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1. INTRODUÇÃO 

Na região da Guarda, que do ponto de vista litológico é, 

essencialmente, granítica, ocorrem rochas filonianas com 

características mineralógicas, petrográficas, geoquímicas, 

genéticas e estruturais distintas: filões de quartzo, filões de 

rochas básicas e filões pegmatíticos ou aplitopegmatíticos. 

Algumas destas rochas são portadoras de mineralizações em 

elementos economicamente úteis (estanho, tungsténio, lítio, 

urânio) que conferem a esta região inegáveis potencialidades 

mineiras. Algumas destas ocorrências foram e continuam a ser alvo 

de exploração. 

Neste trabalho, procede-se ao estudo da amostragem por nós 

realizada, a SW de Gonçalo (Guarda), no pegmatito litinífero da 

mina do Castanho ngl, em exploração a céu-aberto, desde 1987, 

pela empresa PEGMATÍTICA- Sociedade Mineira de Pegmatites, Lda. 

A mineralização é, dominantemente, constituída por 

feldspatos, micas litiníferas e quartzo; os minérios ai 

extraídos, feldspato e lepidolite, destinam-se à indústria 

cerâmica e do vidro. 

As micas litiníferas, que ocorrem no pegmatito da mina do 

Castanho ng 1, constituem o objecto principal deste estudo que tem 

como finalidades: 

a caracterização macroscópica das micas, focando aspectos 

como a cor, granulometria e textura; 

a caracterização químico-estrutural das micas, no que 
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respeita à composição química, fórmula estrutural e 

poli tipo; 

- a apresentação e discussão de possíveis relações entre 

características físicas, químicas e estruturais que possam 

ser utilizadas como guias úteis de prospecção de jazigos 

litiniferos; 

- a recolha de elementos, quer de natureza geoquímica quer 

petrográfica, que permitam apresentar algumas considera

ções no que respeita a uma possível interpretação da 

sequência de cristalização e da génese das várias fases 

micáceas. 

Com estes objectivos, foi elaborada a presente dissertação 

que se encontra dividida em nove capitules. 

No capitulo 2, focam-se aspectos de natureza quimice

-estrutural das micas em geral. Descreve-se, resumidamente, no 

capitulo 3, a geologia da região enquadrante da mineralização em 

estudo. A metodologia analítica utilizada é apresentada e 

descrita no capitulo 4. Os capitules 5 e 6 correspondem à 

apresentação e análise dos resultados obtidos e neles se procuram 

atingir os objectivos inicialmente definidos. No capitulo 7, faz

-se uma tentativa para apresentar algumas considerações 

relacionadas com a possível génese das micas em estudo. No 

capitulo 8, apresenta-se, sob a forma de conclusões gerais, o 

contributo de todo o trabalho e, a terminar, no capitulo 9, 

refere-se a bibliografia, mais relevante, que nos serviu de 

apoio. 
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3. O GRUPO DAS ~CAS: ESTRUTURA E QUIMISMO 

3.1. Introdução 

As micas são, depois dos feldspatos e do quartzo, os 

constituintes mais abundantes da maioria dos pegmatitos 

graníticos. 

As micas pegmatiticas contribuem com espécies e variedades 

únicas para o espectro estrutural e cristaloquimico do seu grupo. 

A composição química, 

precipitação-equilíbrio e/ou 

propriedades tipomorfas 

reacção com outras fases 

e 

são 

f actores a ter em conta no esboço da cristalização dos pegmati tos 

no espaço pressão-temperatura-composição (P-T-X;)· 

Os elementos traço presentes nas micas são, na maior parte 

dos casos, indicadores do potencial económico dos pegmatitos 

parentais ou da unidade interna donde provêm. 

Por estas razões, as micas da mina do Castanho nQl, 

constituem o objecto do presente trabalho. 

3.2. Caracterização estrutural 

O grupo das micas pertence, segundo a classificação 

mineralógica de STRUNZ (1957), à subclasse dos filossilicatos. 

Nesta subclasse dos silicatos, os grupos aniónicos 

tetraédricos [ Si04 ] 4-, bloco estrutural fundamental dos silicatos, 

unem-se pelos iões 02- dos vértices dos tetraedros, segundo um 
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arranjo hexagonal de fórmula geral em camadas 

estruturais tetraédricas que se estendem de maneira infinita, 

segundo o plano (001) da estrutura cristalina (Fig. la). 

(Tl 

a) 

_,-,,OXIGÉNIO ,_, Ü e • SILICIO 

b 

b) (0) 

• ALUMÍNIO, MAGNÉSIO 

Fig. 1 - Elementos estruturais dos filossilicatos. a) Unidade tetraédrica e arranjo bidimensional 

de tetraedros (T); a e b: parâmetros reticulares . b) Unidade e camada octaédrica (O). 

(GRIM, 1962). 
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A esta camada de tetraedros (T), junta-se outra de octaedros 

(O), cujos centros são ocupados por iões bivalentes ou 

trivalentes (Fig. lb). As camadas Te O partilham entre si aniões 

oxigénio, formando folhetos mais complexos (Fig. 2). 

A variabilidade de combinação destas camadas em folhetos e 

a intercalação ou não intercalação de catiões de baixa carga e 

elevado raio iónico, para compensar as deficiências de carga, 

originam os vários tipos de filossilicatos. 

MAUGUIN ( 1927, 1928a e b) foi o primeiro a estudar as 

estruturas micáceas, mas deve-se a PAULING ( 1930) o esquema 

estrutural geral. 

Estruturalmente, o grupo das micas caracteriza-se pela 

repetição de um folheto de três camadas composto por uma camada 

octaédrica colocada entre duas camadas tetraédricas ( motivo 

T-O-T, 2:1 ou de três camadas (Fig. 2). 

o OXIGÉNIO E)ox10RILO 

Q e • SILÍCIO , ALUMÍNIO 

- ALUMÍNIO ü POTÁSSIO 

Fig. 2 - Esquema de um folheto de três camadas com catião interlaminar (ex. moscovite). 

Motivo T-O-T ou 2:1. (GRIM, 1962). 
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O espaçamento que existe entre a repetição de dois motivos 

sucessivos é de, aproximadamente, 10.Ã e a ligação entre os 

folhetos T-0-T é mantida por catiões - designados por catiões 

interlaminares - que restabelecem o equilíbrio electrostático e 

completam o edifício estrutural. 

Os minerais micáceos apresentam morfologia lamelar e 

clivagem perfeita paralela aos planos basais (001), como 

consequência da sua estrutura atómica em camadas e da possível 

ruptura das ligações oxigénio - catião interlaminar (muito 

fracas) que mantêm unidos os folhetos. 

A fórmula geral dos minerais do grupo das micas é: 

,em que: 

X - representa os catiões interlaminares; 

Y - representa os catiões que ocupam o centro dos poliedros 

da camada octaédrica; 

z - representa os catiões da camada tetraédrica. 

Os iões hidroxilo (Oir) ou flúor (F-) situam-se no plano dos 

oxigénios apicais da camada tetraédrica e no centro dos hexágonos 

definidos pela camada tetraédrica. Constituem, tal como os 

oxigénios apicais, os vértices dos octaedros que definem a camada 

octaédrica do folheto T-0-T. 

3.3. O politipismo nas micas 

MAUGUIN (1928a e b) e HENDRICKS & JEFFERSON (1939) foram os 

primeiros a demonstrar, através de estudos de difracção de raios

-X, a existência do politipismo nas micas. 

Desde essa data que o problema do politipismo tem sido 
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abordado, tanto do ponto de vista teórico como experimental, por 

numerosos autores, sem que se tenha, porém, atingido uma 

compreensão completa das causas do fenómeno, razão essa que 

contribui para a indefinição do seu conceito. 

Nas micas, o politipismo resulta, simultaneamente, de 

diferenças nos modos de empilhamento de folhetos estruturais 

idênticos e do arranjo interno dos aniões OH-/F- em folhetos 

sucessivos. 

Em cada folheto T-O-T, as duas camadas tetraédricas 

encontram-se deslocadas de a/3 uma relativamente à outra, por 

forma a manter a coordenação octaédrica dos catiões da camada 

intermédia. Esse deslocamento pode efectuar-se segundo três 

direcções alternativas e estruturalmente equivalentes: x1 , X2 e 

X3 (Fig. 3a) . 

Se admitirmos a simetria hexagonal ideal, as orientações de 

empilhamento, entre folhetos adjacentes, podem ser visualizadas 

através de um vector dirigido do centro do anel hexagonal da 

camada tetraédrica inferior para o centro do anel da camada 

tetraédrica superior, designado por vector de sequência 

interfoliar (SMITH & YODER, 1956). 

A projecção deste vector no plano (001) tem a grandeza a/3 

e seis orientações passiveis, expressas pelos vectores 1, 2, 3, 

Í, 2 e 3 que caracterizam a translação efectuada. 

Cada folheto individual pode adaptar-se sobre o folheto 

adjacente numa destas seis orientações que correspondem a 

rotações relativas de 60° (Oº, ± 60º, ± 120° e 180°), em torno 

de um eixo C, passando pelo catião interlaminar, 

perpendicularmente a (001). 
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a) 

b) e) 

0:3 ~_, ___ 

1 

d) 

10 

Fig. 3 - Esquema de três politipos das micas. a) Três direcções possíveis para o deslocamento das 

camadas tetraédricas. b) Politipo 1M . c) Politipo 2M1 . d) Politipo 3T . (Adaptado de 

KLEIN & HURLBURT, 1985). 

Devido à existência de um plano de simetria, paralelo à 

direcção de empilhamento, as rotações de± 60º e de± 120º são 

indistinguíveis entre si, isto é, a sequência de empilhamento de 

folheto para folheto pode ser efectuada sempre na mesma direcção, 

com ou sem mudança de sentido, ou com rotações alternantes ou 

sucessivas de 60º ou de 120º (FIGUEIREDO, 1979). 

SMITH & YODER (1956), numa análise teórica e experimental 

sobre o polimorfismo/politipismo das micas, previram a existência 

de seis sequências de empilhamento e designaram-nas de poli tipos, 

nomeadamente: 

lM, 2M,, 2~, 20, 3T e 6H. 

Os símbolos M, o, T, e H, notação de RAMSDELL (1947), 



O GRUPO DAS MICAS: ESTRUTURA E QUIMISMO 11 

indicam, respectivamente, simetrias monoclínicas, ortorrômbicas, 

trigonais e hexagonais. O algarismo que precede o símbolo indica 

o número de folhetos estruturais necessários para completar a 

sequência politipica. 

Se o empilhamento dos folhetos é feito sempre na mesma 

direcção, por exemplo segundo o vector 1 (ângulo de rotação de 

Oº), a estrutura dai resultante terá simetria monoclínica e 

designa-se por politipo 1M (Fig. 3b). Se a sequência de 

empilhamento consiste no deslocamento alternado dos folhetos 

segundo 1 e i (ângulo de rotação de 180°), o politipo resultante 

é 20, de simetria ortorrômbica. Estes são os únicos politipos que 

envolvem deslocamento apenas ao longo de um eixo. 

Se o empilhamento dos folhetos se efectuar segundo duas 

direcções, por exemplo 1 e 2, ocorrem duas novas simetrias 

monoclínicas. Se 1 e 2 fazem entre si um ângulo de 120º, vamos 

encontrar o politipo 2M, (Fig. 3c); no caso em que o ângulo entre 

as direcções é de 60° (1 e 2 ou Í e 2), a estrutura resultante 

é o poli tipo 2~. Estas estruturas poli ti picas têm a mesma 

simetria, mas os eixos a e b estão permutados, pelo que foram 

distinguidos com índices numéricos. 

Finalmente, quando três direcções tomam parte na sequência 

de empilhamento, teremos como resultado o politipo trigonal 3T, 

se o ângulo de rotação é de ± 120 º (Fig. 3d), ou o poli tipo 

hexagonal 6H, se o ângulo de rotação é de± 60º. 

Resumidamente, existem, nas micas, os seguintes grupos de 

poli tipos: 

- um grupo de dois politipos que derivam do deslocamento 

apenas ao longo de uma direcção (lM e 20); 
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- um segundo grupo, de dois politipos, que envolve desloca

mento ao longo de duas direcções (2M, e 2"2); 

- um terceiro grupo que compreende deslocamento ao longo de 

três direcções (3T e 6H). 

Destes politipos, o 6H não foi encontrado, até à data, em 

nenhuma mica natural ou sintética, e o 20 apenas se conhece na 

Anandite, uma mica quebradiça de Ba e Fe (GIUSIPPETI & TADINI, 

1972 em BAILEY, 1980). 

Parece existir uma tendência para o controle composicional 

das sequências de empilhamentos adoptadas pelas micas naturais. 

Na Tabela 1, pode observar-se que os politipos 1M e 2M, ocorrem 

com maior frequência e que os politipos 3T e 2"2 são menos 

abundantes. A existência de formas desordenadas, conhecidas por 

lMd, são também possíveis, mas ocorrem, principalmente, nas 

espécies trioctaédricas. 

Tab. 1 - Politipos observados em minerais micáceos. (BAILEY, 1984). 

Trioctaêdrica Dioctaêdrica 

Abundância Abundância 

Espécies elevada mêdia baixa Espécies elevada mêdia baixa 

Flogopite lM, lMd 3T 2M1 Moscovite 2M1 lM,lMd 3T 
Biotite lM, lMd 3T 2M1 Paragonite 2M1 lM 
Annite lM Moscovite-Ba lM 
Siderofilite lM Moscovite-
Lepidomelana lM -1 itinffera 2M1 
Lepidolite lM,~ 3T 2M1 Roscoelite lM 
Zinnwaldite lM,lMd 2M1 3T Chemykhite 2M1 
Taeniolite lM, 3T 2M 1 Moscovite-Mn lM 1 
Hendricksite lM 2M1 3T Ilite 2M1,1Md,1M 3T 
Flogopite-Mn lM 2M1 Fengite 1M,1Md,3T 2M1 2~ 

Alurgite 2M1,3T 
Mariposite 2M1,1M 
Glauconite lM,lMd 
Celadonite lM,lMd 
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Outro dado a inferir da Tabela 1 é que as sequências de 

empilhamento baseadas em ângulos de rotação de Oº e ±120º ocorrem 

com maior frequência do que as baseadas em ângulos de ±60º e 

180º. 

A trigonalização das camadas tetraédricas, isto é, o desvio 

dos átomos de oxigénio basais das camadas tetraédricas [ Si2O5 ] /"

do arranjo hexagonal ideal para o arranjo trigonal (Fig. 4), tem 

sido referido por vários autores como responsável por este facto 

(RADOSLOVICH, 1959; SHITOV & ZVYAGIN, 1973; BAILEY, 1975; 

ZUSSMAN, 1979; NUNES, 1981). 

Fig. 4 - Trigonalização das camadas tetraédricas: arranjo hexagonal ideal, à esquerda, 

e arranjo trigonal, à direita. (Adaptado de FIGUEIREDO, 1979). 

Esta deformação estrutural é obtida por rotação coplanar dos 

tetraedros, sendo expressa, quantitativamente, através de um 

parâmetro angular a (RADOSLOVICH, 1961) que nos indica o grau de 

rotação das bases dos tetraedros (Tab. 2). 
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Tab. 2 - Rotações tetraédricas (ex) verificadas nalguns minerais micáceos. 

(ZUSSMAN, 1979). 

Mica 

Lepidolite 
Flogopite 
Annite 
Cel~onite 
Fengite 
Hoscovite 
Paragonite 
Nicas - Ca 
Hicas - Ba 

a 

3º- 7° 
6º- 7° 
= 2º 
= 2º 

6°- 11º 
= 13° 
= 16° 
= 22º 
= 3º 
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Segundo RADOSLOVICH, (1959) a elevada frequência de 

sequências de empilhamento baseadas em ângulos de rotação de Oº 

e ±120º que dão origem, respectivamente, aos politipos ili e 2X,, 

parece ser devida à trigonalização relativamente elevada. O Autor 

refere que ângulos de rotação de ±60º não devem permitir que os 

folhetos se adaptem correctamente, não sendo, por isso, 

encontradas na maioria das micas não litiníferas. 

No caso das micas ricas em lítio na camada octaédrica, o 

grau de trigonalização é relativamente baixo ( 3 º -7 º), o que 

permite sequências rotacionais de empilhamento de± 60º, assim 

Como de O O e +_ 12 0 °. 0 l "t. 2M- 1M -s po 1. 1.pos _'"2 e sao, assim, 

frequentemente observados nas lepidolites (NUNES, 1981). 

Os trabalhos desenvolvidos e os dados acumulados ao longo 

dos anos demonstram que uma série de factores, tais como: a 

composição química, a população catiónica interlaminar, as várias 

deformações estruturais e as condições pressão-temperatura

-concentração em que o mineral se formou, podem estar na origem 

da estabilidade e preferência de certas micas por determinadas 
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sequências de empilhamento - os politipos. 

3.4. Composição química e substituições isomórficas 

Do ponto de vista de composição química, na fórmula geral, 

XY2_3 [Z4O10 ] (OH,F) 2 , já referida no ponto 3.2., 

X - representa catiões, geralmente, alcalinos monovalentes 

(K+, Na+ ,Rb+ e cs+) ou bivalentes (Ca2+ e, mais raramente, 

Ba2+); 

Y - corresponde a uma série de catiões que podem ser biva

lentes (R2+=Mg, Fe), trivalentes (R3+=Al e Fe, mais rara

mente, Mn e Cr) ou mesmo monovalentes como o Li+ ou 

tetravalentes como Ti 4+. O número de catiões Y determina 

o carácter dioctaédrico ou trioctaédrico das micas, isto 

é, nas micas dioctaédricas, iões trivalentes ocupam duas 

de cada três posições octaédricas disponíveis e nas 

micas trioctaédricas os três interstícios octaédricos 

estão ocupados por iões bivalentes. Estas substituições 

de iões trivalentes por bivalentes fazem-se com aumento 

das posições ocupadas, para que o número de carga desta 

camada seja constante e sensivelmente igual a 6, e 

z - é principalmente Si4+ ou Al3+ e em casos excepcionais Fe3+ 

e Ti4+. A substituição do Si4+ pelo Al3+ é limitada, rara

mente excede a relação Al3+:Si4+=1: 3 e é determinada por 

condições de equilíbrio total de cargas e de espaço na 

estrutura. 

Uma outra classificação das micas baseia-se na natureza dos 

iões X. Nas micas designadas «vulgares» X é, predominantemente, 
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K+ ou Na+, enquanto que nas « micas quebradiças » X é, 

principalmente, ca2•. Subdivisões posteriores das micas são 

feitas de acordo com a substituição dos constituintes principais 

nas camadas tetraédricas, octaédricas e catiões interlaminares: 

- lepidolite e zinnwaldite, são micas litíniferas 

flogopite, mica magnesiana 

- roscoelite, mica vanadífera 

- margarita, mica cálcica 

Umas das características químicas que é comum à maior parte 

das micas é o teor em H2O que pode atingir 4 a 5% ( em peso), 

excepto para as que têm um teor elevado de flúor. 

A composição das micas com lítio tem sido interpretada em 

termos de compostos puros ("end-members") por diversos autores 

(HALLIMOND, 1925; STEVENS, 1938; WINCHELL, 1942; FOSTER, 1960). 

Segundo o último Autor, a composição deste tipo de micas 

pode ser interpretada como derivada da moscovita, 

por substituição isomórfica de A13+ 

octaédrico por Li+ ou da siderofilite, KFe2+Al (Al2Si2 ) O10 (F ,OH) 2 , 

pela substituição de Fe2• por Li+. Nas duas séries, os dois 

membros ricos em lítio são lepidolites, 

K(Li,Alh(Si,Al) 4O10 (F,OHh, (Fig. 5). 

Na série das micas lítio-aluminosas, a moscovita pode, 

teoricamente, aceitar o Li+ de quatro modos, tendo em conta a 

existência de seis posições octaédricas por fórmula unitária, 

quatro das quais preenchidas por A13•: 

a) pela ocupação de posições vagas da camada octaédrica; 

b) pela substituição de um Al3+ por um Li+; 

c) pela substituição de um Al3+ por dois Li+; 
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d) pela substituição de um Al3+ por três Li+. 

For,,... ml8t■-j 

* Termo extremo d• 
solução 1Ólida 

SlderOfllite • 
l..epidomelan■ ·AI 

Mo1covlt• ''----,---------------+-----::-::-:=----:-:----::"' 
R''(Al,Fe) +Ti" R''(Fe, Mn, Mg) 

Fig. 5 - Relação entre o Li+, R2+(Fe,Mn,Mg) e R3+(Al,Fe)+Ti4+, nas micas 

com lítio. (POSTER, 1960). 
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De entre os elementos alcalinos, é o lítio que ocupa as 

posições octaédricas, contrariamente aos outros elementos que 

ocupam posições de coordenação mais elevada ( 8 a 12) . Uma 

explicação para este facto pode residir no tamanho do catião Li+ 

e na natureza da ligação Li-O, bastante menos iónica que as 

outras ligações catiões alcalinos-oxigénio (ROBERT & VOLFINGER, 

1979). 

A substituição de Al3+ por Li+ é possível devido à 

proximidade dos valores dos raios iónicos 

Li+=0,68Â), mas devido à diferença de valência entre eles, será 

necessário um reajustamento na carga da camada octaédrica, no 
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caso das três primeiras hipóteses anteriormente citadas. 

FOSTER ( 1960) concluiu que apenas a substituição do Al3+ 

octaédrico pelo Li+ na relação 2: 1 e 3: 1 permitia a interpretação 

da composição das lepidolites e conduzia a fórmulas racionais 

para os termos de composição extrema. 

A relação de substituição 2: 1 origina o termo extremo 

polylithionite, KLi~Si4010 (F ,OHh, no qual o excesso de carga 

negativa criado pela substituição é compensado por um decréscimo 

no Al3+ tetraédrico. A relação 3: 1 origina o termo extremo 

trilithionite, K( Li1, 5Al1, 5 ( Si3Al) 010 ( OH, F) 2 • 

Segundo os trabalhos de LEVINSON (1953) e FOSTER (1960), as 

micas litio-aluminosas não são membros de uma série isomorfa 

continua. Evidências, quer estruturais quer composicionais, 

revelaram que a série é interrompida entre a moscovita e a 

polylithionite, numa zona onde a ocupação octaédrica total varia 

entre 5,00 e 5,20 e a ocupação pelo Li+ entre 1,90 e 2,10. Esta 

zona corresponde a uma região com formas mistas ("mixed forms") 

de moscovita (dioctaédrica) e lepidolite (trioctaédrica). Assim, 

as micas litio-aluminosas são membros de duas séries: a série da 

moscovita litinifera ("lithian muscovite") e a série da 

lepidolite. 

Na Tabela 3, apresenta-se a classificação das micas litio

-aluminosas baseada no número de posições ocupadas pelo Li+ e o 

número total de ocupações da camada octaédrica por fórmula 

unitária (p.f.u.). 

FOSTER (1960) mostrou que as micas lítio-ferrosas ("ferrous 

lithium micas") formam uma série continua entre a siderofilite 

e a lepidolite em que o Li+ substitui progressivamente o Fe2+, na 
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estrutura da siderofilite, na razão aproximada de 2:1,5 . 

A série compreende vários termos (Tab. 4), cuja definição 

se baseia no número de posições octaédricas ocupadas pelo Li+, 

por fórmula unitária (p.f.u.). 

Tab. 3 - Classificação das micas lítio-aluminosas. (POSTER, 1960). 

Hoscovite litinífera 
Fonnas mistas 
Lepidolite 

* - Valores aproximados 

Li+ 
(p. f.u.) 

0,00-1,70 
1,90-2,10 
2,20-4,00 

Total de 
ocupações octaêdri cas * 

4,00-5,00 
5,00-5,20 
5,30-6,00 

Tab. 4 - Classificação das micas lítio-ferrosas. (POSTER, 1960). 

Tenros da série 

Siderofilite litinífera* 
Siderofilite fêrrica litinífera* 
Lepidomelana Al-Li* 
Protolithionite 
Zinnwaldite 
Lepidolite 

* - Dependendo do teor de Fe3+ 

Li+ (p.f.u.) 

0,00-0,50 

0,50-1,50 
1,50-2,50 
>2,50 
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3. A REGIÃO DE GONÇALO (GUARDA) 

3.1. Enquadramento geográfico e geomorfol6gico 

A região de Gonçalo, onde ocorre a mineralização estudada 

no presente trabalho, localiza-se na província da Beira Alta, 

distrito da Guarda, a sudoeste da capital de distrito (Fig. 6). 

-
VIANA DO CAITl!LO 

IRAOA . 

PORTALEGR& 

ÉYORA . 
••w 

• ♦ 

O 50km 

© 

Fig. 6 - Localização da região de Gonçalo (■) e outras mineralizações 

litiníferas. 1- Massueime; 2- Argimela; 3- Cabeço Queimado; 

4- Golpejas. 
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Do ponto de vista paleogeográfico e tectónico, insere-se na 

Zona Centro-Ibérica e enquadra-se numa região com características 

geomorfológicas variadas, que ocupa o canto comum das cartas 

geológicas de Gouveia, Guarda, Covilhã e Sabugal (folhas 17-D, 

18-C, 20-B e 21-A da Carta Geológica de Portugal, à escala 

1:50 000). 

A região mineira de Gonçalo (Fig. 7) situa-se entre uma 

superfície de aplanamento a leste (Meseta do Alto Douro, com 800 

a 9 O O m de altitude) , uma zona montanhosa a oeste ( "horst" da 

serra da Estrela) e uma depressão tectónica a sul ( Cova da 

Beira). 

=~'O 

p 
·•·..; 

~ .•.·:;.;.;::)/) 

20km 

Fig. 7 - Enquadramento geomorfológico da região de Gonçalo (o). (Adaptado de RIBEIRO, 1968). 

1- Planalto culminante; 2- área montanhosa, vertentes extensas e cristas de intersecção; 

3- falhas principais e fracturas que influenciam directamente o relevo; 4- cristas de 

quartzito; 5- vale de formas largas; 6- vale encaixado. B.- Belmonte; C.- Covilhã; F.

Fundão; Go.- Gouveia; M.- Monção; Pe.- Penamacor; Sa.- Sabugal; Se.- Seia. 
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A descida da Meseta para a Cova da Beira faz-se por uma 

série de blocos alongados, separados por vales estruturais com 

orientação NNE-SSW, que RIBEIRO (1949) compara a« ... uma série 

de teclas de piano que se baixam em conjunto ... » para aquela 

depressão. 

O vale da ribeira da Gaia, em cuja vertente ocidental se 

encontra a mineralização pegmatitica com lepidolite, é um dos 

numerosos vales estruturais, com orientação NNE-SSW, que descem 

da Meseta para a Cova da Beira. 

3.2. Geologia geral 

Na região de Gonçalo, dominam as rochas de natureza 

granítica, com pequenos afloramentos xistentos intercalados, 

numerosos filões em que predominam os quartzosos, seguidos dos 

de rochas básicas e dos aplitopegmatiticos (Fig. 8). 

Para a descrição das várias formações, baseámo-nos na 

noticia explicativa da Carta Geológica da Guarda (folha 18-C da 

Carta Geológica de Portugal à escala 1:50 000, TEIXEIRA et al. 

1962) e na cartografia geológica de pormenor realizada por 

FARINHA RAMOS (1981). 

3.2.1. Formações recentes 

- Aluviões (a) 

As aluviões têm um desenvolvimento particularmente 

importante no vale da ribeira da Gaia e seus afluentes, em relação 
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n·. 11,· Grcv11olch 7° 20' 

Fig. 8 - Geologia da região de Gonçalo e localização da mina do Castanho n2 1. Extrato da 

folha 18-C da Carta Geológica de Portugal à escala 1:50 000. 
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com a depressão da Cova da Beira. 

As zonas aluviais com maior expressão são as que drenam as 

vertentes entre a Meseta e a Cova da Beira, região granitica onde 

a mineralização f iloniana estanifera é particularmente importante 

(ANDRADE, 1920). Dai que a respectiva exploração, por dragagem, 

tenha sido a principal do Pais ao longo de algumas dezenas de 

anos. 

3.2.2. Rochas do soco antigo 

- Complexo xisto-grauváquico ante-Ordovicico (X) 

Os afloramentos de rochas xistentas (a unidade mais antiga 

da região), que existem na área coberta pela carta, têm pouca 

expressão, tratando-se, apenas, de pequenas manchas pertencentes 

à extensa formação xisto-grauváquica que ocupa grande parte das 

Beiras. 

Estes afloramentos encontram-se quase todos muito 

metamorfizados e alguns deles assinalam fenómenos de 

migmatização, principalmente, nas proximidades do contacto com 

as rochas granitóides. Segundo TEIXEIRA et al. ( 1962), são 

dominantemente constituidos por alternância de niveis peliticos 

(xistos quartzo-micáceos macios e micaxistos), com niveis mais 

gresosos (xistos quartzo-micáceos e quartzitos e corneanas 

quartzo-peliticas e calco-silicatadas). 

Observam-se micaxistos, apenas na região de Faia e a SW de 

Gonçalo, o que poderá significar, segundo FARINHA RAMOS (1981), 

« ••• um grau de recristalização mais acentuado das rochas 
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peliticas e, portanto, condições de metamorfismo regional (e/ou 

de contacto) ligeiramente mais intenso para oeste ... ». 

- Granitóides (Y) 

Os plutonitos que afloram na região de Gonçalo, são de 

natureza granítica e pertencem ao grande batólito hercinico 

jovem, denominado granito das Beiras, largamente representado no 

Norte do Pais (Fig. 9). 

OEN (1970) enquadra-o na série dos granitos discordantes, 

em relação às direcções regionais dos enrugamentos hercinicos, 

classificando-o de pós-tectónico. Ainda de acordo com este Autor, 

estas rochas apresentam grande variedade textura! e mineralógica, 

mas com predomínio de um granito calco-alcalino, biotitico, 

porfiróide de grão grosseiro; este granito revela, por vezes, 

tendência para alcalino. 

Segundo TEIXEIRA et al. (1962), as rochas graníticas que 

afloram na região de Gonçalo exibem uniformidade em relação à 

composição mineralógica. Para os preditos Autores, trata-se de 

um granito monzoni tico com duas micas, mas predominantemente 

biotitico que compreende duas variedades texturais: o granito 

porfiróide biotitico, de maior representação espacial, e o 

granito não porfiróide de duas micas, agrupados nos plutonitos 

de Fráguas-Pena Lobo, Rochoso, Rapoula e Vila Soeiro. 

São, genericamente, rochas formadas por quartzo, oligoclase

-andesina, microclina, albite, biotite e moscovita; como minerais 

acessórios, apresentam apatite, zircão, magnetite, turmalina, 

rútilo e silimanite. 
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Mais recentemente, FARINHA RAMOS ( 1981) refere-se ao granito 

de Fráguas, sugerindo tratar-se de um corpo intrusivo posterior 

ao granito porfiróide regional e com um grau de diferenciação 

mais avançado (enriquecimento em B, Sn, Li, Rb e Nb). 

8 9 

D D Gllll ITJ □ D [Z] ~ 12'.l 

Fig. 9 - Granitos hercínicos do Norte de Portugal (OEN, 1970). 

1- Granitos sintectónicos a tarditectónicos; 2- granitos pós-tectónicos, do 

grupo II (não porfiróides de grão médio a fino, biotíticos ou de duas 

micas), 3- idem, do grupo III ( de grão médio a grosseiro, de duas micas 

frequentemente porfiróides); 4- idem, do grupo IV (biotíticos, 

porfiróides, de grão grosseiro); 5- granitos indiferenciados; 6- outras 

rochas; 7- falha; 8- desligamento; 9- falha provável. 
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3.2.4. Rochas filonianas 

Afloram, na região, numerosos filões de composição diversa 

que cortam as unidades graníticas e as xistentas. 

- Filões de quartzo (q) 

São estas as rochas filonianas mais abundantes na região. 

A sua direcção predominante é NE-SW e NNE-SSW, ou mais raramente, 

NW-SE, o que revela a sua instalação em fracturas provocadas por 

acções tectónicas. 

Alguns filões apresentam comprimento da ordem de vários 

quilómetros e grande espessura. Uns são de quartzo leitoso, 

outros de natureza dominantemente brechóide, com cimento de 

calced6nia ou jaspe e impregnações ferruginosas. 

Os filões de quartzo, embora aflorem, de maneira geral, por 

toda a área, constituem, muitas vezes, grupos ou juntam-se em 

certas regiões, evidenciando zonas de maior fracturação. 

- Filões de rochas básicas e pequenas intrusões 

b 6 . (•'z) ga r 1.cas u 

Os filões de rochas básicas são muito frequentes na região. 

Os tipos de rochas, que constituem estes filões, são diversos, 

compreendendo doleritos, basanitos, lamprófiros, teralitos, etc., 

encontrando-se quase sempre profundamente alterados. Os filões 

têm orientação variável, de preferência próxima de E-W e NW-SE 

ou, mais raramente, NNE-SSW. O pendor é, de maneira geral, sub-
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-vertical e a espessura varia entre 1 a 2 m. 

- Filões aplopegmatiticos: apliticos, pegmatiticos e 

aplitopegmatiticos (Y
8
p) 

29 

Os filões aplopegmatiticos formam uma rede bastante densa, 

concentrando-se, preferencialmente, nas áreas de Gonçalo-Vela

Seixo Amarelo e de Benespera-Pena Lobo (Fig. 8). 

Os corpos filonianos com textura aplítica apresentam, na 

maior parte das vezes, forma irregular e dimensões variáveis. 

FARINHA RAMOS (1981) considera estas massas aplitizadas o 

resultado de transformações metassomáticas do granito porfiróide 

regional, provocadas por fluidos ricos em boro, água e sódio. O 

contacto com o granito porfiróide é, frequentemente, gradual. 

Os filões constituídos apenas por uma fase pegmatítica são 

raros, pouco espessos e com pendor superior a 40º. 

Segundo TEIXEIRA et al. ( 1962), a sua instalação relaciona

-se com o sistema de fracturas sub-horizontais de idade provável 

tardi-hercínica. Para FARINHA RAMOS (1981) e FARINHA RAMOS & 

SANTOS OLIVEIRA (1982) o sistema de fracturas sub-horizontais 

resultou, provavelmente, do desenvolvimento de tensões 

direccionais sub-verticais, originadas durante os processos de 

intrusão e consolidação do(s) plutonito(s) «tipo Fráguas». 

No que respeita à atitude, apresentam direcções variadas 

e penderes inferiores a 30º, aflorando como soleiras, sendo as 

respectivas dimensões bastante variáveis. Em relação à espessura, 

existem filões que vão de alguns centímetros até cerca de 3,5 m. 

A sua persistência é, de maneira geral, importante, estando 
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algumas das soleiras reconhecidas numa extensão de 1 km. 

Este tipo de filões podem ser classificados como mistos, 

pois caracterizam-se pela• existência conjunta de zonas de textura 

pegmatítica e outras de textura aplítica, com predomínio destas 

sobre aquelas. Por esta razão, designam-se, muitas vezes, como 

aplitopegmatíticos. 

Na região de Gonçalo, os aplitopegmatitos dividem-se em dois 

tipos principais: aplitopegmatitos litiniferos e aplitopegmatitos 

estaníferos. 

Os aplitopegmatitos litiníferos distinguem-se, facilmente, 

do granito porfiróide regional e de outros filões, pela 

abundância de uma mica litinífera com tonalidade que varia entre 

o rosa e o lilás. 

Os constituintes minerais mais abundantes são, além da mica 

(lepidolite), o quartzo e feldspatos (albite, microclina); como 

acessórios, ocorrem o berilo, a turmalina, a cassiterite, a 

columbo-tantalite e fosfatos. A lepidolite distribui-se, quer na 

zona pegmatítica, quer na aplítica, de forma dispersa ou, então, 

numa alternância de bandas com cor e composição diferentes, 

conferindo aos filões aspecto bandado. 

Os trabalhos de prospecção, realizados, na região, pelo 

Serviço de Fomento Mineiro, até 1981, revelaram que não existem 

afloramentos de filões deste tipo acima da cota 800 m, ocorrendo 

estes, apenas, na área de Gonçalo-Seixo Amarelo, entre as cotas 

500 e 800 m, o que permite afirmar que os filões litiníferos 

intruíram num nível estrutural bem definido ( FARINHA RAMOS, 

1981). 

A intrusão das soleiras aplitopegmatíticas litiníferas 
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provocou metassomatismo no granito encaixante que se visualiza 

pela presença de uma banda endurecida de tonalidade mais escura 

com uma espessura aproximada entre 5-10 cm ou mais. 

Algumas das características, anteriormente descritas para 

os aplitopegmatitos litiniferos, mantêm-se para o caso dos 

aplitopegmatitos estaniferos; nomeadamente, a textura, a forma, 

a atitude, as dimensões e as relações com a rocha encaixante. 

A diferença macroscópica mais acentuada é a cor clara 

(branco leitoso) que se manifesta pela ocorrência de uma mica 

branca sem litio, em vez da lepidolite. 

Os minerais essenciais são o quartzo, os feldspatos 

potássicos (microclina e ortoclase) e a albite. Como acessórios, 

estão presentes a moscovi te, por vezes com tonalidade esverdeada, 

a turmalina, o berilo, a cassiterite, a columbo-tantalite e 

minerais de urânio. 

Ao contrário do que sucede com os filões litiniferos, os 

estaniferos afloram, na área, entre as cotas de 800 e 900 m 

(FARINHA RAMOS, 1981). 

3.2.5. Tectónica 

A região de Gonçalo apresenta três sistemas principais de 

fracturação, de direcções próximo de E-W, NW-SE e NE-SW (Fig. 

10), relacionados quer com a fracturação hercinica tardia, quer 

com a orogenia alpina. 

Segundo TEIXEIRA et al. (1962) acções tectónicas 

importantes, relacionadas com as últimas fases da orogenia 

hercinica, atingiram o maciço granítico das Beiras, logo após a 
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sua consolidação, f racturando-o e permitindo a instalação de 

filões ao longo das fracturas: filões pegmatiticos e 

aplitopegmatiticos sub-horizontais, de direcção variável, e 

filões hidrotermais de quartzo, com mineralização volframitica, 

de direcção NW-SE. Mais tarde, instalaram-se filões de rochas 

básicas em fracturas de direcção E-W ou NW-SE. 

--... 

Fracturas 

' ~ Linhas de água 
VELA 

--.. 'fí' Po,oaçnes 

OES!;:~OA POR ALOIRO PEREl,A 

Fig. 10 - Rede de fracturas principais da região de Gonçalo (FARINHA RAMOS, 1981). 

Durante o Mezozóico e parte do Cenozóico, a região esteve 

exposta às acções erosivas de aplanação lenta. No Miocénico 

Superior ou no Pliocénico, foi de novo atingida pelas acções da 
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orogenia alpina que submeteu o Maçico Hespérico a movimentos 

epirogénicos, como o levantamento da serra da Estrela, dando-se 

inicio à fase de rejuvenescimento do relevo. A nova fracturação, 

com orientacção predominante NE-SW ou NNE-SSW, permitiu a 

instalação de filões quartzo-jaspóides, em que é frequente 

encontrar mineralizações uraniferas. 

FARINHA RAMOS (1981) define na região a existência de várias 

fases de actividade tectónica distintas e separadas no tempo: 

- « « ••• uma fase de fracturação precoce com direcção dominan

temente E-W (algumas fracturas com orientação NE-SW 

poderão, em parte, ser contemporâneas): 

- uma segunda fase, provavelmente relacionada com os 

mecanismos de intrusão e/ou arrefecimento do plutonito de 

Fráguas, terá originado fracturas sub-horizontais, poste

riormente preenchidas por material pegmatitico e aplito

pegmatitico: 

- reactivação de fracturas E-W e abertura posterior de 

outras com orientação preferencial NNE-SSW e NW-SE, numa 

terceira fase, e 

- nova reactivação das fracturas com orientação E-W e NNE-

-SSW pela orogenia alpina, muitas das quais continuaram 

activas até tempos recentes ... ». 
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4. AMOSTRAGEM E ÓTOOOS ANALÍTICOS 

4.1. Amostragem 

A amostragem realizou-se a SW da povoação de Gonçalo, na 

mina do Castanho nQl (Fig. 8), em dois filões pegmatíticos 

litiníferos que afloram às cotas 650 e 750 m, sendo cada amostra 

identificada pela cota e número de colheita (p. ex. 650/1). 

Os locais de colhei ta da amostragem, utilizada neste estudo, 

foram seleccionados, procurando-se garantir representatividade 

em função do tipo de micas reconhecidas, do ponto de vista 

macroscópico, pela sua cor, granulometria e textura. 

Em laboratório, as amostras de rocha colhidas sofreram a 

seguinte sequência de operações: 

- concentração das micas litiníferas; 

- análises químicas, e 

- estudos petrográficos. 

4.2. Concentração das micas litiniferas 

A concentração das micas litiníferas, destinadas a análise 

química, difracção de raios-X e espectrofotometria de absorção 

no domínio do infravermelho, foi realizada de duas formas 

distintas, consoante a granulometria em que se apresentam. 
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As amostras de mica de grão médio a grosseiro (0<1>>2mm) 

foram sujeitas a separação grão a grão à lupa binocular, o que 

permitiu obter palhetas de mica sem contaminação de outros 

minerais. 

As amostras em que as micas se apresentavam em grão fino ou 

intimamente associadas ao feldspato/plagioclase e quartzo, 

concentraram-se através do separador electromagnético, técnica 

já utilizada por NUNES (1973), NEIVA (1975) e KONNINGS et al. 

(1988). 

Para este tipo de separação, ensaiou-se, em duas amostras 

diferentes, uma sequência de operações, em duas fases distintas, 

por forma a obter os resultados pretendidos. A primeira fase 

consistiu em submeter cada amostra a: 

fragmentação manual grosseira em almofariz de ágata; 

- secagem na estufa a S0ºC; 

- separação granulométrica, sucessiva, de pequenas fracções 

da amostra inicial, utilizando-se, para esse fim, a 

seguinte série de peneires: 

50 ( #) -

100 

120 

200 

375 

Fundo 

297 (µm) 

150 

125 

75 

45 

< 45 

Deste processo, obtiveram-se seis fracções granulométricas 

(+50#; -50/+100#; -100/+120#; -120/+200#; -200/+375#; -375#), 

<1 > Diâmetro médio da maioria dos cristais de mica 
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aproveitando-se as fracções -50/+100# e -100/+120#, para utilizar 

no separador electromagnético, já que estas se apresentavam 

constituídas, quase exclusivamente, por quartzo e mica, em grãos 

mais ou menos bem diferenciados. 

A segunda fase consistiu em seleccionar, destas duas 

fracções, a que permitisse uma separação mais eficaz, quer em 

termos de rendimento, quer com menor contaminação das micas pelo 

quartzo, assim como determinar as condições de optimização do 

separador, para este caso particular. 

As diferenças de susceptibilidade magnética ( x) são os 

principais factores que permitem efectuar a separação de espécies 

minerais diferentes. Na prática há, no entanto, outros factores 

que influenciam a separação mineralógica por este processo, tais 

como: parâmetros instrumentais, peso especifico dos minerais, 

classe granulométrica, forma dos minerais e outros. 

Nas separações, utilizou-se um separador electromagnético 

do tipo Frantz Isodinâmico (Fig. 11). 

Este aparelho é consti tuido por um electroiman potente, 

alimentado por corrente eléctrica, cuja intensidade pode ser 

regulada. Entre as peças polares do electroíman (A), existe uma 

rampa vibratória de metal não magnético, fixa a um vibrador (C), 

cuja intensidade e frequência de vibração são reguláveis. 

Os grãos minerais, a separar, são lançados através da fonte 

de alimentação (B), na rampa vibratória que se encontra dividida, 

aproximadamente a meio curso, em duas calhas. Nesse percurso, os 

grãos de minerais paramagnéticos sofrem desvios no sentido de 

deslizarem ao longo da calha exterior, enquanto que os grãos não 

influenciados (X muito baixo), os diamagnéticos, se deslocam para 
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a calha interior. Após a separação, os grãos irão cair num dos 

recipientes (D) colocados na extremidade da rampa vibratória. 

Fig. 11 - Separador electromagnético tipo Frantz Isodinâmico (ISNARD, 1957). 

A - peças polares do electroíman; B - fonte de alimentação; C - vibrador; 

D - copos de recuperação dos minerais. 

Os principais parâmetros instrumentais que actuam na 

separação dos grãos minerais são: 

- a intensidade de corrente; 

- a inclinação lateral da rampa vibratória (8) que aumenta 

as diferenças de comportamento magnético existentes entre 

os grãos, e 

- a inclinação longitudinal da rampa vibratória (i) que 

regula o avanço dos grãos minerais. 

Como se pretendia separar lepidolite por um lado e quartzo 

por outro, e estes dois minerais apresentam susceptibilidades 

magnéticas especificas diferentes, X(quartzo)= -0,46xl0-6 C.G.S.E.M. 
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e X(lepidolite)= 8,9 a 46x10-6 C.G.S.E.M. (PARFENOFF et al., 1970), 

começámos com as condições normais de utilização do separador, 

isto é, 15º para inclinação lateral e longitudinal, e aumento 

progressivo da intensidade de corrente de 0,1 em 0,1 ampere (A) 

até 0,6, depois 0,8, 1,0, 1,2 e 1,5 A. 

Verificámos que a separação só era eficaz, nas seguintes, 

condições: 

- inclinação longitudinal: 15° 

- inclinação lateral: 3º 

- intensidade de corrente: 1,5 A 

- fracção granulométrica: -100/+120# 

Considerámos a separação terminada, quando não se verificava 

divisão das fracções, após separações sucessivas. 

O concentrado final das micas, examinado à lupa binocular, 

não possuía, aparentemente, grãos de quartzo, assim como não se 

detectaram nos difractogramas de raios-X efectuados as reflexões 

características deste mineral, o que revela um limite de 

tolerância para a contaminação, se esta existir, inferior a 5%. 

O concentrado final de quartzo apresentava, contudo, alguns 

grãos mistos e grãos de mica, resultantes, provavelmente, de uma 

libertação incompleta da mica em relação ao quartzo ou de 

processos de arrastamento por este, quando da separação. 

Apesar de não se conseguir obter, por este método, uma 

separação absoluta, pelo facto de um mineral apresentar variações 

na densidade, forma, granulometria, 

considerámos que, para os fins em vista, 

satisfatórios, adaptando, portanto, as 

composição, etc., 

os resultados foram 

condições atrás 
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mencionadas para a concentração das micas litiníferas. 

4.3. Métodos usados para a caracterização dos minerais 

4.3.1. Difracção de raios-X 

O recurso à difracção de raios-X por provetes poli

cristalinos ("pós") deve-se ao facto desta técnica permitir, a 

partir dos resultados da difracção ( ângulos de difracção e 

intensidade dos feixes difractados) , a identificação rápida da ( s) 

fase(s) mineralógica(s) presente(s) numa amostra. 

Os comprimentos de onda dos raios-X são da mesma ordem de 

grandeza das distâncias interatómicas e, como tal, as redes 

cristalinas funcionam como "redes de difracção" para os raios-X. 

Um feixe monocromático de raios-X, incidindo sobre um 

cristal, sofre difracção pelos respectivos planos reticulares 

(Fig. 12), sempre que se verifique a equação de Bragg: 

2dhkl sen8=nÂ , em que: 

Â - comprimento de onda do feixe de raios-X incidente; 

dhkl - equidistância interplanar ou distância entre planos 

atómicos da mesma família com índice hkl; 

8 - ângulo formado entre a direcção do feixe incidente e os 

planos atómicos "reflectores" do cristal, e 

n - número inteiro. 

Em resultado da difracção, originam-se diagramas que diferem 

de mineral para mineral, dependendo as suas características da 

equidistância (d) dos planos reticulares da respectiva estrutura 

cristalina. 
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Fig. 12 - Difracção de raios-X por um grupo de planos reticulares (WILLARD et al., 1979). 

O método dos pós compreende duas técnicas de execução: a 

técnica de Debye-Scherrer (em que o registo é fotográfico - os 

radiogramas), e a difractometria (em que o registo é gráfico -

os difractogramas). 

A identificação das espécies minerais é feita por comparação 

entre os valores de equidistâncias (d(A)) e intensidade relativa 

( Icrel.>), obtidos experimentalmente e os correspondentes valores 

constantes dos ficheiros JCPDS (Joint Committee for Powder 

Diffraction Standards). 

A quantidade de amostra seleccionada, quer para realizar os 

radiogramas, quer para os difractogramas, sofreu, 

respectivamente, trituração manual e mecânica, em almofariz de 

ágata, até se obter um pó fino (poeira cristalina). Em ambas as 

técnicas utilizámos equipamento PHILIPS, com ampola de foco 

normal, anticátodo de cobre e filtro de níquel P·cuK~= 1,542 A), 

trabalhando a 40 KV/25 mA com um tempo de pose para os filmes 

Kodak compreendido entre 15 e 90 min. 
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O politipo de cada mica em estudo identificou-se por 

comparação dos radiogramas obtidos com radiogramas padrão (Fig. 

13) existentes no LAMPIST (Laboratório de Mineralogia e 

Petrologia do Instituto Superior Técnico) e no IICT (Centro de 

Cristalografia e Mineralogia do Instituto de Investigação 

Científico Tropical) , após identificação através das fichas JCPDS 

e dados publicados em BAILEY (1980) (Tab. 5, 6 e 7). 

a) 

b) 

C) 

Fig. 13 - Radiogramas padrão utilizados na identificação dos politipos das micas. 

a) Politipo 2M1(moscovite) · b) Politipo lM(lepidolite) · e) Politipo 2M2(Iepidolite)· 
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Tab. 5 - Identificação do politipo 2M1(moscovite)· I(relº) estimado visualmente. 

Moscovite 2H1 

I II III 

hkl 1(rel) d(Ã) hkl 1(rel) d(Ã) 1{rel*) d(Ã) 

002 >100 10,014 002 95 9,950 10 10 
004 55 5,021 004 30 4,970 5 5,0 
110 55 4,478 110 20 4,470 5 4,5 
11! 65 4,458 
021 14 4,391 1 4,4 
111 21 4,296 111 4 4,300 

1 4,2 
022 14 4,109 022 4 4,110 <1 4,1 
112 12 3,973 112 6 3,950 
113 37 3,889 113 14 3,880 3 3,90 
023 32 3,735 023 18 3,730 3 3,75 
114 44 3,500 114 20 3,480 4 3,50 

~~ >100 3,351 024 25 3,340 10 3,35 

006 100 3,320 
114 47 3,208 114 30 3,190 4 3,20 
025 47 2,999 025 35 2,987 5 3,00 
115 35 2,871 115 25 2,859 3 2,85 
116 22 2,802 116 20 2,789 2 2,80 
13Í 50 2,589 13i 16 2,596 
116 45 2,580 
202 90 2,562 2ri. 55 2,566 9 2,55 
008 20 2,514 008 8 2,505 1 2,50 

132 14 2,491 
133 19 2,458 133 8 2,465 
202 12 2,446 202 8 2,450 1 2,45 
204 - 10 10 2,396 204 2,398 
133 24 2,380 133 25 2,384 2 2,38 

~ 12 2,247 134 10 2,254 1 2,25 

041 5 2,236 135 4 2,236 
221 5 2,201 ~o!J 8 2,208 <1 2,20 

-223 7 2,184 223 4 2,189 
206 10 2,149 

~~ 23 2,132 135 20 2,132 2 2,13 

0010 75 2,010 OO!Q 45 1,993 8 2,00 
137 14 1,975 

~~ 
10 1,972 

20!Q 12 1,670 001' 12 1,662 
2owl 

314 17 1,653 312 25 1,646 2 1,65 
313 6 1, fi03 1 l,fiO 
245 12 1,524 <1 1,53 

~ 40 1,499 ~ 30 1,504 4 1,50 

12 1,352 2 1,36 
10 1,335 <1 1,34 
8 1,299 2 1,30 

I - Espêcime sintêtico de YOOER & EUGSTER, (1955) em BAILEY, (1980). 
II - Ficha 6-263 do JCPOS. 

III - Mica branca. Radiograma 10329 do IICT. 
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Tab. 6 - Identificação do politipo lM(Iepidolite)· I(reJ•) estimado visualmente. 

Lepidolite lM 

I II III 

hkl I (rel) d(Ã) hkl 1(rel) d(Ã) I (rel*) d(Ã) 

001 40 9,970 001 75 10,000 8 10 
002 35 4,981 002 75 4,990 8 5,0 
020 50 4,498 020 35 4,530 5 4,5 
111 20 4,329 Íll 20 4,350 2 4,4 
021 20 4,107 021 20 4,130 2 4,1 
111 20 3,847 111 20 3,870 2 3,80 
112 70 3,615 112 75 3,620 7 3,65 

~ 70 3,329 003 100 3,340 10 3,35 

112 70 3,086 112 75 3,080 7 3,10 
113 35 2,895 Íl3 35 2,900 5 2,90 
023 30 2,669 023 50 2,680 5 2,68 

~~ 80 2,594 200 75 2,578 7 2,60 

13Í 100 2,565 

11~ 20 2,479 

:@ 
35 2,472 

202 
131 

131 30 2,452 4 2,45 
132 40 2,389 50 2,391 4 2,40 

~ 25 2,247 20 2,257 1 2,25 

133 30 2,141 50 2,136 4 2,15 
202 20 2,125 
005 40 1,994 60 1,992 7 2,00 
133 20 1,955 5 1,960 <1 1,96 

35 1,751 
134 12 1,717 20 1,718 
135 30 1,657 50 1,649 4 1,66 
152 
241] 

25 1,637 1 1,64 

24~ 20 1,582 5 1,584 
152 
242 10 1,546 5 1,547 1 1,55 

~~ 50 1,501 060 50 1,514 5 1,51 

5 1,423 
225 10 1,378 5 1,378 
207 10 1,353 5 1,355 1 1,36 

~ 
20 1,339 20 1,340 1 1,34 

1 
35 1,297 20 1,302 3 1,30 

137 
221 
2 

I - Espêcime de Aubum, Maine, (BAILEY,1980) 
II - Espêcime de Topsham, Maine. Ficha 10-485 do JCPDS. 

III - Mica lilas. Radiograma 133 do IST. 
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Tab. 7 - Identificação do politipo 2M2(tepidolite)· I(rel*) estimado visualmente. 

Lepi do 1 i te 2H-z 

I II III 

hkl 1(rel) d(Ã) hkl 1(rel) d(Ã) I(rel*) d(Ã) 

002 70 10,010 002 00 10,000 8 10 
004 40 5,002 004 50 5,000 7 5,0 
11I 70 4,464 ui 50 4,500 7 4,5 
2~ 10 4,338 1 4,4 
113 20 3,883 113 30 3,850 2 3,85 
2<>4 40 3,638 ~ 50 3,620 4 3,65 

114 40 3,495 114 50 3,480 4 3,50 
006 00 3,338 006 50 3,320 7 3,35 
114 40 3,205 

~ 50 3,200 4 3,20 

115 5 3,119 
204 4 3,075 115 50 3,080 4 3,10 
206 25 2,910 3 2,90 
115 30 2,872 

~~ 50 2,890 

116 30 2,794 116 50 2,780 3 2,80 
021 

31~ 100 2,578 311 100 2,577 10 2,00 
11 
008 8 2,502 

31~ : 40 2,429 ~t 50 2,421 4 2,43 

~] 
10 2,253 11~ 5 2,252 2 2,25 

221 
025 6 2,182 22ID 5 2,194 1 2,18 

31 
317 10 2,070 

~~ 
10 2,041 ~t 20 2,043 1 2,05 

oow 40 2,001 OO!Q 80 1,989 9 2,00 
408 5 1,821 

31íl 512 
422 10 1,701 <1 1,70 
42Í 
227 

~~ 5 1,689 13~ 5 1,687 <1 1,68 
31 

31~ 5 1,674 
42 

13fil 10 1,633 llll 5 1,636 1 1,64 
42 
516 5 1,611 

42t 8 1,584 
13 

51~ 5 1,572 135 5 1,575 <1 1,57 
31 31!1] 
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Tab. 7 - Identificação do politipo 2M2(tepidolite) (continuação). I(ret•) estimado visualmente. 

Lepidolite 2~ 

1 li Ili 

hkl I (rel) d(Ã) hkl 1(rel) d(Ã) I (rel*) d(Ã) 

~] 
60 1,502 

~ 50 1,509 6 1,51 

22! 20G 5 1,432 
00 

11~ 
5 1,417 

31 

02!l] nG 6 1,397 5 1,396 <1 1,39 
31ll 
22u 4 1,355 5 1,358 <1 1,36 

02~ 2 1,322 5 1,322 <l 1,32 
22 
623 
601Q 
041 30 1,298 30 1,303 3 1,30 
62I 
339 

5 1,241 1 1,25 

I - Espêcime de Hebron, Maine, (BAILEY,1980). 
II - Espêcime de Gunnison Co., Colorado, EUA. Ficha 14-11 do JCPDS. 

III - Mica lilâs. Radiograma 10331 do IICT. 

4.3.2. Espectrofotometria de absorção no infravermelho 

A espectrofotometria de absorção no domínio do infravermelho 

(IV) aplicou-se com o objectivo de complementar a identificação 

mineralógica. 

As bandas de absorção, que surgem nos espectros IV, devem-se 

à excitação das vibrações atómicas, sempre que a radiação IV tem 

a mesma energia ou frequência das vibrações atómicas que 

correspondem quer a movimentos de translação quer a movimentos 
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de rotação dos átomos ou moléculas. A absorção ocorre, quando as 

vibrações estão associadas com modificações do momento dos 

dipolos. 

Os espectros de absorção de IV, além de permitirem a 

determinação do grupo taxonómico a que a espécie pertence e a sua 

identificação, fornecem, ainda, informações sobre aspectos 

estruturais, tais como: a distinção entre água molecular e água 

hidroxilica, sobre a ordem-desordem estrutural, etc. 

Nos espectros, constam, em abcissa, as frequências da 

radiação incidente e, em ordenadas, a transmitância (0-100%) ou 

seja a razão I/I;, em que It é a intensidade da radiação 

transmitida e I; a intensidade da radiação incidente. 

Para a obtenção dos espectros de absorção de IV, reduziram

-se, a pó fino, alguns cristais do mineral num almofariz de 

ágata, e fizeram-se pastilhas prensadas de solução sólida do pó 

dos minerais em brometo de potássio. 

O espectrofotómetro usado foi o modelo 357 da PERKIN ELMER, 

com uma banda espectral que cobre as frequências de 4000 a 

400 cm-1 • A análise dos espectros dos minerais fez-se por 

comparação com espectros IV publicados: MOENKE (1962). 

4.4. Métodos de análise qu.imica 

4.4.1. Preparação fisico-quimica das amostras 

Para a realização das análises químicas, as amostras de 

rocha total e as amostras de concentrados mineralógicos, obtidos 

pelos métodos já descritos anteriormente, sofreram uma preparação 
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física prévia, por forma a permitir a sua homogeneização e 

facilitar o ataque químico subsequente que conduz à sua 

solubilização. 

No laboratório, após fragmentação e cominuição durante tempo 

suficiente para obter redução da granulometria a 200 mesh, 

retirou-se, pela técnica dos quartis, uma sub-amostra 

laboratorial (•10 g) para tratamento posterior. 

A não redução do grão a granulometria inferior a 75 µm (200 

mesh) tem em vista evitar o agravamento do erro analítico na 

determinação do ferro ferroso, resultante da oxidação de Fe2+, no 

decurso da operação de moagem (FITTON & GILL, 1970). 

Devido à morosidade do processo de concentração das micas, 

houve necessidade de reduzir a quantidade de sub-amostra 

laboratorial (2 a 4 g), facto que provocou algumas limitações ao 

nível das análises químicas. 

Dado que os resultados analíticos se exprimem em percentagem 

pondera! de amostra seca, toda a sub-amostragem foi previamente 

submetida a secagem em estufa a 105-ll0ºC. 

A decomposição das amostras, destinadas a análise química, 

efectuou-se através de: 

- ataque ácido com uma mistura de H2SO4 (c) + H3PO4 (c) + HF(c) 

( 4 : 2 : 4 ) , para a determinação do Fe2+; 

- decomposição térmica a 800 e l000ºC em forno tubular, para 

a determinação, respectivamente, do H2O+ e CO2 ; 

- fusão com NaOH, para a determinação do Si e Al; 

- fusão com ZnO e Na2CO3 (1:6), para determinação do F 

(GRIMALDI et al., 1955), e 

- ataque ácido com uma mistura de 2 ml HNO3 (c) + 3 ml 
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HC1O4 (c) + 10 ml HF(c) e retoma com 10ml HNO3 (4N), segundo 

o método de SRIVASTAVA (1977) modificado por CARDOSO 

FONSECA (1981), para a determinação do Ti, Fe3+, P, Mn, 

Mg, Ca, K, Na, Li, Rb e Cs. 

4.4.2. Análise química 

No doseamento dos diferentes elementos, recorreu-se às 

técnicas analíticas utilizadas no LAMPIST (Fig. 14). 

Para o caso das micas, perante a dificuldade de se obter um 

padrão internacional de lepidolite, analisou-se o padrão 

geoquímico internacional de referência Biotite-mica Fe, editado 

pelo Centro de Pesquisas Petrográficas e Geoquímicas (C.R.P.G.) 

de Nancy, com a finalidade de testar os métodos e as condições 

analíticas no doseamento dos diferentes elementos. 

Na Tabela 8, estabelece-se a comparação entre os resultados 

obtidos e os dados publicados por ROUBAULT et al. (1970). 

Do exame da Tabela 8, tendo em conta que se trabalhou a 

partir de 100 mg de sub-amostra laboratorial, verifica-se que o 

valor médio obtido (x) não difere significativamente do valor 

recomendado (V.R.) e, ainda, que os valores minímos e máximos se 

situam, na maior parte dos casos, no intervalo X±s. 

4.4.2.1. Métodos de análise instrumental 

A exposição, que se segue, pretende, apenas, focar alguns 

aspectos essenciais dos métodos de análise química instrumental 

utilizados. Apesar de não menos importantes, não abordaremos os 
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Fig. 14 - Organigrama das técnicas analíticas utilizadas. 
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Tab. 8 - Comparação entre os valores publicados (ROUBAULT et al., 1970) e os valores 

obtidos na análise do padrão geoqufmico internacional Biotite-mica Fe. 

Óxido/ 
Valores publicados Valores obtidos 

Elemento x-s 
V.R. x X+s Val.Min./Val.Hax. x ± s val.min./val.max. 
(%) (%) (%) (%) (%) (%) 

33,74 
Si~ 34,40 34,28 33,20/36,00 34,68 ± 0,55 34,40/35,51 

35,04 

18,59 
Al2~ 19,40 19,56 18,50/24,00 19,73 ± 0,30 19,20/20,04 

21,15 

* 
25,24 

F~~ 25,82 24,74/26,00 25,58 ± 0,24 25,66/25,88 
26,40 

0,31 
MnO 0,35 0,35 0,28/0,48 0,31 ± 0,04 0,29/0,37 

0,41 

4,34 
MgO 4,60 4,74 4,15/6, 10 4,83 ± 0,46 4,31/5,27 

5,26 

2,18 
Ti02 2,55 2,53 1,80/2,75 2,43 ± 0,06 2,37/2,50 

2,70 

0,34 
cao 0,45 0,46 0,20/0,75 0,40 ± 0,03 0,37/0,44 

0,58 

0,22 
N~O 0,30 0,30 0,15/0,52 0,40 ± 0,07 0,29/0,45 

0,42 

8,61 
~o 8,80 8,82 8,fiCl/10,40 9;13 ± 0,45 8,61/9,64 

9,13 

1,35 
F- 1,56 1,56 1,35/1,69 1,49 ± 0,05 1,44/1,57 

1,79 

51 



AMOSTRAGEM E ~TODOS ANALÍTICOS 52 

Tab. 8 - Comparação entre os valores publicados (ROUBAULT et al., 1970) e os valores 

obtidos na análise do padrão geoquímico internacional Biotite-mica Fe (continuação). 

Valores publicéKios Valores obtidos 
Óxido/ 

Elemento 
x Val.Min./Val.Max. x ± s 

{%) (%) (%) 

H o+ 2 2,88 2,00/4,53 3,07 ± 0,04 

Li 1400 833/3200 1155 ± 20 

Rb 2300 1840/3500 2293 ± 38 

Cs 300 230/405 296 ± 26 

V.R.- Valor recomendéKio pelo C.R.P.G. (1970); 
X,x - Valor mêdio; s - Desvio padr!o; 
(%) - Percentagem em peso; 

val.min./val.max. 
(%) 

3,03/3,11 

1129/1177 

2273/2350 

275/325 

* - Ferro total expresso em Fet3: Li, Rb e Cs expressos em ppm. 

métodos de análise química clássica, dado que os seus fundamentos 

são bem conhecidos. 

- Espectrofotometria de absorção na região ultravioleta/ 

visível 

Nesta técnica, utiliza-se um espectrofotómetro ultravioleta/ 

visível (UV/vis), para estimar a concentração das substâncias 

absorventes, a partir da diminuição da intensidade de um feixe 

de luz monocromática; considera-se, apenas, a absorção de luz 

para comprimentos de onda (Â) compreendidos entre 200 e 800 nm. 

Quando um feixe de luz monocromática de intensidade I; 

penetra num meio absorvente, a intensidade de luz transmitida 

é dada pela expressão I = t I;xlo-A que traduz, a lei 

fundamental em que se baseia a fotometria de absorção, a lei de 
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Lambert-Beer. Na expressão, A é a absorvência que caracteriza o 

grau de diminuição da intensidade da luz que atravessa a solução, 

para um dado l, absorvência esta que é proporcional à 

concentração do soluto absorvente. 

A aplicação deste método requer que a solução a analisar 

contenha substâncias que possam absorver a luz que nelas incida. 

Em regra, a maioria dos componentes inorgânicos absorvem 

fracamente a luz dos comprimentos de onda acima mencionados. O 

mesmo não se passa com muitos reagentes orgânicos. Por isso, são 

frequentemente utilizados, em fotometria, reagentes orgânicos 

(cromogénios) que formam, com os iões inorgânicos a analisar, 

complexos fortemente absorventes (p. ex. Azul de molibdénio) que 

conferem às soluções, em que participam, determinadas cores. 

A análise quantitativa reside numa comparação - ao l fixo 

em que o soluto em causa possua a capacidade máxima de absorção -

entre as absorvências de uma série de soluções padrão e a 

absorvência da solução em análise, através de um gráfico 

efectuado em função das concentrações respectivas. 

Nas determinações, empregou-se um espectro fotómetro HITACHI, 

modelo 150-20. A medição da absorvência das várias soluções foi 

feita para o l adequado a cada elemento, usando células de 10 mm 

de espessura. 

Espectrofotometria de absorção atómica e de emissão 

pela chama 

A aplicação prática da espectrofotometria de absorção 

atómica à análise química baseia-se na lei estabelecida por 
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Kirchof f em 1859, segundo a qual "os corpos químicos podem 

absorver as radiações emitidas por eles próprios em certas 

condições". 

Consideremos um átomo que passa de um nível de energia 

excitado para um nível de menor energia. Essa passagem pode ser 

feita num só passo, ou numa série de passos; o regresso ao estado 

fundamental é acompanhado pela emissão de várias riscas 

espectrais, sendo a mais intensa, geralmente chamada risca de 

ressonância, a que resulta da transição do nível excitado de mais 

baixa energia para o estado fundamental e que é caracterizada por 

determinado comprimento de onda. 

Em espectrofotometria de absorção atómica, a solução a 

analisar é aspirada, nebulizada, transportada e introduzida numa 

chama, onde é convertida em vapor atómico. Um feixe energético, 

proveniente de uma fonte externa (lâmpada especifica), emite a 

radiação de ressonância, característica do elemento a 

quantificar. O vapor atómico, atravessado pela radiação de 

ressonância, contém átomos livres, não excitados, que absorvem 

essa radiação, quando a sua energia corresponde, exactamente, à 

necessária para a transição do elemento em ensaio até um estado 

excitado superior. 

A absorção da radiação incidente, proveniente da fonte 

luminosa, depende da população de átomos no estado fundamental, 

a qual é proporcional à concentração do elemento em solução. 

Mede-se a absorção pela diferença entre o sinal transmitido 

na presença e na ausência do elemento a analisar. Os valores 

encontrados são comparados com uma curva de calibração preparada 

com soluções de referência de concentrações conhecidas do 
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elemento a analisar. 

No caso dos metais alcalinos (Li, Na, K, Rb e Cs), 

trabalhou-se em emissão, pelo facto destes elementos serem 

facilmente ionizáveis. 

A diferença em relação à absorção atómica consiste no facto 

de que, neste processo, os átomos são levados a um estado 

excitado, através de colisões térmicas com os constituintes dos 

gases em combustão na chama. Pelo seu retorno ao estado 

fundamental, emitem a radiação de ressonância característica do 

elemento em análise. 

A intensidade da radiação emitida, que atinge o fotodetector 

do espectrofot6metro, depende e é proporcional à concentração do 

elemento a determinar na amostra. 

As análises foram efectuadas com o espectro fotómetro VARIAN, 

modelo AA-4 7 5, sendo as condições adaptadas a cada elemento, 

segundo as normas constantes do manual de instrução do aparelho. 

- Microssonda electrónica 

A granulometria muito fina (0<1 mm) de algumas micas e/ou 

a dificuldade de separação em relação aos minerais acompanhantes, 

levaram-nos a optar por esta técnica analítica, dado que a 

microssonda electrónica (ME) permite obter as análises químicas 

de minerais, feitas em superfícies polidas ou em lâminas delgadas 

e polidas das rochas, sem necessidade de prévias separações 

mineralógicas. 

Esta técnica utiliza um feixe de electrões de alta energia, 

focalizado sobre uma área de 1-2 µm2 da amostra, exactamente no 
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local a analisar. Um microscópio e sistema de espelhos permitem 

a observação directa da área onde incide o feixe electrónico. 

Este bombardeamento electrónico é capaz de excitar os átomos 

do espécime a analisar, de modo a produzir raios-X 

característicos que são detectados e medidos. 

Os elementos químicos, que formam o pequeno volume de 

material irradiado, podem ser identificados e quantificados. As 

ME estão actualmente equipadas com espectrómetros de alto vácuo 

e cristais analisadores que permitem dosear elementos químicos 

com número atómico (Z) maior que 4. 

Análises quantitativas de elementos com Z>ll podem ser 

obtidas com erros de 1 a 2%, para concentrações superiores a 1%. 

Para elementos com S<Z<ll, os erros atingem valores de 10%. 

Neste trabalho, as análises químicas foram realizadas na 

microssonda electrónica CAMECA, instalada no laboratório da 

Direcção Geral de Geologia e Minas de S. Mamede de Infesta, sob 

a orientação do Dr. Farinha Ramos, em lâminas delgadas 

previamente polidas e metalizadas com grafite. 

Esta unidade está equipada com um sistema automático de 

tratamento de dados que permite a saída directa dos resultados 

em percentagem de óxidos e ião fluoreto. 

As condições em que foram obtidas as análises quantitativas 

são as seguintes: 

- diâmetro do feixe: 4 µm; 

- voltagem ou potencial de aceleração: 15 kV; 

- corrente de emissão: 20 nA; 

- tempo de contagem: 10 s; 

- cristais analisadores: TAP, PET e LiF, e 
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- padrões minerais e sintéticos* (indicam-se entre parênte

ses os elementos para os quais esses minerais serviram de 

padrão): albite (Na), ortose (K), wolastonite (Si,Ca), 

apatite (P), Al20/ (Al), Mgo* (Mg), Fe20/ (Fe), MnTiO/ 

( Mn, Ti ) , e LiF* ( F ) . 



5. O PEGMATITO LITINÍFERO DA MINA DO CASTANHO Ngl 
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5. O PEGMATITO LITINÍFERO DA MINA DO CASTANHO NDl 

5.1. Introdução 

O lítio ocorre, habitualmente, na crusta terrestre de forma 

dispersa. Quando surge em rochas ígneas, é conhecida a sua 

tendência para se concentrar, de modo progressivo, no decurso da 

diferenciação magmática, acumulando-se nas rochas graníticas, 

onde chega a constituir minerais próprios : espodumena LiA1Si206 , 

petalite LiA1Si4010 , ambligonite (Li,Na)Al(P04 ) (F,OH), litiofilite 

LiMnP04 , lepidolite K(Li,Al) 3 (Si,Al) 4010 (F,OH) 2 e zinnwaldite 

K(LiFe+2Al) (A1Si3 ) 010 ( F ,OH) 2 • 

A maioria destes minerais associa-se geneticamente com os 

pegmatitos graníticos e, mais raramente, a graisenes e filões 

hidrotermais de elevada temperatura. À excepção da lepidolite e 

da zinnwaldite, cristalizam durante as primeiras fases do 

processo pegmatítico, associando-se, normalmente, ao quartzo, 

albite e microclina. 

A lepidolite e zinnwaldite, pelo contrário, aparecem nos 

estádios finais da pegmatitização, substituindo, nalguns casos, 

minerais como a moscovite, a biotite, a microclina e a 

espodumena. Nos pegmatitos, estes minerais tendem a estar 

associados à albite, quartzo, espodumena, rubellite, columbite 

e polucite. Nos graisenes e filões de quartzo, associam-se a 

polylithionite, cassiterite, fluorite e topázio. 

O consumo mundial de lítio teve um crescimento acentuado nos 
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últimos 30 anos, devido ao desenvolvimento de novas aplicações. 

Hoje em dia, mais de 60 compostos de lítio são utilizados 

com fins industriais, por exemplo, na metalurgia, na cerâmica e 

no vidro, nos lubrificantes e na indústria química e 

farmacêutica. 

Apesar desta versatilidade e do lítio ocorrer em cerca de 

145 minerais (KUNASZ, 1983), a sua produção é limitada, quer 

geológica quer geograficamente, restringindo-se a três minerais 

que surgem nos pegmatitos graníticos - espodumena, lepidolite e 

petalite - e a salmouras ("brines") ricas em lítio, relacionadas 

com evaporitos. 

Actualmente, os três maiores produtores de minérios de li tio 

são o Zimbabwé, a Austrália e o Canadá (Alexander et al., 1991). 

No nosso Pais, é curioso notar que a região, onde ocorrem 

as micas litiniferas estudadas, é enquadrada por alguns jazigos 

litiniferos, de lepidolite e ambligonite, que parecem definir uma 

área potencialmente favorável para o lítio (Fig. 6). 

Além de Gonçalo (Guarda), a lepidolite ocorre na mina de 

Cerro Queimado (Castelo Branco), num filão pegmatitico que foi 

episódica e unicamente explorado para volframite. A ambligonite 

ocorre nas minas de Massueime (Pinhel) que foram regularmente 

exploradas, durante alguns anos, para a ambligonite e cassiterite 

(VIANNA, 1922; SOUSA, 1944) e na mina de Argimela (Fundão), 

explorada para a cassiterite e esporadicamente para a volframite, 

mas não para a ambligonite que acompanha aquela num mesmo filão 

quartzoso (THADEU, 1986). Em Espanha, entre Fuentes de Ofioro e 

Salamanca, a ambligonite ocorre num filão quartzoso na mina 

estanifera de Golpejas. 
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A exploração de minérios litiniferos, apenas, se regista, 

actualmente, no distrito da Guarda: minas de Alvarrões, Quinta 

do Lagedo e Castanho ngl (DGGM, 1992). A mineralização é 

constituída por lepidolite que, depois de moída, é utilizada na 

indústria cerâmica e do vidro, dado que o Li auxilia o controlo 

do coeficiente de dilatação e a resistência eléctrica e, bem 

assim, baixa o ponto de fusão e a viscosidade do vidro (GOMES, 

1990). 

5.2. Descrição do pegmatito litinífero da mina do Castanho ngl 

5.2.1. Aspectos gerais 

O jazigo da mina do Castanho nQl é composto por dois filões 

de pegrnatitos graníticos, de morfologia tabular sub-horizontal, 

de direcção próxima de NW-SE, que afloram às cotas 650 e 750 m, 

com espessura média de 2 a 3 me alguns metros em persistência. 

Destas massas pegrnatiticas, divergem apófises, em várias 

direcções, que se insinuam no granito encaixante. 

A rocha encaixante é o granito porfiróide biotitico de grão 

grosseiro ou grosseiro a médio (granito regional). Dado que a sua 

composição mineralógica já foi referida ( capitulo 3), limitamo

-nos a apresentar alguns aspectos macroscópicos. 

Trata-se de urna rocha de cor cinzenta azulada, quando 

fresca, e acastanhada, quando alterada, devido à abundante 

exsudação de produtos ferruginosos. Da matriz granular, 

constituída por cristais de quartzo, de cor cinzenta, cristais 

de feldspato (plagioclase) e palhetas de biotite, destacam-se 
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numerosos megacristais, idiomórficos ou sub-idiomórficos, de 

feldspato potássico que revelam fenómenos de intensa feldspa

tização do granito regional (FARINHA RAMOS, 1981). 

A intrusão dos filões pegmatiticos provocou, no granito 

porfiróide regional, o desenvolvimento de orlas de metassomatismo 

de contacto. As orlas metassomatizadas, com espessuras superiores 

a 10 cm, diferenciam-se do granito não metassomatizado pela sua 

coloração mais escura e endurecimento da rocha (Foto 1). 

Macroscopicamente, os filões caracterizam-se por tonalidade 

clara, com bandas de cor branca, essencialmente, albiticas e 

bandas de cor entre o rosa e o lilás, onde se localiza a 

mineralização litinifera. A distribuição dos elementos 

constituintes principais, em bandas, é um dos fenómenos mais 

caracteristicos destes filões. 

De salientar que, localmente, as bandas apresentam forma 

ondulada ( Foto 2) , assemelhando-se às estruturas ptigmáticas 

tipicas das zonas metamórficas ou migmatiticas. Este tipo de 

deformação presente, também, na mina de Alvarrões, é explicada 

por FARINHA RAMOS (1981) que admite a existência de zonas de 

temperatura mais elevada, no interior do maciço do granito 

porfiróide regional já consolidado, as quais apresentariam, 

ainda, um certo comportamento plástico. 

TEIXEIRA (1955) refere a existência de filões básicos com 

estrutura ptigmática, originada, provavelmente, por deformação 

plástica, mas diversos têm sido os mecanismos propostos para 

explicar a formação deste tipo de estrutura. 

Nas bandas litiniferas, a variação, no que respeita quer à 

composição mineralógica quer à dimensão dos minerais, permite a 
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Foto 1 - Orla de metassomatismo de contacto do pegmatito com a rocha encaixante. 

Foto 2 - Aspecto macroscópico das bandas que ocorrem nos filões pegmatíticos. 



O PEGMATITO LITINÍFERO DA MINA DO CASTANHO Ngl 64 

distinção de três fácies petrográficas - pegmatitica, aplitica 

e graisenosa - que mostram, localmente, passagem gradual entre 

si. 

Dentro do âmbito deste trabalho e dos seus objectivos iremos 

apresentar e analisar, com base na amostragem disponível, alguns 

aspectos minero-petrográficos e geoquimicos das bandas 

litiniferas que ocorrem no pegmatito da mina do Castanho ngl. 

5.2.2. Aspectos minero-petrográficos 

O pegmatito litinifero da mina do Castanho ngl inclui-se no 

grupo dos pegmatitos sodo-liticos do tipo albite-lepidolite 

(FERSMAN, 1931; VLASOV, 1968). 

Este tipo caracteriza-se por filões de pequena dimensão 

(poucas centenas de metros de comprimento e O, 5 a 3 m de 

espessura) com estrutura não zonada e distribuição não uniforme 

dos minerais constituintes. 

O estudo que a seguir se apresenta pretende, apenas, focar 

alguns aspectos mineralógicos e de relações texturais entre os 

principais constituintes das bandas litiniferas do pegmatito da 

mina do Castanho ngl que possam conduzir-nos a uma interpretação 

da sequência de cristalização e da génese das várias fases 

micáceas que se encontram no pegmatito em causa. 

De salientar que a complexidade dos fenómenos pós

-magmáticos, que ocorrem na evolução e diferenciação do magma 

pegmatitico, torna difícil estabelecer a cronologia das fases 

mineralógicas, dado que as relações primárias, entre elas, se 

encontram, na maior parte dos casos, mascaradas por processos 
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tardios que promovem a sobreposição de cristalização, a formação 

de novos minerais e a substituição, por vezes total, dos 

previamente formados. 

Para a identificação dos vários tipos de micas baseámo-nos, 

essencialmente, no estudo quimice-estrutural realizado (capitulo 

6) , na medida em que os parâmetros ópticos da lepidoli te, 

moscovite e zinnwaldite são muito semelhantes (Tab. 9). 

Tab. 9 - Parâmetros ópticos da lepidolite, moscovite e zinnwaldite. (DEER, 1981) 

Lepidolite Moscovite Zinl'PNaldite 

Cor em lânina incolor ou 
delgada incolor incolor castanho claro 

., 
Indice a 1,525-1,548 a 1,552-1,574 a 1,535-1,558 

de p 1,551-1,585 p 1,582-1,610 p 1,570-1,689 
refracç!o IS 1,554-1,587 li 1,587-1,616 li' 1, 572-1,690 

Birrefringência 0,018-0,038 0,036-0,049 =0,035 

Sinal õptico negativo negativo negativo 

Ângulo dos 
o o o o o o 

eixos õpticos O -58 30 -47 O -40 
(2Va) 

Na descrição petrográfica, a designação das lepidolites por 

I, II e III não significa, necessariamente, uma distinção 

genética, aspecto que será analisado nos capitulas 6 e 7. 

As bandas litiniferas do pegmatito da mina do Castanho ngl 

apresentam um carácter misto de três fácies hololeucocratas que 

pelos seus aspectos macro e microscópicos se podem designar de 

pegmatitica, aplitica e graisenosa. 

A fácies pegmatitica caracteriza-se macroscopicamente por 
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grão grosseiro, apresentado pelo feldspato de cor branca, nalguns 

pontos intensamente caulinizado, lepidolite, quartzo, topázio de 

cor verde claro e, mais raramente, columbo-tantalite. 

As palhetas de lepidolite encontram-se ora disseminadas ora 

em agregados radiais, numa matriz quartzo-albitica, ou em 

agregados em leque, constituindo bandas onduladas que alternam 

com outras, essencialmente, albiticas. 

Ao microscópio observamos, para além dos minerais já 

identificados, feldspato potássico, plagioclase, apatite e 

zircão. 

A lepidolite r<1> ocorre em lamelas arqueadas, bem 

desenvolvidas, dispondo-se, na maior parte dos casos, em forma 

de feixe (Foto 3) e associa-se ao quartzo que apresenta sintomas 

de leve deformação. A interpenetração destes dois minerais leva

-nos a supor que se verificou deposição contemporânea. 

Das fases feldspáticas, a plagioclase sódica domina, 

largamente, sobre o feldspato potássico. A caulinização e 

sericitização, nalguns pontos muito avançadas, afectam a limpidez 

destas fases mineralógicas. 

o feldspato potássico ocorre em grandes cristais 

fracturados, com tendência euédrica a subeuédrica, normalmente, 

com extinção ondulante e, raramente, com maclas de Carlsbad. 

Nalgumas secções, mostra-se intensamente albitizado, reconhecivel 

pelo aspecto micropertitico e pertites de substituição. 

A plagioclase parece ocorrer em duas gerações. Uma mostra-se 

em pequenos cristais euédricos, com maclas polissintéticas bem 

<1> Tab. 13 - Amostras 650/1, 650/8, 650/9, 650/25, 650/31(A), 750/1, 750/6, 750/10, 
750/12(A), 750/13(C), 750/26, 750/30(A) e 750/31. 



O PEGMATITO LITINÍFERO DA MINA DO CASTANHO Ngl 67 

definidas que seguem a lei da albite; evidencia sinais de 

deformação ( fracturação, arqueamento dos planos de macla e 

extinção ondulante); pelos métodos estatísticos de Michel-Levy 

determinamos uma oligoclase-andesina com cerca de 26 a 28% de 

molécula anortítica. A outra, nitidamente preponderante, é uma 

albite com cerca de 6 a 8% de molécula anortítica (determinação 

6ptica); aparece em cristais subeuédricos, geminados segundo a 

lei da albi te; apresenta-se, algumas vezes, f racturada, com 

maclas menos nítidas e mal definidas e dá origem a orlas 

mirmequíticas (Foto 4) e a pertites de substituição no feldspato 

potássico. 

O quartzo apresenta-se, não só em secções subeuédricas com 

textura em mosaico, evidenciando sintomas de deformação - p.ex., 

extinção ondulante, por vezes forte, fracturação, contactos 

quartzo-quartzo e quartzo-feldspato potássico endentados -, mas 

também em secções anédricas, de menores dimensões, com extinção 

uniforme. Tal facto leva-nos a concluir que a precipitação do 

quartzo se fez em diversos períodos. 

O topázio em cristais euédricos a subeuédricos, com 

clivagem, fracturado e com dimensões entre 0,5-2 mm, ocorre, 

preferencialmente, associado à lepidolite I e ao quartzo. 

A apatite e o zircão são acessórios frequentes. A apatite 

em pequenos cristais euédricos aparece como inclusão no quartzo, 

na plagioclase e na lepidolite I. O zircão ocorre incluso, 

sobretudo, na lepidolite I. 

Por vezes, assiste-se à passagem desta fácies pegmatítica 

à fácies graisenosa. Esta passagem é caracterizada pela deposição 
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Foto 3 - Lepidolite I. Luz pol., nic.+ (30x). 

Foto 4 - Orlas mirmequíticas nos bordos de cristais de albite . 

Luz pol., nic.+ (200x). 
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de um agregado muito fino de moscovite<2> e quartzo, 

entrefracturas de minerais pré-formados e ao longo dos planos de 

clivagem, em particular, entre os folhetos de lepidolite I (Fotos 

5 e 6). 

Verificam-se, igualmente, bandas de deposição de agregados 

granulares de quartzo anédrico. Nalguns casos, a moscovite forma 

finas e densas franjas em torno das lamelas de lepidolite I, 

principalmente, no topo das secções alongadas, conferindo-lhe 

aspecto serrilhado. 

A fácies graisenosa apresenta-se, macroscopicamente, com cor 

lavanda e textura compacta conferida pelo grão microscópico da 

moscovite<3> e do quartzo. 

Ao microscópio, mostra-se constituída por uma matriz de grão 

muito fino de quartzo e moscovite, em que esta predomina, e 

relíquias de feldspato potássico, testemunhos que subsistiram à 

intensa moscovitização sofrida pela rocha. Na passagem à fácies 

pegmatitica, surgem grãos de quartzo, com aspecto brechóide, 

envolvidos pelos agregados de moscovite-quartzo. 

A fácies aplitica caracteriza-se, macroscopicamente, por 

grão médio a fino e pela presença de albite sacaróide, lepido

lite 11<4> e quartzo, variando, apenas, as suas proporções 

relativas. 

<2> Tab. 13 - Amostras 750/21(B) e 750/21(B)· 

<3> Tab. 13 - Amostras 650/40 e 750/21(B). 

<4> Tab. 13 - Amostras 650/10, 650/20, 650/24, 650/26, 750/8, 750/27 e 750/30(B). 
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Foto 5 - Deposição de moscovite (M) e quartzo (Oz) entre as lamelas de lepidolite I (Ll). 

Luz pol., nic.+ (30x). 

Foto 6 - Deposição de moscovite (M) e quartzo (Oz) entre as lamelas de lepidolite I (Ll). 

Luz pol., nic.+ (75x). 
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A observação microscópica revela a existência de ambligoni te 

e topázio e mostra a intensa lepidolitização sofrida pela rocha 

(Foto 7a). 

A cristalização de lepidolite II, sob a forma de pequenas 

palhetas subeuédricas, afectou os minerais pré-formados que são 

envolvidos, invadidos e parcialmente substituídos. 

A ambligonite ocorre, normalmente, entre o quartzo com leve 

extinção ondulante. Apresenta-se em cristais prismáticos de 

dimensões entre 0,8-1,76 mm com clivagem e geminados polis

sintéticos bem definidos. Caracteriza-se, opticamente, por cor 

levemente amarelada, refringência média, relevo superior ao do 

quartzo, mas inferior ao do topázio e birrefrangência baixa. O 

seu carácter óptico é biaxial negativo com ângulo 2V não muito 

grande ( ... 30 ·). Algumas secções são de difícil identificação, pelo 

facto de estarem praticamente destruídas e alteradas para 

minerais argilo-micáceos (?) ; outras encontram-se em estado 

avançado de substituição pela lepidolite II (Foto 8). 

O topázio ocorre, em secções subeuédricas a anédricas, 

associado, predominantemente, à ambligonite, e aparece, muitas 

das vezes, envolvido e corroído por quartzo que não ostenta 

sintomas de deformação (Fotos 7 b e c). 

A plagioclase, do tipo albite com 6 a 8% de molécula 

anortítica (determinação óptica), apresenta-se em cristais sub

euédricos, com maclas polissintéticas segundo a lei da albite e 

dá origem a pertites de substituição no feldspato potássico. 

Quando a fácies aplítica contacta com a pegmatítica observa

-se a lepidolite Ia ser envolvida e substituída pela lepidolite 

II ( Foto 9). 



Foto 7 - Aspecto macroscópico da fácies aplítica. Ambligonite (A), quartzo (Qz) 

lepidolite II (L2), Topázio (T). Descrição no texto. 

a) Luz pol. nic.+ (30x). 

b) Luz pol. nic.+ (75x). 

c) Luz pol. nic./ / (75x). 
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Foto 8 - Ambligonite (A) a ser substituída por lepidolite II (L2). 

Luz pol. nic.+ (75x). 

Foto 9 - Aspecto de substituição da lepidolite I (Ll) pela lepidolite II (L2). 

Luz pol. nic.+ (75x). 



O PEGMATITO LITINÍFERO DA MINA DO CASTANHO N2l 74 

Em certos locais, a fácies aplítica passa, gradualmente, a 

uma fácies ainda mais fina e compacta, constituída pela 

associação lepidolite-quartzo, com, apenas, alguns grãos 

dispersos de quartzo de dimensões ligeiramente superiores (2 a 

3 mm). 

Ao microscópio, verifica-se que esta zona de textura 

compacta se caracteriza pela abundância de lepidolite IIICS) em 

pequenos cristais hexaganais a pseudo-hexagonais (20-100 µm). É 

frequente que o quartzo, em secções euédricas, apresente, como 

inclusão, coroas de cristais de lepidolite III defenidoras de uma 

zonalidade perfeita, por vezes repetida, de quartzo-lepidolite 

III-quartzo (Foto 10), aspecto que poderá sugerir a formação 

destes minerais em episódios sucessivos e alternados. 

Noutros pontos, observam-se cristais prismáticos de topázio, 

totalmente envolvidos e substituídos pela lepidolite Irr<6) e 

quartzo, que originam figuras típicas de corrosão/reabsorção 

( Foto 11). 

Macroscopicamente, observamos algumas lentículas quartzo

-feldspáticas de tonalidade branco-amarelado, com aspecto 

pul verulento, que revelam, ao microscópio, serem constituídas por 

plagioclase, ambligonite, quartzo, topázio e lepidolite III. Da 

plagioclase, restam, apenas, alguns cristais muito alterados. A 

ambligonite, também já muito alterada, é orlada por topázip e 

quartzo com contactos amibóides entre si. Este conjunto é 

totalmente envolvido pela lepidolite III (Foto 12). 

(S) Tab. 13 - Amostras 650/19, 650/27 e 750/16. 

<6) Tab. 13 - Amostras 750/16 e 750/16·. 



Foto 10 - Zonalidade de quartzo-lepidolite III (L3)-quartzo (Qz). 

Luz pol. nic.+ (30x). 

Foto 11 - Aspecto da substituição do topázio (T) pela lepidolite III (L3) e quartz 

a) Luz pol. nic.+ (30x). 

b) Luz pol. nic./ / (30x). 
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A intrusão do pegmatítico litinífero provocou, na periferia 

do contacto filoniano com a rocha encaixante, orlas 

metassomáticas a tecto e muro dos filões que se diferenciam pela 

coloração, textura, e/ou mineralogia (amostras 650/41, 650/31(C) 

e 650/3l(B)). 

A orla metassomática a que corresponde a amostra 650/41 é 

reconhecida, no afloramento, pela sua dureza e coloração mais 

escura, não só relativamente à rocha encaixante, como também em 

relação ao pegmatito litinífero (Foto 1). 

Macroscopicamente, é uma rocha de textura granular média a 

fina de côr cinzenta-acastanhada, sendo os seus constituintes 

essenciais o quartzo e micas de cor prateada e castanha, com 

predominância desta última. 

Ao microscópio, verifica-se que é uma rocha de textura 

complexa e variada, o que traduz a relevância dos processos 

metassomáticos. 

As micas - zinnwaldite<7> e moscovite<B> - , o topázio e o 

quartzo, sendo este último o responsável pelo endurecimento da 

rocha, são as fases mineralógicas mais importantes, enquanto que 

a apatite, o zircão, o rútilo e minerais opacos são acessórios 

comuns. 

O quartzo ocorre quer em cristais subeuédricos, fracturados, 

com extinção ondulante e de contornos recortados, quer em 

cristais anédricos com estinção uniforme e contornos amibóides, 

<7> Tab. 13 - Amostra 650/41(A1) 

<B> Tab. 13 - Amostra 650/4l(A2). 



Foto 12 - Relações texturais entre a ambligonite (A), topázio (T), quartzo (Oz) e 

lepidolite III (L3). Descrição no texto. 

a) Luz pol. nic.+ (30x). 

b) Luz pol. nic.// (30x). 

Foto 13 - Aspecto microsopico das micas da orla de metassomatismo de contacto. 

Descrição no texto. Luz pol. nic.+ (30x). 
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devendo estes últimos serem posteriores aos primeiros e terem 

resultado, de uma provavel, silicificação tardia. 

As micas mostram tendência a alotriomorfismo, embora sejam 

hipidiomórfas e apresentam-se ora sem orientação preferencial ora 

intercruzadas e, mais raramente, em agregados plumosos. É vulgar 

o aspecto esqueletiforme da maior parte das secções, assim como 

a existência de uma mica de birrefrangência baixa e muitas vezes 

fracturada, parcial ou totalmente envolvida por outra de 

birrefrangência mais elevada (Foto 13) formada, possivelmente, 

à custa daquela. 

O topázio ocorre em cristais anédricos, normalmente, em 

agregados e com inclusões de quartzo (?) em forma de gota. 

Apresenta-se envolvido pelo quartzo, não fracturado e sem 

extinção ondulante, que o parece corroer, fenómeno este marcado 

pelos contornos amibóides. 

A apatite aparece sob a forma de pequenos cristais 

prismáticos, inclusos nas micas, no topázio e no quartzo. 

O zircão ocorre, em cristaliculos com ausência de halos 

pleocróicos, como inclusão nas micas. Nota-se, igualmente, a 

presença de agulhas de rútilo em agregados radiais e outros 

minerais opacos (óxidos metálicos?) sempre como inclusão nas 

micas. 

Noutra zona, o contacto do pegmatito litinifero com o 

granito porfiróide faz-se por uma banda aplitica moscovitica de 

cor branca, 650/3l(C), com cerca 2cm de espessura, a que se segue 

uma outra, 650/3l(B), já porfiróide e com acentuadas 

manifestações metassomáticas. 
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Ao microscópio, a banda aplitica apresenta feldspato 

potássico, plagioclase, quartzo e moscovite<9>. 

O feldspato potássico ocorre em grãos euédricos a sub

euédricos, frequentemente fracturados, albitizados e com aspecto 

nebuloso, devido a fenómenos de caulinização. A albitização do 

feldspato potássico é reconhecível pelos aspectos pertiticos de 

substituição. 

A plagioclase está largamente representada em cristais 

euédricos, com maclas polissintéticas, segundo a lei da albite. 

A composição média é a de uma albite-oligoclase com 8 a 10% de 

molécula anortitica (determinação óptica). 

A moscovite, sob a forma de pequenas palhetas sub-euédricas, 

constitui agregados que penetram e envolvem os minerais pré

formados, revelando intensa deposição. 

O quartzo apresenta-se quer em secções anédricas, sem 

sintomas de deformação e associado à moscovite, quer em secções 

de maiores dimensões com extinção ondulante, bastante fracturadas 

e com contactos entre si muito recortados. 

A passagem ao pegmatito litinifero faz-se por megacristais 

de quartzo e feldspato potássico pertitizado que se apresentam 

muito fracturados e com extinção ondulante. 

A banda seguinte 650/31(B), é uma rocha de textura 

porfiróide, 

feldspato 

determinada pelo aparecimento de megacristais de 

espalhados, abundantemente, num fundo granular 

grosseiro, onde, a par do quartzo, se observam duas micas: uma 

<9> Tab. 13 - Amostra 650/3l{C). 
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castanha e a outra prateada. Esta última apresenta-se, 

normalmente, como inclusão nos megacristais de feldspato. A 

turmalina de cor castanho escuro é outro mineral comum nesta 

rocha e apresenta-se quer em finos cristais aciculares, 

diversamente orientados, quer em cristais de maiores dimensões. 

A rocha encontra-se, à superfície, em grau avançado de 

alteração, ostentando aspecto pulverulento de tonalidade 

amarelada. 

O exame microscópico revela que se está em presença de um 

granito com acentuadas manifestações metassomáticas. 

A análise mineralógica revela a existência de feldspato 

potássico, plagioclase, quartzo e micas - zinnwaldite'1º' e 

moscovite'11 '- como minerais essenciais; como acessórios, 

ocorrem a apatite, a turmalina, o zircão, o rútilo, a sericite 

e, em menor proporção, a esfena. 

O quartzo de uma primeira geração mostra-se bastante 

fragmentado, com contactos suturados e apresenta, com frequência, 

extinção rolante. O quartzo de uma segunda geração apresenta-se 

em grãos anédricos que penetram os outros minerais com contornos 

amibóides. 

O feldspato potássico ocorre em megacristais, por vezes 

levemente pertitizados e corroídos pelo quartzo. A turvação da 

maior parte do feldspato/plagioclase põe em evidência o grau de 

alteração da rocha. 

A plagioclase é de dois tipos: uma forma cristais 

c1o> Tab. 13 - Amostras 650/3l(B1), 

c11> Tab. 13 - Amostras 650/31(B2), 
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idiomórficos bem desenvolvidos, com geminações polissintéticas 

da albite e apresenta-se muito alterada, mas, nos raros cristais 

em que é possível a sua determinação óptica, verificou tratar-se 

de uma albite-oligoclase com 8 a 10% de molécula anortitica; 

exibe inclusões de quartzo sob a forma de gotas e vermiculos, em 

continuidade óptica e intensa moscovitização da plagioclase. A 

outra, menos abundante, é uma plagioclase mais cálcica, do tipo 

oligoclase-andesina, com cerca de 30% de molécula anortitica 

(determinação óptica). 

As micas ocorrem quer em palhetas 

agregados, quer em grandes lamelas. 

(moscovite), vemo-la surgir: 

finas, 

Quanto à 

constituindo 

mica fina 

a) em palhetas no interior dos feldspatos, orientando-se 

quer paralelamente às direcções de clivagem quer 

cruzando-as, originando como que uma estrutura em xadrez 

(Foto 14); nalguns pontos estas palhetas constituem uma 

estrutura fibro-radiada; 

b) em intersticios, preenchendo fracturas; 

c) em agregados de palhetas muito finos (sericite), consti

tuindo nódulos de substituição centrifuga, no interior 

da plagioclase (Foto 15). 

Nas proximidades das pertites, nota-se a produção de 

intercrescimentos simplectiticos de moscovita e quartzo, em que 

a mica toma um aspecto esqueletiforme (Foto 16). 

A zinnwaldite ocorre em cristais de maiores dimensões, 

ligeiramente corados (tom salmão) e com inúmeras inclusões de 

zircão, exibindo auréolas de intenso pleocroismo (Foto 17). 

Dos minerais acessórios sobressaem, além do zircão, a 
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Foto 14 - Palhetas de mica orientadas segundo as direcções de clivagem do 

feldspato potássico. Luz pol. nic.+ (30x) . 

Foto 15 - Sericite (S) de substituição centrífuga no interior da plagioclase (PI). 

Luz pol. nic.+ (75x) . 

82 
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Foto 16 - Intercrescimentos simplectíticos de moscovite (M) e quartzo (Qz) . 

Luz pol. nic.+ (200x). 

Foto 17 - Aspecto microscópico da zinnwaldite (Z), turmalina (Tu) e esfena (E). 

Descrição no texto. Luz pol. nic.+ (75x). 
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apatite, a turmalina, o rútilo e, mais raramente, a esfena. 

A turmalina, o principal mineral entre os acessórios, 

aparece em cristais prismáticos, muitas das vezes em agregados. 

Apresenta pleocroísmo que varia entre o castanho escuro a 

esverdeado(n'g) e o castanho amarelado (n'p). 

A apatite ocorre quer em secções hexagonais, como inclusão 

nas micas e no quartzo da primeira geração, quer em secções 

prismáticas, normalmente, em agregados nos interstícios das 

micas. 

O zircão, o rútilo, em cristais aciculares dispostos em 

feixe, e a esfena encontram-se, na zinnwaldite, sob a forma de 

inclusão. 

5.2.3. Aspectos geoquímicos 

Os pegmatitos evidenciam-se, geoquimicamente, pela 

diversidade de elementos que não se encontram, habitualmente, 

noutras rochas ígneas, em quantidade apreciável. 

Segundo RUDENKO et al., (1975) em ~ERNY (1982a), os 

pegmatitos sodo-líticos, que pertencem ao grupo dos pegmatitos 

complexos com elementos raros, encontram-se enriquecidos em F, 

Li, Rb, Cs, Ta, Nb, Be (Sn) e apresentam predominância de Na e 

Li sobre o K (% atómicas). 

Na Tabela 10, constam as análises químicas de doze amostras 

das diferentes fácies litiníferas do pegmatito da mina do 

Castanho n'21, de duas amostras da orla de metassomatismo de 

contacto com o granito porfiróide biotítico e a composição 

química média obtida por FARINHA RAMOS (1981) para o referido 
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granito (G.P.B.). 

Pelo facto do número de amostras analisadas ser reduzido, 

faremos, apenas, um breve comentário aos dados analíticos 

disponíveis. 

- A fácies pegmatítica'12> e aplítica<13> apresentam grande 

variabilidade química, não permitindo estabelecer dife

renças geoquímicas significativas entre elas. As dife

renças mineralógicas quantitativas, detectadas macro e 

microscopicamente, são, a nosso ver, o principal respon

sável por esta variabilidade. 

- A amostra 750/16 destaca-se em 

amostras das fácies pegmatítica e 

relação às restantes 

aplítica por teores 

elevados de Li20, Rb20, Cs20, F-, P205 e Al203 • A observação 

petrográfica revelou acentuado conteúdo em lepidolite III, 

topázio e ambligonite, atribuindo-se a esta mineralogia 

o quimismo apresentado pela amostra. 

- A fácies graisenosa<14> mostra, em relação às outras, 

enriquecimento em Al203 , K20 e H20+ e decréscimo dos teores 

de Si02 , Na2o, Li20, Rb20 e F-. A associação mineralógica 

moscovita/quartzo desta fácies explica os valores encon

trados. 

- Em relação ao granito porfiróide biotítico (G.P.B.), as 

fácies litiníferas mostram enriquecimento acentuado em 

Li20, Rb20, Cs20, F-, H20+, A1203 e K20 e empobrecimento em 

<12> Tab. 10 - Amostras 650/9, 650/3l(A), 750/6, 750/13(A) e 750/13(C) 

<13> Tab. 10 - Amostras 650/10, 650/20, 650/27, 750/13(B) e 750/16 

<14> Tab. 10 - Amostras 650/40 e 750/21(B) 
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Tab. 10 - Análises químicas e parâmetros químico-mineralógicos de LA ROCHE {1964), DEBON 

& LE FORT (1983, 1988). 

A 'B e o E F G H I J K t M N 
Pirostra 6'!,J/9 6:i0/31 ~50/6 750/13 750/13 650/10 650/20 750/13 650/27 750/16 650/40 75J/21 6~~/31 650/41 G.P.B. 

(A) (A) (C) (B) (B) (B) 

Si~ 72,43 74,12 65,30 69,01 71,40 64,07 66,94 69,94 68,63 56,98 50,50 59,76 65,58 65,51 71,88 

Al2~ 15,44 15,90 17,09 17,86 14,86 20,28 17,26 17,08 16,58 21,83 33,32 22,75 15,76 15,65 13,76 

Ti~ n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,40 0,32 0,35 

F~~ * <0,10 <0,10 <0,10 n.d. <0,10 4),10 <0,10 4),10 n.d. <0,10 <0,10 <0,10 4,05+ 3,23++ 3,60• 

MnO 0,07 <0,05 <0,05 0,05 4:>,05 0,08 0,18 <0,05 0,08 0,08 0,06 <0,05 0,12 0,08 0,05 

~ 0,08 0,12 n.d. 0.06 n.d. n.d. 0,06 0,06 n.d. n.d. 0,08 <0,05 0,34 0,45 0,55 

C1il 0,52 0,32 0,45 0,41 n.d. 0,52 0,41 0,47 0,65 0,51 0,43 0,47 1,56 0,84 1,28 

N&zO 0,74 2,24 3,46 3,64 1,98 4,28 0,32 3,84 2,96 1,52 0,73 0,54 3,09 0,28 3,22 

~ 4,24 2,65 6,13 3,77 4,85 4,77 7,67 3,73 4,81 8,48 9,23 11,74 4,89 6,52 4,21 

P~5 <0,05 0,13 0,10 0,09 <0,05 0,14 <0,05 0,14 0,07 0,22 <0,05 <0,05 0,71 0,66 0,21 

Li20 2,38 1,25 2,68 1,74 2,61 2,23 2,53 1,73 2,28 4,12 0,49 1,23 1,43 3,09 0,05 

~o 0,43 0,24 0,49 0,34 0,52 0,50 0,53 0,73 0,42 2,18 0,33 n.d. 0,19 0,48 0,04 

Cs20 0,05 0,04 0,05 0,03 0,08 0,10 0,04 0,07 0,04 0,26 0,04 n.d. 0,07 0,09 n.a. 

H~+ 2,07 0,89 2,27 1,15 1,21 1,25 1,59 1,33 1,02 0,89 4,06 2,96 1,21 0,75 0,51 

co.z 0,30 0,18 0,17 0,42 0,15 0,23 0,64 0,16 0,59 0,16 0,18 0,06 0,12 0,06 n.a. 

t 3,02 2,91 3,77 2,55 3,76 3,18 3,50 2,14 3,48 5,59 0,86 1,24 2,10 3,99 n.a. 

o li t 1,27 1,22 1,59 1,07 1,58 1,34 1,47 0,90 1,46 2,48 0,36 0,52 0,88 1,68 -
Total 100,50 99,77 100,37 100,05 99,84 100,29 100,20 100,52 100,15 100,61 99,95 100,23 100,65 100,32 99,71 

Q 281,8 278,8 115,2 180,5 229,2 109,9 193,4 179,3 171,9 81,1 43,4 59,4 141,8 206,l 190,3 

p 56,8 -21,7 10,5 -44,8 39,1 -46,1 145,2 -53,l -10,3 121,9 164,7 223,7 -23,7 114,4 -37,3 

A 170,4 171,9 77,5 138,2 124,6 139,8 150,9 115,l 93,8 181,0 418,6 163,2 50,0 129,6 31,0 

B 3,3 4,3 1,3 1,5 1,3 1,3 2,8 2,8 0,0 1,3 3,3 2,5 67,4 57,9 63, 1 

F 269,9 271,9 438,5 373,0 324,5 443,8 358,8 372,9 383,1 472,6 508,3 493, 1 345,8 291,0 301,6 

Qz 50,7 50,2 20,7 32,5 41,3 19,8 34,8 32,3 31,0 14,6 7,8 10,7 25,5 37,l 34,3 

Maf 0,6 0,7 0,2 0,3 0,2 0,2 0,5 0,5 0,0 0,2 0,6 0,4 12,1 10,4 11,3 

Fel-++lic 48,6 49,0 79,0 67,2 58,4 79,9 64,6 67,2 69,0 85,1 91,6 88,8 62,3 52,4 54,3 

* - Ferro total expresso em F~~; n.d. - noo detectado; n.d. - n!o analisado; 
+ - F~03"'(),94 % e Fe0=3,03 % ; ++ - F~~=0,65 % e Fe0=2,48 % ; • - F~O =0,56 % e Fe0=2,74 % ; 
Q=(S1/3)-(Na+K+2Ca/3); P=K-(Na+Ca); A=Al-(Na+K+2Ca); B=Fe+Mg+Ti; F=555-1Q+B); 
Qz-quartzo; Maf- minerais néficos; Fel-++lic- feldspatos e micas. 
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TiO2 , Fetota1,MgO, MnO, CaO e P2O5 • 

Os diagramas e os parâmetros químico-mineralógicos de LA 

ROCHE (1964), DEBON & LE FORT (1983, 1988), cujas variáveis são 

calculadas em milicatiões por 100 g de rocha, (Tab. 10 e Fig. 

15) permitem visualizar e comparar as diferenças entre as várias 

amostras, concluindo-se que: 

- os valores baixos do parâmetro B (B=Fe+Mg+Ti) são 

consequência da pequena percentagem de minerais máficos; 

- os valores elevados (>60) do parâmetro A (A=Al-(Na+K+2Ca)) 

mostram a tendência ultra-aluminosa das amostras, reflexo 

da natureza e proporção dos minerais presentes (alumino

silicatos); 

- o parâmetro P (P=K-(Na+Ca)) permite acentuar as diferenças 

mineralógicas entre as várias amostras, no que respeita 

ao contributo das fases feldspática e micácea. Valores de 

P elevado (>80) correspondem, na amostragem estudada, a 

casos em que se verifica predominância das micas sobre 

os feldspatos. Valores mais baixos de P traduzem-se, 

mineralogicamente, pelo aumento da proporção da fase 

feldspática, referindo-se que as amostras com valores de 

P<0, são as que apresentam plagioclase ou que mostram 

acentuada albitização do feldspato potássico, facto 

confirmado pelo estudo petrográfico. 

No contacto com o pegmatito, a rocha encaixante evidencia 

alterações. O enriquecimento e redistribuição de certos 

elementos, nesta zona, pode originar, não só o desaparecimento 

de algumas fases mineralógicas, mas também o aumento ou 

aparecimento brusco de outros minerais. 
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LA ROCHE (1964), DEBON & LE FORT (1983, 1988). Simbologia como na Tab. 10. 
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A instalação do pegmatito litinífero da mina do Castanho n21 

provocou, no granito porfiróide biotítico (G.P.B.), duas orlas 

metassomáticas, com composição químico-mineralógica diferente, 

que designamos por I e II, representadas, neste estudo, pelas 

amostras 650/3l(B) e 650/41. 

Nos diagramas da Figura 15, verifica-se que a amostra 650/41 

se afasta do domínio composicional apresentado pelos G.P.B. e 

650/31 (B). Este comportamento poderá estar relacionado com o tipo 

de alteração metassomática sofrido pela rocha encaixante: 

albitização (orla I) e graisenização (orla II). 

De referir que, na orla II, o contacto do lado do pegmatito 

se faz através de uma banda aplítica, centimétrica, da qual não 

dispomos de dados químicos quantitativos. 

Na Tababela 11, pode observar-se o balanço geoquímico 

(BORODIN & PAVLENKO, 1974) que traduz a influência da instalação 

do pegmatito litinífero no granito encaixante. Da sua análise 

conclui-se que: 

- em ambas as orlas se verifica empobrecimento em silício; 

- as orlas mostram enriquecimento em lítio e flúor, sendo 

este mais acentuado na orla II. GINZBURG (1957), STAVROV 

& ZNAMENSKI (1961) em VLASOV (1968) atribuem este compor

tamento à facilidade de migração do Li e F como LiF; 

- nos elementos rubidio e fósforo, apesar de estes não terem 

expressão no balanço geoquimico, verifica-se, igualmente, 

enriquecimento dos teores em relação ao G.P.B., segundo 

um factor 3 para o P e um factor 4 (orla I) e 12 (orla II) 

para o Rb; 

a orla II mostra ligeira variação de potássio e perda 



O PEGMATITO LITIHÍFERO DA MINA DO CASTANHO H2l 90 

acentuada de sódio; 

- o enriquecimento em H2o+, observado na orla I, é devido, 

em grande parte, na nossa opinião, ao facto de os 

feldspatos se apresentarem fortemente caulinizados. 

Tab. 11 - Balanço geoquímico (BORODIN & PAVLENKO, 1974) entre as orlas 

metassomáticas (1 e II) e o granito encaixante (G.P.B.). 

650/31(8) 650/41 

% % % 
Catiõn. 

Si02 65,58 53 65,51 
Ti02 0,40 0,32 
Al2~ 15,76 15 15,65 
F~~ 0,94 1 0,65 
FeO 3,03 2 2,48 
MnO 0,12 0,08 
MgO 0,34 0,45 
Cá> 1,56 1 0,B4 
N~O 3,09 5 0,28 
~o 4,89 5 6,52 
P205 0,71 0,66 
Li20 1,43 4 3,09 
~o 0,19 0,48 
Cs2o 0,07 0,09 
H o+ 1,21 7 0,75 2 
F- 2,10 5 3,99 
O=F- 0,88 1,68 

TOTAL 100,54 101,16 

650/31(B) - AnDstra da orla I. 
650/41 - Aloostra da orla II. 

% 
Catiõn. 

51 

14 

2 

7 

10 

4 
10 

G.P.B. 

% % 
Catiõn. 

71,88 66 
0,35 

13,76 15 
0,56 
2,74 2 
0,05 
0,55 1 
1,28 1 
3,22 6 
4,21 5 
0,21 
0,05 
0,04 
n.a. 
0,51 3 
n.a. 

99,41 

G.P.B. - Granito porfirõide biotítico (FARINHA RAK>S, 1981). 

Alguns dos aspectos geoquimicos citados concordam com os 

resultados obtidos por outros autores ( COTELO NEIVA, 1944; 

RYABCHIKOV & SOLV'YEVA, 1961; FARINHA RAMOS, 1981), em relação 

à variação de determinados elementos da rocha encaixante, na zona 

de contacto com os filões mineralizados. 
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Os dados geoquímicos e mineralógicos apresentados para as 

orlas I e II permitem-nos pressupor, por um lado, que o(s) 

fluido(s), que penetraram a rocha com todo o seu cortejo de 

voláteis, terão sido os responsáveis pelo transporte e 

concentração de alguns elementos, durante os fenómenos de 

alteração metassomática e, por outro, que as características 

físico-químicas (composição, temperatura, densidade) desse(s) 

mesmo(s) fluido(s) poderiam ser diferentes, de tal forma que 

afectaram a rocha encaixante com diferentes graus de intensidade, 

de que resultou, por exemplo, a total ausência de feldspato 

potássico na orla I e a presença frequente de turmalina na orla 

II. 

KALITA et al. (1972) separaram, com base no valor da razão 

Si/ Al ( proporções catiónicas) , os pegmati tos graní tices com metais 

raros em cinco grupos petroquímicos, que designam por: 

Grupo I - Pegmatitos ultra-aluminosos (Si/Al=2,5-3,5); 

tipo lepidolite-albite. Teores exploráveis de Li,Rb 

e, por vezes, Cs. 

Grupo II - Pegmatitos altamente aluminosos (Si/Al=3,5-4,0); 

tipo espodumena-microclina-albite com berilo e 

tantalite-columbite. Teores exploráveis de Nb, Ta, 

Be, Li, Rb e cs. 

Grupo III - Pegmatitos medianamente aluminosos (Si/Al=4,0-5,0); 

tipo microclina-albite com moscovita, normalmente com 

teores exploráveis de Be ou Ta e Be. 

Grupo IV - Pegmatitos pouco aluminosos (Si/Al=S,0-6,0); 

tipo amazonite-albite-quartzo comberilo, gadolinite, 

samarskite, fergusonite. 
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Grupo V Pegmatitos pobremente aluminosos (Si/A1=6,0-7,0); 

tipo microclina-albite-quartzo. Teores exploráveis 

de Zr, Y, terras raras e Nb. 

Apesar da amostragem ter sido realizada apenas nos pontos 

onde se localiza a mineralização litinífera e, como consequência, 

os dados analíticos de que dispomos não nos permitirem estimar 

a composição química média do pegmatito litinífero da mina do 

Castanho ngl, calculámos a razão Si/Al, para as amostras 

analisadas, tendo-se obtido o valor 3,00 que permite enquadrar 

o pegmatito no grupo I (ultra-aluminosos) e confirmar o tipo de 

mineralização. 



6. AS MICAS LITINÍFERAS DA MINA DO CASTANHO N12l 
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6. AS MICAS LITIRÍFERAS DA MIRA DO CASTANHO H2l 

6.1. Introdução 

As micas litiníferas apresentam, no seu conjunto, uma 

variação considerável no que diz respeito à morfologia, à génese, 

aos politipos e à composição química. 

Em termos de morfologia, os seus agregados variam desde 

massas densas de palhetas microscópicas, até cristais lamelares 

que podem atingir alguns centímetros de comprimento. 

A sua ocorrência está, normalmente, limitada aos granitos 

altamente diferenciados ( "late-stage grani tes") , aos últimos 

estádios do processo pegmatítico ou às rochas metassomáticas que 

se lhes associam. Assim, poderão corresponder a produtos 

metassomáticos, gerados pela acção de fluidos aquosos, ricos em 

voláteis, sobré minerais pré-existentes ou a produtos primários, 

isto é, cristalizados a partir do magma (STEWART, 1963, 1978; 

STONE, 1984; MANNING & EXLEY, 1984). 

Os politipos e a composição química permitem distinguir, 

entre as micas litiníferas, as lítio-aluminosas (moscovite 

litinífera, lepidolite) e as lítio-ferrosas (zinnwaldite, 

siderofilite litinífera). 

A exposição que se segue descreve o estudo efectuado sobre 

um total de 26 micas do pegmatito litinífero da mina do Castanho 

ngl e 5 micas das orlas de metassomatismo de contacto, por forma 

a : 
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a) caracterizar, do ponto de vista macroscópico, estrutural 

e quimice, as diferentes variedades de micas que ocorrem 

neste jazigo; 

b) detectar possíveis relações entre características físi

cas, estruturais e químicas que possam ser utilizadas 

como guias úteis de prospecção de jazigos litiniferos, 

e 

c) recolher elementos que possam ajudar a interpretação 

genética das micas litiniferas que ocorrem no pegmatito 

da mina do Castanho n21. 

6.2. Caracterização macroscópica das micas litiniferas da mina 

do Castanho ngl 

As micas litiniferas da mina do Castanho n21 ocorrem com 

variedade de granulometria, cor, textura e associações 

mineralógicas (Fotos 18a, b, c, d, e). 

A determinação exacta da cor das micas é tarefa difícil, 

devido à impossibilidade de obter lamelas com espessura constante 

e porque a cor apresenta variações de tonalidade com o tamanho 

do grão, a espessura dos agregados, a quantidade e tipo de 

minerais associados. Assim, a cor foi determinada nos vários 

agregados de mica, utilizando-se as cores rosa, rosa-púrpura, 

lilás-rosado, lavanda, castanho e prateado (Fig. 16), como termos 

comparativos. 

As cores rosa, rosa-púrpura, castanho e prateado 

identificam-se no "Catalogue des couleurs de la norme NF X0B-002, 

AFNOR, 1983" por A870, A950, A030 e A690. As cores lilás-rosado 
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e 

a 

d 

b e 

Foto 18 - Aspectos macroscópicos das micas litiníferas da mina do Castanho n2 1. a) Amostra 

750/12; b) amostra 750/16; c) amostra 650/20; d) amostra 750/13; e) amostra 650/9. 
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e lavanda identificam-se na "Rock-Color Chart, Geological Society 

of America, New York, 1963" por Pale red purple 5 RP 6/2 e Pale 

purple 5 P 6/2. 

□ 
a b e d e f 

Fig. 16 - Cores utilizadas· na classificação das micas. a) Rosa; b) rosa - púrpura; 

c) lilás - rosado; d) lavanda; e) castanho; f) prateado. 

Para a classificação da granulometria, considerámos a 

seguinte escala: 

0 < 1mm: grão muito fino 

1mm ~ 0 ~ 2mm: grão fino 

2mm < 0 ~ 5mm: grão médio 

5mm < 0 ~ 20mm: grão grosseiro 

0 > 20mm: grão muito grosseiro 

(sendo 0 o diâmetro médio da maioria dos cristais de mica) 

Na Tabela 12 apresenta-se, em resumo, as características 

macroscópicas das micas em estudo, no que diz respeito à cor, 

granulometria, textura e associações mineralógicas. 
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Tab. 12 - Características macroscópicas das micas em estudo. 

AnDstra Cor Granulometria Textura das micas e minerais associados 

650/1 Rosa Mêdia As palhetas de mica agregan-se em conjuntos de fome 
(4-5mm) radiada, nt.111a matriz quartzo-feldspAtica. 

650/8 Rosa- Grosseira As micas, em agregados lélllelares (1 a 2mm de espessura) de 
púrpura (8-lOmm) orientaç!o .variavel, encontram-se disseminadas com o 

quartzo numa matriz feldspAtica. 

650/9 Rosa- Grosseira As palhetas de mica dispõem-se em agregados radiais numa 
púrpura (5-6mm) matriz em que predomina feldspato bastante caulinizado 

e quartzo, em menor proporç!o. 

650/10 Rosa Fina Mica e quartzo de gr!o fino disseminados em feldspato 
(1-2mm) sacarõide. 

650/19 Li lAs- Muito fina A mica apresenta-se com o quartzo em gr!os microscópicos 
rosado (< 1mm) conferindo a amostra textura compacta. 

650/20 Rosa Fina ~regado granular de mica fina, quartzo de gr!o médio e 
(1-2mm) feldspato, em menor proporç!o. 

650/24 Rosa Fina Os gr!os de mica associados ao quartzo e feldspato fonnam 
(1-2mm) bandas que alternam com outras constituídas por feldspato 

e quartzo. 

650/25 Rosa Grosseira As palhetas de mica, As quais se associan quartzo de gr!o 
(8-lOmm) grosseiro e feldspato, dispõem-se em forma de roseta. 

650/26 Rosa Fina Os gr!os de mica fonnam cano quartzo e o feldspato bandas 
(1-2mm) que alteman can outras constituídas, quase exclusivamente 

por feldspato. 

650/27 Rosa Muito fina Gr!os microscópicos de mica e quartzo, conferem a amostra 
(< 1mm) textura compacta. 

A Li lAs- Mêdia As palhetas de mica constituem estruturas em roseta, 
rosado (4-5mm) dispersas nt.111a matriz feldspAtica onde ocorre quartzo de 

gr!o grosseiro e topâzio de cor verde-claro. 

B1 Castanho Mêdia Micas da orla de metassanatismo de contacto. As palhetas 
650/31 (3-4mm) de mica castanha e prateada fonnan agregados lanelares de 

pequena espessura e orientaç!o irregular. A mica prateada 

82 Prateado Fina ocorre cano inclus!o nos fenocristais de feldspato. Caro 
(1-2mm) acanpanhantes ocorrem o quartzo e turnialina negra. 

e Prateado Fina Mica de t111a orla de contacto (1,5 a 2cm de espessura) com 
(1mm) o pegmatito litinífero. Orla constituída por um agregado 

granular fino de mica, quartzo e feldspato. 
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Tab. 12 - Características macroscópicas das micas em estudo (continuação). 

Aloostra Cor Granulometria Textura das micas e minerais associados 

650/40 Lavanda ltlito fina Gr!os microscópicos de mica e quartzo conferem à élOOstra 
(< 1nm) textura COll1)acta. 

A1 Castanho Fina Micas de uma orla de metassanatisro de contacto. As micas 
650/41 (1-2nm) associélll-se a quartzo cinzento de gr!o mêdio a grosseiro. 

~ Prateado 

750/1 Lilas- Grosseira As palhetas de mica dispõem-se em fome de leque, originando 
rosado (> 1,2cm) bandas onduladas, que alternam can bandas de feldspato e 

quartzo de gr!o mêdio a grosseiro. 

750/6 Lilas- Grosseira As palhetas de mica fonnam agregados, em 1 eque, que est!o 
rosado (> 1,5cm) dispersos can quartzo e topãzio, de cor verde-claro, numa 

matriz feldspatica. 

750/8 Li lãs- Fina Nódulo granular de quartzo e mica fina, envolvido por uma 
rosado (1-2nm) orla quartzo-feldspatica. 

750/10 Li las- Mêdia As palhetas de mica fonnan agregados, em leque, aos quais se 
rosado (4-5nm) associa o quartzo, anbos dispostos, irregulannente, numa 

matriz feldspatica. 

A Li las- Grosseira As palhetas de mica dispõem-se em leque, originando bandas 
rosado (> 1cm) micaceas, onduladas , que alternam can bandas quartzo -

750/12 -feldsJ)Aticas de gr!o grosseiro. 

B Lilas- Mêdia As palhetas de mica fonnam pequenas rosetas disseminadas 
rosado (4-5nm) numa matriz quartzo-feldspatica. 

A Li las- Mêdia As palhetas dispõem-se em fome de leque originando pequenos 
rosado (4-5nm) agregados, dispersos numa matriz quartzo-feldspatica. 

B Li las- Fina Banda de 2 a 2,5cm de largura constitu1da por mica e quartzo 
750/13 rosado (1nm) de gr!o fino, dissemimdos em feldspato sacarõide. 

e Li las- Grosseira As micas dispõem-se em leque forniando uma banda ondulada, 
rosado (6-9nm) entre bandas constitu1das, essencialmente, por feldspato. 

750/16 Rosa- Muito fina A mica apresenta-se com o quartzo em gr!os microscópicos 
púrpura (< 1nm) conferindo à anDstra textura COll1)acta. 

750/21 A Li las- Grosseira As palhetas de mica agregélll-se em conjuntos radiais , 
rosado (> 1cm) dispersos numa matriz quartzo-feldspatica. 

B Lavanda Muito fina Agregado de gr!os microscópicos de mica e quartzo conferem 
(< 1nm) à élllOStra textura COll1)acta. 
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Tab. 12 - Características macroscópicas das micas em estudo (continuação). 

AnDstra Cor Granulometria Textura das micas e minerais associados 

7':IJ/26 Li las- Grosseira As palhetas de mica dispõem-se em leque formando espessas 
rosado (> 1,5cm) bandas onduladas no seio de uma matriz feldspâtica can 

quartzo de gr!o grosseiro. 

7':IJ/27 ~sa- Fina ~regado de mica fina e quartzo de gr!o fino a médio, can 
púrpura (1-2mm) estreitas lent1culas constituídas por feldspato bastante 

alterado, e quartzo. 

A LilAs- Grosseira As palhetas de mica dispõem-se em leque em redor de uma zona 
rosado (> 1cm) central mais fina (núcleo). 

7':IJ/30 
B Li las- Hêdia ~regado de gr~ mêdio de mica, quartzo e feldspato (menos 

rosado (2-3mm) abundante). Constituem o "núcleo" do nõdulo. 

7':IJ/31 Li lAs- Hêdia As palhetas de mica a!Jregan-se em pequenas rosetas que se 
rosado (4-Smm) dispõem, irregularmente, numa matriz quartzo-feldspAtica. 

6.3. Caracterização químico-estrutural das micas litiníferas da 

mina do Castanho ngl 

6.3.1. Introdução 

O trabalho experimental realizado compreendeu: 

a) análises químicas das micas, obtidas por via húmida e 

microssonda electrónica; 

b) identificação do politipo de cada mica através de 

radiogramas de pó, e 

c) cálculo do número de iões por fórmula unitária para um 

total de 24 aniões, 20(O2-)+4(OH-+F-), efectuado através 
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do programa informático "Análise de minerais" <15>. 

Na Tabela 13, figuram as composições químicas médias, o 

número de iões por fórmula unitária e os politipos para cada uma 

das micas em estudo. 

A água adsorvida (H2O-) não foi doseada, porquanto não só o 

seu valor não contribui para o cálculo da fórmula estrutural, mas 

também porque a mica, ao ser reduzida a uma granulometria muito 

fina, apresenta uma maior tendência para adsorver água da 

atmosfera. 

As micas identificadas como 750/12(B), 750/13(A) e 750/13 

(B) não foram incluídas neste estudo, por falta de tempo para a 

sua concentração mineralógica e análise química; no entanto, é 

de salientar que as duas primeiras apresentam o politipo lM. 

A impossibilidade de dosear, por microssonda electrónica, 

o Li, o Rb e H2o+ e a fraca correlação que encontrámos entre 

estes elementos e os restantes levaram-nos a estimar o seu valor 

através da associação de elementos que, entre si, competem pela 

mesma posição estrutural (Fig. 17). 

De referir que o silício não compete, directamente, com o 

lítio, mas que o seu valor tem, segundo o nosso modelo, 

influência directa no alumínio que vai ocupar as posições 

octaédricas. 

Nas micas lítio-aluminosas, em que a relação SiO2/Al2O3 é, 

aproximadamente, 2, o lítio foi estimado através da relação 

SiO2+Al2O3+Li2O versus SiO2+Al2O3 (Fig. 17a). Nas micas, em que a 

relação SiO2/Al2O3 é inferior a 1,5, o valor do lítio foi 

<15> Este programa foi desenvolvido por FERRA, P. no LAMPIST no âmbito do projecto 
"Minerais essenciais à alta tecnologia", JNICT /IST, 1988. 
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Tab. 13 - Dados químico-estruturais das micas em estudo. 

Arrostra 650/1 650/8 650/9 650/10 650/20 650/24 650/25 650/26 650/31 750/1 
(A) 

Si°'2 55,14 52,84 54,35 51,92 52,40 52,26 53.06 51,86 52,69 54,23 

Al2o3 24,99 25,36 24,55 24,73 25,23 25,77 25,36 26,03 25,48 25,35 

Ti20 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.10 <0,10 n.d. n.d. 

F~03 * n.d. n.d. n.d. <0,10 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

ftl0 0,45 0,09 0,16 0,35 0,53 0,19 0,30 0,38 0,23 0,13 

~o n.d. n.d. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 n.d. n.d. n.d. 

Ca0 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 

N~0 0,39 0,55 0,49 0,fJO 0,69 0,63 0,52 0,40 0,33 0,37 

K.z0 10,30 10,26 9,91 10,86 10,89 10,73 9,91 10,47 10,18 10,53 

Li20 4,13 4,85 5,32 5,13 4,76 4,50 5,03 4,73 4,91 4,41 

~o 0,33 0,51 0,47 1,01 0,97 0,88 0,42 0,89 0,46 0,48 

Cst 0,06 0,17 0,13 0,20 0,07 0,07 0,09 0,09 0,18 0,16 

~o+ 1,56 1,31 1,16 1,48 1,47 1,60 1,82 1,63 1,25 1,69 

t 5,49 7,10 6,30 6,54 6,07 6,30 5,95 6,05 6,83 5,33 

0 E t 2,31 2,99 2,65 2,75 2,55 2,65 2,50 2,55 2,87 2,24 

Total 100,53 100,05 100,19 100,07 99,63 100,28 99,96 99,98 99,67 100,44 

Número de iões na base de 24 aniões 

Si 7,188 6,921 7,099 6,872 6,914 6,878 6,923 6,840 6,930 7,089 
AlIV 0,812 1,109 0,901 1,128 1,086 1,122 1,077 1,lfJO 1,070 0,911 
Z= 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8.000 8,000 8,000 8,000 8,000 
AlVI 3,028 2,837 2,879 2,730 2,839 2,877 2,824 2,888 2,881 2,996 
ftl 0,050 0,010 0,018 0,039 0,059 0,021 0,033 0,042 0,026 0,014 
Li 2,165 2,555 2,795 2,731 2,526 2,382 2,640 2,509 2,597 2,319 
Y= 5,243 5,402 5,692 5,500 5,424 5,280 5,507 5,439 5,504 5,329 
Na 0,099 0,140 0,124 0,154 0,177 0,161 0,132 0,102 0,084 0,094 
K 1,713 1,715 1,651 1,834 1,833 1,802 1,650 1,762 1,708 1,756 
Rb 0,028 0,043 0,039 0,086 0,082 0,074 0,035 0,075 0,039 0,040 
Cs 0,003 0,009 0,007 0,011 0,004 0,004 0,005 0,005 0,010 0,009 
X• 1,870 1,907 1,821 2,085 2,096 2,041 1,822 1,944 1,841 1,899 
t 2,263 2,941 2,002 2,737 2,533 2,622 2,455 2,524 2,841 2,204 
or 1,357 1,145 1,011 1,307 1,294 1,405 1,584 1,434 1,097 1,474 

(F--+Olr)= 3,620 4,086 3,613 4,044 3,827 4,027 4,039 3,958 3,938 3,678 

Politipo lH lH 1H+2~ ~ ~ 2~ lH ~ lH lH 

* - Ferro total expresso em Fe2o3; n.d. - n!o detectado. 
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Tab. 13 - Dados químico-estruturais das micas em estudo (continuação). 

Aroostra 750/6 750/8 750/10 750/12 750/13 750/26 750/27 750/30 750/30 750/31 
(A) (C) (A) (B) 

Si~ 54,20 52,17 54,50 55,54 53,93 52,77 53,83 54,17 53,41 54,91 

Al2o3 24,25 25,44 24,97 23,88 24,91 25,85 24,72 24,48 25,28 24,75 

Tit n.d. n.d. n.d. n.d. <>,10 <>,10 n.d. <>,01 n.d. n.d. 

F~03 * n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

"10 0,08 0,21 0,21 0,23 0,25 0,14 0,30 0,22 0,16 0,22 

ltJ0 n.d. 0,15 n.d. 0,27 n.d. n.d. n.d. 0,20 n.d. n.d. 

Ca0 <l,10 <l,10 <>,10 <>,10 <>,10 <>,10 <),10 <),10 <>,10 <l,10 

N~0 0,40 0,55 0,63 0,52 0,48 0,20 0,30 0,58 0,39 0,72 

~o 10,82 10,55 10,28 9,96 10,55 10,70 10,73 10,38 9,94 9,68 

Lit 4,82 5,03 4,51 4,29 4,30 4,82 4,23 4,61 4,70 4,40 

~o 0,53 1,02 0,41 0,44 0,52 0,41 0,94 0,43 0,90 0.37 

Cs2o 0,24 0,13 0,12 0,15 0,15 0,10 0,07 0,11 0,12 0,13 

~o+ 1,12 1,50 1,50 1,72 1,40 1,37 1,66** 1,26 1,49 1,71 

r 6,54 5,72 5,47 5,50 6,60 6,74 5,90 6,90 6,00 5,56 

o= r 2,75 2,41 2,30 2,31 2,78 2,84 2,48 2,90 2,52 2,38 

Total 100,25 100,06 100,30 100,19 100,31 100,26 100,07 100,48 100,07 100,17 

NCJllero de iões na base de 24 aniões 

Si 7,122 6,898 7,133 7,244 7,062 6,903 7,081 7,072 7,015 7,150 
AlIV 0,878 1,102 0,867 0,756 0,938 1,097 0,919 0,928 0,985 0,850 
z,. 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 
AlVI 2,879 2,864 2,985 2,917 2,908 2,890 2,914 2,839 2,929 2,949 
"1 0,009 0,024 0,023 0,025 0,028 0,016 0,033 0,024 0,018 0,024 
ltJ - 0,030 - 0,052 - - - 0,039 - -
Li 2,548 2,675 2,374 2,251 2,265 2,536 2,238 2,421 2,483 2,304 
Y= 5,456 5,593 5,382 5,245 5,201 5,442 5,185 5,323 5,430 5,277 
Na 0,102 0,141 0,160 0,132 0,122 0,051 0,077 0,147 0,099 0,187 
K 1,814 1,780 1,716 1,657 1,763 1,786 1,801 1,729 1,699 1,608 
Rb 0,045 0,087 0,034 0,037 0,044 0,034 0,079 0,036 0,076 0,031 
Cs 0,013 0,007 0,007 0,008 0,008 0,006 0,004 0,006 0,007 0,007 
X= 1,974 2,015 1,917 1,834 1,929 1,877 1,961 1,918 1,881 1,833 
r 2,718 2,392 2,264 2,269 2,733 2,788 2,454 2,849 2,492 2,331 
Cllr 0,982 1,323 1,310 1,497 1,223 1,194 1,457 1,097 1,305 1,485 

(F·+OH-)= 3,700 3,715 3,574 3,766 3,956 3,982 3,911 3,946 3,797 3,816 

Poli tipo lM 2~ lM lM lM lM 2~ lM ~ lM 

* - Ferro total expresso em F~03; n.d. - n!o detectado; ** - estimado a partir da Fig. 17c. 
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Tab. 13 - Dados químico-estruturais das micas em estudo (continuação). 

Anostra 650/19 650/27 650/31 650/31 650/31 650/40 
(B1) (92) (C) 

Nº anal. (5) (12) (8) (13) (9) (8) 

Si~ 51,04(1,60)' 50,29(0,64) 48,63(1,23) 46,02(0,90) 45,59(0,67) 46,24(1, 10) 

Al2o3 26,59(1,67) 29,37(0,96) 22,43(0,85) 33,03(1,26) 35,81(1,25) 36,21(1,67) 

Ti~ 0,01(0,01) n.d. 0,37(0,21) 0,31(0,07} 0,12(0,07) n.d. 

FeO* n.d. 0,01(0,01) 6, 19(0,87) 1,98(0,58) 1,15(0,36) 0,03(0,04) 

~o 0,42(0,07) 0,47(0,07) 0,43(0,10) 0,14(0,04) 0,13(0,04) o, 14(0,01) 

1-tJO n.d. n.d. 1,35(0,06) 0,52(0,16) 0,28(0, 11) 0,01(0,01) 

eao 0,01(0,01) 0,02(0,02) 0,02(0,02) 0,02(0,02) 0,02(0,02) n.d. 

N~0 0,28(0,04) 0,39(0,05) o, 18(0,07) 0,42(0,09) 0,23(0,02) 0,40(0,10) 

1<,zO 10,55(0,07) 10,37(0,14) 10,19(0,12) 10,35(0,17) 9,95(0,16) 10,47(0,26) 

Li20 4,99+ 4,39+ - 2,94 2,92 2,39 

Rhiº++ 0,60 0,58 - 0,58 0,36 0,92 

Hiº+ ** 1,34 1,66 - 2,49 2,69 2,88 

F" 6,69(0,93) 5,39(0,62) 6,52(0,27) 2,07(0,97) 1,30(0,69) 0,53(0,60) 

0 E t 2,82 2,27 2,74 0,87 0,55 0,22 

Total 92,73 100,67 93,57 100,00 100,00 100,00 

Núnero de iões na base de 24 aniões 

Si 6,739 6,595 - 6,199 6,086 6,190 
AllV 1,610 1,405 - 1,801 1,914 1,810 
z .. 8,000 8,000 - 8,000 8,000 8,000 
AlVI 2,879 3,136 - 3,444 3,722 3,905 
Ti 0,001 - - 0,031 0,012 -
Fe2+ - 0,001 - 0,223 0,128 0,003 
~ 0,047 0,052 - 0,016 0,015 0,016 
1-tJ - - - 0,104 0,056 0,002 
Li 2,650 2,315 - 1,593 1,568 1,287 
Y= 5,577 5,504 - 5,411 5,501 5,213 
Ca 0,001 0,003 - 0,003 0,003 -
Na 0,072 0,009 - 0,110 0,060 0,104 
K 1,777 1,735 - 1,779 1,695 1,788 
Rb 0,051 0,049 - 0,050 0,031 0,079 
X= 1,901 1,886 - 1,942 1,789 1,971 
F" 2,794 2,235 - 0,882 0,549 0,224 
Olr 1,180 1,452 - 2,237 2,395 2,572 

cr=-+01n= 3,974 3,687 - 3,119 2,944 2,796 

Poli tipo 2~ ~ lM 2M1 2M1 2M1 

Nº anal. - Número de pontos analiséK!os; # - desvio péK!r!o; * - ferro total expresso em FeO; 
n.d. - 1130 detectado; + - estimcdo a partir da Fig. 17a; ++ - estimcdo a partir da Fig. 17b; 
** - estimado a partir da Fig. 17c. 
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Tab. 13 - Dados químico-estruturais das micas em estudo (continuação). 

/loostra 650/41 650/41 750/16 750/16 
o 

750/21 750/211 

(A1) (~) (A) (B) 
Nº anal. (13) (8) (6) (8) (5) (8) 

Si~ 48,78(1,94) 45,97(0,34) 51,00(1, 13) 51,44(0,81) 51,75(0,46) 46,45(0,09) 

Alt3 22,42(1,16) 33,66(0,76) 25,95(1,59) 24,66(1,71) 25,97(1,19) 37,58(0,45) 

Ti~ 0,28(0,11) 0,36(0, 16) 0,01(0,01) 0,01(0,01) 0,01(0,02) 0,01(0,01) 

FeO* 4,23(0,41) 1,42(0,13) 0,01(0,01) n.d. 0,04(0,03) n.d. 

ltlO 0,12(0,02) 0,03(0,03) 0,20(0,04) o, 14(0,07) 0,52(0,06) 0,04(0,03) 

l+;JO 1,12(0,15) 0,46(0,00) 0,01(0,01) 0,04(0,03) 0,02(0,01) 0,01(0,01) 

CaO 0,02(0,02) n.d. n.d. 0,07(0,02) n.d. n.d. 

N~0 0,60(0,04) 0,60(0,04) 0,20(0,07) 0;11(0,04) 0,27(0,07) 0,34(0,03) 

K.z0 9,99(0,16) 10,09(0,09) 10,45(0,07) 10,40(0,08) 10,24(0,07) 10,65(0,07) 

Lit - 2,99 5,18+ 5,44+ 4,9~ 1,06 

Rbi>++ - 0,55 0,50 0,50 0,48 0,66 

"2º+ ** - 2,36 1,38 1,04 1,04 2,87 

r 7,26(0,80) 2,59(0,97) 6,50(1,18) 5,68(1,08) 7,85(1,17) 0,56(0, 18) 

0 E r 3,06 1,09 2,73 2,39 3,30 0,23 

Total 91,76 100,00 98,69 97,75 99,85 100,00 

NÍlllero de iões na base de 24 aniões 

Si - 6,161 6,784 6,899 6,796 6,216 
Al IV - 1,839 1,216 1,101 1,204 1,784 
z .. - 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 
AlVI - 3,479 2,853 2,798 2,817 4,145 
Ti - 0,036 0,001 0,001 0,001 0,001 
Fe2+ - 0,159 0,001 - 0,004 -
ltl - 0,003 0,023 0,016 0,058 0,005 
ltJ - 0,092 0,002 0,008 0,004 0,002 
Li - 1,612 2,771 2,935 2,620 0,571 
y .. - 5,381 5,651 5,758 5,504 4,724 
Ca - - - 0,010 - -
Na - 0,156 0,052 0,044 0,069 0,088 
K - 1,725 1,773 1,780 1,716 1,818 
Rb - 0,047 0,045 0,043 0,041 0,057 
X= - 1,928 1,870 1,877 1,826 1,963 
r - 1,098 2,734 2,409 3,260 0,237 
ar - 2,110 1,225 1,423 0,911 2,562 

Cr•+an= - 3,208 3,959 3,832 4,171 2,799 

Politipo lM 2M1 ~ lM 

NQ anal. - Número de pontos anal iséW:los; # - desvio péW:lr!o; * - ferro total expresso em FeO; 
n.d. - n!o detectado; + - estimado a partir da Fig. 17a; ++ - estimado a partir da Fig. 17b; 
** - estimado a partir da Fig. 17c; º - mica no interior do topâzio; 
1 - mica fina entre planos de clivagem de mica grosseira. 

750/21 
(B) 

(8) 

45,74(0,67) 

37 ,69(0,58) 

n.d. 

0,02(0,02) 

0,04(0,03) 

0,01(0,01) 

n.d. 

0,41(0,09 

10,52(0, 18) 

1,62 

0,64 

2,79 

0,90(0,28) 

0,38 

100,00 

6,116 
1,884 
8,000 
4,057 
-

0,002 
0,005 
0,002 
0,871 
4,937 
-

0,106 
1,795 
0,055 
1,956 
0,381 
2,488 
2,869 

2M1 
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determinado pela diferença para um total de 100% . Apesar das 

naturais limitações deste processo estatístico, pensamos ser 

viável uma análise comparativa da composição destas micas. 

13,0r-T--r--.--r-T--r--r--r--r--r--r--i ......... --.--r--i,.....,..-,-"T""""I 

B4 

S102 
+ 

Al2D3 B3 

+ 
L120 

(1) B2 

r=0,90 

77 

• 
• 

78 79 80 81 

a 

e 

K~ 
+ 

N12D 
+ 

Rb20 

(1) 

12. O 

11, 5 

11,0 

10, 5 

10,RJ. O 10,4 10. 8 11, 2 11, 6 

K2o+Na2o+Rb20=1,38K2o+Na2O-3,49 

r=0,92 
b 

F-+H20=0, 75p-+3,01 

r=0,95 

Fig. 17 - Rectas de regressão que permitiram estimar os teores de: a) Li2O, b) Rb2O, e) H2o+nas 

amostras analisadas por microssonda electrónica. 
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6.3.2. Aspectos químico-estruturais das micas em estudo 

A partir dos resultados que constam na Tabela 13, verifica

-se que, nas micas do pegmatito litinífero, o teor de Li2O varia 

entre l,62<16> e 5,32%, enquanto que as micas de cor prateada 

das orlas de metassomatismo de contacto apresentam teores, do 

mesmo elemento, entre 2,92<1,> e 2,99<16>%. 

Para investigar possíveis variações sistemáticas entre o 

restantes óxidos, determinaram-se os vários 

coeficientes de correlação e os respectivos diagramas de variação 

(Tab. 14 e Figs. 18 e 19), apenas com os dados das micas 

analisadas por via húmida. 

Da sua observação, constata-se que os coeficientes de 

correlação são, na generalidade, baixos e que o lítio mostra 

indiferença variacional face a Al2O3 , Na2O, K2O, Cs
2
O e F-, 

apresentando tendência, pouco marcada, a decrescer face a SiO
2

, 

MnO e H2o+. Em relação ao Rb2O, verifica-se uma separação nítida 

das amostras em dois grupos; num grupo, enquadram-se as micas com 

teor médio em Rb2O•0,9% e noutro, as com Rb2O-0,4%. 

Algumas destas relações variacionais não se enquadram na 

tendência geral indicada por vários autores: fortes correlações 

positivas entre Li2O/F- (FOSTER, 1960; RIEDER, 1970; MONIER & 

ROBERT, 1986; STONE et al., 1988; HENDERSON et al., 1989), 

Li2O/Rb2O e Li2O/Cs2O (RINALDI et al., 1972; HENDERSON et al., 

1989), e fortes correlações negativas entre Li
2
O/H

2
o+ ( FOSTER, 

1960) . 

<16> Valor estimado 
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Tab. 14 - Coeficientes de correlação entre SiO2, Al2O3, MnO, MgO, Na2O, 

1 SiOz AltJ3 lt10 ltJO N~0 l:zO Liz(l RbzO CszO Hzº+ t 

SiOz -0,57 -0,18 0,36 .. 0,01 -0,48 -0,56 -0,68 0,06 0,04 -0,43 

AltJ3 0,07 0,21 -0,06 0,01 0,10 0,17 -0,36 0,34 0,01 

lt10 -0,26 0,21 0,20 -0,16 Ó,32 -0,53 0,31 -0,26 

ltJO -0,18 -0,22 -0,26 -0,09 0,17 0,36 -0,46 

N~0 -0,14 0,06 0,12 -0,03 0,29 -0,14 

l:zO -0,01 0,25 0,03 -0,30 0,27 

LizO 0,21 0,32 -0,31 0,44 

RbzO -0,15 -0,00 0,00 

CszO -0,35 0,32 

HzO+ -0,67 

56 27 

• 
55 • 26 • • • • • • ~ • ~ •• l 54 ••• Al203 ' •• S102 

00 • (1) 25 • • 
•• • • 53 ;.· • • • • • 24 • • 52 

•• • 
51_ 1 4.4 4.7 5 5.3 5.6 

2l 1 4, 4 4, 7 5,0 5, 3 5, 6 

L120 (1) L120 (%) 

o. 6 o. e 

•• • o. 5 o. 7 •• ... 
o. 4 • o. 6 • • • • • • MnO • Na~ • • (1) 
o. 3 ••• (%) o. 5 ... • 

' ,, • • o. 2 ••• o. 4 , • • ~ • • • • o. 1 .. .. , o. 3 • 
4, 7 5, o 5, 3 5, 6 o. l 1 4, 4 4, 7 5, o 5, 3 5. 6 

L1~ (%) l120 (%) 

Fig. 18 - Diagramas de variação dos teores de SiO2, Al2O3, MnO e Na2O versus Li2O. 



AS MICAS LITINÍFERAS DA MINA DO CASTANHO Ngl 109 

(X O. 011 
11, 1 113 

•• • • •• 10. 8 •• • •• • • • 93 •• ~ • 
10. 5 • • • •• K2') • 111,!0 

(l) • • (li 73 

10. 2 .•... 
• • • • •• 53 • ' 9, 9 • • • • • • • • 

9·t 1 
1 

4. 4 4, 7 5,0 5, 3 5, 6 4, 4 4, 7 5, o 5, 3 5, 6 
L120 (l) 

L120 (l) 

0,24 1,9 

• O. 21 

• ~ i 1, 7 

º· 18 . •· .• • • Cs,!C) • H20+ • 
(l) 0. 15 • • • •• (li 1, 5 • ••• • • .. • º· 12 • ·• • • • • 1, 3 • • 0,09 ·• . ·• • • 

• • • 
º·~.1 4, 4 4, 7 5, o 5, 3 5,6 1

• l 1 4, 4 4, 7 5, o 5, 3 5, 6 
Ll20 

L120 (X) 

7, 1 

• 6. 8 . .. 
• • 6. 5 • . .. 

• • F- 6. 2 
(%) ., 

5, 9 • •• 
·• 

5, 6 • • • 
5, i. 1 4, 4 4, 7 5, o 5, 3 5, 6 

L120 (li 

Fig. 19 - Diagramas de variação dos teores de K2O, Rh2O, Cs2O, H2o+ e p· versus Li2O. 
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Da análise da Tabela 13, observa-se, ainda, que o total das 

posições Y varia entre 4,9 e 5,7, o total das posições X entre 

1, 8 e 2, 1 e os aniões, F- e OH-, ocupam posições, cujo total 

varia entre 2,8 e 4,2. 

De assinalar que, nas micas 650/31(B2 ), 650/31(C), 650/40, 

650/41 (~), 750/21 (B), o total dos aniões (F-+Olf") é baixo, 

variando entre 2,8 e 3,2, o que significa que o teor em H2o+ está 

estimado por defeito e, como consequência, o teor em Li20 por 

excesso. Assim, os teores em H2o+ e Li2O, nestas micas, deverão 

ser considerados, respectivamente, maiores do que ... e menores 

do que ... os valores apresentados. 

Das Tabelas 15 e 16, constam, por ordem crescente do número 

de catiões de lítio, por fórmula unitária, as fórmulas 

estruturais das micas do pegmatito litinífero e das micas das 

orlas de metassomatismo de contacto, à excepção da 650/3l(B1 ) e 

650/41(.Ai)· Estas fórmulas devem ser tomadas como aproximações e 

susceptíveis de aperfeiçoamento, em virtude de alguns dos 

elementos terem sido estimados e, ainda, de possíveis erros 

analíticos. 

A partir dos elementos que constam nas Tabelas 13, 15 e 16, 

constata-se que as micas em estudo se dividem em dois grupos: 

- um grupo em que a relação Si2O/Al2O é elevada (•2), com 

Li+, nas posições octaédricas, superior a 2,00 e com o 

politipo 1M e 2~ da lepidolite, e 

- outro grupo em que a relação Si2O/Al2O é menor do que 1,5, 

com Li+, nas posições octaédricas inferior a 1,7 e com o 

politipo 2M, da moscovita. 
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Tab. 15 - Fórmulas estruturais das micas do pegmatito litinífero. 

AnDstra Fõn11.1la estrutural 

750/2l(B) (Kl,79 Nao,10 Rbo,os> (A14,06 Lio,87 Mno,os> (Si6,ll Al1,aa> ~ (Fo,38 %,49) 

650/40 (Kl,79 Nê!t),10 Rbo,08) (Al3,90 Lil,29 Mrlo,01) (Si6,19 Al1,a1> ~ (Fo,22 %,s7) 

650/1 (Kl,71 Nê!t),10 Rbo,03) (Al3,03 Li2,16 Mno,os> (Si7,19 Alo,a1> ~ (F2,26 OHl,36) 

750/27 (K1,ao Nao,oa Rbo,oa> (Al2,91 Li2,24 Mno,03) (Si7,oa Alo,92) ~ (F2,45 OHl,46) 

750/12(A) (Kl,66 Nê!t),13 Rbo,04 Cso,01> (Al2,92 Li2,2s Mno,02 ~o.os> (Si7,24 Alo,75) ~ (F2,27 OH1,so> 

750/13(C) (Kl,76 Nllo,12 Rbo,04 Cso,01) (Al2,91 Li2,26 Mno,03) (Si7,06 Alo,94) ~ (F2,73 OH1,22) 

750/31 (Kl,61 Nllo,19 Rbo,03 Cso,01> (Al2,95 Li2,30 Mno,02> (Si7,15 Alo.as>~ (F2,33 OH1,48> 

650/27 (Kl,73 Nllo,10 Rbo,05) (Al3,13 Li2,31 Mno,os) (Si6,59 Al1,40) ~ (F2,23 OH1,45) 

750/1 (Kl,75 Nllo,09 Rbo.04 Cso,01> (Al2,99 Li2,32 Mno,01> (Si7,09 Alo,91) ~ (F2,20 OH1,47) 

750/10 (Kl,71 Ni!o,16 Rbo,03 Cso,01> (Al2,98 Li2,37 Mno,02> (Si7,13 Alo,a7) ~ (F2,26 OH1,31) 

650/24 (K1,ao Nllo,16 Rbo,07) (Al2,88 Li2,38 Mno,02) (Si6,88 Al1,12) ~ (F2,62 OH1,~ 

750/30(A) (Kl,73 Nê!t),15 Rbo,oo> (Al2,84 Li2,42 Mno,03 ~0,04) (Si7,07 Alo,93) 020 (F2,as OH1,1o> 

750/30(B) (Kl,70 Nllo,10 Rbo,07 Cso,01) (Al2,93 Li2,48 ""o,02) (Si7,01 Alo,9a) ~ (F2,49 OH1,3o> 

650/26 (Kl,76 Nllo,10 Rbo,07) (Al2,89 Li2,51 "'"o,04) (Si6,84 All,16) 020 (F2,52 OH1,43) 

650/20 (Kl,83 Nllo,18 Rbo,oa) (Al2,84 Li2,S2 "'"o,06) (Si6,19 Al1,oa) 020 (F2,53 OH1,29) 

750/26 (K1,1a Nao,os Rbo,oo> (Al2,89 Li2,53 "'"o,01) (Si6,90 Al1,10) ~ (F2,79 OH1,19) 

650/8 (Kl,71 Nllo,14 Rbo,04 Cso,01> (Al2,84 Li2,ss Mno,01> (Si6,92 Al1,11) ~ (F2,94 OH1,14) 

750/6 (Kl,81 Nllo,10 Rbo,04 Cso,01) (Al2,88 Li2,55 Mno,01) (Si7,12 Alo,aa> ~ (F2,72 CJHo,9a) 

650/31(A) (Kl,71 Nao,oa Rbo,04> (Al2,88 Li2,60 ""o,02) (Si6,93 Al1,07) ~ (F2,84 OH1,10) 

750/2l(A) (Kl,71 Nllo,07 Rbo,04) (Al2,82 Li2,62 Mno,06) (Si6,79 Al1,20) ~ (FJ,26 CJHo,91) 

650/25 (Kl,65 Nllo,13 Rbo,oo> (Al2,82 Li2,64 "'"o,03) (Si6,92 Al1,oa> ~ (F2,45 OH1,sa> 

650/19 (Kl,78 Nao,01 Rbo,os> (Al2,88 Li2,6S "'"o,os) (Si6,74 All,61) ~ (F2,79 OH1,1a) 

750/8 (Kl,78 Nac>,14 Rbo,09 Cso,01> (Al2,86 Li2,67 Mno,02 ~o.oo> (Si6,90 Al1,10> ~ (F2,39 OH1,32) 

650/10 (Kl,83 Nllo,15 Rbo,08 Cso,01) (Al2,73 Li2,73 Mno,~ (Si6,87 Al1,2a) ~ (F2,74 OHl,31) 

750/16 (K1,n Nao,os Rbo,04> (A12,as Li2,n Mno,02> (Si6,78 Al1,21) ~ (F2,73 OH1,22) 

650/9 (Kl,71 Nllo,12 Rbo,04 Cso,01) (Al2,88 Li2,79 "'"o,02) (Si7,10 Alo,go} ~ (F2,60 OH1,01) 
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Tab. 16 - Fórmulas estruturais das micas das orlas de metassomatismo de contacto. 

AnDstra Fõnll.lla estrutural 

650/31(C) (Kl,69 Naa,06 Rbo,03) (Al3,72 Lil,57 Fe2+0,13 "Jo,os Mno,os Tio,01> (Si6,08 Al1,91) ~ (Fo,ss 0~,39) 

650/31(82) (Kl,78 Naa,11 Rbo,os> (Al3,44 Lil,59 Fe2+0,22 "Jo,10 ""o,01 Tio,03) (Si6,20 Al1,so> 020 (Fo,88 °~.24) 

650/41(~) (Kl,72 Naa,1s Rbo,os> (Al3,48 Lil,61 Fe2+0,16 "Jo,09 Tio,03) (Si6,16 Al1,84) ~ (Fl,10 0~,11) 

Nas orlas de metassomatismo de contacto, as micas de cor 

castanha<17> poderão representar um termo entre a lepidolite 

ferrífera e a zinnwaldite. 

A indisponibilidade de obter os teores de Li20 e H2o+ não nos 

permite o cálculo das suas fórmulas estruturais, no entanto, o 

teor em ferro e a comparação dos dados analíticos disponíveis com 

os apresentados por FOSTER (1960, tabela 7 análises 16 a 31) e 

HAWTHORNE & CERNY (1982, tabela 8) permitem apontar as micas de 

cor castanha como zinnwaldites. 

Além dos elementos Li, Rb e Cs, que nos foi possível dosear 

com as técnicas analíticas de que dispúnhamos, as micas podem 

alojar, na sua estrutura, elementos como Ga, Ge, Tl, Ta, Nb, Zn, 

Sn e W, entre outros. 

Estes elementos podem constituir um diagnóstico geoquímico 

de importância fundamental, para ajudar a delimitar e separar 

áreas de elevado potencial, em termos de mineralização, 

principalmente, estruturas mineralizadas em elementos raros. Como 

tal, não queremos deixar de referir que FIGUEIREDO et al., (1993) 

detectaram, em três das micas litiníferas em estudo, no LURE 

<17> Amostras 650/3l{B1) e 650/41(A1)-
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( Labora to ire pour 1 'Utilization du Rayonnement Electromagnétique, 

Paris), através da fluorescência de raios-X com radiação do 

sincrotrão (SXFR), os elementos vestigiais que constam na Tabela 

17. 

Tab. 17 - Elementos vestigiais detectados por SXFR. (FIGUEIREDO et al., 1993). 

Amostra 650/1 750/16 750/21 
(B) 

Zn 45749* 13592 15330 
Ga 65512 105816 72659 
Ge 7703 13080 13116 
Ta 13204 33822 8092 
w 15017 20122 1293 
Au 300 503 239 
T1 34193 43621 16782 

* - Áreas subentendidas pelas riscas de 
anãlise no espectro FRX obtido can 
radiaç!o sincrotr!o 

Lítio, rubidio, césio e flúor são bons indicadores do 

fraccionamento geoquímica dos líquidos magmáticos (RINALDI et 

al., 1972; CHAUDRY & HOWIE, 1973; FOORD, 1977; HAWTHORNE & CERNY, 

1982; CERNY et al., 1985). 

Estes elementos encontram-se em piroxenas, anfibolas, micas 

e feldspatos que se formam durante a cristalização magmática mas, 

como são elementos higromagmatófilos, isto é, tendem a permanecer 

no liquido, concentram-se, preferencialmente, nos últimos 

estádios da diferenciação magmática. Por esta razão os 

encontramos nos pegmatitos, em particulares concentrações. 

Os feldspatos e as micas são os hospedeiros, por excelência, 

do Rb e do Cs. Apesar da diferença de raios iónicos entre o 
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K+(l,33.Ã), o Rb+(l,47.Ã) e o cs+(l,67.Ã), a semelhança entre a 

electronegatividade, a valência e o potencial de ionização 

permite a sua inter-substituição isomórfica, nestes minerais. 

Os iões Rb+ e cs+ são, preferencialmente, incorporados nos 

locais de coordenação 12 (local do K+) das micas, como o provam 

os valores das razões K/Rb e K/Cs, que são mais baixos para as 

micas do que para os feldspatos potássicos, que com elas 

coexistem em relação paragenética (HEIER & ADAMS, 1964; L.ANGE et 

al., 1966) . 

O diagrama de variação Rb2O versus Li2O (Fig. 19) mostrou 

uma separação das micas litiniferas em dois grupos. Num grupo, 

enquadram-se as micas com teores médios de Rb2O•0,9% e noutro, as 

com Rb2O•0, 4%. 

Ao compararmos as razões K2O/Rb2O, Li2O/Rb2O e F- /Rb2O 

expressas na Tabela 18, verifica-se que: 

os valores mais baixos correspondem a lepidolites de grão 

fino, com o politipo 2M.!, que ocorrem na fácies aplitica 

e que designamos, no estudo minero-petrográfico, por 

lepidolite II, e 

os valores mais elevados correspondem a lepidolites de 

grão médio a grosseiro, com o politipo lM, que ocorrem 

na fácies pegmatitica e que designamos por lepidolite I. 

Estas variações geoquimicas estão, certamente, relacionadas 

com as condições genéticas que originaram as várias micas 

litiniferas da mina do Castanho n121 e que, por sua vez, 

condicionaram a estrutura e as características morfológicas. 

Do estudo minero-petrográfico, observamos que a lepidolite 

II substitui a lepidolite I sendo, portanto, posterior a esta. 
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Alrostra 650/1 650/8 650/9 650/10 650/20 650/24 650/25 650/26 650/31 750/1 
(A) 

~0/~0 31,21 20,12 21,08 10,75 11.22 12.19 23,59 11,76 22,13 21,94 

~0/Cs2o 171,66 60,35 76,23 54,30 115,57 153,28 110,11 116,33 56,55 65,81 

Rh,t)/Cs2o 5,50 3,00 3,61 5,05 13,86 12,57 4,66 ~ 2,55 3,00 

Li20/~0 12,51 9,51 11,32 ~ 4,90 ili 11,97 .5..11 10,67 9,19 

Li20/Cs2o 68,83 28,53 40,92 25,65 68,00 64,28 55,89 52,55 27,28 27,56 

F"/R~O 16,63 13,92 13,40 MZ 6.25 7,16 14,16 2.r.12 14,85 11,10 

F"/Cs2o 91,50 41,76 48,46 32,70 86,71 90,00 66,11 67,22 37,94 33,31 

F-/ (F--+On * 0,62 0,72 0,72 0,67 0,66 0,65 0,61 Q..M 0,72 0,60 

Alrostra 750/6 750/8 750/10 750/12 750/13 750/26 750/27 750/30 750/30 750/31 
(A) (C) (A) (B) 

~0/~0 20,41 10.34 25,07 22,63 20,29 26,10 11.41 24,14 11.04 26,16 

~0/Cs2o 45,08 81,15 85,66 66,40 70,33 107,00 153,28 94,36 82,83 74,46 

~0/Cs2o 2,21 7,84 3,41 2,93 3,46 4,10 13,43 3,91 7.50 3,00 

Li20/R~O 9, ()CJ ~ 11,00 9,75 8,27 11,75 4.50 10,72 ~ 11,89 

Li20/Cs2o 20,08 38,69 37,58 28,60 28,66 48,20 60,43 41,91 39,16 33,84 

F"/R~O 12,33 5,60 13,34 12,50 12,69 16,43 6.27 16,04 6,66 15,02 

F"/Cs2o 27,25 44,00 45,58 36,66 44,00 67,40 84,28 62,73 50.00 42,76 

F-/ (F-+Ol,n * 0,73 0,64 0,63 0,60 0,69 0,70 0,63 0,72 0,65 0,61 

* - proporções aniõnicas 

Do exposto, concluímos que, nas micas em estudo, o elemento 

Rb pode ser utilizado como critério para separar micas mais 

tardias ( lepidolite II), de micas de uma geração anterior 
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(lepidolite I). 

Na razão K2O/Cs2O, não se verifica a tendência assinalada, 

o que poderá ser atribuído ao facto do isomorfismo entre o K+ e 

cs+ ser inibido pela diferença relativa de raio iónico ( ... 24%), de 

tal forma que os minerais potássicos, que contêm, muitas das 

vezes, quantidades significativas de Rb, acomodam, geralmente, 

menos do que 100 ppm Cs, favorecendo a tendência para este 

elemento se acumular numa fase volátil, onde chega a formar, em 

alguns pegmatitos, o mineral polucite (Cs,Na)µ 2Si4O12 • (H2O). 

MANNING (1981) refere que a razão F-/(F-+OH-) no topázio e 

nas micas litiniferas dos granitos da Cornualha, enriquecidos em 

flúor, é, respectivamente, 0,75 e 0,70, enquanto que na 

moscovita, formada por alteração hidrotermal a partir destes 

minerais, a razão é 0,05. Segundo o Autor, isto demonstra que o 

flúor se liberta das fases silicatadas para a fase de vapor, num 

estádio pós-magmático de alteração hidrotermal, e sugere que se 

pode formar uma fase fluida, rica em flúor, como consequência de 

tal alteração. 

Os valores encontrados, para a razão F-/(F-+Olf"), nas micas 

em estudo, apenas nos permitem verificar que nas lepidolites II 

o seu valor varia entre 0,63 a 0,67 e que nas lepidolites I há 

uma tendência, não generalizada, para valores ligeiramente mais 

elevados. 

6.3.3. Politipos das micas em estudo 

Nas micas, os poli tipos mais frequentes são, por ordem 

decrescente de abundância, lM, 2M,, 2~ e 3T. 
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Entre as lepidolites, verifica-se uma abundância elevada dos 

politipos 1M e 2M.! e uma abundância baixa dos politipos 3T e 2x,. 

O poli tipo monoclínico de duas camadas 2M.! ocorre, 

frequentemente, associado às micas de origem pegmatítica. 

CERNY et al., (1970) e NUNES (1973) assinalaram pela 

primeira vez a existência do politipo 2M, em lepidolites, 

respectivamente, do pegmatito de Biskupice (Checoslováquia) e do 

pegmatito do Alto Ligonha (Moçambique). 

Nas moscovites e nas moscovitas litiníferas, o poli tipo 

predominante é o 2x,. O termo moscovita litinífera foi definido 

por LEVINSON (1953) para caracterizar espécies micáceas com a 

estrutura 2M, da moscovita e que podem alojar teores de Li20, até 

um limite máximo de cerca de 3,3%, sem que se verifique mudança 

na estrutura. 

No que respeita às micas do pegmatito litinífero da mina do 

Castanho n21, observa-se a predominância dos politipo 1M e 2M.! 

nas lepidolites e do politipo 2X, da moscovita nas micas de cor 

lavanda. 

De assinalar a ocorrência de uma lepidolite ( 650/9) que 

apresenta uma associação de dois politipos 1M+2M.!· Estas formas, 

que poderão corresponder a misturas físicas de dois politipos, 

têm sido detectadas por vários autores: HEINRICH (1967), CERNY 

et al., (1970), NUNES (1973): 1M+2~; RINALDI et al., (1972), 

NUNES ( 197 3): 2M,(moscoviterlM; CHAUDRY & HOWIE ( 1973): 2M,(moscoviter2M.!. 

Na Tabela 19, compara-se a leitura do radiograma de pó da 

mica 650/9 com a leitura dos radiogramas padrão dos politipos lH 

e 2M.!. Observa-se que há uma maior semelhança de valores de 

intensidade ( I(reI•)) e de d(Ã) em relação ao poli tipo lH e que 
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existem três reflexões suplementares a 3,50, 3,20 e 2,B0Ã que 

pertencem ao politipo 2:M.!· 

A ocorrência desta associação poderá corresponder a cristais 

de lepidolite I contaminados, por substituição parcial, pela 

lepidolite II. 

Tab. 19 - Comparação dos dados de difracção de raios-X da amostra 650/9 

com os dos politipos 1M e 2M2. I(rel")• estimada visualmente. 

lH * ~ ** fBJ/9 

I (rel*) d(Ã) 1(rel*) d(Ã) 1(rel*) d(Ã) 

8 10 8 10 8 10 
8 5,0 7 5,0 8 5,0 
5 4,5 7 4,5 4 4,5 
2 4,4 1 4,4 1 4,4 
2 4,1 
2 3,80 2 3,85 1 3,85 
7 3,65 4 3,65 6 3,65 

4 3,50 3 3,50 
10 3,35 7 3,35 10 3,35 

4 3,20 3 3,20 
7 3,10 4 3,10 6 3,10 
5 2,90 3 2,90 3 2,90 

3 2,80 2 2,80 
5 2,68 3 2,68 
7 2,60 10 2,60 8 2,58 
4 2,45 4 2,43 1 2,45 
4 2,40 1 2,38 
1 2,25 2 2,25 1 2,25 
4 2,15 1 2,18 1 2,15 

1 2,05 
7 2,00 9 2,00 8 2,00 

<l 1,96 <l 1,96 
1 1,82 

<l 1,70 
4 1,66 <l 1,68 2 1,66 
l 1,64 l 1,64 2 1,64 
1 1,55 <l 1,55 

<l 1,57 <l 1,57 
5 1,51 6 1,51 5 1,51 

<l 1,39 1 1,38 
1 1,36 <l 1,36 1 1,36 
1 1,34 <l 1,32 1 1,34 
3 1,30 3 1,30 3 1,30 

1 1,25 

* - Mica lilas. Rcrliogrêllla 133 do 1ST. 
** - Hi ca l i1 as. Rérl iogrêllla 10331 do IICT. 
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Nas orlas de metassomatismos de contacto, as micas de cor 

prateada ocorrem com o politipo 2M, da moscovite e as micas de 

cor castanha com o politipo lM. 

Na Figura 20, apresenta-se o espectro de absorção no IV 

obtido para as micas de cor castanha, e na Tabela 2 O, estabelece

se a comparação entre os dados da difracção de raios--X 

(radiogramas) com os dados das fichas JCPDS para a zinnwaldite 

lM, a lepidolite ferrifera 1M e a biotite. 

A comparação dos registos de IV obtidos com o da zinnwaldite 

(MOENKE, 1962; espectro 6.97) e a semelhança dos radiogramas pelo 

número e identidade das riscas de difracção conduzem-nos à mica 

zinnwaldite, o que vem reforçar a hipótese expressa em 6.3.2 .. 

" &.O MICRONS t.O e.o ,.o t0 12 14 18 11!1 ,O 2' 

i ,li . 
1 , 1 ,· •. 

-.:+: I>:.· 

-000 3500 - 3000 2500 2000 1800 teOO 1400 1700 1000 

----~w=•,,.,.,..,..~~='=""~'---------------~w=•-= ~""'~'~-------

Fig. 20 - Espectro de absorção no IV da mica 650/31(B1). 
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Tab. 20 - Comparação dos dados de difracção de raios- X da amostra 650/3l(B1) com os 

dados das fichas JCPDS para a zinnwaldite a lepidolite ferrífera e a biotite. 

I(ret•)• estimada visualmente. 

Zinnwaldite * Lepidolite ** Biotite *** 
lM ferrífera lM 

hkl I (rel) d(Ã) hkl 1(rel) d(Ã) hkl 1(rel) 

001 80 9,800 001 100 9,900 001 100 
002 12 4,920 002 10 4,970 

~ 10 4,510 110 18 4,510 ~ 20 

tu 6 4,360 021 4 4,120 
111 10 3,870 111 4 3,860 
112 25 3,630 Í12 25 3,620 
022 35 3,340 022 6 3,340 
003 100 3,290 003 70 3,300 003 100 
112 40 3,085 112 25 3,090 112 20 
il3 30 2,890 Íl3 18 2,890 113 20 
023 14 2,670 023 12 2,670 ~~ 80 

~~ 18 2,615 Í31 12 2,610 

~~ 30 2,590 200 35 2,580 

~ 40 

~ 
20 2,470 

~ 
10 2,470 

3 

Í32 20 2,405 201 25 2,395 201 80 
221 6 2,261 

~ 
20 

~~ 4 2,236 

80 
Í33 16 2,145 

~ 
10 2,140 

~~ 55 1,980 204 25 1,982 80 

133 4 1,956 
20 

12 1,779 20 

006 12 1,650 80 
204 14 1,640 
060 20 1,520 060 18 1,509 80 

20 
20 
60 
40 
40 

* Espêcime de Zinnwald, Alemanha. Ficha 13-227 do JCPDS. 
** Espêcime de Rockport, Massachusetts,EUA. Ficha 14-565 do JCPDS. 

*** Espêcime de Edenvi lle, EUA. Ficha 2-45 do JCPDS. 

d(Ã) 

10,10 

4,59 

3,37 
3,16 
2,92 
2,66 

2,52 

2,45 
2,28 

2,18 

2,00 

1,91 
1,75 

1,67 

1,54 
1,47 
1,43 
1,36 
1,33 
1,31 

650/31 
(B1) 

I(rel*) d(Ã) 

8 10 
1 5,0 
1 4,5 

<l 4,2 
2 3,85 
4 3,65 

10 3,30 
4 3,10 
4 2,90 
2 2,68 

7 2,60 

2 2,48 

2 2,40 
1 2,28 

2 2,15 

6 2,00 

2 1,65 

5 1,52 
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6.3.4. Politipo das micas versus composição química 

LEVINSON (1953) tentou correlacionar os diferentes tipos 

estruturais - os politipos - das micas litio-aluminosas com a 

composição química, nomeadamente, o teor em Li20. O Autor 

concluiu que as micas com: 

a) Li20 < 3,3% possuíam o politipo 2M, da moscovite; 

b) 3,3% < Li20 < 4,0% apresentavam uma transição estrutural 

com mistura dos politipos 2M, da moscovite e 2M.! ( "6-

layer monoclinic") da lepidolite; 

c) 4,0% < Li20 < 5,1% apresentavam o politipo 2M.! da lepido

lite, e 

d) Li20 > 5, 1% possuíam o poli tipo lM ( "one-layer mono

clinic") da lepidolite. 

O digrama politipo versus Li20 (%)(Fig. 21) confirma, 

apenas, o modelo proposto por LEVINSON para as micas com Li
2
0 

inferior a 3, 3% e com o poli tipo 2M,, que classifica como 

moscovites litiniferas . 

p 
o 
1 
i 
t 
i 
p 
o 

1M+2M2 

lM 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 

................................................. ................................................. ................................................. 

................................................. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ·•· ·•·• ...... . ................................................. 

..... •· ........... •· ............................ . . . . . . . . . . . . . . . . . ·• ............................. . 
·········;········-tt·········;·········;········· 

1 1 1 1 
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 

Li20(%) 

Fig. 21 - Politipo das micas versus Li2O (%). 
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Para teores de Li2O superiores a 4,0%, o esquema de LEVINSON 

não nos parece aplicável, na medida em que, no intervalo 4,0 a 

5, 1 % Li2O, ocorrem micas com o poli tipo 1M e para teores 

superiores a 5,1% surge uma associação dos politipos 1M e 2~. 

Desvios a este esquema têm, também, sido notados por 

diversos autores, p. ex. BERGGREN (1940): 1M com 4,35% Li2O; 

LUNDBLAD ( 1942): lM com 4, 55% Li2O; HEINRICH ( 1967): 2~ com 

5,26% Li2O e associação 1M+2~ com 4,26% Li2O; ~ERNY et al., 

(1970): associação 1M+2~ com 5,42% e 5,72% Li2O; RINALDI et al., 

(1972): associação 2M,(moscovite)+1M com 4,52% Li2O; NUNES (1973): 

associação 2M,(moscovite{lM com 4,95% Li20 e 1M+2~ com 6,36% e 6,91% 

Li2O. 

Segundo a classificação de -FOSTER ( 1960), utilizando a 

projecção no triângulo Li+, R3+(Al,Fe)+Ti4+, R2+(Fe,Mn,Mg), as 

micas em estudo distribuem-se na série moscovite-lepidolite (Fig. 

22) da seguinte forma: 

- moscovites litiníferas: 650/31(B1), 650/3l(C), 650/40, 

650/41(~) e 750/21(B); 

- formas mistas: 650/1, 650/24, 650/27, 750/1, 750/10, 

750/12(A), 750/13(C), 750/27 e 750/31, e 

- lepidolites: as restantes. 

A classificação de FOSTER ( 1960) condidera micas que, apesar 

de poderem ser classificadas, em termos do número de posições 

octaédricas ocupadas pelo Li+, como lepidolites, ocorreriam como 

misturas físicas de micas, com teores de lítio quer elevados quer 

baixos e, como consequência, apresentariam uma associação de dois 

politipos (formas mistas). 

A interpretação estrutural das micas em estudo revelou, 
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apenas, a existência de uma mica (650/9) com esta caracteristica. 

A sua projecção no diagrama triangular de FOSTER (1960) não se 

enquadra, porém, no dominio das formas mistas. 

Os resultados obtidos, são uma evidência de que os politipos 

não serão somente determinados pela composição quimica, o que 

está de acordo com os trabalhos experimentais de MUNOZ (1968), 

que lhe permitiram concluir que a estrutura das micas, ricas em 

litio (lepidolites), é determinada não apenas pela quantidade de 

litio, mas também pela composição quimica global e/ou pelas 

condições de cristalização. 

... .. .. .. 
' .... 

■ - associacção do politipo lM e 2M2 

•- politipo lM 

Ã- politipo 2M2 

*· politipo 2M1 

o 

Protollthlonlte 

Sidetoflllt• • 

L•PldcNIMl.,.-AI 

Fig. 22 - Projecção das micas em estudo no diagrama triangular de POSTER (1960). 



AS MICAS LITINÍFERAS DA MINA DO CASTANHO N!:11 124 

6.3.5 - Politipo das micas versus granulometria 

A projecção do politipo das micas em estudo versus a 

respectiva granulometria (Fig. 23) sugere que os politipos 2M, da 

moscovita e 2~ da lepidolite ocorrem, preferencialmente, nas 

micas que apresentam uma granulometria muito fina a fina, 

enquanto que o politipo ili aparece nas micas de granulometria 

média a grosseira. Estes resultados poderão indicar condições 

genéticas diferentes. 

É importante realçar que SMITH & YODER (1956) e CHAUDRY & 

HOWIE (1973) afirmam que as estruturas politipicas ili e 2~ se 

formam em ambientes de temperatura, pressão e composição 

diferentes: 2~ cristaliza em ambiente de baixa temperatura e 

rico em voláteis (H20, F, B203), enquanto que o ili cristaliza em 

ambiente de elevada temperatura e mais pobre em voláteis. 

1M+2M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ••• . . . . . . . . p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
o 
1 lM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·•···•·•··· . ·•·•·•·•·•· . i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·•·•·•· . . . . t 
i 2M2 . . ·•·•·•· . . . ·•·•·•·•·•·• ·•· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
o 

2M1 . . ·•·•· . . . . . ·•·•·•· . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Muito Fina Fina Média Grosseira 

0<1 HrziS2 2<0SS S<0S2O 

Granulometria (mm) 

Fig. 23 - Politipo das micas versus granulometria. 

6.3.6. Cor das micas versus composição química 

Vários estudos têm sido conduzidos no sentido de determinar 
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qual a razão para as diferentes cores das micas (MALLET, 1857; 

HINTZE, 1897; BOWMAN, 1902; DOELTER, 1917; SCHALLER & HENDERSON, 

1926; YIMORI & YOSHIMURA, 1929; WEBB, 1939; JACOBSON & WEBB, 1946 

em HEINRICH & LEVINSON, 1953; FAYE, 1968; PETRUK & SIKKA, 1987). 

Estes autores referem que a cor, nas micas, pode ser originada 

pela presença de elementos como o Ti, o Cr, o Co, o Mn e o Fe. 

Nas micas litio-aluminosas, o Ti, o Cr, e o Coou estão 

ausentes ou ocorrem em quantidades muito baixas e, 

consequentemente, não deverão afectar a cor do mineral. 

O facto destas espécies micáceas apresentarem, 

frequentemente, uma coloração rosada levou alguns autores a 

sugerirem o litio como o responsável por esta característica. 

Parece não existir, no entanto, uma relação directa entre o litio 

e a cor; micas com teores elevados de litio podem ter cor 

violeta, rosa, cinzenta ou mesmo branca. 

Na Figura 24, estabelece-se a relação cor/Li20 (%)/politipo 

para as micas em estudo, a qual nos permite concluir, como 

HEINRICH & LEVINSON (1953), que o litio não é o agente cromófero 

e que a estrutura politipica não condiciona, também, a cor. 

t: de assinalar, porém, que as micas de cor mais clara 

(prateada e lavanda) apresentam sempre teores de Li20 inferiores 

a 3,0%. 

MALLET (1857) foi o primeiro autor a lançar a ideia de que 

a coloração rosada das micas estaria ligada ao MnO. 

Nas micas da mina do Castanho n121, não se verifica, também, 

uma forte correlação entre o MnO e a cor (Fig. 25), apesar de 

existir uma ligeira tendência para as micas de cor rosa 

apresentarem teores de MnO superiores a 0,3%. 
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Fig. 24 • Relação cor/Li2O (%)/politipo para as micas em estudo. 
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Fig. 25 · Relação cor/MnO (%)/politipo para as micas em estudo. 
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Nas lepidolites, as variações de cor parecem estar 

relacionadas com flutuações na razão Mn/Fe. 

A cor castanha parece ser provocada pelos iões Fe3+, 

enquanto que a cor rosa ou violeta tem sido atribuída aos iões 

Mn3+, devido ao seu forte poder cromóforo (FAYE, 1968; MANNING, 

1969; PETRUK & SIKKA, 1987). Só o recurso a estudo por 

espectroscopia de absorção de raios-X permitirá detectar sob que 

estado de valência se encontra o Mn ou qual a situação 

electrónica dominante deste elemento, na estrutura das micas. 

Até este momento, não nos foi possível realizar o predito 

estudo, pelo que não poderemos tecer considerações mais 

elaboradas sobre o assunto. 
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7. CONSIDERAÇÕES GE~TICAS 

A génese e evolução dos pegmatitos e das mineralizações que 

lhes estão associadas constituiem, desde longa data, tema de 

importantes investigações, a avaliar pela extensa bibliografia 

publicada, da qual ressaltam a diversidade e discordância de 

opiniões acerca do assunto. 

Apesar de não se pretender com este trabalho discutir a 

história da génese, evolução e sequência de cristalização dos 

vários minerais que ocorrem no pegmatito litinifero da mina do 

Castanho ng 1, parece-nos oportuno referir alguns elementos, 

recolhidos de bibliografia especifica, que possam contribuir, 

juntamente com os resultados obtidos, para apresentar algumas 

considerações relacionadas com uma possível interpretação 

genética das micas em estudo. 

Os principais jazigos pegmatiticos do nosso Pais ocorrem 

instalados no interior de maçicos graníticos e aparecem, muito 

raramente, encaixados noutras rochas, mas, regra geral, sempre 

próximo daquelas intrusões, o que nos leva a concluir que eles 

representam fases tardias de cristalização dos processos de 

instalação e diferenciação dos maciços graníticos. 

Na área de Gonçalo-Vela-Benespera, FARINHA RAMOS ( 1981) 

verificou a existência de filões aplitopegmatiticos com 

mineralizações estaniferas e litiniferas e de filões 

aplitopegmatiticos, praticamente estéreis em relação àquela 

mineralização. 
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Segundo este Autor, a mineralização litinifera, circunscrita 

apenas à área de Gonçalo-Vela-Seixo .Amarelo, resultou do pre

enchimento do sistema de fracturas sub-horizontais desenvolvidas 

e/ou reabertas durante o processo de instalação e consolidação, 

quer do granito regional, quer de granitóides altamente 

diferenciados, por um magma residual enriquecido em sódio e 

litio. 

A referência de COTELO NEIVA (1944) acerca de um pequeno 

"stock" de granito lepidolitico, que ocorre na região de Vela, 

que poderá significar que as condições estruturais permitiram a 

evolução magmática e pós-magmática no sentido do enriquecimento 

sodo-litico, parece estar de acordo com ROSSOVSKIY & MOGAROVSKIY 

(1987), quando referem que liquides litiníferos podem persistir, 

por longos períodos, nas câmaras magmáticas, mesmo quando a massa 

maior de granito está já consolidada. 

O grau de diferenciação química reconhecido nos pegmatitos 

com elementos raros aponta para que tenham evoluído a partir de 

um magma residual silicatado (LONDON, 1987). Além do seu 

enriquecimento em elementos litófilos como o Li, Rb, Cs, Be, Nb, 

Ta e Sn, tem-se observado que este tipo de formações apresentam, 

também, concentrações elevadas de F, B e P (CAMERON et al.,1949; 

PAGE et al., 1953; JAHNS, 1955; REDDEN, 1963; ~ERNY, 1982b; 

JAHNS, 1982; LONDON, 1987). 

Segundo GINZBOURG (1960), o processo, a partir do qual se 

formam os pegmatitos litiniferos, desenvolve-se, originalmente, 

por cristalização a partir de um magma residual e, mais tarde, 

pela acção de fenómenos metassomáticos. Na história deste 

processo, o Autor distingue várias fases alcalinas (Fig. 26): 
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potássica, litinifera, sódica, potássica tardia e litinifera

potássica tardia. 

Ainda segundo o Autor, a substituição de uma fase por outra 

é provocada por alterações da actividade dos alcalinos que 

promovem a instabilidade de certos minerais e a substituição por 

outros. 

Fase K 
(microclina) 

•O• 

Fase Li 
( es podLU11ena) 

...... 
Fase K ~ 

(t00scovite) 
"li 

"li .. 

Fase Na 
(albite) 

"li ,. 

Fase K 
(graisen) 

•or 
_.._ 

Fase Cs-Rb-Li-K r 
(lepidolite) 

Fig. 26 - Sequência das fases alcalinas que ocorrem durante a evolução 

do processo pegmatítico. (GINZBOURG, 1960). 

Para GINZBOURG, a fase potássica, é das mais importantes do 
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processo, estando praticamente representada em todo o tipo de 

pegmatitos. FARINHA RAMOS (1981) refere que poderá existir uma 

certa relação entre os processos que levaram à deposição da fase 

potássica nos filões aplitopegmatíticos e os processos que 

originaram a feldspatização no granito regional. 

A fase litinífera desenvolve-se nos pegmatitos, apenas em 

condições de elevada concentração de lítio. É, nesta fase, que 

se formam acumulações consideráveis de silicatos litiníferos 

(espodumena, petalite). Estes minerais exibem, frequentemente, 

texturas de substituição por albite e micas, algumas vezes 

pseudom6rficas (LONDON & BURT, 1982a). Vários autores referem que 

as micas li tiníferas mostram ser produtos gerados pela acção 

metassomática de fluidos aquosos tardios, ricos em flúor, sobre 

silicatos litiníferos e feldspatos potássicos pré-formados 

(STEWART, 1963, 1978; MUNOZ, 1971; HAWTHORNE & CERNY, 1982). 

A ausência de espodumena e petalite no pegmatito da mina do 

Castanho ngl e o facto das micas litiníferas, da fácies 

pegmatítica (lepidolite I), não mostrarem evidências de 

substituição de minerais previamente formados, leva-nos a admitir 

que a lepidolite I cristalizou directamente a partir de um magma 

residual enriquecido em lítio, e, assim, represente a primeira 

geração das micas litiníferas que ocorrem no pegmatito em estudo. 

A cristalização da lepidolite I como fase primária foi 

provavelmente influenciada pela presença de constituintes 

voláteis no magma pegmatítico, com especial destaque para o 

flúor. 

MUNOZ (1968), LONDON & BURT (1982a) referem que a elevada 

actividade do flúor estabiliza a lepidolite, relativamente à 
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espodumena e petalite, e que as associações topázio-lepidolite

-quartzo-ambligonite, comuns nos pegmatitos altamente 

diferenciados, se formam em condições ácidas (ambientes ricos em 

Oir, K, P e F), fora da região de estabilidade daqueles silicatos 

litiníferos (LONDON & BURT, 1982b). 

Da mesma forma, GLYUK et al. ( 1980) verificaram que a 

lepidolite pode coexistir numa larga gama de temperaturas no 

sistema granito-H2O-LiF a lKbar e que as associações 

mineralógicas obtidas se assemelhavam às dos pegmati tos com 

lepidolite, o que lhes permitiu concluir que a lepidolite se pode 

formar por cristalização, a partir dum magma residual silicatado 

enriquecido em F e Li. 

MANNING et al. ( 1980) referem que a presença de teores 

elevados de flúor (1% a 4%; BAILEY, 1977) associados a granitos 

tardimagmáticos ( "late-stage") sugere que o flúor não se encontra 

disponível, em quantidades significativas, durante as primeiras 

fases do processo magmático e que este elemento tende a 

concentrar-se no decurso da diferenciação magmática. 

Estudos experimentais, conduzidos por diversos autores 

(TUTTLE & BOWEN, 1958; STEWART, 1960, 1978; BURNHAM & JAHNS, 

1962; BURNHAM, 1963, 1967; GLYUK & TRUFANOVA, 1978; PICHAVANT, 

1981; MANNING, 1981), num sistema granítico Qz-Ab-Or, enriquecido 

em voláteis, demonstraram que o F e outros voláteis como o P, Cl, 

B, H2O, assim como o Li, podem reduzir significativamente a 

temperatura solidus e liquidus do sistema, diminuindo a 

viscosidade do magma e permitindo uma cristalização vagarosa, com 

formação de grandes cristais, alterando a composição mínima do 

sistema triangular, Qz-Ab-Or, com evolução para o vértice da 
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albite. 

A diminuição da temperatura liquidus torna possível a 

implantação de um magma rico em F e alcalinos, num estádio tardio 

da evolução do corpo granítico. A coexistência de feldspato 

potássico, albite, topázio e micas (com teor elevado de F) 

comprova este facto (MANNING, 1981). 

Por diferenciação e cristalização do magma residual, o 

processo pegmatitico adquire um novo estádio de desenvolvimento 

que se inicia com a fase de metassomatismo sódico (albitização): 

o meio fluida! enriquece-se em álcalis, especialmente Na, em água 

e mineralizadores, permitindo a precipitação de novos minerais 

e várias substituições, por dissolução e reacção com minerais 

pré-formados que entram em instabilidade no novo meio. 

t, nesta fase, que se formam massas consideráveis de albite, 

com consequente albitização dos feldspatos potássicos, fenómeno 

que se apresenta de carácter selectivo, uma vez que atinge, 

principalmente, os feldspatos potássicos, tanto dos pegmatitos 

como da rocha encaixante. Este facto, também presente no 

pegmatito litinífero da mina do Castanho n121, é reconhecido 

pelos variados aspectos pertíticos e micropertiticos (JESUS, 

1933; COTELO NEIVA, 1944; CORREIA NEVES, 1960). 

COTELO NEIVA (1944) exprime a acção das soluções sódicas 

sobre os feldspatos potássicos, para determinados casos, através 

da equação que passo a citar: 

2 [ SiO4 • SiO2 • SiO2 h AL+sio2 • Na2o -+ 

(ortose) 

2 [ SiO4 • SiO2 • SiO2 ] Na AL+Si02 • K
2
O 

(albite) 

O Autor refere, ainda, que, em presença de água, o silicato 

de potássio pode desdobrar-se dando origem ao quartzo: 
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Si02 • K20+H20 -+ 2KOH+Si02 

(quartzo) 
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Alguns dos aspectos mirmequiticos observados (capitulo 5) 

poderão ser atribuídos à contemporaneidade de cristalização da 

albite e do quartzo. 

A albitização afecta, metassomaticamente, não só os 

feldspatos potássicos, mas também outros minerais que, em 

resposta, cedem Si, K, Li, Rb e outros elementos, parte dos quais 

são transportados para as rochas encaixantes, enquanto que outra 

parte se acumula em solução, favorecendo a manifestação do 

metassomatismo potássico e litinifero-potássico, nos estádios 

tardios da evolução do processo pegmatitico. 

O processo de albitização pode favorecer o desenvolvimento 

da fase potássica tardia que, nalguns casos, se verifica 

imediatamente antes da fase litinifera-potássica. 

Esta fase caracteriza-se por intensa deposição de moscovite 

e quartzo, o que leva diversos autores a admitir a moscovitização 

como um aspecto de graisenização. 

Numa das fácies do pegmatito da mina do Castanho n"l, 

reconhecemos a existência de um agregado muito fino de moscovite 

e quartzo que substituiu, parcial ou totalmente, o feldspato 

potássico e se instalou entre os planos de clivagem da lepidolite 

I, podendo-se interpretar aquela fácies como graisenosa. 

" ... o graisen é considerado por alguns autores como uma 

rocha derivada de substituições metassomáticas, por alterações 

mais ou menos profundas, de origem hidrotermal ou de origem 

pneumatolitica, de uma rocha pré-existente e por outros como o 

representante dos últimos estádios de intrusão e diferenciação 
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do magma. . . ( COTELO NEIVA, 1944) " . 

Segundo este Autor, quando ocorre a albitização dos 

feldspatos potássicos, o potássio libertado pode permitir, em 

presença de água, a precipitação de moscovite. O Autor traduz, 

também, a química da graisenização ou a moscovitização, a partir 

do feldspato potássico, pela seguinte equação: 

3 ( 6Si02 .Al20 3 • K20) +2H20 -+ 6Si02 • 3Al20 3 .K20. 2H20+2K20+12Si02 

(ortose) (moscovite) 

referindo que o potássio libertado é transportado em solução e 

uma parte da sílica precipita como quartzo. 

Pelos aspectos apontados, admitimos que a moscovite que 

ocorre na fácies graisenosa é um produto de alteração e 

substituição dos feldspatos potássicos, tendo-se formado numa 

fase (hidrotermal ?), em que a água, no fluido que originou a 

alteração deutérica, era um constituinte importante, a avaliar 

pelo valor da água estrutural e pelo baixo teor de flúor nestas 

micas. 

Quando a concentração de lítio é elevada e o flúor está 

presente, há grandes probabilidades do desenvolvimento da uma 

fase litinífera-potássica tardia, caracterizada por intensa 

deposição de lepidolite. 

Geoquimicamente, esta fase é notável pela concentração 

elevada de voláteis (F, B), de alcalinos raros (Rb, Cs) e elevada 

fugacidade de oxigénio. Esta última origina, na ausência do 

ferro, manganês de valência elevada que pode estar na origem da 

cor rosa ou violeta adquirida por alguns minerais, de entre os 

quais merece destaque a lepidolite. 

MANNING ( 1981) salienta que fluidos hidrotermais podem 
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lixiviar Li e F da mica de uma parte do pegmatito e redistribui

-los na zona de substituição. Da mesma forma, todo o flúor, que 

não foi incorporado nas fases cristalinas durante a cristalização 

e diferenciação do magma, tende a acumular-se nas soluções 

hidrotermais. Em alguns casos, tais fluidos podem reagir com os 

minerais, previamente cristalizados, para formar graisenes 

(SCHNEIDERHÕHN, 1961 em KORINTNIG, 1978). 

Alguns elementos traço, em particular os alcalinos Rb e Cs 

e os alcalino-terrosas Ba e Sr, presentes na composição dos 

minerais, podem servir de registo da composição do magma ou do 

fluido a partir dos quais esses minerais cristalizaram (WALKER 

et al., 1986) .. 

As micas e os feldspatos potássicos são os hospedeiros do 

Rb e Cs, aumentando o teor destes com a diferenciação das rochas 

que contêm aqueles minerais, atingindo o teor mais elevado nos 

minerais potássicos dos estádios tardios dos pegmatitos. 

A lepidolite II, que ocorre na fácies aplitica, poderá ser 

considerada pelas suas características morfológicas, estruturais 

e geoquimicas, uma lepidolite de substituição depositada por um 

fluido aquoso rico em Li, Rb e F, numa fase tardia ( fase 

litinifera-potássica de GINZBOURG), em vez de directamente 

depositada a partir do magma residual. 

As evidências que nos levam a considerar esta hipótese são: 

- a intensa deposição de lepidolite de grão fino e albite 

sacaróide na fácies aplitica; 

- a substituição da lepidolite I pela lepidolite II; 

- o politipo 2:M.?, frequentemente encontrado nas micas liti-

niferas das zonas de substituição dos pegmati tos soda-
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líticos (HEINRICH, 1967; NUNES, 1973; JOLLIFF et al., 

1987) e o facto já referido em capitulo anterior de que 

este politipo cristaliza em ambientes de mais baixa 

temperatura e ricos em voláteis (SMITH & YODER, 1956; 

CHAUDRY & HOWIE, 1973); 

o teor mais elevado em Rb e valor mais baixo da razão K/Rb 

nestas micas, e 

uma certa tendência para a diminuição da razão F-/(F-+OH-) 

nestas micas. 

Localmente, a fácies aplitica apresenta passagem gradual a 

uma fácies ainda mais fina e compacta, em que predomina 

lepidolite III e quartzo. 

Do ponto de vista químico-estrutural, a lepidolite III é 

semelhante à lepidolite II, diferindo, apenas, na associação 

mineralógica e na textura. 

Da observação microscópica, verificamos que a lepidolite III 

e o quartzo envolvem, substituem e corroem minerais pré-formados 

como o topázio. 

Face aos elementos de que dispomos, não encontramos indícios 

que nos permitam distinguir se: 

as lepidolites II e III correspondem a micas depositadas 

numa mesma fase, em que, por hipótese, variações locais 

de pressão, temperatura e concentração do fluido, que lhes 

deu origem, terão permitido acções mais activas e inten

sas, em determinados pontos do pegmatito, que provocaram 

como que uma lepidolitização/silicificação local; 

- a lepidolite III se depositou numa fase posterior à da 

lepidolite II, com substituição parcial ou total das 
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fácies anteriormente formadas. 

Os fluidos, que provocaram, no pegmatito, as alterações 

citadas, permitiram o transporte de elementos (Li, Rb, Cs, F, B, 

H2O) para a rocha encaixante e terão também sido os responsáveis 

pelos fenómenos de albitização dos feldspatos potássicos, de 

silicificação, de moscovitização e turmalinização, observados na 

zona de contacto. 

Do estudo realizado, verificamos que, no contacto, as orlas 

metassomáticas mostram enriquecimento em lítio, em relação ao 

granito encaixante. 

As micas - moscovita litinífera e zinnwaldite - serão o 

principal reservatório do lítio, nas orlas metassomáticas. 

Admitimos que a zinnwaldite se tenha formado por alteração 

deutérica à custa da biotite da rocha encaixante. A fixação do 

lítio, na estrutura da biotite, ter-se-á processado por um 

mecanismo de substituição isomórfica entre o Li+ e o Fe2• e/ou 

Mg2+, na camada octaédrica. A presença de minerais opacos (óxidos 

metálicos ?) e rútilo associados, normalmente, à zinnwaldite 

poderá estar relacionada com o deslocamento do ferro, magnésio 

e titânio da biotite. 

Na moscovita, o lítio ter-se-á alojado, na estrutura, nos 

locais de coordenação octaédrica, a quando da sua formação, como 

resultado dos fenómenos de alteração dos feldspatos potássicos 

da rocha encaixante. 
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8. CONCLUSÕES 

Do estudo apresentado neste trabalho podemos extrair as 

seguintes conclusões: 

A mineralização litinífera do pegmati to da mina do Castanho 

nQl distribui-se em bandas de textura não só pegmat1tica, mas 

também apl1tica e compacta, de tonalidade clara, com cor variável 

entre rosa e lavanda. 

A mineralização é constituída por micas litin1feras com 

características macroscópicas, petrográficas e químico-estrutu

rais e genéticas distintas. 

A relação Si0/A1203 , o teor de Li20 e F- permitiram 

considerar dois grupos de micas litiníferas: as lepidolites e a 

moscovita litin1fera. 

As lepidolites caracterizam-se, essencialmente, por teores 

elevados de Li20 (4-5%), F- (5-7%) e Rb20 (0,3-1%). O estudo 

realizado permitiu-nos estabelecer a seguinte distinção: 

Lepidolite I - cor variável entre o rosa, rosa-púrpura e 

lilás-rosado; 

- ocorre, nas bandas de textura pegmatítica, 

em palhetas de grão médio a grosseiro que se 
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dispõem em agregados em leque ou em conjuntos 

radiais; 

- apresenta sintomas de deformação; 

- ocorre com o politipo ~tepidolite)' e 

- apresenta teores de Li2O entre 4,13-5,32%, 

F- entre 5,49-7,85% e Rb2O entre 0,33-0,53%. 

Lepidolite II - cor variável entre o rosa e lilás-rosado; 

- ocorre, nas bandas de textura aplitica, 

em palhetas de grão fino que se encontram 

disseminadas numa matriz quartzo-feldspática, 

por vezes de aspecto sacaróide; 

substitui minerais pré-formados como a 

lepidolite I e a ambligonite; 

- ocorre com o politipo 2~(tepidolitef e 

- apresenta teores de Li2O entre 4,03-5,13%, 

F- entre 5,72-6,54% e Rb2O entre 0,88-1,02%. 

Lepidolite III - cor variável entre rosa-púrpura e lilás

-rosado; 

- apresenta-se, com o quartzo, num agregado 

microscópico que dá origem a textura 

compacta; 

- corrói e substitui minerais pré-formados como 

o topázio; 

- ocorre com o poli tipo 2~(tepidolite)' e 
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4,39-

5,18%, F- entre 5,39-6,69% e Rb2o<*> entre 

0,50-0,60%. 

A moscovites litinifera caracteriza-se por: 

- teores baixos de Li2o<*> ( < 1, 62 % ) e F- (O, 53-

-0, 90%); 

- cor lavanda; 

grão muito fino, constituindo agregado 

microscópico com o quartzo, que dá origem a 

textura compacta; 

- substituir o feldspato potássico e preencher 

fracturas de outros minerais pré-formados ou 

os espaços entre planos de clivagem da 

lepidolite I, e 

- apresentar o poli tipo 2M,(moscovite) • 

Não se detectaram, nas lepidoli tes, fortes correlações entre 

os vários elementos que definem a sua composição química. 

O elemento rubidio e o politipo permitiram separar micas 

mais tardias ( lepidolite I) de micas de uma geração anterior 

(lepidolite II). 

Verificou-se distribuição dos politipos consoante a granulo

metria apresentada pelas micas li tini feras. O poli tipo 1M ocorre 

<*> Valores estimados. 
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nas micas de grão médio a grosseiro, enquanto que os politipos 

2~ e 2M, surgem nas de grão muito fino a fino. Sugere-se que 

este facto possa estar relacionado com as diferentes condições 

genéticas. 

Não se detectou relação directa entre o teor de lítio e a 

cor das micas litiníferas, não se tendo, igualmente, verificado, 

correlação entre esta característica e o teor de manganês. Só o 

recurso, num futuro próximo, a estudo por espectroscopia de 

absorção de raios-X nos permitirá detectar sob que estado de 

valência se encontra o manganês ou qual a situação electr6nica 

dominante, admitindo que a cor esteja dependente do seu estado 

electr6nico, sendo, assim, possível tecer outras considerações 

mais conclusivas sobre este assunto. 

Não se detectou relação entre o politipo, o teor em lítio 

e a cor. 

Sobre a sequência genética das micas litiníferas podemos, 

apenas, concluir que a lepidolite II e a moscovites litinífera 

são posteriores à lepidolite I. 

Os elementos de que dispomos não nos permitem concluir se 

as lepidolites II e III são contemporâneas ou se a lepidolite III 

é posterior à lepidolite II. 

A lepidolite I representa a primeira geração das micas 

litiníferas, podendo ter cristalizado a partir de um magma 
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silicatado residual, enriquecido em lítio e flúor. 

A lepidolite II e/ou a lepidolite III e a moscovite 

li tini fera poder-se-ão ter formado por acções deutéricas, a 

partir de um fluido aquoso numa fase hidrotermal ou mista 

(pneumatolitica-hidrotermal). 

Na zona de contacto pegmatito/granito encaixante, as 

alterações metassomáticas devidas à instalação do pegmatito 

litinifero manifestam-se pela formação de moscovite litinifera 

e zinnwaldite. 

Admitimos que a zinnwaldite e a moscovite litinifera se 

tenham formado por alteração deutérica à custa, respectivamente, 

da biotite e dos feldspatos potássicos da rocha encaixante. 
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