento Óxidos 
Fe 10.514 69,40 Fe2O3 99,22 
Ti 122 0,47 TiO2 0,78 
O 755 30,13   
    100,00 

 

Figura 5.12- Imagem de uma inclusão de hematita no topázio imperial da região de Antônio Pereira via elétron 
retro-espalhado, com seu espectro de energia e análise química semiquantitativa puntual via energia dispersiva.  
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Elementos CPS % Peso elemento Óxidos 
Si 12.144 46,74 SiO2 100,00 
O 865 53,26    

 

Figura 5.13- Imagem de uma inclusão de quartzo no topázio imperial da região de Antônio Pereira via elétron 
retro-espalhado, com seu espectro de energia e análise química semiquantitativa puntual via energia dispersiva.  
 
 
 
 

 

 

Elementos CPS % Peso elemento Óxidos 
Al 7.747 26,63 Al2O3 50,31 
Si 2.915 11,80 SiO2 25,24 
Fe 1.434 10,90 Fe2O3 15,59 
Mn 128 0,92 MnO 1,19 
F 204 7,67  7,67 
    100,00 

 

Figura 5.14- Imagem de uma inclusão de cloritóide  no topázio imperial da região de Antônio Pereira via elétron 
retro-espalhado, com seu espectro de energia e análise química semiquantitativa puntual via energia dispersiva. 

 

Dentre as inclusões cristalinas (Figura 5.15) mais abundantes nos cristais de topázio da lavra 

de Antônio Pereira estão a hematita, principalmente na variedade especularita, e o quartzo. 

Encontram-se também outras inclusões cristalinas, como por exemplo, dolomita, mica e rutilo. 
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Figura 5.15- a) Inclusões cristalinas de hematita, b) e c) quartzo, d) dolomita, e) mica e f) rutilo contidas nos 
cristais de topázio imperial de Antônio Pereira. 
 

5.7 MICROTERMOMETRIA 

Para o estudo microtermométrico foram selecionados quarenta cristais de topázio de um lote 

de, aproximadamente, noventa cristais. Após uma análise detalhada das lâminas feitas para o estudo, 

só seis amostras foram selecionadas, já que a grande maioria possuía maior quantidade de inclusões 

cristalinas em relação às fluidas. Em alguns casos, as lâminas apresentavam um aspecto translúcido, 

devido à grande quantidade de minerais inclusos no topázio.  

a) b) 

e) 

d) c) 

  5 µµµµm   5 µµµµm 

10 µµµµm 

20 µµµµm 10 µµµµm 

  5 µµµµm 
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Nas seis lâminas selecionadas para estudo, a maioria das inclusões fluidas apresentava feições 

de escape de fluido (leakage) (Figura 5.16), e de estrangulamento (necking down) (Figura 5.17), o que 

dificultou a obtenção de maiores quantidades de dados microtermométricos. 

  

Figura 5.16- Feições de escape (leakage) de fluido, características de cristais de topázio imperial de Antônio 
Pereira. 

 

  

Figura 5.17- Feições de estrangulamento (necking down) em cristais de topázio imperial de Antônio Pereira. 

 

Foram analisadas oitenta e duas inclusões fluidas presentes nos seis cristais de topázio, dada a 

escassa presença das mesmas nos referidos cristais. 

As inclusões fluidas estudadas no topázio imperial de Antônio Pereira, que, em grande 

maioria, possuem composição aquo-carbônica, foram divididas em dois grupos de acordo a sua origem 

primária ou pseudo-secundária. O primeiro grupo é caracterizado essencialmente por inclusões 

primárias trifásicas à temperatura ambiente, compostas por CO2(l) + CO2(g) + H2O(l) (Figura 5.18). 

 

 

a) b) 

a) b) 

 20 µµµµm  20 µµµµm 

20 µµµµm  20 µµµµm 
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Figura 5.18- Inclusões fluidas primárias trifásicas presentes nos cristais de topázio imperial de Antônio Pereira. 

 

O segundo grupo corresponde a inclusões pseudo-secundárias, que se encontram distribuídas 

ao longo de pequenas trilhas internas presentes no mineral. Podem ser bifásicas ou trifásicas à 

temperatura ambiente, compostas por CO2(l)  + H2O(l), CO2(g) + H2O(l) + ou por CO2(l) + CO2(g) + H2O(l) 

(Figura 5.19). 

  

  

Figura 5.19- Inclusões fluidas pseudo-secundárias presentes nos cristais de topázio imperial de Antônio Pereira. 
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Para cada grupo foram medidas as temperaturas de fusão e homogeneização das diferentes 

fases, além disso, foram determinadas as composições químicas (frações molares) dos componentes, 

assim como as salinidades e as densidades totais e a do CO2. 

Com esses dados foram confeccionadas tabelas, histogramas e isócoras, para obter uma 

melhor compreensão a respeito das propriedades físico-químicas dos fluidos, com ênfase importante 

nos intervalos de pressão e temperaturas mínimas de cristalização do topázio imperial. 

 

5.7.1 I-CLUSÕES PRIMÁRIAS  

A importância do estudo das inclusões fluidas primárias é o registro das características físico-

químicas do fluido mineralizante. 

Os cristais analisados possuíam um número muito reduzido de inclusões fluidas com 

viabilidade de estudo.  Foram estudadas 16 inclusões primárias em apenas uma amostra (AP71). 

Os resultados das inclusões primárias, em relação à temperatura de eutético (Te), temperatura 

de fusão (TfCO2) e homogeneização de CO2 (ThCO2), temperatura de fusão do gelo (Tfgelo), temperatura 

de fusão do clatrato (Tfclatrato) e temperatura de homogeneização total (Thtotal) encontram-se listadas na 

Tabela 5.6. 

 

Tabela 5.6- Dados microtermométricos obtidos para as inclusões fluidas primárias da amostra AP71. 

Inclusões  Te (°C) TfCO2 (°C) Tfgelo (°C) Tfclatrato (°C) ThCO2 (°C) (L) Thtotal (°C) % VCO2/Vtotal 

1 -71,6 -56,8 -5,4 5,8 19,4 329,2 35 

2 -71,0 -56,8 -5,4 5,8 19,4 291,0 40 

3 -70,7 -56,8 -5,4 5,8 19,4 304,0 35 

4 -71,5 -56,8 -5,2 5,8 19,4 309,0 30 

5 -65,0 -56,8 -5,2 6,4 20,1 294,1 35 

6 -65,1 -56,8 -4,9 6,4 20,1 324,2 30 

7 -58,2 -56,8 -2,4 6,4 20,1 324,2 30 

8 -58,0 -56,8 -5,2 6,4 20,1 324,2 40 

9 -58,3 -56,8 -3,5 7,1 18,9 299,0 40 

10 -65,2 -56,8 -3,5 7,1 18,9 299,0 30 

11 -58,6 -56,8 -5,8 7,1 18,7 321,2 40 

12 -58,0 -56,8 -5,8 6,1 18,9 319,2 40 

13 -58,6 -56,8 -5,8 6,1 18,7 339,2 40 

14 -65,0 -56,8 -2,4 6,4 20,1 294,0 30 

15 -58,0 -56,8 -2,4 7,1 18,9 299,0 30 

16 -71,0 -56,8 -2,4 6,1 29,2 306,0 30 
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As temperaturas do ponto eutético (Te), foram observadas em  três  faixas  distintas,  ou  seja, 

-71,6,  -65,0 e -58,0°C, esses valores sugerem a existência dos íons Ca2+, Mg2+, Na+ e, provavelmente, 

K+ e Al3+ (Luzhnaja & Vereshtchetina 1946, Linke 1958 - Tabela 5.7), que, possivelmente, estariam 

presentes no fluido mineralizante dos depósitos de topázio imperial (Figura 5.20). Os valores mais 

baixos, compreendidos no intervalo de -72,5 a -70,5oC, podem tanto indicar a presença de lítio nas 

soluções (Tabela 5.7) ou, mais provavelmente, representar temperaturas eutéticas metaestáveis dos 

sistemas NaCl - CaCl2 - H2O e NaCl - MgCl2 - H2O, como discutido por Davis et al. (1990).  

A Te ao redor de -65oC mostra o Zn2+ (Tabela 5.7) como um possível constituinte do sistema 

aquoso, enquanto que o alumínio também pode ser sugerido pelas temperaturas ao redor de -58oC; o 

eutético do sistema AlCl3 - H2O situa-se em -55oC (Linke 1958), valor esse que pode ser modificado 

pela existência de outros íons em solução. 

 

Tabela 5.7- Prováveis sistemas composicionais, obtidos por meio de estudos experimentais, relacionados à 
inclusões fluidas primárias do topázio imperial da lavra de Antônio Pereira. 

Te (°C) Sistemas Referências 

-58,0 a -57,0 CaCl2 − MgCl2 − NaCl − H2O Luzhnaja & Vereshtchetina (1946) 

-62,0 ZnCl2 − H2O Mylius & Dietz (1945, in Linke 1958) 

-77,0 a -74,0 LiCl − H2O; LiCl − NaCl − H2O Borisenko (1978) 
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Figura 5.20- Histograma de freqüência de medidas das temperaturas do ponto eutético, das inclusões fluidas 
primárias. 
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As temperaturas de fusão do gelo (Tfgelo) variaram de -5,8 a -2,4°C (Figura 5.21). No entanto, 

as salinidades das soluções aquosas foram calculadas a partir das temperaturas de fusão dos clatratos 

(Tfclatratos) utilizando-se, para as inclusões primárias, o programa Q2 do pacote Clathrates de Bakker 

(1997). Os valores encontrados para as Tfclatratos das inclusões primárias estão compreendidos entre 5,8 

e 7,1oC (Figura 5.22), implicando em variações de salinidade de 5,16 a 7,50% em peso do NaCl 

equivalente.  
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Figura 5.21- Histograma de freqüência de medidas das temperaturas de fusão do gelo (Tfgelo), das inclusões 
fluidas primárias. 
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Figura 5.22- Histograma de freqüência de medidas das temperaturas de fusão do clatrato (Tfclatrato), das inclusões 
fluidas primárias. 
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Em todas as inclusões fluidas primárias o CO2 homogeneizou para o estado líquido. A 

temperatura de homogeneização do CO2 (ThCO2) foi usada para a determinação das densidades desse 

componente a partir do programa Q2 do pacote Clathrates de Bakker (1997). As medidas de (ThCO2), 

apresentaram uma grande variação entre 18,7 e 29,2°C, sendo que o intervalo de maior freqüência está 

compreendido entre 18,5 e 20°C (Figura 5.23). A partir das ThCO2, foi possível estabelecer as 

densidades do CO2 entre 0,623458 e 0,786893g/cm3. 

As temperaturas de homogeneização total (Thtotal) variaram principalmente de 290 a 320oC, 

apresentaram picos de máxima freqüência em torno aos 320,0°C (Figura 5.24), chegando a atingir 

temperaturas de até 339,2°C. 
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Figura 5.23- Histograma de freqüência de medidas das temperaturas de homogeneização do CO2 (ThCO2), das 
inclusões fluidas primárias. 

 

A partir dos dados microtermométricos obtidos foram calculadas, por meio do programa Q2 

(Bakker 1997), as densidades totais dos fluidos e as frações molares dos componentes presentes 

(Tabela 5.8). As densidades totais das inclusões fluidas primárias variaram de 0,876011 a 

0,928159g/cm3. 

As composições dessas inclusões, são expressas em frações molares dos componentes as quais 

foram observadas para a água, em torno de 0,758437 a 0,834590, para o CO2 foi de 0,126887 e 

0,205663, para o NaCl foi de 0,025758 e 0,040536.  
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Figura 5.24- Histograma de freqüência de medidas das temperaturas de homogeneização total (Thtotal), das 
inclusões fluidas primárias. 

 
 

Tabela 5.8- Parâmetros físico-químicos das inclusões primárias, calculados pelo programa Q2 do pacote 
Clathrates de Bakker (1997).  

Inclusão 
Fração molar  Salinidade 

% peso de NaCl 
eq. 

dCO2 

(g/cm3) 
dH2O  

(g/cm3) 
dTotal 

(g/cm3)  XH2O XNaCl XCO2 

1 0,785836 0,039280 0,174884 7,50 0,779759 0,982658 0,911643 

2 0,758437 0,037910 0,203652 7,50 0,779759 0,982658 0,901498 

3 0,785836 0,039280 0,174884 7,50 0,779759 0,982658  0,911643 

4 0,810946 0,040536 0,148518 7,50 0,779759 0,982658 0,921788 

5 0,792410 0,033556 0,174035 6,43 0,772374 0,985840 0,911127 

6 0,817515 0,034618 0,147866 6,43 0,772374 0,985840 0,921820 

7 0,817515 0,034618 0,147866 6,43 0,772374 0,985840 0,921820 

8 0,765001 0,032396 0,202604 6,43 0,772374 0,985840 0,900454 

9 0,768938 0,025770 0,205292 5,16 0,784879 0,989565 0,907690 

10 0,822458 0,027564 0,149979 5,16 0,784879 0,989565 0,928159 

11 0,768579 0,025758 0,205663 5,16 0,786893 0,989565 0,908496 

12 0,760154 0,035088 0,204759 6,97 0,784879 0,984248 0,904500 

13 0,759798 0,035070 0,205131 6,97 0,786893 0,984248 0,905306 

14 0,817515 0,034618 0,147866 6,43 0,784879 0,985840 0,917925 

15 0,796859 0,026706 0,176435 5,16 0,772374 0,989565 0,921800 

16 0,834590 0,038524 0,125887 6,97 0,623458 0,984248 0,876011 
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5.7.2 I-CLUSÕES PSEUDO-SECU-DÁRIAS 

As inclusões pseudo-secundárias são representativas de alguma etapa de evolução do fluido 

original, uma vez que são aprisionadas pela cicatrização de fraturas formadas ainda durante o 

crescimento do mineral. 

Nos outros quatro cristais selecionados para o estudo microtermométrico, as inclusões fluidas 

possuem características de pseudo-secundárias. Foi possível selecionar sessenta e duas inclusões para 

o estudo. Em um dos cristais foram confeccionadas duas lâminas (AP33 e AP33a) para verificar se as 

inclusões apresentam características semelhantes nas fraturas internas distintas, ou se o aprisionamento 

ocorreu a partir de fluidos de diferentes composições, temperaturas e pressões revelando modificações 

que ocorreram durante a mineralização de topázio. 

Os dados microtermométricos das inclusões pseudo-secundárias encontram-se descritos na 

Tabela 5.9. 

Tabela 5.9- Variação dos dados microtermométricos obtidos para as inclusões fluidas pseudo-secundárias. 

Amostras 
Te  

(°C) 
TfCO2  
(°C) 

Tfgelo  
(°C)  

Tclatrato  
(°C) 

ThCO2  

(°C)  
Thtotal  

(°C) 
% 

VCO2/Vtotal 

AP12 -71,2 a -71,0 -56,6 -2,5 a -2,0 9,0 a 9,7 -3,7 a -3,4 276,0 a 282,0 60 a 80 

AP33 -71,6 a -70,0 -56,7 a -56,6 -2,5 a -2,0 9,0 a 9,7 -4,4 a -3,8 282,0 80 

AP33a -52,6 a -48,0 -56,6 -3,8 a -1,7 7,2 a 11,0 -2,8 a 0,4 279,0 a 293,0 65 a 75 

AP49 -60,6 a -56,6 -56,7 a -56,6 -3,3 a -2,4 6,2 a 7,5 18,7 a 19,7 285,0 a 294,0 23 a 40 

AP50 -72,0 a -58,0 -56,6 -5,8 a -1,8 4,6 a 8,0 18,0 a 29,0 217,2 a 235,2 20 a 50 

 

As temperaturas do ponto eutético (Te), encontram-se, de modo geral, entre -72,0 e -48,0°C 

(Figura 5.25). Esses valores sugerem a existência de um sistema aquoso com cálcio, magnésio e sódio, 

podendo haver aporte de alumínio e zinco, em alguns casos (Tabela 5.10), como pode ser visto, 

analisando-se separadamente as inclusões de cada amostra que apresentam algumas diferenças nessas 

temperaturas.   

Para as inclusões fluidas das amostras AP12 e AP33, as Te apresentam variações semelhantes, 

ao redor de -71oC, que podem indicar a presença de Li+ nas soluções aquosas com Na+, Ca2+, Mg2+ ou, 

mais provavelmente, a metaestabilidade do sistema H2O - NaCl - CaCl 2 - MgCl2 conforme discute 

Davis et al. (1990), uma vez que não se têm indícios da existência de lítio em nenhuma das análises 

químicas realizadas, bem como minerais de lítio na área. 

As inclusões da amostra AP33a apresentam temperaturas eutéticas que definem bem o sistema 

H2O - NaCl - CaCl2 - MgCl2. As temperaturas eutéticas determinadas para os sistemas CaCl2 - MgCl2 -

H2O (Borisenko   1978)  e  CaCl2 - NaCl - H2O  (Crawford  1981,  Oakes et al.  1990)  situam-se  em   

-52,2oC e em -52,0oC, respectivamente. Além disso, Roedder (1984) e Goldstein & Reynolds (1994) 
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discutem que valores de eutético inferiores à -40oC, já podem ser indicativos da presença de cálcio 

e/ou magnésio. 

As inclusões das amostras AP49 e AP50 apresentam temperaturas eutéticas também indicativas 

de um sistema com cálcio e magnésio, podendo conter também alumínio e zinco. Sistemas aquosos 

com Al3+ e Zn2+ apresentam eutéticos experimentais de -55oC e -62oC, respectivamente (Linke 1958), 

cujos valores podem ser modificados pela presença de outros íons. 

 

Tabela 5.10- Prováveis sistemas composicionais, obtidos por meio de estudos experimentais, relacionados à 
inclusões fluidas pseudo-secundárias do topázio imperial da lavra de Antônio Pereira. 

Te (°C) Sistemas Referências 

-52,2 a -49,8 

CaCl2 − H2O; 

CaCl2 − NaCl − H2O 

CaCl2 − MgCl2 − H2O 

Borisenko (1978), Luzhnaja & Vereshtchetina (1946); 
Crawford (1981); Oakes et al. (1990) 

-55,0 

AlCl3 − H2O; CaCl2 − NaCl − H2O; 

FeCl3 − H2O; CaCl2 − MgCl2 − H2O; 

CaCl2 − KCl − NaCl − H2O 

Linke (1958); Borisenko (1978); Yanatieva (1946) 

-62,0 ZnCl2 − H2O Mylius & Dietz (1945, in Linke 1958) 

-74,0  LiCl − H2O Borisenko (1978) 
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Figura 5.25- Histograma de freqüência de medidas das temperaturas do ponto eutético, das inclusões fluidas 
pseudo-secundárias. 

 

As temperaturas de fusão do gelo (Tfgelo) variaram entre -5,8 e -1,7°C, sendo que o pico de 

maior freqüência está situado em torno de -2,5°C (Figura 5.26). 
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Figura 5.26- Histograma de freqüência de medidas das temperaturas de fusão do gelo (Tfgelo), das inclusões 
fluidas pseudo-secundárias. 

 

Os valores encontrados para a temperatura de fusão do clatrato (Tfclatrato), para as inclusões 

pseudo-secundárias, foram de 4,6 a 11,0°C (Figura 5.27). Por meio dessas temperaturas, foram 

calculadas as salinidades dos fluidos por meio dos programas Q2 e Density do pacote Clathrates de 

Bakker (1997). O primeiro foi aplicado quando a fusão do clatrato ocorreu na presença de H2O(l) + 

CO2(l) + CO2(g) e o segundo, quando essa mudança de fase ocorreu na presença de H2O(l) + CO2(l) ou de 

H2O(l) + CO2(g). 

Também neste caso observa-se que as inclusões de cada amostra podem apresentar algumas 

diferenças nessas temperaturas, implicando em variações de salinidades. Foram obtidas as seguintes 

variações de salinidades nas inclusões das diferentes amostras: 1,37 a 2,73 % em peso do NaCl 

equivalente (AP12); 1,49 a 2,87 % em peso do NaCl equivalente (AP33); 0,20 a 6,70 % em peso do 

NaCl equivalente (AP33a); 4,42 a 6,79 % em peso do NaCl equivalente (AP49) e 3,49 a 9,60 % em peso 

do NaCl equivalente (AP50). 

As temperaturas de homogeneização do CO2 (ThCO2) situaram-se, de modo geral, numa faixa 

de -4,4 e 29,0°C, também apresentando valores distintos dependendo da amostra (Figura 5.28). As 

densidades do CO2, obtidas a partir dessas temperaturas variaram em torno dos seguintes valores 

aproximados: 0,087 a 0,088g/cm3 (AP12); 0,085 a 0,087 g/cm3 (AP33); 0,089 a 0,105 g/cm3 (AP33a); 

0,777 a 0,786 g/cm3 (AP49) e 0,630 a 0,794 g/cm3 (AP50). 
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Figura 5.27- Histograma de freqüência de medidas das temperaturas de fusão do clatrato (Tfclatrato), das inclusões 
fluidas pseudo-secundárias. 

 

 

As temperaturas de homogeneização total (Thtotal), medidas para esse tipo de inclusões foram 

de 217,2 a 294,0°C, com picos de máxima freqüência em torno aos 280,0°C (Figura 5.29). Observa-se 

no histograma que as inclusões da amostra AP50 são as que apresentam as menores temperaturas de 

homogeneização, enquanto que nas outras amostras ocorre uma sobreposição de valores de Thtotal, 

implicando em temperaturas mínimas de aprisionamento semelhantes. 

Por meio dos dados microtermométricos, foram calculadas as densidades totais dos fluidos e 

as frações molares dos componentes presentes nas inclusões, cujas médias encontram-se representadas 

na Tabela 5.11. As densidades totais das inclusões desse grupo variaram de modo geral entre 0,273104 

e 0,949883g/cm3, apresentando valores distintos dependendo da amostra.  

As composições em frações molares dessas inclusões foram de 0,719850 a 0,921275 para a 

água, de 0,069918 e 0,131082 para o CO2 e, para o NaCl, de 0,001108 a 0,014588. 
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Figura 5.28- Histograma de freqüência de medidas das temperaturas de homogeneização do CO2 (ThCO2), das 
inclusões fluidas pseudo-secundárias. 
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Figura 5.29- Histograma de freqüência de medidas das temperaturas de homogeneização total (Thtotal), das 
inclusões fluidas pseudo-secundárias. 
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Tabela 5.11- Valores médios dos parâmetros físico-químicos, calculados pelos programas Q2 e Density do 
pacote Clathrates de Bakker (1997) para as inclusões pseudo-secundárias. 

Amostras 
Fração molar  Salinidade 

% peso de NaCl 
eq.  

dCO2 

(g/cm3)  
dH2O 

(g/cm3)  
dTotal 

(g/cm3)  XH2O XNaCl XCO2 

AP12 0,869521 0,011509 0,118971 2,10 0,087630 1,025640 0,337602 

AP33 0,847267 0,011267 0,141465 2,11 0,086058 1,025578 0,273962 

AP33a 0,888796 0,012295 0,098908 4,13 0,085327 1,026118 0,382490 

AP49 0,829487 0,029629 0,140883 5,46 0,781234 0,988649 0,930412 

AP50 0,815472 0,045520 0,139007 8,27 0,717039 0,980307 0,902642 

 

Os resultados discutidos mostram que as inclusões pseudo-secundárias, das diferentes 

amostras, possuem certas variações nos parâmetros físico-químicos, podendo implicar em algumas 

diferenças locais nas características composicionais dos fluidos e nas condições de aprisionamento, 

durante o desenvolvimento da mineralização de topázio. 

 

5.8 CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DO FLUIDO MI-ERALIZA-TE 

Para a interpretação mais consistente dos dados microtermométricos são de grande 

importância alguns diagramas que correlacionam os vários parâmetros obtidos. 

A figura 5.30 representa o diagrama salinidade vs. temperatura do eutético. Como na maioria 

dos casos as soluções aquosas pertencem a sistemas complexos, com outros íons, além do Na+, 

variações nos valores de salinidades poderiam ser apenas aparentes quando estas são expressas em 

termos equivalentes à porcentagem em peso do NaCl. Nesses casos, para a determinação dos valores 

mais corretos de salinidade deveriam ser considerados os sistemas aquosos como um todo, o que nem 

sempre é possível devido à ausência de estudos experimentais que envolvem soluções complexas. Na 

figura 5.25, no entanto, observam-se amplas variações de salinidades para valores semelhantes de Te, 

ou seja, para sistemas aquosos de composição semelhante. Além disso, apesar de algumas amostras 

apresentarem temperaturas eutéticas distintas, as variações nas salinidades não parecem estar 

condicionadas aos valores de Te. Essas considerações mostram que as inclusões estudadas em cada 

amostra possuem realmente salinidades distintas, apresentando muitas vezes variações consideráveis.  

Essas diferenças nas salinidades poderiam ter sido decorrentes ou de variações composicionais 

locais das soluções, ou de processos de aprisionamento envolvendo imiscibilidade de fluidos, ou ainda 

de modificações posteriores das inclusões originais. Para a caracterização dos processos que melhor 

definiriam as causas das variações nas salinidades dos fluidos aprisionados, é necessário também 

considerar os demais parâmetros obtidos a partir do estudo microtermométrico das inclusões. 
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Figura 5.30- Diagrama de variações de salinidades para temperaturas do eutético semelhantes das inclusões 
fluidas primárias e pseudo-secundárias do topázio imperial da lavra de Antônio Pereira.  

 

 No diagrama ThCO2 vs. TfCO2, uma correlação positiva, ou seja, o decréscimo em TfCO2 e ThCO2 

seria indicativo da presença de outro componente volátil como, por exemplo, o CH4, associado ao 

CO2. Como discutido em Roedder (1984), Shepherd et al. (1985) e Fuzikawa (1985), entre outros, o 

acréscimo no conteúdo de CH4 junto ao CO2, causaria um decréscimo nas temperaturas relativas ao 

ponto triplo e ao ponto crítico do CO2 puro. 

Para as amostras estudadas, o diagrama ThCO2 vs. TfCO2 (Figura 5.31) mostra a existência de 

pequenas variações em TfCO2, (-56,6 a -56,8) normalmente dentro do intervalo de precisão do 

equipamento (±0,2oC), indicando que o CO2 ocorre praticamente puro. Desse modo, as distintas ThCO2, 

observadas em várias amostras refletem variações reais nas densidades desse componente e não 

condicionadas às composições. 

Deve ser mencionado que variações em ThCO2 para valores aproximadamente constantes de 

TfCO2 podem ser indicativas de processos de flutuações de pressão que podem provocar imiscibilidade 

de fluidos, conforme interpretações de Robert & Kelly (1987) e Dugdale & Hagemann (2001), ou 

ainda de modificações posteriores das inclusões. 

As maiores dispersões nos dados de ThCO2 são observadas principalmente nas inclusões 

pseudo-secundárias da amostra AP50. Nas inclusões pseudo-secundárias da amostra AP33a, ocorre uma 

pequena variação nos valores de ThCO2, enquanto que na AP71 (inclusões primárias), em apenas um 

caso é constatada maior diferença nesse parâmetro. Deve ser mencionado que na amostra AP50 existem 

feições claras de que as inclusões pseudo-secundárias foram afetadas por uma fratura posterior, 

enquanto que nas amostras AP71 e AP33a, umas poucas inclusões apresentam feições sugestivas de 

modificações posteriores. Portanto, essas dispersões poderiam ser indicativas tanto dessas 
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modificações, que teriam causado a perda de água das inclusões, ou de outros processos, como 

imiscibilidade de fluidos, responsáveis pelas variações em ThCO2 e, portanto, na densidade desse 

componente. 
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Figura 5.31- Diagrama de variações da ThCO2 para TfCO2 das inclusões fluidas primárias e pseudo-secundárias 
do topázio imperial da lavra de Antônio Pereira, indicando que o CO2 ocorre praticamente puro.  

 

Muitos autores têm demonstrado que a remoção seletiva da água em inclusões aquo-

carbônicas originalmente homogêneas causa um enriquecimento nas proporções volumétricas do CO2 

com o conseqüente decréscimo em sua densidade. Crawford & Hollister (1986) mostram que a água 

pode migrar para os limites do cristal quando uma microfratura intercepta a inclusão, causando um 

acréscimo no volume do CO2. Hollister (1990) discutem o processo de escape seletivo da água 

causado por modificações posteriores da inclusão, indicando que nesses casos ocorre um reequilíbrio 

nas suas densidades e também o enriquecimento em componentes como NaCl e CaCl2 e, portanto, um 

acréscimo na salinidade das soluções aquosas. 

Para verificar o processo de modificação posterior por remoção seletiva da água são, portanto, 

úteis os diagramas VCO2/Vtotal vs. ThCO2, VCO2/Vtotal vs. dCO2 e Salinidades vs. VCO2/Vtotal. 

Os diagramas VCO2/Vtotal vs. ThCO2 e VCO2/Vtotal vs. dCO2 (Figuras 5.32 e 5.33) mostram que 

apenas para algumas inclusões da amostra AP50 ocorre de modo pronunciado um acréscimo de ThCO2 

(para o líquido), ou seja, um decréscimo em dCO2, com o aumento nas proporções volumétricas da fase 

volátil, sugerindo modificações por escape de água.  
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Na amostra AP33a, embora no primeiro diagrama seja observada alguma dispersão nos valores 

de ThCO2, no segundo, verifica-se que ocorre apenas uma pequena faixa de variação nas densidades 

desse componente (Figura 5.33), talvez decorrentes de pequenas modificações. 
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Figura 5.32- Diagrama de VCO2/Vtotal vs. ThCO2 das inclusões fluidas primárias e pseudo-secundárias do topázio 
imperial da lavra de Antônio Pereira. 
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Figura 5.33- Diagrama de VCO2/Vtotal vs. dCO2 das inclusões fluidas primárias e pseudo-secundárias do topázio 
imperial da lavra de Antônio Pereira. 
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Nas outras amostras, os valores de ThCO2 e dCO2 são relativamente constantes qualquer que seja 

a razão VCO2/Vtotal. Essas mesmas considerações podem ser feitas a partir dos dados representados no 

diagrama VCO2/Vtotal vs. dtotal (Figura 5.34) no qual pode ser visto que o decréscimo mais acentuado da 

densidade do fluido com o aumento das proporções volumétricas do CO2 ocorre na amostra AP50, 

seguido pela amostra AP33a. 
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Figura 5.34- Diagrama de VCO2/Vtotal vs. dtotal das inclusões fluidas primárias e pseudo-secundárias do topázio 
imperial da lavra de Antônio Pereira. 

 

O diagrama Salinidades vs. VCO2/Vtotal (Figura 5.35), apesar de também mostrar pontos muito 

dispersos, sugere para algumas inclusões pseudo-secundárias das amostras AP33a e AP50 a correlação 

mencionada por Hollister (1990) para processos de perda de água, ou seja, um acréscimo das 

salinidades com a proporção volumétrica da fase CO2, corroborando com as indicações de 

modificações posteriores. Observa-se, no entanto, que, principalmente na amostra AP50, como os 

pontos no diagrama encontram-se muito dispersos, também podem ser inferidas relações inversas, ou 

seja, um decréscimo de salinidades com o acréscimo nas proporções volumétricas de CO2, que seriam 

indicativas do aprisionamento a partir de fluidos originalmente imiscíveis.  

Essas duas tendências também parecem ocorrer no caso de algumas inclusões primárias da 

amostra AP71 e pseudo-secundárias da amostra AP49, embora devido a grande dispersão dos valores 

dos dois parâmetros nenhuma correlação possa ser bem definida. Desse modo, as dispersões 

observadas nas inclusões dessas amostras, ou representam apenas variações composicionais locais ou 

são decorrentes da sobreposição de processos de aprisionamento e modificações posteriores. Nas 

inclusões fluidas pseudo-secundárias, das amostras AP12 e AP33 as variações em VCO2/Vtotal são 

pequenas ou inexistentes, não havendo nenhuma indicação de processos de perda de água e nem de 
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imiscibilidade. As salinidades distintas observadas nas inclusões destas duas últimas amostras não são, 

portanto, condicionadas de modo claro às diferentes proporções volumétricas do CO2, sugerindo 

variações composicionais locais. 
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Figura 5.35- Diagrama de salinidades vs. VCO2/Vtotal das inclusões fluidas primárias e pseudo-secundárias do 
topázio imperial da lavra de Antônio Pereira. 

 

 

Observou-se que, na maioria dos casos, as inclusões aquo-carbônicas apresentam variações 

nas razões volumétricas entre as fases, com exceção das inclusões da amostra AP33 e de algumas da 

AP12. Observa-se na primeira um valor de VCO2/Vtotal de 80%, com Thtotal ao redor de 282oC, para todas 

as inclusões, enquanto que na amostra AP12, as razões volumétricas entre as fases variam de 60 (duas 

inclusões) a 80% e as Thtotal de 276 a 282oC, como pode ser visto nos diagramas Thtotal vs. VCO2/Vtotal e 

Thtotal vs. salinidade (Figuras 5.36 e 5.37). 

A ocorrência de inclusões com proporções volumétricas de CO2 variáveis poderia indicar 

processos de modificações posteriores das inclusões, como discutido anteriormente, embora o 

aprisionamento de fluidos originalmente imiscíveis também possa causar essas variações (Ramboz et 

al. 1982, Roedder 1984, Shepherd et al. 1985). 
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Figura 5.36- Diagrama de Thtotal vs. VCO2/Vtotal das inclusões fluidas primárias e pseudo-secundárias do topázio 
imperial da lavra de Antônio Pereira. 
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Figura 5.37- Diagrama de Thtotal vs. Salinidade das inclusões fluidas primárias e pseudo-secundárias do topázio 
imperial da lavra de Antônio Pereira. 

 

Ramboz et al. (1982) discute que no caso do aprisionamento de fluidos originalmente 

imiscíveis são formados dois tipos distintos de inclusões que correspondem às duas fases imiscíveis, 

sendo um composto por inclusões ricas em H2O e outro por inclusões ricas em CO2, embora Roedder 

(1984) mostre que, além desses tipos, podem ocorrer inclusões com amplas variações volumétricas 

entre as fases. 
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Alguns critérios indicativos de aprisionamento a partir de fluidos imiscíveis compostos por 

H2O e CO2, são discutidos em Ramboz et al. (1982). O primeiro critério enfatiza que para que esse 

processo seja válido, as inclusões mais ricas em CO2 e as mais ricas em H2O (ou seja, inclusões com 

razões volumétricas distintas) devem ocorrer na mesma região de uma amostra, com boas evidências 

de aprisionamento contemporâneo. Além disso, as inclusões mais ricas em água e as mais ricas em 

CO2 devem sofrer homogeneização total no mesmo intervalo de temperaturas, porém de modos 

opostos: as primeiras, pela contração da fase CO2 e as segundas, pela sua expansão (segundo critério). 

Pelo terceiro critério de Ramboz et al. (1982), se um dos tipos de inclusão sofrer crepitação, o outro 

deve se comportar de modo semelhante, quando possuem morfologias e dimensões similares. 

O primeiro critério é obedecido pelas amostras AP71, AP50, AP49, AP33a, onde foram 

observadas inclusões com variações em VCO2/Vtotal (Tabelas 5.6 e 5.9), uma vez que ocorrem em uma 

região restrita de cada amostra e apresentam evidências de terem sido aprisionadas 

contemporaneamente, embora, como discutido anteriormente, algumas mostrem feições indicativas de 

modificações posteriores. O segundo critério não pode ser verificado, pois nas amostras cujas 

inclusões que apresentam as maiores variações em razões volumétricas entre as fases, são as mais ricas 

em água, com valores de VCO2/Vtotal situados entre 20 e 50%, aproximadamente e, portanto, 

homogeneizam pela contração da fase CO2. Outras amostras possuem inclusões mais ricas em CO2, às 

vezes, com razões volumétricas aproximadamente constantes (Amostras AP12, com VCO2/Vtotal de 60 a 

80 e amostra AP33 com VCO2/Vtotal = 80), ou com variações entre 65 a 75 (Amostra AP33a) nas quais a 

homogeneização total ocorre, conseqüentemente, pelo aumento da fase CO2. O terceiro critério de 

Ramboz et al. (1982) também não é verificado, uma vez que a crepitação ocorreu de modo aleatório 

apenas em algumas inclusões. 

Bowers & Helgeson (1983) aponta que outra evidência de imiscibilidade seria o decréscimo 

sistemático da salinidade com o aumento de VCO2/Vtotal, ou seja, as inclusões mais ricas em CO2 

deveriam ser comparativamente menos salinas que as mais ricas em água. 

As variações de salinidade apontadas por Bowers & Helgeson (1983) foram observadas 

principalmente em algumas inclusões das amostras AP50, AP49 e AP71, embora os valores desses 

parâmetros apresentem dispersões no diagrama Salinidade vs. VCO2/Vtotal (Figura 5.35), havendo 

também tendências indicativas da sobreposição de processos de modificação posterior, como discutido 

anteriormente. 

O diagrama Thtotal vs. salinidade (Figura 5.37) mostra a existência de quatro grupos de 

inclusões relativamente bem definidos, sugerindo condições relativamente distintas de formação, 

sendo que as maiores variações em salinidade e Thtotal encontram-se nas inclusões primárias da 

amostra AP71 e nas pseudo-secundárias da AP50, podendo ser decorrentes de processos de 

imiscibilidade. 
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Os resultados mostram a probabilidade de ter ocorrido aprisionamento a partir de fluidos 

originalmente imiscíveis, principalmente nas amostras AP71 e AP50, embora, modificações posteriores 

das inclusões também sugeridas, em muitos casos, pelos parâmetros acima discutidos e, ainda, pelas 

feições texturais observadas, possam ter obliterado suas características originais.  

A imiscibilidade de fluidos ocorre, entre outros, por processos de flutuações de pressão os 

quais podem ser indicados, segundo discussões de Dugdale & Hagemann (2001), por variações em 

ThCO2 para TfCO2 relativamente constantes. Essas relações são observadas principalmente no caso das 

amostras AP50 e AP71, por apresentarem ThCO2 distintas para o mesmo valor de TfCO2 (Figura 5.31), o 

que, por sua vez, também implica em variações nas densidades totais das inclusões. As densidades 

totais variam de 0,812122 a 0,933856g/cm3, nas inclusões pseudo-secundárias da amostra AP50, e de 

0,876011 a 0,928159g/cm3, nas inclusões primárias da amostra AP71.  

As variações de densidade observadas em inclusões de cada trilha, no caso das outras 

amostras, teriam sido, provavelmente, decorrentes de modificações pós-aprisionamento, como já foi 

sugerido pelos vários diagramas apresentados, que também mostraram a probabilidade da 

superposição desses processos em algumas inclusões das amostras AP50 e AP71. 

 

5.9  PRESSÕES E TEMPERATURAS MÍ-IMAS DE CRISTALIZAÇÃO DO TOPÁZIO 

       IMPERIAL DA LAVRA DO DISTRITO DE A-TÔ-IO PEREIRA 

A partir das temperaturas de homogeneização total, e dos demais parâmetros físico-químicos 

das inclusões estudadas, foram construídos os diagramas P-T com as isócoras representativas das 

densidades dos fluidos existentes durante a cristalização do topázio do Distrito de Antônio Pereira, 

onde foi possível a determinação das condições mínimas de pressão de aprisionamento das inclusões 

(Tabela 5.12). 

As isócoras foram determinadas a partir das equações propostas por Anderko & Pitzer (1993) 

e Duan et al. (1995), consideradas no programa ISOC de Bakker (2003). 

 

Tabela 5.12- Dados de temperaturas e pressões mínimas e máximas de aprisionamento das inclusões fluidas do 
topázio imperial do Distrito de Antônio Pereira. 

Tipos de inclusões Thtotal (°C) P (bar) 

primárias (AP71) 290,0 − 320,0 2.349 − 2.497 

pseudo-secundárias 

(AP12, AP33, AP33a, AP49, AP50) 

275,0 − 285,0 2.714 − 2.786 

275,0 − 285,0 2.595 − 2.665 

275,0 − 295,0 3.040 − 3.205 

285,0 − 295,0 2.576 − 2.632 

220,0 − 240,0 1.995 − 2.098 
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Os diagramas P-T com a representação das isócoras médias de cada amostra estudada (Figuras 

5.38 e 5.39), também indicam a existência de diferentes pressões de fluidos (flutuações de pressão) 

durante os diversos estágios de formação dos cristais de topázio. Observa-se, por exemplo, que as 

isócoras que representam as densidades médias das inclusões pseudo-secundárias das amostras AP49, 

AP33, AP12 e AP33 são projetadas em direções de maiores pressões relativamente àquela referente às 

inclusões primárias da amostra AP71.  
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Figura 5.38- Isócora das inclusões fluidas primárias, determinadas a partir das equações propostas por Anderko 
& Pitzer (1993a, b) e Duan et al. (1995), consideradas no programa ISOC de Bakker (2003). 

 

Adicionalmente, quando são considerados nesses diagramas os valores de pressão obtidos a 

partir das temperaturas de homogeneização total das inclusões, os resultados sugerem ainda mais 

fortemente a existência de episódios de compressão e descompressão, durante a formação dos cristais 

de topázio e aprisionamento das inclusões. Observa-se nos diagramas e na tabela 5.12 que as menores 

pressões obtidas são referentes às inclusões primárias da AP71 e pseudo-secundárias da amostra AP50. 

Para essas amostras foram determinados intervalos de T e P de 290 a 320oC/2.349 a 2.497bar e 220 a 

240oC/1.995 a 2.098bar, respectivamente, enquanto que nas inclusões das outras amostras as 

temperaturas de homogeneização encontram-se situadas entre os valores acima, sendo, no entanto, as 

pressões mais elevadas. Esses dados mostram que processos de imiscibilidade de fluidos, comuns em 

zonas de alívio de pressão, são, portanto, mais prováveis nas duas primeiras amostras mencionadas. Se 

fluidos imiscíveis já estavam presentes durante o aprisionamento das inclusões primárias e, portanto, 

da cristalização do topázio hospedeiro, com maior probabilidade esse processo deve ter ocorrido 

durante a formação das inclusões pseudo-secundárias da amostra AP50, que foram aprisionadas em 

condições de maior alívio de pressão. 
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Figura 5.39- Isócoras das inclusões fluidas pseudo-secundárias, determinadas a partir das equações propostas 
por Anderko & Pitzer (1993a, b) e Duan et al. (1995), consideradas no programa ISOC de Bakker (2003). 
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Deve ser assinalado que para a construção da isócora referente a essa amostra apenas foram 

consideradas as inclusões com feições menos evidentes de modificações, assim, esses valores mais 

baixos de temperatura e pressão podem representar uma etapa posterior de evolução dos fluidos. 

Assim sendo, a fratura de cicatrização deve ter ocorrido nas fases mais tardias da cristalização do 

mineral. No entanto, como as inclusões da referida amostra apresentam evidências marcantes de 

modificações posteriores ao aprisionamento, podendo ter sido inclusive afetadas por uma fratura 

posterior, fenômenos de reequilíbrio dos fluidos em menores condições de temperatura e pressão não 

podem ser descartados. 

Dugdale & Hagemann (2001) discutem que para a ocorrência da imiscibilidade não é 

necessária uma grande descompressão, mas apenas o suficiente para produzir pequenas fraturas 

internas durante o crescimento do mineral, cuja cicatrização permite a formação de inclusões pseudo-

secundárias. 

Os dados referentes às inclusões pseudo-secundárias das outras amostras são indicativos de 

pressões superiores de fluidos, indicando que seu aprisionamento ocorreu em zonas de maior 

compressão, o que teria inibido o processo de imiscibilidade. 

A imiscibilidade também pode ocorrer devido a um resfriamento progressivo que causaria um 

decréscimo na solubilidade do CO2, causando, portanto, sua separação do fluido aquo-carbônico 

homogêneo original, constituindo o denominado “boiling retrógrado” (Diamond 1990). Desse modo, 

no caso da amostra AP50, o decréscimo nas temperaturas em zonas de alívio de pressão reforça a 

hipótese de que o aprisionamento das inclusões ocorreu a partir de fluidos imiscíveis. 

Essas hipóteses parecem estar coerentes pelo fato da mineralização de topázio ocorrer em 

zonas deformadas, estando condicionadas ao processo de boudinage desenvolvido durante o 

Brasiliano (Endo et al. em preparação). Esses processos de deformação podem produzir compressão 

em certas áreas e dilatação em outras. O aporte de fluidos de alta pressão nas zonas de dilatação 

propicia a nucleação e o início da cristalização do topázio com a formação de inclusões primárias. 

Pulsos subseqüentes de pressão de fluidos, direcionados para o interior dos boudins, poderão 

proporcionar a formação de novas inclusões primárias nos minerais que ainda estão se cristalizando 

e/ou pseudo-secundárias formadas ao longo de pequenas fraturas em partes já cristalizadas desses 

minerais. No entanto, as fraturas desenvolvidas na rocha nessa etapa provocam um aumento na 

permeabilidade e um conseqüente decréscimo na pressão de fluidos que também podem ser 

aprisionados como inclusões primárias e pseudo-secundárias durante a cristalização dos minerais. 

Observa-se que nessas zonas de dilatação é grande a probabilidade de ocorrer imiscibilidade de fluidos 

devido à queda relativamente abrupta de pressão. 
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Desse modo, os cristais formados nas zonas de dilatação podem aprisionar inclusões primárias 

a partir de fluidos imiscíveis, em irregularidades nas faces de crescimento, bem como inclusões 

pseudo-secundárias em microfraturas desenvolvidas durante sua cristalização, ambas em condições de 

pressões relativamente mais baixas do que as formadas em zonas de compressão. 

Deve ser, no entanto, mencionado que, embora as condições sejam bastante propícias para o 

aprisionamento de fluidos originalmente imiscíveis nas amostras AP71 e, principalmente, na AP50, esse 

processo não pode ser indicado de maneira conclusiva, uma vez que a análise dos vários parâmetros 

também aponta para a existência de eventos superimpostos que teriam causado modificações e 

reequilíbrios posteriores em algumas inclusões, o que teria obliterado suas características originais. 

Tais modificações e reequilíbrios também poderiam ser decorrentes das variações nas condições de 

pressão e temperatura durante o evento deformacional, que teriam afetado as inclusões previamente 

formadas. 

As diferenças encontradas para a cristalização do topázio devem-se, provavelmente, à 

localização distinta das amostras, o que não pode ser precisamente determinado uma vez que por se 

tratar de mineral-gema não é permitida a coleta “in situ” pelo pesquisador, sendo as mesmas doadas 

pelos trabalhadores da lavra. Isso implica em que o topázio pode ter sido realmente formado num 

intervalo maior de condições de temperatura e pressão dependendo do posicionamento dos veios 

hidrotermais nas encaixantes.  

A partir dos dados coletados, essas considerações sugerem que o topázio pode ter sido 

formado durante um intervalo relativamente amplo de temperatura (220 a 320°C) e de pressão (1.995 a 

3.205bar). 

Uma análise mais precisa desses parâmetros físico-químicos, demandaria o estudo de uma 

maior quantidade de amostras, o que não foi possível dada à escassez de inclusões fluidas observadas 

nas quarenta amostras pesquisadas. 

No entanto, apesar do exposto, observa-se coerência entre os valores de temperatura e pressão 

encontrados para formação do topázio da jazida de Antônio Pereira, com aqueles obtidos por Gandini 

(1994), Bello et al. (1996) e Morteani et al. (2002) para as jazidas de Capão do Lana, Caxambu e Boa 

Vista, onde também foram encontrados indícios da existência de imiscibilidade de fluidos. Já para as 

jazidas do Vermelhão e JJC, Almeida (2004) obteve valores bem superiores para as inclusões 

primárias conforme é observado na Tabela 5.13, e coerentemente, não observando nenhuma feição 

indicativa de processsos de imiscibilidade. 
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Tabela 5.13- Valores de temperaturas e pressões mínimas de cristalização do topázio para as jazidas de Antônio 
Pereira, Caxambu, Boa Vista, Capão do Lana, Vermelhão, JJC. 

Jazida Temperatura (°C) Pressão (bar) Autores 

Antônio Pereira 220 − 320 1.995 − 3.205 Rojas et al. (2008) 

Caxambu  270 − 310 1.900 − 2.700 Gandini (1994) 

Boa Vista  230 − 320 1.800 − 3.000 Gandini (1994) 

Capão do Lana  280 − 310 2.000 − 3.400 Gandini (1994) 

Vermelhão  367 − 410 4.760 − 5.090 Almeida (2004) 

JJC  408 − 412 4.670 − 5.410 Almeida (2004) 

 



CAPÍTULO 6 

CO�SIDERAÇÕES FI�AIS 

 
 

A partir de dados obtidos pelas diversas técnicas analíticas utilizadas no presente estudo, foi 

possível realizar algumas considerações acerca de aspectos genéticos e mineralógicos do topázio 

imperial da Região de Antônio Pereira. 

Os estudos mineralógicos do topázio de Antônio Pereira estão de acordo com os resultados 

obtidos para outras jazidas da região como, por exemplo, Caxambu, Boa Vista e Capão do Lana 

(Gandini 1994), além do Vermelhão e JJC (Almeida 2004). 

Os cristais procedentes da lavra de Antônio Pereira são, predominantemente, amarelo-

alaranjados, com vários matizes. De forma geral, os cristais selecionados para o estudo possuem um 

comprimento em torno de 0,5 a 3,0cm, com diâmetro entre 0,2 e 0,5cm. 

A densidade relativa dos cristais estudados variou de 3,42 a 3,58. Os índices de refração 

variaram de 1,622 a 1,630 para nX, de 1,624 a 1,634 para nY, e de 1,633 a 1,641 para nZ, sendo que o 

intervalo de birrefringência variou entre 0,008 e 0,011. 

Os valores para os parâmetros de cela unitária variaram de 4,658 a 4,663Å para ao, de 8,821 a 

8,832Å para bo e de 8,382 a 8,389Å para co. Finalmente, o valor do volume da cela unitária variou 

entre 344,57 a 345,46Å3. As propriedades mineralógicas como a densidade, índices de refração, 

parâmetro bo e volume da cela unitária estão diretamente relacionadas com a razão OH−/F− do topázio. 

O teor de flúor, para os cristais estudados, foi de 15,94 até 17,58%. O método utilizado foi o 

do pó (difração de raios X), que é uma técnica onde os valores obtidos a partir da equação %F = 155,6 

– 35,7 (∆021) [∆021 = 2θNaCl200 – 2θtopázio021] representam uma média dos teores de flúor da amostra de 

acordo com Ribbe & Rosenberg (1971). 

Os resultados das análises de termogravimetria e análise térmica diferencial simultâneas 

(ATG/ATD) mostraram para todos os cristais, certa estabilidade térmica até 1.000ºC, apresentando-se 

dois picos de perda de massa, sendo que a primeira perda endotérmica de massa foi de, 

aproximadamente, 4,7 a 5,3% e ocorreu próximo aos 1.230ºC, e a segunda perda endotérmica de 

massa, 10,5 a 17%, ocorreu próximo aos 1.360ºC, indicando que o primeiro pico seja decorrente da 

perda de hidroxila e o segundo da perda do flúor. 
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As análises de Espectroscopia de Absorção no Infravermelho por Transformada de Fourier 

(FTIR) permitiram caracterizar, em parte, a composição dos fluidos mineralizantes, aprisionados nas 

inclusões fluidas nos cristais de topázio, da jazida estudada, sendo constituídos por proporções 

distintas de H2O e CO2, estando também presente, em quantidades variáveis, hidrocarboneto, 

provavelmente o CH4. 

Os cristais de topázio imperial do Distrito de Antônio Pereira apresentam um número muito 

reduzido de inclusões fluidas e um grande número de inclusões cristalinas. O estudo petrográfico de 

82 inclusões fluidas permitiu identificar inclusões primárias e pseudo-secundárias de contornos 

regulares e irregulares. 

As inclusões fluidas primárias apresentaram salinidades variando de 5,16 a 7,50% em peso 

equivalente de NaCl; valores de densidades totais entre 0,876011 e 0,928159g/cm3; frações molares ao 

redor de 0,758437 a 0,834590 para H2O, de 0,025758 a 0,040536 para NaCl e de 0,126887 a 0,205663 

para CO2; temperaturas de homogeneização total em torno de 290,0 a 320,0ºC e, finalmente, pressões 

de 2.349 a 2.497bar. 

Para as inclusões fluidas pseudo-secundárias, as salinidades, em valores equivalentes à 

porcentagem em peso do NaCl, situaram-se entre 0,20 e 9,60%; as densidades totais entre 0,273104 e 

0,950g/cm3; as frações molares de 0,719850 a 0,921275 para H2O, de 0,001108 a 0,014588 para NaCl 

e de 0,069918 a 0,131082 para CO2; as temperaturas de homogeneização total entre 220,0 e 295,0ºC e, 

por último, pressões de 1.995 a 3.205bar. 

Os resultados microtermométricos, obtidos no presente estudo para a cristalização do topázio 

imperial do Distrito de Antônio Pereira, mostraram a presença de fluidos aquo-carbônicos, com CO2 

praticamente puro (TfCO2 entre -56,8 a -56,6ºC), podendo conter íons de Ca2+, Mg2+ e Na+ dissolvidos 

nas soluções aquosas. As características das inclusões fluidas, além das encaixantes e das paragêneses 

dos veios mineralizantes, sugerem fluidos hidrotermais de origem metamórfica, ocorrido durante uma 

fase tectonotermal, do evento Brasiliano, semelhante ao discutido por Morteani et al. (2002), para as 

minas de Caxambu e Capão do Lana, e pelos resultados obtidos e discutidos por Almeida (2004) para 

cristais de topázio das minas de Vermelhão e JJC. 

Os dados microtermométricos do topázio de Antônio Pereira estão coerentes com os 

resultados de Ribeiro-Kwitko & Oliveira (2004), que determinaram as temperaturas de cristalização da 

paragênese hidrotermal dos veios auríferos, da mesma região, por meio dos geotermômetros de 

carbonato e clorita (com médias de 296,0ºC para os carbonatos e de 319,4ºC para as cloritas), bem 

como a variação de pressões de 1.000 a 5.000bar, obtida a partir do estudo das inclusões fluidas em 

quartzo e carbonato presentes nesses veios. Embora com certas variações nas condições de pressão e 

temperatura, os dados provenientes das inclusões fluidas do topázio também se aproximam dos 
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resultados de Chauvet et al. (2001) que, estudando os veios auríferos da região, obtiveram condições 

análogas (300oC e 2.000bar), para esse evento hidrotermal de mineralização do ciclo Brasiliano.  

As evidências estruturais e petrográficas na região indicam que a mineralização do topázio 

encontra-se hospedada em estruturas originadas durante o evento tectono-metamórfico de idade 

brasiliana (±600Ma) que afetou a região do Quadrilátero Ferrífero. 

Estruturalmente, a migração de fluidos hidrotermais que propiciaram a cristalização do 

topázio, em horizontes carbonáticos do Supergrupo Minas, são controladas pelos esforços tectônico-

termais que originaram o sistema de dobras de eixos N-S e E-W do Quadrilátero Ferrífero (Endo et al. 

em preparação), caracterizados por episódios de compressão e alívio de pressão. Esses episódios 

poderiam explicar as amplas variações de pressão de fluidos obtidas nas inclusões primárias e pseudo-

secundárias. Esses fluidos hidrotermais originados durante o evento orogênico Brasiliano, percolaram 

ao longo das direções de fraturas de extensão localizadas em torno das dobras e nos boudins. Essas 

feições estruturais são reconhecidas e caracterizadas por diversos autores como manifestação do 

referido evento (e.g. Endo 1988, 1997, Marshak & Alkmim 1989, Chemale Jr. et al. 1991). 

Finalmente, a partir da correlação do mapa geológico da região com mapas geofísicos 

realizados na área do presente trabalho, observou-se que os locais onde se encontram as jazidas e/ou 

ocorrências de topázio na região de Ouro Preto são caracterizados por anomalias no mapa de 

parâmetro F, evidenciando o hidrotermalismo associado ao jazimento desse mineral. Na área de 

Antônio Pereira esse fenômeno é o mais evidente no referido mapa. 
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