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CARACTERIZAÇÃO QUÍMICO-MINERALÓGICA E ESPECTROSCOPIA 
MÖSSBAUER DE ÁGUA-MARINHA DA REGIÃO DE PEDRA AZUL, NORDESTE DE 

MINAS GERAIS 

RÚBIA RIBEIRO VIANA*, HANNA JORDT-EVANGELISTA* E GERALDO MAGELA DA COSTA** 
RESUMO Águas-marinhas de três pegmatitos localizados nas imediações da cidade de Pedra Azul, Minas Gerais, foram caracterizadas em 
termos de propriedades físicas e composição química, incluindo espectroscopia Mõssbauer. Os corpos pegmatíticos têm forma lenticular, ra- 
ramente ultrapassam 5m de largura e apresentam um pronunciado zonamento mineralógico e textural. Ó último evento termal registrado nes- 
tes pegmatitos, conforme determinado pelo método K-Ar em moscovita, ocorreu no Neoproterozóico. Este evento coincide com a manifesta- 
ção tardia do ciclo tectono-metamórfico Brasiliano. 
Análises químicas mostram que o sódio é o álcali de maior concentração na água-marinha, possibilitando classificá-la como berilo sódico. A 
densidade aumenta com a incorporação de álcalis, variando de 2,72 a 2,80 g/cm3 e é superior à maioria dos valores determinados para águas- 
marinhas de outros pegmatitos de Minas Gerais. Os índices de refração são ne=l ,569 - 1,579 e nw=l,573 - 1,581 e a birrefringência varia de 
0,002 a 0,008. Verifica-se que os índices de refração aumentam com o teor de BeO. 
A cor da água-marinha varia de azul muito pálido a azul médio ou azul esverdeado. Os espectros Mõssbauer obtidos à temperatura ambiente 
e 80 K mostram predominância de íons cromóforos Fe2+ e sugerem a existência de ferro tanto no sítio octaédrico quanto nos canais estruturais. 
Estes estudos indicam que a incorporação de Fe3+ pode causar mudança da cor azul mais escura para azul-clara. 
Com base na composição da água-marinha os pegmatitos classificam-se como do tipo estéreis, isto é, pobres em álcalis raros (Li, Rb e Cs), 
sendo, portanto, pouco diferenciados. A mineralogia relativamente simples desses pegmatitos, nos quais minerais como lepidolita, espodomênio 
ou seja minerais de Li estão ausentes, confirmam essa classificação. Portanto, a composição do berilo pode ser usada como traçador na 
prospecção de pegmatitos com diferentes graus de diferenciação e, conseqüentemente, com diferentes tipos de mineralizações. 
Palavras-chave: Água-marinha, pegmatito, geoquímica, propriedades físicas, espectros Mõssbauer, Pedra Azul, Província Pegmatítica Oriental, 
Minas Gerais 
ABSTRACT CHEMICAL-MINERALOGICAL CHARACTERIZATION AND MÖSUER SPECTROSCOPY OF AQUAMARINE 
FROM PEDRA AZUL, NORTHEAST OF MINAS GERAIS Aquamarines from three pegmatites located the vicinities of the Pedra Azul 
city, Minas Gerais state, were investigated in terms of chemical composition, physical properties and Mossbauer spectroscopy. The small 
lenticular pegmatite bodies are usually less than 5m wide and exhibit a conspicuous mineralogical and textural zoning. The last thermal event 
in these pegmatites, determined by K-Ar method in muscovite, is of Neoproterozoic age, coincident with the late stages of the Brasiliano tectono- 
metamorphic cycle. 
Chemical analyses showed that sodium is the alkali with higher contents in the aquamarines, thus enabling their classification as sodic beryls. 
In zoned samples there is an increase of Fe as well as Mn from center to border, while no systematic variation could be detected for other 
elements. The specific gravity of 2.72 to 2.80 g/cm3 is higher than the values determined for samples from other pegmatites of Minas Gerais. 
The refraction indices are ne= 1.569 - 1.579 and nw= 1.573 - 1.581 and the birefringence varies from 0.002 to 0.008. The refraction indices 
increase with the BeO content. 
The color of aquamarines varies from medium to light blue, sometimes greenish blue. Mossbauer spectra obtained at room temperature and at 
80 K show that Fe2+ is the main cromophore-ion and suggest that the iron is present in octahedral sites as well as in the structural channels. 
Mossbauer spectra also indicate that the incorporation of Fe3+ may cause a shift from deep blue to light blue colors. 
Based on their aquamarine composition the pegmatites were classified as barren, poor in rare alkalis (Li, Rb, Cs) and therefore little 
differentiated. The relatively simple mineralogy and the lack of lithium minerals such as lepidolite and spodumene confirm this classification. 
Thus, the composition of beryl can be used as a tracer for the prospection of pegmatites with different degrees of differentiation and consequently 
with different types of mineralization. 
Keywords: Aquamarine, pegmatite, geochemistry, physical properties, Mossbauer spectra, Pedra Azul, Oriental Pegmatitic Province, Minas 
Gerais 

INTRODUÇÃO Berilo é um silicato de alumínio e berílio, de fór- 
mula química ideal Be3Al2Si6O18, encontrado em rochas pegmatíticas 
e, mais raro, também em granitos e riolitos. As variedades em tonali- 
dades intensas de azul (água-marinha), rosa (morganita) e verde (esme- 
ralda) constituem gemas de grande valor. A presença de íons alcalinos 
e alcalinos terrosos, água e outros elementos como Cr, Fe, Mg e Mn 
como substituições isomórficas dentro da estrutura do cristal ocasiona 
variações nas propriedades como cor, densidade e constantes 
reticulares (Staatz et al. 1965, Sampaio Filho & Sighinolfi 1973, 
Cerny & Hawthorne 1976). As substituições isomórficas são controla- 
das pelo grau de evolução ou diferenciação dos corpos pegmatíticos 
em que o berilo se cristaliza. Em função da entrada destes elementos 
na estrutura do cristal, Schaller et al. (1962) sugerem a fórmula 
R1+Be R3+R2+Si6O18 para o berilo, onde R1+ = Na, K, Cs; R2+ = Fe, 
Mn, Mg e R3+ = Al, Fe, Cr, Sc. Os íons alcalinos e alcalinos terrosos 
chegam a atingir até 8% em peso (Folinsbee 1941) e são utilizados 
para classificar os berilos (Beus 1966, Cerny 1975, Sarbajna et al. 
1999). Os íons divalentes comumente entram no sítio octaédrico em 
substituição ao Al. 

A cor na água-marinha, que é a variedade azul ou azul-esverdeada 
do berilo, é causada por íons Fe2+ associados ou não a Fe3+: i) como 
substituição no sítio octaédrico do alumínio; ii) como substituição no 
sítio tetraédrico do berílio; iii) encaixados nos canais da estrutura; iv) 
como resultado da transferência de carga entre íons Fe2+-Fe3+ adjacen- 
tes, em qualquer um dos sítios citados (Price et al. 1976, Parkin et al. 

1977, Goldman et al. 1978, Blak et al. 1982, Fontan & Fronsolet 
1982). Na literatura há divergências em relação à posição estrutural 
dos íons ferro que causam a cor azul. Wood e Nassau (1968) afirmam 
que a cor da água-marinha é resultante da presença de 0,1 a 0,3% (em 
peso) de Fe2+ no sítio B (000) dos canais axiais e que o Fe2+ no sítio 
A (00'/4) dos canais ou substituindo o Al não produz cor no berilo. 
Estes autores concluíram também que Fe3+ substituindo Al causa cor 
verde ou amarela. Blak et al. (1982) mostraram através de estudos de 
ressonância paramagnética de elétrons que em berilo azul o Fe3* subs- 
titui o Al e, em berilo verde, o Fe3+ está localizado nos canais estrutu- 
rais entre os anéis de silício. Schmetzer et al. (1974) propuseram que 
além dos íons Fe produzirem cor na água-marinha, o íon Mn2+ no sí- 
tio octaédrico pode também ser cromóforo desta espécime mineral. 

O objetivo deste trabalho é a caracterização física e química de 
água-marinha de três pegmatitos ao sul da cidade Pedra Azul, extremo 
nordeste de Minas Gerais, que são importantes produtores desta gema. 
Os estudos visam contribuir para o entendimento da cor da água-ma- 
rinha, mais especificamente da distribuição dos íons cromóforos Fe na 
estrutura cristalina deste mineral e para o entendimento da variação das 
propriedades físicas em função de substituições isomórficas dentro da 
estrutura do cristal. Além disso, pretende-se demonstrar que a compo- 
sição química de água-marinha, em termos de elementos traços, pode 
ser utilizada para classificar os pegmatitos e, portanto, vir a ser uma 
importante ferramenta nos trabalhos de prospecção destes corpos. 
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Caracterização químico-mineralógica e espectroscopia mössbauer de água-marinha da região de Pedra Azul - MG 

ASPECTOS GEOLÓGICOS E GEOCRONOLOGIA Segundo 
Silva Filho et al. (1974), a região nordeste de Minas Gerais é composta 
de granitos, granitóides porfirobíásticos e um complexo gnáissico- 
kinzingítico com granulitos e metamorfítos de médio grau (Figura 1). 
O complexo kinzigítico é constituído de gnaisses bandados e/ou 
migmatizados, com intercalações de níveis de quartzito, rochas 
calciossilicáticas e leucogranitos. Os granitóides, de composição 
granodiorítica e tonalítica, descritos por Almeida & Litwinski (1984), 
são augen-granitóides, granitóides porfirobíásticos e granitóides 
granatíferos. Os corpos graníticos são geneticamente ligados à fase 
tardia a pós-tectônica do ciclo Brasiliano e intrudem as rochas descri- 
tas acima (Litwinski 1985). 

Na região de Pedra Azul afloram inúmeros corpos pegmatíticos en- 
caixados de modo concordante ou discordante em granito-gnaisses e 
em granitos porfïríticos. Quando concordantes, seguem a foliação das 
encaixantes e, quando discordantes, tendem a acompanhar o 
fraturamento regional. 

Os pegmatitos estudados estão encaixados em granitos compostos 
majoritariamente por quartzo, feldspato, granada e biotita. Em função 
da granulação e estrutura, os granitos classificam-se em dois tipos. O 
primeiro apresenta coloração cinza e granulação média/grossa a mui- 
to grossa. É composto de quartzo, plagioclásio e álcali-feldspato e, 
como minerais acessórios, possui biotita, mica branca, titanita, epidoto 
(zoisita e alanita), turmalina, zircão, granada e opacos. Esse granito 
caracteriza-se pêlos fenocristais de álcali-feldspato com até 10 cm de 
comprimento que apresentam uma orientação de fluxo. É comum.a 
presença de xenólitos de gnaisses de granulação fina e cor escura, ri- 
cos em biotita, e de veios pegmatóides e aplíticos. O segundo tipo de 
granito, apesar de apresentar mineralogia idêntica ao primeiro, carac- 
teriza-se por mostrar estrutura mais isotrópica e granulação mais fina, 
com cristais que raramente ultrapassam 2 cm de eixo maior. Não foi 
evidenciada, neste tipo, a orientação preferencial gerada por fluxo, 
característica do primeiro tipo. 

Estudos geocronológicos realizados por Siga Jr (1986) na região do 
vale do Baixo Jequitinhonha indicaram que os corpos graníticos são 
sin a tardi-tectônicos (650-550 Ma) ou pós-tectônicos (500 a 450 Ma.) 
em relação ao ciclo Brasiliano. 

Os pegmatitos estudados estão localizados na região da cidade de 
Pedra Azul, Minas Gerais e são denominados Palmaço, Poço Redon- 

do e Barreiro (Figura. 1). São corpos lenticulares de até 5 metros de 
largura e com zonamento mineralógico e estrutural bem definidos 
(Viana 1997). Apresentam direção N-S com mergulhos variando de 20 
a 60° para W. Na Tabela l tem-se a compilação da mineralogia das 
diferentes zonas, que é praticamente idêntica nos três pegmatitos. A 
mineralogia é simples, composta basicamente por quartzo, feldspato 
potássico e albítico tendo, como minerais acessórios, mica (principal- 
mente moscovita), berilo/água-marinha, turmalina, fluorita, topázio 
incolor, pirita e hematita. A maior variação está no pegmatito Barreiro, 
em função da presença da hematita nas duas primeiras zonas e ainda da 
presença de fluorita e topázio incolor na zona intermediária. 

Análises geocronológicas K-Ar em moscovita da zona marginal de 
pegmatitos da região de Pedra Azul, realizadas no âmbito deste traba- 
lho resultaram em idade de aproximadamente 499 ± 4Ma para o últi- 
mo evento termal a que estes pegmatitos foram submetidos. Essa idade 
está em conformidade com resultados obtidos para outros pegmatitos 
da Província Pegmatítica Oriental de Minas Gerais (Sá 1977, Marciano 
et al. 1994,Bilal et al 1995). 

MÉTODOS ANALÍTICOS As medidas dos índices de refração e 
da densidade (método hidrostático) da água-marinha foram realizadas, 
respectivamente, em refratômetro Topcon e balança de Jolly. 

Os difratogramas de raios X foram obtidos num difratômetro de 
marca Rigaku, modelo Geigerflex Dmax/B, operando a 45 KV, 15 mA 
e radiação Cu K?. 

Obtiveram-se os espectros Mössbauer à temperatura ambiente e 80 
K em um espectrômetro do Departamento de Química da Universidade 
Federal de Ouro Preto, operando com aceleração constante e um sinal 
de referência triangular. O espectro a 4.2 K foi obtido no Laboratório 
de espectroscopia Mõssbauer da Universidade de Gent, Bélgica. A 
calibração da velocidade foi obtida a partir do espectro Mössbauer do 
?-Fe à temperatura ambiente. Os valores dos desvios isoméricos são 
relativos ao ferro metálico. 
As análises químicas foram obtidas por espectrofotometria de absorção 
atómica, espectroscopia de fluorescência de raios X e espectroscopia 
de absorção por plasma (ICP). As análises pelo primeiro método foram 
feitas no Departamento de Geologia da Universidade Federal de Ouro 
Preto e as demais, respectivamente no Centro de Desenvolvimento de 
Tecnologia Nuclear/Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) 

Tabela I: Mineralogia das diversas zonas dos pegmatitos estudados da região de Pedra Azul. 
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Figura 1: Mapa geológico simplificado da área a sul de Pedra Azul, com lo- 
calização dos corpos pegmatíticos estudados (modificado de Pinto et ai. 
7995; 

Tabela 2: Composição química de águas-marinhas dos pegmatitos da região 
de Pedra Azul, MG. Dados obtidos por: * - Fluorescência de raios X; ** - Ab- 
sorção Atómica; *** -1 CP. Os óxidos são expressos em % peso e os elemen- 
tos, em ppm. 

 

em Belo Horizonte e no Laboratório de Mineralogia e Geoquímica do 
Instituto de Mineralogia e Minerais Industriais da Universidade Téc- 
nica de Clausthal, Alemanha. As análises para datação radiométrica K- 
Ar em moscovita foram feitas na Bundesanstalt für 
Geowinssenschaften und Rohstoffe, em Hannover, Alemanha. 

Características macroscópicas da água-MARINHA    Os 
cristais de água-marinha são encontrados na zona intermediária dos 

pegmatitos (Tabela 1), no contato desta tanto com o núcleo como com 
a zona mural e também em corpos de substituição. Os cristais são 
prismáticos e relativamente pequenos, com até 5 cm de comprimento 
e 3 cm de diâmetro, alcançando, às vezes, até 20 cm de comprimento 
por 12 cm de diâmetro. Os cristais menores são água-marinha mais 
límpida, muitas vezes aproveitada como gema, cuja cor varia de azul 
muito clara, azul média a azul-esverdeada. Já os maiores apresentam a 
mesma variação de cor, porém são leitosos devido ao grande número 
de inclusões e geralmente muito fraturados. Alguns cristais mostram 
um zonamento concêntrico perpendicular ao eixo c. Em corpos de 
substituição apresentam, algumas vezes, superfícies corroídas, adqui- 
rindo um aspecto estriado. 

COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA ÁGUA-MARINHA A Tabela 2 
traz os resultados das análises químicas de amostras selecionadas de 
águas-marinhas. Os teores de BeO foram determinados pelo método 
de ICP , enquanto que os elementos Na, K, Li, Cs e Mg foram anali- 
sados por absorção atómica. Os demais, isto é, Si, Al, Rb, Fe, Mn e Cr 
foram analisados por fluorescência de raios X. 

Verifica-se na Tabela 2 que o sódio é o álcali mais abundante, em- 
bora com uma ampla variação de cerca de 0,53 a 2,83% (Na2O). Os 
teores de Li e Rb são baixos, atingindo no máximo 45 e 65 ppm, res- 
pectivamente. O Cs varia de teores situados abaixo do limite de 
detecção até 1289 ppm. 

Uma nítida correlação negativa entre os teores dos óxidos BeO e 
A12O3 foi observada (Figura 2), mostrando uma possível substituição 
isomorfica entre estes elementos. Berilos com variações semelhantes já 
foram descritos por outros autores (Beus 1966 e Evans & Mrose 

 
Figura 2: Variação de BeO e FeO emfunfdo do teor de Al2O3 em amostras de 
água-marinha selecionadas de diferentes pegmatidos, conforme dados da 
Tabela 2. A linha solida representa o melhor ajuste linear de acordo com a 
equação: BeO = 43,8 - 1,60x A12O.3 (r = 0,94 ; n = 8). 
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1968). Analisando a variação do FeO em relação à do A12O3 (Figura 
2), o qual comumente entra como substituição octaédrica no lugar do 
A12O3, observa-se que não é possível estabelecer uma correlação entre 
estes óxidos. Esta ausência de uma correlação substitucional pode ser 
interpretada como indício da presença de pelo menos uma parte dos 
íons ferro nos canais e não na posição octaédrica. 

PROPRIEDADES FÍSICAS DA ÁGUA-MARINHA Amostras 
selecionadas de água-marinha foram caracterizadas quanto a cor, peso 
específico e birrefringência (Tabela 3). 

O pegmatito Barreiro é portador de água-marinha de melhor qua- 
lidade gemológica, na maioria das vezes com tonalidade azul média. 
Água-marinha do pegmatito Poço Redondo tem cor azul clara a mui- 
to clara e a do pegmatito Palmaço é azul muito clara a azul-esverdeada. 

A densidade varia de 2,72 a 2,80 g/cm3, que é superior à obtida 
para águas-marinhas de outros pegmatitos do estado de Minas Gerais, 
com valores médios de 2,672 e 2,69 g/cm3 (Correia Neves et al 1984, 
Graziani & Di Giulio 1979, respectivamente). Para as amostras do 
pegmatito Poço Redondo verifica-se que existe uma fraca correlação 
entre a densidade e o teor de álcalis na estrutura, mas nenhuma relação 
foi observada para o FeO , (Fig. 3). Este tipo de correlação entre álca- 
lis e densidade já foi observada por Schaller et al. (1962) e mais recen- 
temente por Narendra e Sabastian (1998). Além disso, Cerny e 
Hawthorne (1976) e Cerny e Turnock (1975) mencionam que há au- 
mento da densidade com o índice de refração e que este cresce com a 
incorporação de álcalis e água na estrutura do berilo. 

Os índices de refração em direção ao raio extraordinário variam de 
1,569-1,579 e, em direção ao raio ordinário, de 1,572-1,581. A 
birrefringência varia de 0,002 a 0,008 (Tabela 3). Conforme observado 
por Beus (1966), o conteúdo de BeO influi no índice de refração e na 
densidade. Nas amostras estudadas não foi possível estabelecer uma 
correlação do BeO com a densidade, mas apenas com o índice de re- 
fração como mostra a Figura 4. 

ESPECTROSCOPIA MÕSSBAUER O primeiro estudo 
criterioso por espectroscopia Mossbauer em uma amostra natural de 
berilo foi realizado por Price et al. (1976), mas nenhum ajuste 

 

Tabela 3: Propriedades físicas de amostras selecionadas de água-marinha da
região estudada. 

Figura 3: Variação dos teores de álcalis e de ferro em função da densidade de 
água-marinha. A linha sólida representa o melhor ajuste linear (r = 0,87; n 
= 4) dos dados do Pegmatito Poço Redondo. 

computacional satisfatório, bem como uma explicação aceitável para o 
formato dos espectros, foram oferecidos. Alguns outros trabalhos 
posteriores mostram espectros similares, mas informações importantes 
tais como a localização e a distribuição dos íons ferro na estrutura ain- 
da não foram obtidas. 

Espectros Mõssbauer de várias amostras de berilo destes 
pegmatitos e de pegmatitos de outras regiões foram coletados em dife- 
rentes temperaturas. Os espectros da amostra RB-1 (cor azul média), 
R l O-1 (cor azul muito clara), e da amostra RBLF (cor azul escura) 
estão mostrados na Figura 5. Esta última amostra provém da região de 
Araçuai, e seu espectro à temperatura ambiente mostra de maneira ní- 
tida que existe uma forte assimetria nas imensidades do dubleto com 
desdobramento quadrupolar próximo de 2,5 mm/s. Esta característica 
parece ser comum a todos os berilos. A assimetria diminui com a tem- 
peratura, mas somente a 4.2 K observa-se um dubleto simétrico (Figu- 

Tabela 4: Resultados dos espectros Mossbauer de amostras selecionadas de água-marinha. O desdobramento quadrupolar (?EQ) e o desvio isomérico (?) são 
dados em mm/s, e as áreas relativas (S) estão expressas em %. 
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Figura 4: Variação do índice de rejração em função do teor de BeO das 
águas-marinhas estudadas. A linha sólida representa o melhor ajuste linear 
de acordo com a equação: ή = 1,54 + 0,0027x BeO (r = 0,8; n = 8). 

rã 5). A presença majoritária de Fe2+ nesta amostra é óbvia em ambas 
temperaturas, mas a existência de Fe3+ é melhor observada no espec- 
tro obtido a 4,2 K. 

Os espectros da amostra RB-1 à temperatura ambiente e 80 K são 
similares e mostram a existência de pelo menos dois dubletos, sendo 
que os parâmetros preliminares obtidos dos ajustes estão listados na 
Tabela 4. Os valores dos desvios isoméricos são característicos de 
Fe2+, não existindo nenhuma indicação da presença de Fe3"1" na amostra 
RB-1. 

O espectro da amostra R l O-1 à temperatura ambiente é diferente do 
espectro da RB-1, conforme mostrado na Figura 5. Os dois dubletos 
referentes a Fe2+ da amostra RB-1 são menos intensos na R10-1, en- 
quanto que a absorção central se mostra bastante alargada. Os espec- 
tros das amostras do pegmatito Poço Redondo são similares ao espec- 
tro da amostra R10-1. Esta intensa absorção central não pode ser de- 
vida somente aos íons ferrosos e de fato o ajuste com um dubleto adi- 
cional para Fe3+ mostra que cerca de 33% da área espectral é devida a 
este componente (Tabela 4). 

Em resumo, na amostra R l O-1, de cor azul muito clara, cerca de 
33% do total de íons ferro está presente como Fe3+, enquanto que a 
amostra RB-1, de cor azul média, apresenta somente os íons Fe2"1". 
Estes estudos mostram claramente a predominância de íons 
cromóforos Fe2+ nas amostras investigadas, mas a complexidade dos 
espectros não permitiu uma definição sobre a sua localização na estru- 
tura dos cristais. A existência de dois dubletos de Fe2+, além do aspec- 
to pouco comum dos espectros à temperatura ambiente, sugere a exis- 
tência de ferro tanto no sítio octaédrico quanto nos canais. Uma con- 
clusão definitiva sobre o efeito dos íons férrico e ferroso na cor das 
águas-marinhas somente poderá ser obtida com a realização de espec- 
tros Mõssbauer em outras amostras de cores similares. 

CLASSIFICAÇÃO DOS PEGMATITOS E ÁGUAS-MARINHAS 
Segundo a classificação para berilos de Beus (1966), modificada por 
Cerny (1975), as águas-marinhas estudadas podem ser classificados 
como do tipo 3, isto é, como berilos sódicos, muito embora o teor 
máximo de l % em peso do elemento sódio, estipulado naquela classi- 
ficação, seja ultrapassado em algumas amostras, podendo atingir até 
2,1% (Tabela 2). 

Os pegmatitos estudados classificam-se como do tipo estéreis (Fig. 
6), pois as águas-marinhas caem dentro do campo A do diagrama de 
Trueman & Cerny (1982). Segundo estes autores, pegmatitos deste 
campo são pobres em álcalis raros (Li, Rb e Cs), sendo, portanto, pou- 
co diferenciados. Os três pegmatitos possuem uma mineralogia relati- 
vamente simples e minerais de Li como espodumênio e lepidolita são 
inexistentes (Tabela 1), confirmando a classificação acima. 

CONCLUSÕES Os pegmatitos Poço Redondo, Barreiro e 
Palmaço, região de Pedra Azul, são importantes produtores de água- 

Valoctdad* (mm/s) 

Figura 5: Espectros Mossbauer de algumas amoslrus selecionudas de berilo. 

marinha, que embora de tamanho relativamente pequeno, é de boa 
qualidade gemológica. A idade do último evento termal a que os 
pegmatitos foram submetidos, determinada pelo método K-Àr em 
moscovita, é neoproterozóica. Esse evento coincide com o final do 
ciclo Brasiliano, o que está de acordo com as idades obtidas para ou- 
tros pegmatitos da Província Pegmatítica Oriental. 
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Os pegmatitos classificam-se, com base na composição química da 
água-marinha, como pouco evoluídos e, portanto, pobres em álcalis 
raros (Li, Rb e Cs). Essa classificação é corroborada pela mineralogia 
relativamente simples dos pegmatitos, mostrando que a composição de 
berilos pode ser um bom indicador da natureza do pegmatito e, conse- 
qüentemente, ser utilizada como um traçador na prospecção destes 
corpos. 

As amostras de água-marinha caracterizam-se pêlos elevados teores 
de sódio, classificando-as como berilos do tipo sódico. Análises por 
espectroscopia Mõssbauer mostram que Fe2+ é o principal íon 
cromóforo e que a simultânea presença de Fe3+ tende a acarretar uma 
cor azul mais pálida. A complexidade dos espectros à temperatura 
ambiente sugere que o ferro está localizado tanto nos canais estruturais 
quanto no sítio octaédrico da água-marinha. 
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Figura 6: Classificação dos pegmatitos estudados com base na composição 
química da água-marinha, no diagrama modificado de Trueman & Cerny 
(J 982). As águas-marinhas analisadas caem no campo A, dos pegmatitos es- 
téreis. 
A: Pegmatitos com minerais de Be, Nb, Ta, mas pobres em álcalis raros 
(pegmatitos "estéreis") 
B: Pegmatitos portadores de minerais Be, Nb, Ta e ricos em álcalis raros 
C: Pegmatitos mineralizados em espodumênio 
D: Pegmatitos ricos em minerais de Li, Rb, Cs, Be e T 
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