
  

AMAZONITIZAÇÃO EM GRANITO RESULTANTE DA INTRUSÃO DE PEGMATITOS 

HANNA JORDT-EVANGELISTA1, JULIO CESAR-MENDES2 & ANA LUISA COSSO LIMA2 
ABSTRACT AMAZONITIZATION IN GRANITE RESULTING FROM THE INTRUSION OF PEGMATITES Borrachudos-type granite 
from Santa Maria do Itabira in Minas Gerais is cut by amazonite-bearing pegmatites, being marginally transformed into a green granite due to 
amazonitization. This paper deals with the processes and the mineralogical and chemical variations involved in the transformation of the normal 
granite into a green granite. 
The meter-wide pegmatite is composed of decimeter-large amazonite crystals of intense green color, cleavelandite, biotite, quartz and small 
amounts of black tourmaline, galena, fluorite and anatase. 
The alkaline anorogenic granite is composed of quartz, nearly pure albite, microcline with triclinicities of 0.68 to 0.93, Fe-biotite and accessory 
minerals. The mean SiO2 content is 74 weight %, but in quartz-poor samples it decreases to 62%. MgO is very low (< 0.05 weight %), 
Fe2O3total , reaches 4.4% and alkalis 8.5%. A strong negative Eu anomaly could be due to the retention of Eu in the calcic plagioclases left over 
in restmc rocks which generated the alkaline magma by partial melting. 
The intensity of the green color in the granite increases towards the pegmatite contact. Chemically this color variation is accompanied by an 
increase in the Pb (and to a lesser extent also in Rb) contents, while no difference could be registered for the major and other trace elements. 
Pb varies from 37 ppm to 302 ppm, reaching 406 ppm in the amazonite. It is possible that the subsolidus introduction of not only Pb but also 
of water from the pegmatite into the country rock was responsible for the generation of H,O - Pb pairs in the microcline, which are postulated 
in the current literature as being the cause of the green color of amazonites. Considering the relatively low temperatures of pegmatitic magmas 
and the massive structure of the granite the metasomatic process of amazonitization was very efficient since the aureoles locally reached a width 
equal to the width of the pegmatite. 
Keywords: amazonite, metasomatism, lead, pegmatite, granite, Borrachudos, Santa Maria do Itabira. 
RESUMO Granito do tipo Borrachudos de Santa Maria do Itãbira, Minas Gerais, cortado por amazonita pegmatitos foi transformado mar- 
ginalmente em granito verde em decorrência de amazonitização. Este trabalho trata dos processos e das variações mineralógicas e químicas en- 
volvidos na transformação do granito normal em granito verde. 
O pegmatito contém cristais de amazonita de tamanho decimétrico e intensa cor verde, cleavelandita, biotita, quartzo e pequenas quantidades 
de turmalina preta, galena, fluorita e anatásio. 
O granito anorogênico alcalino é composto de quartzo, albita quase pura, microclina com triclinicidades variando de 0,68 a 0,93, Fe-biotita e 
minerais acessórios. O teor de SiO2 médio é de 74% em peso, mas em amostras empobrecidas em quartzo o teor cai para 62%. MgO é muito 
baixo (<0,05% em peso), Fe2O3total chega a 4,4% e os álcalis perfazem até 8,5% (em peso). O granito apresenta uma forte anomalia negativa 
de Eu, possivelmente decorrente aã retenção deste elemento em plagioclásio cálcico remanescente no restito da rocha geradora do magma al- 
calino por fusão parcial. 
A intensidade da cor verde no granito aumenta na direção do contato com o pegmatito. Quimicamente, esta variação de cor é acompanhada de 
um aumento no teor de Pb (e, em menor escala, também de Rb), enquanto que não se registraram variações para os elementos maiores e outros 
traços. O Pb varia de 37 ppm no granito branco até 302 ppm no tipo mais verde, chegando a 406 ppm na amazonita. É possível que a introdução, 
no estágio sub-sólido, de Pb e água na encaixante granítica durante a intrusão dos pegmatitos foi responsável pela geração de pares H O-Pb na 
microclina, que são reportados na literatura como sendo a provável causa da cor verde em amazonitas. Considerando as temperaturas relativa- 
mente baixas de magmas pegmatíticos e a estrutura maciça do granito, o processo metassomático responsável pela amazonitização foi bastante 
eficiente, já que as auréolas alcançam localmente largura equivalente à do próprio pegmatito. 
Palavras-chave: amazonita, metassomatismo, chumbo, pegmatito, granito, Borrachudos, Santa Maria do Itãbira. 

INTRODUÇÃO Este trabalho versa sobre processos de 
amazonitização em rochas graníticas, ou melhor, de transformação de 
um granito normal, com feldspatos brancos, em granito verde portador 
de amazonita, em decorrência da intrusão de pegmatitos mineralizados 
em amazonita. São descritas as características mineralógicas e quími- 
cas das variedades branca e verde do granito, além de se abordar uma 
discussão sobre a origem da cor verde das rochas. 

A região estudada está localizada no município de Santa Maria do 
Itabira (MG), na Fazenda Providência, 17 km a sul de Ferros (Fig. 1), 
onde ocorrem dois garimpes de amazonita em pegmatitos que cortam 
o granito Borrachudos. Este tipo de granito, definido originalmente por 
Dorr e Barbosa (1963) na região a NW de Itabira, aflora por uma re- 
gião de 140 x 65km de Santa Bárbara (a sul) até Sabinópolis (a norte) 
(Fernandes et al. 1995a,b). A idade do granito Borrachudos é 
Mesoproterozóica (~l,7Ga, Dossin et. al. 1993). Trata-se de um gra- 
nito anorogênico de afinidade alcalina, geneticamente relacionado à 
abertura do rift Espinhaço (Chemale Jr. 1987, Dossin et al. 1993, 
Fernandes et al. 1995b, Dussin et al. 1997). A geração dos pegmatitos 
da Província Pegmatítica Oriental de Minas Gerais, incluindo os do 
distrito pegmatítico de Santa Maria do Itabira, deu-se no ciclo 
Brasiliano, conforme sugerem datações de Bilal et al. (1995) em 
monazita (531±22 Ma), bem como de Marciano et al. (1993) em 
moscovita(519±10Ma). 

ROCHAS PORTADORAS DE AMAZONITA Dois corpos de 
amazonita pegmatitos vêm sendo explotados para peças de coleção e 
matéria prima para artesanato. A amazonita é de excelente qualidade 
por apresentar uma intensa cor verde a verde-azulada e por aparecer 

 

Figura 1 - Localização do Garimpo de Amazonita da Fazenda Providência 
(geologia simplificada de Pedrosa-Soares et al. 1994). 
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em cristais até decimétricos muito bem formados. Os pegmatitos são 
tabulares, têm orientação geral NE e mergulhos de cerca de 55° para 
SE, com até 2m de largura e ramificações de menor espessura. Os 
pegmatitos são discordantes em relação à foliação do granito e o seus 
contatos são abruptos. Xenólitos do granito dentro dos pegmatitos são 
comuns. 

Os pegmatitos são do tipo simples e contêm, além da amazonita, 
cleavelandita incolor, biotita em placas que chegam a 3 decímetros de 
diâmetro e quartzo em intercrescimento gráfico com amazonita. Mine- 
rais acessórios são turmalina negra, fluorita, anatásio e galena. Esta 
última reflete o maior enriquecimento em Pb dos pegmatitos estudados 
no presente trabalho, em relação àqueles sem galena descritos por 
Marciano et al. (1994). 

A litologia encaixante dos amazonita pegmatitos é o granito 
Borrachudos. A rocha tem textura granular subédrica média, com cris- 
tais de 2 a 3 mm em média. Quartzo e feldspato potássico podem atin- 
gir até 12 mm. Os cristais de feldspato potássico e de albita são tipica- 
mente euédricos em relação ao quartzo (Fig. 2). Uma incipiente 
foliação é conferida pela orientação preferencial planar de agregados 
lenticulares de biotita castanha, a qual constitui até 5% (em volume) da 
rocha. Quartzo, microclina e plagioclásio perfazem a quase totalidade 
da rocha (-90-95% em volume) e ocorrem em proporções semelhan- 
tes. De forma localizada, a percentagem de quartzo diminui e a rocha 
passa a ser quartzo sienito. O plagioclásio tem macias polissintéticas 
do tipo albita e a sua composição é próxima da albita pura (Tabela 1). 
Os cristais de albita tendem a ser euédricos em relação ao quartzo (Fig. 
2) e à microclina, em uma típica textura magmática. Não foram obser- 
vadas, nas rochas estudadas, evidências texturais de substituição de 
plagioclásio por microclina conforme descritas em ocorrências deste 
granito em outros locais (Schorscher 1975, Machado 1998), sugerin- 
do uma origem metamórfica-metassomática para o granito 
Borrachudos (Schorscher 1975). No caso presente, uma génese por 
cristalização magmática é indicada. 

 
Figura 2 - Fotomicrografia da textura magmática do granito Borrachudos, 
mostrando plagioclásio (P) e microclina (M) euédricos e quartzo (Q) 
intersticial. Escala=400µm, luz polarizada cruzada. 

Os minerais acessórios são zircão, opacos (magnetita, ilmenita e 
sulfetos) e fluorita, a qual pode ser considerada como um mineral di- 
agnóstico do granito Borrachudos mesmo quando este se apresenta 
gnaissificado devido a processos de milonitização. Hornblenda e 
allanita têm ocorrência local. Minerais de alteração/substituição ocor- 
rem próximo aos pegmatitos, como clorita (em substituição parcial à 
biotita), mica branca (como sobrecrescimento de biotita) e mais raro 
carbonato (como preenchimento de fraturas). 

Junto aos amazonita pegmatitos, os feldspatos brancos do granito 
Borrachudos adquirem cor verde, cuja intensidade diminui com a dis- 
tância ao contato. A cor verde ocorre no feldspato potássico e a albita 
permanece com a cor branca. A auréola verde no granito tem largura 
variável, não ultrapassando l a 2 metros nos locais estudados. A auré- 
ola tem largura heterogénea, não permitindo sua explotação como ro- 
cha ornamental. 

AMAZONITA É uma variedade de feldspato potássico de cor ver- 
de a verde-azulada. Na definição original de Breithaupt (1847) e se- 

gundo recomendação de Petrov et al. (1993) o feldspato é triclínico e, 
portanto, é uma variedade de microclina. No entanto, o nome 
amazonita vem sendo utilizado também para feldspatos potássicos do 
sistema monoclínico (ortoclásio) ou mesmo para feldspatos sódicos do 
tipo albita (Cech et al. 1971 , Hofmeister & Rossman 1985, Stevenson 
& Martin 1986), desde que verde, verde-azulada ou azul. 

A causa da cor na amazonita vem sendo motivo de polémica desde 
Breithaupt (1847), o qual a atribuiu ao cromóforo Cu. Outros 
cromóforos aventados (Petrov et al. 1993, Hofmeister & Rossman 
1983) são Fe, Cs, Tl, Rb, Ba e Pb, além de defeitos estruturais. Atual- 
mente há quase um consenso de que o Pb seria o elemento gerador da 
cor, pois amazonitas contêm teores muito maiores deste elemento (até 
2 % em peso, Stevenson & Martin, 1986) do que as variedades bran- 
cas. No entanto, sabe-se que alguns feldspatos brancos também são 
enriquecidos em Pb, ou que num mesmo cristal com irregular distribui- 
ção de cor, as porções verdes e as brancas apresentam teores similares 
daquele elemento (Stevenson & Martin 1986). O íon Pb2+ não pode ser 
o causador da cor, pois a sua transição eletrônica ocorre na faixa do 
ultravioleta. No entanto, alguns estudos afirmam (Hofmeister & 
Rossman 1983, 1985) que a cor pode ser causada pela presença de Pb 
em associação com água de cristalização. Pb bivalente e água substi- 
tuiriam, num primeiro estágio, o K no feldspato: 

 
A seguir a água sofreria uma dissociação radioativa causada por 

raios-y oriundos de 40K, agindo como catalisadora tanto no processo 
de redução do Pb2+ para Pb1+ quanto de oxidação para Pb3+. A cor da 
amazonita é então atribuída por Hofmeister & Rossman (1983, 1985) 
a centros de cor associados à transição eletrônica envolvendo PbJ+ (ou 
Pb1+). Neste caso a ausência de cor verde em feldspatos com altos te- 
ores de Pb pode ser atribuída a insuficientes quantidades de água na 
estrutura cristalina. 

Em estudos mais recentes baseados em análises de EPR (ressonân- 
cia paramagnética) Petrov et al. (1993) afirmam que a causa da cor em 
amazonita triclínica, isto é, em microclina verde, são centros de cor 
associados a pares [Pb-Pb]3+. Como em outros tipos de feldspatos 
verdes de estrutura cristalina diferente (ortoclásio, albita) a causa da 
cor não poderia ser causada por estes pares, Petrov et al. (1993) suge- 
rem que o termo amazonita seja restrito aos tipos triclínicos. No enten- 
der dos autores do presente trabalho, porém, esta restrição é inoportu- 
na, pois implicaria em determinar-se primeiro a estrutura cristalina do 
mineral para então dar-se um nome às variedades verdes de feldspato, 
o que nem sempre é possível. 

Nos pegmatitos e no granito da região estudada a amazonita ocor- 
re como cristais com macias em grade bem desenvolvidas e com abun- 
dante pertita na forma de venulações. Análises de difratometria de rai- 
os X mostram que a triclinicidade ∆, calculada segundo a fórmula de 
Goldschmidt & Laves (1954), varia de 0,68 a 0,93, indicando uma 
microclina do tipo intermediário a triclínica. Segundo Hofmeister & 
Rossman (1985) o grau de ordem-desordem Al-Si exerce influência no 
comprimento de onda absorvido pela amazonita e, portanto, no matiz 
da cor. Eles mostram que amazonitas azuis são microclina s. s., isto é, 
possuem triclinicidade máxima (∆ ~l), enquanto que os tipos verdes 
são ortoclásio, com ∆ ~0,6 a 0,8. Essa tendência foi confirmada nas 
amazonitas analisadas, pois as variedades com triclinicidades menores 
(∆ ~0,68 a 0,85), e que são encontradas nos pegmatitos, são verdes, 
enquanto a amazonita do granito, que possui triclinicidade muito ele- 
vada (∆ =0,93), é verde-azulada. 

Análises de microssonda eletrônica foram realizadas em feldspatos 
(Tabela 1) de amostras selecionadas dos dois tipos de granito (normal 
e amazonitizado) e do pegmatito. Os dados de química mineral foram 
obtidos no Laboratório de Microssonda Eletrônica do Instituto de 
Geociências da Universidade de Brasília, num equipamento Cameca 
modelo SX 50, operado a 15kV, 25nA e l Os. 

Os feldspatos (Tabela l ) das variedades de granito (normal e verde) 
e do pegmatito são de dois tipos, feldspato potássico (microclina) e 
feldspato sódico (albita), cujas composições são, respectivamente, 
muito próximas às fórmulas teóricas dos componentes puros Or 
(=KAlSi3O8) e Ab (=NaAlSi3O8). Em termos de elementos maiores, 
portanto, não há diferenças composicionais marcantes entre os 
feldspatos das diferentes litologias. A amazonita do pegmatito apresen- 
ta abundante pertita na forma de venulações, o que se reflete no seu 
teor de Na2O de quase 2% em peso (Tabela 2, amostra AM). Nos ré- 
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Tabela 1 - Composição química (% peso) e molecular (mol %) média de feldspatos branco e verde do granito Borrachudos e da amazonita do pegmatito (n" 
de análises entre parênteses, σ = desvio padrão). 

  

sultados das análises de microssonda (Tabela 1) este teor aparece me- 
nor, pois as áreas selecionadas para análise não continham exsolução 
pertítica. Em termos de elementos-traço, verifica-se que os resultados 
analíticos mostram uma considerável dispersão indicada pêlos desvi- 
os-padrão relativamente elevados, pois a microssonda eletrônica não é 
um equipamento adequado para análise de baixas concentrações. Ape- 
sar desta limitação, nota-se que o plagioclásio tende a ser empobrecido 
em Ti, Ba, Rb e Pb em relação ao feldspato potássico. Comparando o 
feldspato potássico branco com o verde e levando-se em conta os va- 
lores dos desvios-padrão, verifica-se uma tendência do verde ser mais 
enriquecido em Pb e Rb do que o branco, enquanto que para Zn, Ba e 
Fe2O3 não é possível estabelecer qualquer correlação. Teores relativa- 
mente elevados de Pb e Rb, respectivamente iguais a 406 e 948ppm, 
foram obtidos por análise de ICP e INAA na amazonita do pegmatito 
(amostra AM, Tabela 2). 

GEOQUÍMICA DO GRANITO BORRACHUDOS Análises 
químicas de amostras selecionadas do granito Borrachudos foram ob- 
tidas por XFR na Universidade de Bonn, Alemanha, e por XFR, INAA 
e ICP no Activation Laboratories, Canadá. Na Tabela 2 constam os 
resultados das análises de amostras representativas da zona de transi- 
ção do granito Borrachudos normal (isto é, portador de feldspatos 

brancos) até o granito verde (amazonitizado) próximo ao contato com 
o pegmatito, além de uma amostra de amazonita do pegmatito. 

Em termos de ambiente tectônico, os dados químicos indicam que 
o granito Borrachudos é do tipo anorogênico. Na Figura 3 as rochas 
analisadas caem no campo dos granitos intra-placa de Pearce et al. 
(1984) e Pearce (1996). Esse resultado está de acordo com os de outros 
autores, que interpretam a génese do granito Borrachudos como rela- 
cionada à abertura do rift Espinhaço (Chemale Jr. 1987, Dossin et al. 
1993, Fernandes et al. 1995b, Dussin et al. 1997). 

A Tabela 2 mostra que não há diferenças composicionais significa- 
tivas entre as variedades do granito branco e verde em termos dos óxi- 
dos maiores, exceto pela amostra GR-4, que é enriquecida em biotita 
e álcali-feldspato e empobrecida em quartzo, correspondendo, portan- 
to, a um quartzo sienito verde. O granito é rico em sílica, com teores 
entre 70 e 75% em peso de SiOr Os álcalis somam entre 8 e 9% em 
peso, sendo que K2O>Na2O. O teor de MgO é muito baixo (<0,05% 
em peso). 

Verifica-se que os padrões de distribuição dos Elementos Terras 
Raras (ETR) de cinco amostras de granito (Fig. 4), normalizados aos 
valores de condrito C} de Sun & McDonough (1989), não apresentam 
variações que possam ser correlacionadas à cor. Assim, os diagramas 
para as amostras com feldspatos brancos (amostras GR-3, GR-1 e GR- 
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Tabela 2 - Análises químicas do granito Borrachudos (em ordem crescente de intensidade da cor verde da esquerda para a direita) e de monocristal de 
amazonita do pegmatito (óxidos em % peso, elementos-traço em ppm). 

 
*Quartzo sienito; **Fe2C>3= todo o Fe calculado como Fe   ; PF= perda ao fogo; Cr, Co, V, Au, Ag, As, Br, Ir, Mo, Se, W, 
Bi,, Cd, Cu = abaixo do limite de detecção; nd = não determinado 

2) ficam posicionados entre os dos granitos verdes (amostras GR-4 e 
GR-5). Todas amostras apresentam uma forte anomalia negativa de Eu 
e um enriquecimento dos ETR leves em relação aos pesados. Este 
mesmo tipo de padrão foi encontrado por Chemale Jr. (1987) e Macha- 
do (1998) no granito Borrachudos de outras localidades. Sabe-se que, 
em magmas félsicos, anomalias de Eu bivalente são controladas pêlos 
feldspatos, pois Eu2+ é compatível nestes minerais, sendo incorporado 
preferencialmente em plagioclásio como substituição do Ca2+ 

(Rollinson 1993). Embora o Eu também possa ocorrer no estado 
trivalente, a presença de magnetita nas rochas estudadas indica um 
magma mais reduzido, favorecendo, portanto, o Eu2+ em detrimento ao 
Eu2+ . A anomalia negativa de Eu no granito Borrachudos pode refle- 
tir um processo de génese do magma por fusão parcial crustal, em que 
o Eu2+ teria ficado retido no plagioclásio cálcico restítico da fonte de 
magma. Quanto à observada tendência a um fracionamento dos ETR 
leves em relação aos pesados (Fig. 4), este pode ser causado pela per- 
manência de piroxênios no restito da fusão parcial, pois os coeficien- 
tes de partição de piroxênios (e, em menor escala, também de 
hornblenda) em relação a fusões graníticas aumentam do La até o Lu 
(Rollinson 1993). 

Os outros elementos-traço (Tabela 2) não mostram, na sua maioria, 

 
Figura 3 - Diagrama Rb vs. Y+Nb (ppm) de Pearce et al. (1984) e Pearce 
(1996) para o granito Borrachudos. Syn-COLG = granitos sin-colisionais; 
WPG = granitos intra-placa; VAG = granitos de arco vulcânico; ORG = gra- 
nitos das dorsais oceânicas; Post-COLG = granitos pós-colisionais. 
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AV1    GR1    GR2   GR3    AV2   GR4   GR5   AV3 

Figura 5 - Variação de Pb e Rb relacionada à intensidade da cor verde no 
granito Borrachudos: AVi,GRi, GRí e GR}: granito com feldspato branco; 
AV2 e GR4 granito com feldspato verde claro; GR5 e AV3: granito com 
feldspato verde intenso 

Figura 4 - Diagrama de Elementos Terras Raras do granito Borrachudos 
normalizado ao condrito C1 de Sun & McDonough (1989). 

variações que possam ser relacionadas à cor. As exceções são o Pb e o 
Rb, que crescem do granito normal até o granito mais verde. Verifica- 
se que os teores de Pb (~ 40 ppm) e Rb (-200 ppm) do granito normal 
são similares aos obtidos em amostras de outras localidades, para as 
quais Machado (1998, p.208) obteve valores médios de Pb= 44ppm e 
Rb= 179ppm, enquanto Chemale Jr. (1987) obteve Pb=34 e 
Rb=285ppm. 

DISCUSSÃO A ausência de evidências de processos de fusão par- 
cial no granito, somada ao fato de os pegmatitos serem claramente 
discordantes e intrusivos (isto é, não poderiam ser pegmatitos 
anatécticos gerados in situ) indicam que a amazonitização deu-se no 
estado sólido, isto é, trata-se de um processo metassomático s.s. No 
intuito de determinar a causa da cor verde no granito fez-se uma aná- 
lise comparativa da composição química do granito normal (com 
feldspato branco) e do granito verde. 

Dos elementos maiores só será considerado o Fe, o único mencio- 
nado na literatura como possível cromóforo (Petrov et al. 1993), pois 
a Tabela 2 mostra não haver correlação alguma entre as variações dos 
teores dos outros elementos e a variação da cor nos granitos. Verifica- 
se que para o Fe2O3 unal, cujo teor na amazonita é insignificante (0,06 
% em peso), não há correlação positiva com a cor verde do granito. 
Portanto, o Fe pode ser descartado como elemento causador da cor. 

Os elementos-traço Ba, Rb e Pb são mencionados na literatura 
(Petrov et al. 1993) como possíveis cromóforos para a amazonita. Os 
seus teores na amazonita do pegmatito (Tabela 2) são relativamente 
elevados: Ba=731ppm, Rb=949ppm e Pb=406ppm. 

Quando se analisa o bário nas amostras de granito da Tabela 2, 
verifica-se que não há correlação positiva entre o seu teor e a cor ver- 
de. Além disso, o Ba determinado em amostras do Borrachudos de 
outros locais (858ppm: Machado 1998, p.208) é mais elevado do que 
em todas as amostras do presente trabalho. Portanto, estes dados indi- 
cam que o Ba não pode ser o possível elemento cromóforo. 

No caso do Rb, nota-se apreciável aumento do teor médio no gra- 
nito normal (224 ppm) ao verde (777 ppm) (Tabela 2 e Fig. 5). A va- 
riação chega a 4,7 vezes. O último valor é sensivelmente mais alto do 
que os valores encontrados para o Borrachudos de outras localidades 
(44ppm: Machado 1998; 34ppm: Chemale Jr. 1987). Portanto, este 
elemento não pode ser descartado como causador da cor verde. 

As variações de Pb são ainda mais significativas. O teor de Pb na 
amazonita é de 406ppm e há nítida correlação positiva entre a sua con- 
centração e a cor verde no granito (37ppm no granito normal até 
302ppm no verde, refletindo um aumento de 8,3 vezes). Este trend 
(Fig. 5) suporta a ideia de que o Pb pode ser o elemento causador da 
transformação dos feldspatos potássicos brancos em feldspatos verdes, 

isto é, o responsável pela amazonitização, o que está de acordo com os 
dados atuais da literatura (vide introdução). No entanto, o teor de Pb 
(~ 400 ppm) determinado na amazonita é sensivelmente menor do que 
se tem registrado na literatura, em que teores superiores a l % em peso 
são comuns (Stevenson & Martin 1986, Yates & Howd 1988). Portan- 
to, parece que mesmo quantidades pequenas de Pb podem causar co- 
res verdes de grande intensidade em feldspatos potássicos. 

CONCLUSÕES Várias hipóteses podem ser consideradas na 
amazonitização do granito estudado. Uma é a de que a cor verde no 
granito seria causada pela introdução de Rb, que também mostra um 
aumento regular do granito branco ao verde (Fig. 5). Rb é menciona- 
do na literatura como possível cromóforo na amazonita, porém Foord 
& Martin (1979), que também notaram uma correlação entre o teor de 
Rb (e Cs) e a intensidade do verde, descartaram a possibilidade deste 
elemento ser causador da cor, porque o seu teor alcança um máximo 
antes do Pb no cristal em crescimento. 

Outra hipótese é que a cor seria resultante do par H2O - Pb 
(Hofmeister & Rossman 1985). Neste caso há duas possibilidades. A 
primeira é de que o Pb já existia no feldspato e ter-se-ia tornado o ele- 
mento causador da cor só depois da introdução de água oriunda dos 
pegmatitos na estrutura do feldspato potássico. Esta possibilidade não 
encontra suporte no fato de os granitos com feldspato branco possuí- 
rem teores muito baixos de chumbo quando comparados com os ver- 
des (Tabela 2, Fig. 5). A segunda possibilidade é de que a 
amazonitização ter-se-ia dado pela introdução tanto de Pb quanto de 
H2O, em consequência da intrusão dos pegmatitos. Levando em con- 
ta que a quantidade de Pb nas amostras analisadas pode ser diretamen- 
te correlacionada à intensidade da cor verde, conclui-se que esta alter- 
nativa é a mais viável, corroborando a afirmação de Hofmeister & 
Rossman (1983) de que Pb é o único elemento que se correlaciona à 
cor. Segundo Doe & Hart (1963) a adição de Pb em feldspatos 
potássicos pode ocorrer facilmente em temperaturas subsolidus sem 
recristalização, isto é, durante alteração do feldspato por fluidos 
mineralizantes ou durante metamorfismo, principalmente de contato. 
Doe & Hart (1963) mostram que durante o metamorfismo de contato 
o halo de adição de Pb nos feldspatos estende-se a uma distância equi- 
valente a aproximadamente um décimo do diâmetro da intrusão. Mais 
comumente, zonas de reação metassomática não excedem l O cm de 
largura, mesmo no contato com corpos pegmatíticos de grande porte 
(Franz 1996). No caso estudado, verifíca-se que, apesar da estrutura 
maciça do granito, o processo de amazonitização foi bastante eficaz, 
pois gerou auréolas cuja largura alcançou, localmente, um valor equi- 
valente à largura do próprio pegmatito (l a 2 metros). 
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