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RESUMO: A Província Pegmatítica de São João del Rei destaca-se pela presença de diversos 
corpos mineralizados em Sn-Nb-Ta, distribuídos por cerca de 2500 km2, englobando os 
municípios de São João del Rei, Nazareno, São Tiago, Cassiterita, Coronel Xavier Chaves e 
Ritápolis, na porção sul do estado de Minas Gerais. Em alguns desses corpos foram 
identificados minerais de Nb e Ta do supergrupo do pirocloro (A2-mB2X6-wY1-n), que é dividido 
em cinco grupos de acordo com o elemento predominante no sítio B: pirocloro (Nb), microlita 
(Ta), betafita (Ti), romeita (Sb) e elsmoreita (W). O objetivo principal deste trabalho é 
caracterizar e descrever os minerais do grupo da microlita presentes em pegmatitos dessa 
província. Para isso, foram estudados concentrados de minerais pesados oriundos de 
saprólitos de dezesseis corpos pegmatíticos (VG-01 a VG-16), que foram processados em 
ultrassom, líquido denso (iodeto de metileno – 3,32 kg/L) e separador magnético isodinâmico 
Frantz. Posteriormente os produtos gerados foram caracterizados por estereomicroscopia 
binocular e espectroscopia Raman visando a separação de grãos de microlita para serem 
analisados. Esses foram identificados nos corpos VG-02, VG-05, VG-06, VG-12 e VG-14 com 
proporções superiores a 1%, enquanto nos demais corpos ocorrem como traço ou não foram 
determinados. Uma parte desses grãos foi embutida em resina epóxi para estudos por MEV-
EDS e microssonda eletrônica, enquanto outra parte foi pulverizada para análise por 
espectroscopia no infravermelho e análise termogravimétrica. Foram identificadas as 
variedades fluorcalciomicrolita, oxicalciomicrolita, hidromicrolita, hidrokenomicrolita e 
kenomicrolita. No entanto foram estudadas em maior detalhe a fluorcalciomicrolita nos corpos 
VG-05 e VG-14 e a oxicalciomicrolita nos corpos VG-02, VG-05, VG-06 e VG-14. Ambas 
apresentam cor castanha, amarela, rosa ou bege e brilho desde vítreo até resinoso. Diferem 
entre si apenas com relação à ocupação do sítio Y, onde na fluorcalciomicrolita predomina o 
flúor e na oxicalciomicrolita o oxigênio. O sítio A é ocupado predominantemente por Ca em 
ambas as variedades, enquanto no sítio B predomina o Ta. Por espectroscopia no 
infravermelho não foram observadas vibrações atribuíveis a H2O ou OH- nas duas amostras 
estudadas (VG-02 e VG-06), bem como também não foi observada perda de massa por análise 
termogravimétrica na amostra VG-02, o que corrobora os dados químicos obtidos por 
microssonda eletrônica, com totais próximos a 100% em todas as análises. 
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