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ABSTRACT

The A. presents here a discussions of E. Hussak's notice on Platinum occurrences
in Brazil (1) Two of the occurrences are treated in a more detailed way.

RESUMO

E. Hussak (1) refere-se a imimeras ocorrencias de platina no Brasil, na maiorra
de origem obscura- Entre tad as se destacam duas regiiies que merecem discussfio
mais por rnenorizad a.

OCORRENCIA DO ABAETE

Nos aluvioes do rio Abaete, afluente do Sao Francisco, a presenca
de Pt ja havia sido anunciada por J. V. Couto, e W. v. Eschwege nao so faz
referencia aquele rio como seu afluente, 0 ribeirjio do Andrade. Um fato
interessante e a quase ausencia de Duro no alto e med io rio Abaete, e ocor
rencia de aluvifies diamantiferos contendo alguma platina. Enquanto ate
hoje niio se tem uma explicacao clara para a present<a do diamante, pois
nao foram encontradas as suas rochas matrizes (2) , para 0 caso da Pt
Hussak ofer ece uma sugestiio plausivel e Guimariies (2) mostrou que os
tufitos da Mata da Corda contem platina em teores variando de decimos de
gramo a 4 g/ton.

Como 0 Abaete promana da Serra da Mata da Corda, ond e ocorre
aquela formacao vulcanica, que 0 rio deveria ter destruido em consideravel
area, njio e de estranhar a relativa concentraqao do metal nos aluvioes,

A explicacao para a present<a de platina nas eamadas de tufo , breeha
e aglomerados vuleiinicos, reside no fato destas Iormacoes eonterem frag
mentos e seixos de rochas hasicas e ultra-basicas (picrito porfiritieo) rieas
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em olivina (3); tambem Russak menciona a coleta de amostras de rochas
ultra-basicas, em 1880, por F. P. Oliveira (1), nos arredores de Abaete
e vizinhancas de Areado e outras localidades a margem esquerda do
Abaete. Horace Williams havia colhido amostra de picrito porfiritico proximo
de Areado, a qual nos foi dada para estudo microscopico ; este encontro
confirma a referencia de Russak sobre a mesma rocha do corrego de
Andaime, nas vizinhancas de Areado. Alem disto, afluentes do Abaete
descem do planalto de Carmo do Paranaiba, onde existe extensa camada de
tufito verde, rico em minerais de alteracao de rocha ultra-basica,

Quanto a presen"a de perowskita, acompanhando os minerais dens os
nfio j ulgamos originaria das matrizes da platina, mas sim de seixos e
fragmentos de jacupiranguito que se encontram nas brechas e depositos
piroclasticos da Mata da Corda; alem disto, M. Teixeira da Costa (*)
encontrou diques lamprofirieos riquissimos em minuscules cristais de pero
wskita em Lagoa Formosa enos ehivios resuitantes da decomposicao e
erosiio dessas rochas.

Assim, os minerais que acompanham a platina sao originados, total
ou parcialmente, das roehas basicas, ultra-basicas e tufitos. Sao eles,
segundo Russak:

1) Pedacos rolados de fosfato.

2) Graos de granada almandina e piropo, de 2 a 3 m/rn de
diametro.

3) Cristais e graos rolados de anatasio,

4) Magnetita em octaedros de 1 a 2 m/m.

5) Minuscules e raros cristais de eromita.

6) Octaedros e eubos de perowskita, com 1 a 2 m/m na maior
dimensao,

Quanto ao fosfato e sabida a existencia de apatita e seus produtos
de alteracao hidrotermal nos tufitos (3); os filitos e xistos metamorficos
subjacentes a formacao vulcanica contem rutilo e anatasio. Recentemente,
Benedito Alves e J. J. Rodrigues Branco deram a conhecer a presenca
de perowskita e pirocloro na brecha vulcanica de Tapira, assim como
rutilo nos micaxistos dos arredores deste centro vulcanico,

Magnetita e cromita seriam de esperar na regiao de ocorrencia das
rochas acima referidas.

Russak mostra que as propriedades da platina do rio Abaete sao
caracteristicas da que se atribue origem magrnatica ; e, em parte, fortemente
magnetics e njio contern paladio,

('J Int ormccco verbal.
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Problema diferente oferece a origem da platina descoberta em outras
regifies mencionadas por Hussak:

1) Em Congo Soco, na jacutinga aurifera, intercalada no itabirito.

2) Na vertente oriental da Serra do Espinha<:;o, ou seja do lado
oriental da Serra do Cipo, particularmente entre Serro e
Morro do Pilar.

Alem do rio Abaete, ja referido, 0 mesmo autor estudou a ocorrencia
do Rio Bruscas, Pernambuco, da qual nfio nos ocuparemos nesta publi
cacao,

Com excecao da platina do rio Abaete, cuja origem foi discutida e
Hussak ja tinha admitido como magmatica, discordamos deste autor em
relacfio ao caso de Congo Soco e rio Bruscas.

Concordamos, no entanto, com a origem secundaria da platina da Serra
do Espinha<:;o, conforme sugeriu aquele autor.

Antes da discussao sabre os dados geologicos, vern a proposito uma
revisao dos estudos de Hussak sabre os graos e pepitas de platina da
regiao oriental da Serra do Espinhaco.

V. Belezkij (*) estudou a geologia regional, relatada na primeira
parte desta publicacao. Insistiremos somente nos aspectos essenciais da
genese dos depositos de Pt e Pd.

Obseroacoes sobre as concreciies de Pt e Pd da fazenda Limeira,
Morro do Pilar, Minas Gerais - 0 colega Egeu Marino de Almeida Gomes,
entregou-nos para estudo, cerca de 400 g de grfios e pseudo-pepitas de
Pt-Pd com aspecto analogo ao descrito por E. Hussak para as ocorrencias
da vertente oriental das Serras do Cipo e Mineira, nos munieipios de
Concei<:;ao do Serro, Serro e Morro do Pilar.

A parte fin a do concentrado paladio-platinifero, abaixo de 32 mesh,
continha graos de quartzo, placas e cristais fibrosos de rutilo, magnetita,
ilmenita, raros cristais rolados de granada, zirconita, anatasio, xenotima,
silimanita em grupamentos de finissimas fibras; alem disto, continha graos
rolados de Duro puro e paladiado. Urn ou dois minuscules graos de lazulita
rolada foram vistos.

Os fragmentos de platina, pelo aspecto mamelonar deviam ter se ori
ginado da destruicao das cnncrecoes de Pt-Pd, cujas crostas foram destacadas.

Esses fragmentos sao os que Hussak descreveu como tendo estrutura
fibrosa e constituidos de Pt, mas os ensaios espectroquimicos e exame
em luz refletida mostra a presen<:;a de paladio.

(*) Publicccco no prelo, pelo D.N.P.M.
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Os grfios tern dimensoes variaveis, de milimetrica a centirnetrica ; alguns
atingem POllCO mais de centimetro, na maior dimensfio, por 5 a 6 m/rn
na menor. A maior pepita encontrada pesall 18,91 g.

A coloracao varia conforme a composicfio, como se depreende dos
exarnes espectrograficos feitos por Cordelia V. Dutra:

1 Cinzento daro: Pt > Pd, traces de Cu e Hg.

2 Cinzento: Pd > Pt > Fe, " " " " " e Au.

3 " escuro: Pd > Pt > Hg e POllCO Au. .

4 " negro: Pd » Pt > Fe, traces de Hg e Au.

5 Ouro: Ag e tracos de Pd.

A coloracfio negra e superficial e, provavelmente, devido it oxidacao
de Mn e Fe.

Os graos maiores ou pseudo-pepitas tern urn envoltorio ou crista com
estrutura botrioidal , de coloracao superficial amarela-suja au parda e cons
tituida quase inteiramente de platina; a parte interna ou nucleo e de paladio
e platina, com predorninancia do primeiro metal.

A massa paladiada, tern cor escura ou quase negra superficialmente
e adquire polimento com certa facilidade, mas e de men or dureza que a
crosta platinifera; esta da otimo polimento.

Descriciio das secedes poiidas - Uma das pepitas talhada e polida
mostra crosta de platina, delgada, com forte reflexo branco em contraste
com 0 micleo, cujo reflexo tern tom amarelado. 0 ensaio de corrosao mostra
uma estrutura ritrnica no envoltorio platinifero que encerra finissimas faixas
concentricas limpidas, alternadas com outras con tendo inclusao de metal
suhstituido ou residues minerais, nao-metalicos. As zonas escuras cor
respondern a restos de oxido de ferro e silicatos anteriormente oclusos na
massa paladiada que constitue 0 micleo das pepitas,

Parece que a platina depositada em torno das pepitas de allopaladio,
em alguns casos, aglutinou graos metalicos adjacentes, pois que a delgada
crosta de Pt penetra na massa de allopaladio e aparece na seccfio polida
sob forma de finissirnos veios envolvendo material escuro, fosco, nao-metalico.

o micleo metalico envolvido pela crosta platinifera e de allopaladio,
cuja seccao polida e atacada pela agua regia, mostra uma cristalizacao
hexagonal com intercrescimento de platina. A resistencia da platina it
corrosfio mostra que nao contern ferro nem osmio au iridic.

A estrutura reveIada pelas secedes polidas denuncia substituicao peri
ferica do paladio pela platina. Tres minutos de ataque nao fez efeito na
platina, mas sim nos remanescentes de allopaladio que mostram a estrutura
ritmica.
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Segundo Russak, Wollaston ja havia descrito as pepitas de tal maneira
que se podia inferir de sua estrutura botrioide ou coloforme. A figura
publicada por Russak, apesar de imprecisa , deixa perceber a forma mamelo
nada-globular. Vern a proposito reproduzir sua descricao da crosta que
envolve as pepitas : " Todas essas formas sao interiormente concavas e de
paredes delgadas que ao microscopic mostram-se claramente fibrosas apre
sentando, em folhas mais espessas, uma estrutura em crostas concentricas .. . " .
"Tambem urn agrupamento de pequenos e redondos cristais de aura junta
mente com a platina foi uma vez observado".

A macro-estru!ura das pepitas, discernivel a olho desarmado, e
mamelonar ou botrioidal, como ja havia assinalado Russak. A micro-es
trutura, entretanto, revel a uma precipitacao ritrnica de allopaladio e pla
tina, com predominancia do primeiro nas partes centrais e aumento pro
gressivo da Pt na periferia. Esta observacao conduz a adrnitir migracfio
seletiva no inicio do processo, devido a maior solubilidade do paladio e a
medida que se esgotava a fonte de suprimento desse metal, sobreveio a
predominancia da Pt, menos sohivel.

Vern a proposito notar que a origem desses metais, como supfiem
BeIezkij e Russak, deve estar relacionada com rochas basicas ou ultra-basicas
contendo minerais arseno-sulfurados. A decornposicao de esperrilita, pen
tlandita ou outros sulfo-arsenetos contendo Pt e Pd, sob ac;ao hidrotermal
de baixa temperatura, poderia liberar os referidos metais em estado coloidal,
mas e provavel que pequena parte de Pt e maior de Pd seria carriada em
estado de solucao nas aguas termais aciduladas peIa oxidacao dos sulfetos.

Esta hipotese explica a cristalizacao na forma hexagonal do allopaladio,
enquanto a platina das delgadas crostas nfio reveIa cristalizacfio, mas preci
pitaqiio ritmica e em massa homogenea, Os ensaios de corrosfio deixaram
de revelar estrutura cr istalina na platina, se bern que Russak tenha se
referido a uma estrutura fibro-radiada.

A presence de mercuric no allopaladio, em teo res baixos e em geral da
ardem de traces, nao e de estranhar tendo-se em vista a provavel existencia
de depositos sulfurados nas forrnacoes da Serie de Minas, subjacentes as
que content Pt-Pd secundarios.

Na obra de E. Russak (1 ) sabre ocorrencias de ouro paladiado, pala
dio e platina no Brasil, encontram-se interessantes dados historicos, geolo
gicos e mineralogicos, mas apesar da minuciosa investigacao cientifica reali
zada pelo eminente petrologo nfio logrou ele desvendar 0 misterio da origem
das pepitas de platina e paladio, mas sim oferecer uma hipotese plausivel.

Alem disto, no caso das ocorrencias a leste da Serra do Espinhaco,
desde Morro do Pilar ate Serro, os dados contidos em sua obra citada,
deixam impressao de predorninancia da platina sobre paladio nos depositos
aluvionarios e e\uviais.
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A in vesti gacfio levada a efeito por V. Belezkij enos, mostr ou 0 con
trario ; a platina e urn metal acessorio nas concrccoes ou pepitas e teria
se depositado posteriormente ao paladio, em conseqiiencia do processo de
substituicfio, ist o e, em fase final ou mais avancada da metassornatose hidro
terrnal .

E pro viivel qu e Hu ssak tivesse investi gad o arnostra de grau ulac fio mais
Iina , com mai er quantidade de fr agmentos das croslas pl atiniferas que
envo lvern 0 allopaliidio. De fato, 0 transporte do detrito eluvia is ate os
leitos de corregos e ribeiroes, deveria ter causatlo a desintegracfio de con
crcc oes menos regulares.

No entanto, em relacao a ocorrencia de Condado, na regrao de Serro ,
o autor citado menciona fragmentos de pepitas com 1/ 3 a 1/4 de g., cuja
densidade varia de 15 a 15,75. Estes valor es fizeram suspeitar da presenca
de grande qu antidade de paladio, confirmada pelos ensaios quimicos. A
pepit a da fig. 1, pesan do 18,91 g. tern um a densidade de 15,37 correspon
dente a media dos valores dados por Hu ssak , e pelas obser vacdes micr os
copicas verifica -se pred ominiincia de paladio sobre a platina.

Observa-se nas concrecoes mamelonares 0 truncamento das protuberan
cias esferoidais, devido ao desgaste da crosta platinifera, com 0 aparecimento
da parte interna supcrficialmente enegrecida, constituida de allopaladio.
Assim , quase toda s as pepitas ou concrecfies paladio-platiniferas apresentam
indicio de desgaste ou r olamento.

Resumo da geologia regional - A Serra do Cipo e urn trecho meridional
cia Ser ra do Espinhaco, remanescente tectogenico das Iormacoes orogenicas
proterozoicas cl o Brasil . A encosta ori ent al da serra e constituida de
rochas arquco zoicas is to e, granitos, gnaisses, pegmatitos e varies tipos
metabasiticos, em geral gr anitizados.

A ene osta ocidenla l, nos niveis in£eri ores, e constituida de ardosia,
ca lcar io e filit os de idade provavel Siluriana.

A zona elevada e cons tituida pelas formacfies metarnorficas da era
P roterozoica , cuja descriminacao e dada no quadro abaixo.

Um cor te geologico esquernatico da autoria de V. Belezkij mo stra a
posicfio relativn das clifer cnt es formacdes. As ro has do Proterozolco infe
r ior e medio sao polimetamorficas e as do superio r (S. Lavras ) , es t jio seri 
citizad as e milonirizadas em con equenc ia do metarnorfi mo epizona l
caledoniano.

Em relacfio as ocorrencias de concrecces de P t-Pd deve ser posts em
relevo a exi stencia de serpen tinite enca ixa do em roehas da Serle de Minas
e portador de platina ' tambem salienta-sc as ob ervacfie de V. Belezkij
que perm iti ra m esta belecer idade an terior it Serie Lavra para 0 serpen
tin ito platinifero que ocorre nos vales dos rios Ma ta Cavalo e anto Antoni o,
assim como atraves a a Corrego Pi cfio, pert o da Iazenda Limeira.
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Consideracoes geneticas - Ate certo ponto Russak faz uma sugestao
aceitavel, mas merecedora de reparos.

Escreve ele na obra ja cit ada : (1):

"A vista da perfeita conformidade das ocorrencia de platina no Tijucal
e no Con dado, eu atribuo a ambas uma unica origem, acentuando que de
modo algum pode-se pensar em uma Iorrnaciio primaria, como por exemplo
uma secrecao de rocha eruptiva basica, rochas com olivina ou gabro, uma
vez que as formas da platina (invariavelmente nao rolada) claramente
mostram tratar-se de formacao secundaria, Provavelmente e 0 caso de uma
redeposicao de platina em solucao proveniente da deoomposicao de piritas
platiniferas ou de uma semelhante liga (combinacao ) da platina na esper
rilita, minerais estes que seriam originarios dos quartzitos xistosos das
.imediacces ou dos proprius quartzitos conglomeraticos superiores".

Salvo alguma incorrecao da versao do texto alemao, feita por M. A.
Ribeiro Lisboa, 0 conceito de Russak e aceitavel, quanto ao processo de
migracao da platina e paladio, E claro que, mesmo nfio se tendo em vista
a descoberta dos serpentinitos platiniferos, seria inaceitavel a hipotese
de mineralizacao arseno-platinifera nos quartzitos das series Itacolomi e
Lavras, desde que se levem em conta as caracteristicas do metamorfismo
epizonal destas formacoes diaftoreticas e a sua pobreza em mineralizacao
sulfurada.

Os conglomerados referidos pertencem a esta ultima sene, como se
depreende da exposicao de V. Belezkij sabre a geologia regional.

A predominancia do paladio sabre platina e de dificil explicacao, salvo
se as Fontes originais profundas desses metais foram diferentes.

Isto pode ser presumido da observacfio de E. Russak sabre as ocor
rencias de Duro paladiado. 0 processo de migraciio secundaria destes
dois metais teria incidido sabre antigos e subjacentes veieiros sulfurados
con tendo Duro e pequena proporcfio de paladio. Este e 0 caso da Mina de
Passagem, Mariana, cujo Duro e acompanhado de pequena percentagem de
paladio e 0 minerio e essencialmente sulfurado (pirrotita, pirita, arsenopirita,
calcopirita, etc.).

Como a rocha platinifera, ou seja 0 serpentinito, esta encravado entre
xistos e quartzitos da Serie de Minas, e adrnissivel que os focos de minerali
za~ao aurifera desta serie tenham sido atingidos pela metassomatose pro
motora da rnigracao da platina.

Esta hipotese tern seu apoio no fato dos ensaios espectroquimicos terem
revelado a presen~a de Duro nas pepitas e este metal ocorre tambern em
granulos, na parte fina dos concentrados platiniferos,

Outra hipotese acessoria reside na diferenca de solubilidade entre a
platina e paladio, determinando migracfio seletiva, 0 que nfio deixa de ser
provavel em vista dos teo res em Pt encontrados no serpentinito.



GUIMARAES - SaBRE PALADIO E PLATINA 23

Russak refere tel' Arrojado Lisboa encontrado aura paladiado no curso
inferior do Corrego Born Sucesso, em Condado, se bern que nas nascentes
a platina e acompanhada do diamante. Em Serro, Russak verificou serem
as pepitas e concrecces metalicas muito ricas em paladio, do mesmo modo
como constatamos na Fazenda da Limeira, Morro do Pilar.

A ausencia de ferro seria de esperar em tais agregados minerais, tendo
em vista seu processo genetico e facilidade com que se oxida e hidrata
aquele metal.

Algumas observacdes de V. Belezki j sao confirmadas pOl' Russak (1),
como se depreende do seguinte trecho:

"Assim, a platina do Condado, no Serro, sob muitos pontos de vista
assemelha-se a do Tijucal, na Conceicao.

Em ambos os casos a forma da ocorrencia do metal indica uma
formacao secundaria ; em ambas localidades os corregos que acarretam
platina tern suas nascentes unicamente nos quartzites xistosos enos quartzitos
conglorneraticos, portanto em rochas inquestionavelmente sedimentarias e
metarnorficas, como sao as formacfies dominantes na regifio diamantifera
de Diamantina. POl' outro lado, elas se diferenciam acentuadamente nos
seus pesos especificos e consequentemente na composicao quimica".

A luz dos estudos de Belezkij (*) verifica-se que Russak se refere aos
quartzitos e filitos da Serie Itacolomi, assim como conglomerado da Serie
Lavras. 0 primeiro autor apresenta urn quadro mais preciso da evolucao
geologica da regiiio, de acordo com os conceitos divulgados por no , em
varias oportunidades. Deve ser posta em relevo a discussao de Belezkij sobre
a interpretacao geoquimica dos fenomenos de metamorfismo, apo iada na
sua analise estrutural que Ihe permitiu tracar 0 esbogo lristorico da evo
lugao tectonica da regiao.

Russak ja havia constatado a grande extensao das Iormacfies plati
niferas (paladio-platiniferas] ao longo da aba oriental da Serra do Espinhaco,
desde Itambe (do Mato Dentro ) ate Serro, proximo de Diamantina.

Assim, as conclusoes de Belezkij , dentro de certos limites, podem ser
generalizadas para t6da regiao referida.

Neste sentido, vem a proposito mencionar as observacoes de Russak
ao norte de Conceicao, em direcao a Serro; nos arredores das localidades
denominadas Campinhas e Tapanhoacanga houve lavra de ouro e ocorrem
talcitos; junto a ponte do Ribeirao das Pedras, afluente do Rio do Peixe,
o autor citado encontrou graos rolados de aura e platina, em fundo de
bateia. Esse riheirfio e diamantifero e seus aluvioes contern os minerais,
companheiros habituais do diamante: turmalina negra, rutilo, distenio,
epidoto, etc., alem de ouro paladiado.

Na fazenda do Condado, perto de Itambe do Serro, passa 0 C6rrego
Bam Sucesso, que corre sobre quartzitos, cortados pOl' diques de diabasio
anfibolitizado. Nesse c6rrego ocorre platina paladiada.

(') Publtcccco no prelo.
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Tambem c encontrada a platina nas cabeceiras dos rios Tanque, Itarnbe,
Peixe, Santo Antonio e Guanhaes.

Parece claro que 0 processo de metamorfismo diaftoretico da fase
Caledoniana de diastrofisrno, foi responsavel pela migracao dos metais
em questfio : ouro, paladio e platina.

Circunstancias e condicoes Iocais detcrminaram a precipitacao simul
tanea de Duro c paladio, de platina e paladio [allopaladio}, mas a menor
solubilidade da platina foi a causa de sua migracao tardia e precipitacao
em torno das concrecoes de allopaladio ja formadas, com substituicfio parcial
deste mineral.

Infere-sc dos estudos procedidos pelos autores citados que os depositos
platino-paladinifercs podem ser classificados no seguinte modo:

1) Eluviais
2) Aluviais
3) Metassornaticos (venulares ) na Serie Lavras
4) Metassomaticos (venulares ) na Serie Itacolomi
5) Singeneticas-metamorficos, nos serpentinitos (rocha matriz

serpentinizada) .

Constituem eles mais outro exemplo de recorrencia de mineralizacao
metalica, conceiLo este lancado por Derby em 1911, implicitamente admitido
pOI' Hussak em 1904 e desenvolvido pOl' D. Cuimaraes e C. P. Cuimarfies
de 1933 em diante (2,4).

Uma aplicaciio brilhante deste conceito metalogenico se encontra na
discussao de Belezkij sabre a evolucao geoquimica da regifio platinifera
focalizada em seu trabalho. E estranhavel que uma concepcfio imposta
tao claramente pela analise geotectonics de regifies mineralizadas so tenha
sido percebida recentemente na Europa (1951) e dada a conhecer como
descoberta, ainda pouco difundida nos meios cientificos, capaz de explicar
anomalias parageneticas, anterionnente nebulosamente interpretadas.

Para que se possa avaliar a irnportancia da distribuicao geognifica
dessas ocorrencias basta transcrever Hussak no seguinte trecho de sua obra
hoj e rara (1) e pouco acessivel aos interessados no assunto (pags. 160/161) :

"Foram Spix e Martius as que pela primeira vez se referiram a locali
dade da platina situada mais ao suI, em uma pequena corrente setentrional
do Itambe do Mato, situada ao norte do Corrego das Duas Pontes e cujo
curso corre no itabirito. Essas correntes constituem as nascentes do atual
Rio Tanque.

Passando-se a localidade do Itambe, caminhando-se para 0 norte, alcan
c;a-se a conhecida localidade da antiga fabrica de ferro, Morro do Pilar, e
tambern uma serie de afluentes do Rio do Peixe, urn tributario do Santo
Antonio.

Provas feitas a bateia no pequeno Corrego do Picao, que se despenha
da grande montanha de itabirito nos arredores da Vila do Morro do Pilar,
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mostraram ouro de eIevado quilate juntamente com muito Duro paladiado e
tamhern algumas folhas e graos de platina muito ou nada roladas, que
estao em perfeita confo rmidade com as do C6rrego das Lages.

Do Morro do Pilar para 0 norte, ate alcan..ar-se Concei..ao, atravessam
se 0 Hibeirfio de Mata Cavalos, seus afluentes e, finalmente, 0 C6rrego das
Lages, todos tributaries do Rio S. Antonio.

o C6rrego das Lages, ha muito conhecido como platinifero, tern como
afluente no seu curso superior, 0 C6rrego do Ouro Branco, de urn lado de
uma eleva..ao fronteira it serra Ceral, ao passo que do outro lado dessa
eleva ..ao descem os c6rregos do Tijucal e dos Atoleiros, que desaguam no
Mala Cava Ios.

Todos esses c6rregos con tern em suas areias, embora escassamente,
platina e ouro misturados, e no C6rrego do Ouro Branco empregamos
muitos dias na lavagem do cascalho . Ele tern tod o 0 seu leito unicarnente
nos quartzitos inc1inados da serie itacolomitica, os quais ai mostram urn
caracter acentuadamente conglomeratico.

No alto da elevacao hii um veio de diabase que apareee em blocos
rolados no cascalho platinifero do C6rrego do Ouro Branco.

o largo leito do C6rrego das Lages e 0 de seus afluentes estao cobertos
por eascalho tendo, sem duvida, cerca de 1 a 2 m de espessura, composto
de seixos rolados duros e de areia de quarlzo com pissara e pouea argila
branca, contendo minerais pcsados com Duro e platina que foram final
mente concentrados na bateia,

Dos dois metais, 0 ouro encontra-se mais fitcilmente do que a platina
no Tijucal, ao passo qu e esta e a mais abundante no C6rrego do Ouro
Branco" .

Composicdo guumea das pepitas - Russak aprescnta as analises
do quadro abaixo, uma de sua autoria e outra de G. Florence, com as res
pectivas densidades.

Platina paladiada do Condado, Serra, M. G.

I
D -

I
D =

16,26 16,34

Insohivel 0,92 0,42
Pt 73,99 72,96
Yr 0,08 0,88
Pd 21,77 21,82
Fe 0,10 Tra..os
Indet. (Rh,Os ) 3,14 3,92

I 100,00
I

100,00
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Sendo a densidade da platina 21,4 e do paladio U,5, as densidades
encontradas para as pepitas sa o relativamente baixas para os teores em Pt
determinados. A explicacao plausivel e a presen«a de vazios nos contatos
dos mamelfies, como indicam as microfotos; njio se levando em conta os
elementos menores, cuja influencia na densidade seria pequena, 0 calculo
da cerca de 18,3 para a densidade minima das pepitas e provavelmente
seria maior.

Algumas concrecoes tern estrutura esponjosa e sao mais ricas em plati
na , mas no caso da ocorrencia do corrego Limeira 0 teor em paladio e
quase 0 dobro do que £oi encontrado para Pt. Mesmo assim, a densidade
achada (15,3 ) e baixa e em grande parte, devido a inclusfies de minerais
de baixa densidade e solucoes de continuidade,

Conorecfies paladio-platiniferas da £azenda

Limeira, Morro do Pilar. Densidade = 15,3.

Pt
Pd
Fe20S
Si02

Au

34,96
64,44

0,26
0,89

Traces

100,55

Analista : F . Peixoto.
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Fiqura 1
Pepita d e platina-alopol6dio da Fozendo Limeira, municipio de Morro do Pilar, M. G. x 5.

Peso 18,91 g .

Estrutura concrectoncrrc . A de lqa da cros to de platina envolve clopcrlcdio em agregado
cristalino . As zonas rreqrera corr espo nde m a masse de clopclcdio posta a nu pelo

roio mento e ee curectdc pelo ox idcrcco das impurezas .

Duos pepitc s
Figura 2. x 5

de alopa16dio revestidas d s p .c tm c, com e s trutura mamelonar.
esq ue rd a pe sou 6,74 g e 0 do d ireita pesou 6.32 g .

A do



Fiqura 3
Secgao polida e alacada pela agua regia, moslrando crosta de platina (branco) separando
duos massas cristalinas de lopal6:dio exagonal e evidenciando crescimento pcrcrla.o

com PI (finfssimas listras brancas).
As faixas lalerais acompanhando a de Pt sao de clopolcdto (cinzento claro) amorfo.

Secgao polida
mame16es de

Figura 4
1. N. X 140.

e atacada pela agua regia dilufda, mostrando 0 contato de dais
crlopcrlodio recobertos pela delgada crasta de platina (bronco). As areas

negras sao vasios da zona de cantata.



Figura 5
L. N. x 140.

Sec~ao for te merue crcccdc pelo aqua req.o. Zona de intersecdc dos eroscis de platina
que recobrem cs mcrneloes de crlopclodro. Bronco-plctmo. Cfnzen to escuro-c lopcr lodio,

Negro-cavidades recobertcs de produlos de cxidocdo de Quiros rninercr .s. Fa ze nd a de
L'metrc , Morro do Pilar .

Figura
L. N. x 140.

Es trutu ra c ristalina hexagonal de alopa16dio (cinzento escu-o) invadido palo P t (b ranco).
Pepita da fa zenda da Limeir c , MOrIO do PlJO", M. G.



Figura 7
1. N. x 140.

Zon a de sep c rc cco de d a is mcrne .o s s (vi d e foto n .o 1) de clopa lcdio, con s lituida de
delgadas eras te s de p la tin a sep a radas p or espo o;o preonchid o d e produtos de ox tdocco

de mtn ercr:s te rro-mcnqcmesit eros e gI CO S de quartzo (zon a negra).
Claro = PI. Cinzenlo claro = Alop a 16dlo . Fa zend a da LimeiIa .

Aspectos estruturcr.s diversos da
paralelo com p .o tin a

Figura 8
1. N. x 140.

m:::ssa cris talina de 0" opcr.od.o , com zonas de cres::iment o
Fazenda da L'rneircr , Morro do Pilar, M. G .



Figura 9
L. N. x 140.

Aspectos os truturois do ma sse cristalina de alopa16dio com zonas de crescimento
porcdelo com platina.

Fazenda da Limeira, Morro do Pilar M. G .

Figura 10
L. N . X 140.

Microfolo de seccco pol-ric e a tacada pelo aqua regia dilu ido, Estruturcr das pepitas
ccncrecioncrics de PI-Pd , mostrando 0 intercrescimento paralelo de platina (branco)

e alopa:cidio (cmeentc).


