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RESUMO: Esse trabalho tem como foco de estudo mineralógico e químico de rochas pelíticas de 
coloração esverdeada denominadas informalmente de “verdetes” comumente presentes na 
região de Cedro do Abaeté, localizado na porção central do estado de Minas Gerais. Essas 
rochas são conhecidas na literatura pelo relativo alto conteúdo de PO4 e K, propícios na 
utilização como fertilizantes através da rochagem. Na região o Grupo Bambuí é representado 
pelas formações predominantemente detríticas das formações Serra de Santa Helena, Serra 
da Saudade e Três Marias, sendo os “verdetes” inclusos na Formação Serra da Saudade. Para 
melhor compreensão das relações mineralógicas dessa unidade, foram realizadas análises 
mineralógicas em difratometria de raio-x (DRX), microscopia eletrônica de varredura (MEV) e 
geoquímica de elementos maiores na fluorescência de raio-x (FRX) nos laboratórios da 
Universidade de Brasília. As análises mineralógicas observadas na DRX comparadas com a 
FRX, confirmaram que as rochas da região de Cedro do Abaeté contém em sua composição os 
elementos K e P nas fases ortoclásio, muscovita e ilita (K) e fluorapatita (P). Levantamento 
aeromagnético realizados pela CODEMIG, mostram que a região contém grande quantidade 
de anomalias magnéticas tanto pontuais, em forma arredondada, quanto em linhas de direção 
aproximada 125°. No caso das anomalias pontuais, sugere-se a possível ocorrência devido a 
intrusões cretáceas de diques de lavas ultrapotássicas. Essa hipótese pode ser reforçada pela 
presença de dawsonita, comumente formada em condições hidrotermais alcalinas. A presença 
de ortoclásio, albita, muscovita, quartzo e ilmenita são de origem detrítica nessas rochas. Já a 
ilita é tida como argilo-mineral de alteração de mineral alumino-potássicos como o próprio 
ortoclásio e muscovita. Contudo, como foi levantado anteriormente, sugere-se que a ilita possa 
ser um produto de alteração hidrotermal devido as intrusões ígneas alcalinas da região. 
Características texturais observadas no MEV levam a crer que a fluorapatita seja tanto detrítica 
quanto autigênica, relacionadas a um processo tardio de cimentação. Trabalhos anteriores 
observaram em suas análises a presença de glauconita e associam a coloração verde das 
rochas a esse mineral. No caso das rochas estudadas, associamos que essa coloração verde 
seja devido a presença de ilita e possível hidrotermalismo de baixo grau. Sendo assim, sugere-
se que o enriquecimento de K e possivelmente P nas rochas da Formação Serra da Saudade, 
possam ter sido induzido por processos hidrotermais relacionados ao magmatismo Mata da 
Corda, propiciando a migração de fluidos em estruturas pretéritas.  
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