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Resumo  

 

No presente trabalho, amostras de feldspatos provenientes de quatro corpos pegmatíticos do Distrito 

Pegmatítico de Conselheiro Pena (MG) foram submetidas a ensaios tecnológicos de calcinação, 

possibilitando avaliar as modificações nas propriedades físicas e químicas desses minerais, bem como a 

qualidade dos mesmos como matéria-prima para possível ou não aplicação na indústria cerâmica e 

vidreira. Cada amostra foi dividida em quatro blocos (aproximadamente 4,0 x 2,0 x 2,0 cm), cada bloco 

foi aquecido em diferentes temperaturas (1.100 °C, 1.150 °C, 1.200 °C e 1.250 °C) e, posteriormente, 

caracterizado por diversas análises. Para estas análises foi utilizada a seguinte metodologia: 1) Análises 

Físicas: preparação dos corpos de prova, análises mineralógicas macroscópicas pré e pós-calcinação e 

determinação da densidade relativa; 2) Análises Microtexturais: microscopia óptica e microscopia 

eletrônica de varredura (MEV / EDS); 3) Mineralogia e Cristalografia: difratometria de raios X; 4) 

Análises Químicas: espectroscopia de emissão atômica com plasma acoplado indutivamente (ICP-OES), 

microssonda eletrônica (EMPA-WDS), espectroscopia no Infravermelho e espectroscopia micro-Raman. 

Os resultados obtidos indicaram que as amostras que apresentaram maior tendência de diminuição da 

densidade relativa, concomitantemente com maior perda de massa, foram as que mais expandiram após a 

queima e as que mais apresentaram mudanças na textura (formação de bolhas). Por meio da microscopia 

óptica pode-se observar que as amostras que apresentaram expansão elevada exibem grande quantidade de 

albita, fato comprovado pela presença de estrutura pertítica no microclina. A presença de albita também 

foi observada nas análises químicas por microssonda eletrônica, onde alguns pontos apresentaram elevado 

teor em Na2O. Nas análises por microscopia óptica foi possível realizar a caracterização mineralógica das 

amostras e também observar a mudança na textura das mesmas de acordo com o aumento da temperatura 

dos ensaios de calcinação. A partir das análises realizadas por MEV / EDS pôde-se observar que as 

amostras que foram calcinadas à 1.200 ºC a clivagem fica mais pronunciada, juntamente com o 

surgimento de novas bolhas e fraturas. Entretanto, para as amostras que foram submetidas à temperatura 

de 1.250 ºC, de uma maneira geral houve drásticas mudanças na textura do material, passando a apresentar 

uma textura esponjosa, sendo fator prejudicial para peças de cerâmica de primeira qualidade, pois, 

reduzem a resistência do produto provocando uma textura vesicular sem estética, com baixa qualidade e 

sem valor de mercado, deformando os moldes e formas, gerando prejuízos na linha de produção. A partir 

das análises por Difratometria de Raios X foi possível identificar as fases minerais presentes. Pôde-se 

constatar que as modificações físicas e mineralógicas que ocorrem durante o processo de calcinação foram 

mais evidentes a partir dos resultados à temperatura de 1.200 ºC, pois, houve o início de formação de 

background nesta temperatura e, posteriormente, formação de background elevado em 1.250 ºC, 

indicando a presença de uma fase amorfa não quantificada, esta fase corresponde à vitrificação da albita. 



xx 

 

Este aspecto de alteração da textura das amostras coincide com o estado de vitrificação total do material 

observado nos estudos de espectroscopia no infravermelho e Raman, uma vez que vai ocorrendo o 

desaparecimento progressivo dos picos principais indicando os rompimentos das ligações dos tetraedros 

bem como a crescente degeneração da estrutura cristalina dos minerais. Portanto, os feldspatos que 

apresentaram pequena piroexpansão podem ser aplicados na indústria cerâmica e vidreira, pois atendem as 

especificações e parâmetros para estes segmentos industriais, porém os feldspatos que apresentaram alta 

piroexpansão são incompatíveis para aplicação na indústria cerâmica, entretanto por possuírem estrutura 

mais leve, além de poder ser aplicados na indústria vidreira podem também ser utilizados em alguns 

outros segmentos, tais como revestimentos, placas de isolamento térmico, agregados leves, forros de 

telhados, etc. Outra possível aplicação seria para blendagem com feldspatos de mais alta qualidade, 

podendo desta forma ser aplicados na indústria cerâmica. 
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Abstract  

 

In this study, feldspar samples from four pegmatite bodies of the Pegmatite District of Conselheiro Pena 

(MG) were undergone to technological tests of calcination, enabling assess the changes in the physical and 

chemical properties of these minerals and as well as their quality as a raw material for possible or not 

application in ceramics and glass industry. Each sample was split into four blocks (approximately 4,0 x 

2,0 x 2,0 cm), each block was heated at different temperatures (1.100 °C, 1.150 °C, 1.200 °C, and 1.250 

°C), and subsequently was characterized in several analyzes. For this analysis, it was used the following 

methodology: 1) Physical Analysis: preparation of the samples, macroscopic mineralogical analyzes 

before and after burning, and determination of the relative density; 2) Microtextural Analysis: Optical 

Microscopy and Scanning Electron Microscopy (SEM / EDS); 3) Mineralogy and Crystallography: X-ray 

Diffraction; 4) Chemical Analysis: ICP-OES, Electron MicroProbe (EPMA-WDS), Infrared Spectroscopy, 

and Raman Spectroscopy. The results showed that the samples that were more likely to decrease in 

relative density, concomitant with higher weight loss, were also those that were more expanded after 

burning and showed more changes in the texture (blistering). By optical microscopy it could be observed 

that the samples which showed high expansion display large amount of albite, a proven fact by the 

presence of the perthitic structure in the microcline. The presence of albite was also observed in chemical 

analysis by Electron MicroProbe, where some points exhibited high content of Na2O. In the analysis by 

optical microscopy, it was possible to perform the mineralogical characterization of the samples and 

observe the change in the texture of them, according to the increase of the temperature of calcination tests. 

In the analysis by SEM / EDS, it could be observed that the samples were calcined at 1.200 °C, the 

cleavage becomes more pronounced along with the appearance of new bubbles and fractures. However, 

for the samples that were subjected to 1.250 ºC temperature, generally there was drastic changes in the 

texture of the material, passing to show a spongy texture, which is a detrimental factor for high-grade 

ceramic, thus, they reduce the product resistance causing a vesicular texture without esthetic with low 

quality and without market value, deforming shapes and forms, and generating losses on the production 

line. In the analysis by X-ray diffraction, it was possible to identify the mineral phases present. It could be 

observed that the physical and mineralogical changes that occur during the calcination process were most 

evident by the results at temperature of 1.200 °C, because there was the beginning of a background 

formation at this temperature, and subsequently formation of high background in 1.250 ºC, indicating the 

presence of an amorphous phase not quantified, this phase is related to the vitrification of albite. This 

change of appearance in the texture samples coincides with the total vitrification state of the material 

observed in studies in infrared spectroscopy and Raman spectroscopy, since it will occur the progressive 

dissipation of the major peaks indicating the breakage of the bonds of the tetrahedral and the increasing 
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degeneration of crystalline structure of the mineral. Therefore, feldspars that showed low thermal 

expansion can be applied in ceramic and glass industry, for meet the specifications and parameters for 

these industries, however, the feldspars that showed high thermal expansion are incompatible for use in 

the ceramic industry, nevertheless, because they have more lightweight structure, and they can be applied 

in the glass industry, they may also be used in some other industries, such as cladding, thermal insulation 

boards, lightweight aggregates, roofing felts, etc. Another possible application would be for blending with 

higher-quality feldspar, thus, it can be applied in the ceramics industry. 
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CAPÍTULO 1 

       INTRODUÇÃO 

 

O Distrito Pegmatítico de Conselheiro Pena corresponde a uma das dez subdivisões da 

Província Pegmatítica Oriental do Brasil em Minas Gerais (Pedrosa Soares et al. 2001, 2011). A 

região é conhecida principalmente por diversos estudos em relação aos seus aspectos geológicos, 

mineralógicos, geoquímicos e tectônicos (Nalini 1997, Pedrosa Soares et al. 2007, Chaves & Scholz 

2008, Nalini et al. 2008, Scholz et al. 2008, Pedrosa Soares et al. 2011).  

Os pegmatitos do Distrito Pegmatítico de Conselheiro Pena tornaram-se mundialmente 

conhecidos na década de 1940 devido à produção de minerais gemológicos e de ornamentação em 

quantidade, qualidade e tamanho apreciável, como a turmalina do pegmatito do Itatiaia (“Foguete”) e 

as morganitas e espodumênios do pegmatito do Urucum. 

Atualmente a maior parte dos pegmatitos da região estudada está sendo lavrada para a 

produção de minerais gemológicos, entretanto a caracterização mineralógica, geológica e química dos 

feldspatos representa a melhor solução para o aproveitamento desse mineral na indústria cerâmica e 

em outros setores (vidros, tintas, abrasivos, etc). O conhecimento amplo das propriedades do minério 

feldspático constitui um pilar fundamental para o desenvolvimento de uma mineração adequada desse 

bem mineral de importância para diversos ramos da indústria nacional (Tavares et al. 2005). 

A região alvo de estudo desta Dissertação possui importantes trabalhos científicos em várias 

áreas da geociência, porém, não possui estudos de mineralogia aplicada em relação aos feldspatos, 

sendo assim, estudos de caráter científico e tecnológico como os apresentados no presente trabalho 

tornam-se de grande importância, pois, visam à contribuição para pesquisa cientifica local, bem como 

influencia no aumento de interesse por parte de empresas privadas e órgãos públicos do setor mineral a 

investir na região, fortalecendo desta forma a economia local.  

No presente trabalho, amostras de feldspatos provenientes de quatro corpos pegmatitos foram 

submetidas a ensaios tecnológicos de calcinação, desta forma, foi possível avaliar as modificações nas 

propriedades físico-químicas destes minerais e qualificar os mesmos para possível ou não aplicação na 

indústria cerâmica e vidreira.  

1.1. OBJETIVOS  

O objetivo principal deste trabalho consiste na caracterização mineralógica e tecnológica 

dos feldspatos coletados em pegmatitos distintos do Distrito Pegmatítico de Conselheiro Pena.  

Entre os objetivos específicos estão: 
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1.  Executar ensaios tecnológicos em amostras de feldspatos possibilitando identificar sua 

aplicação na indústria cerâmica e vidreira;  

2. Caracterizar as amostras de feldspatos antes e após os ensaios de calcinação por diferentes 

técnicas espectroscópicas como micro-RAMAN, Infravermelho por Transformada de 

Fourier (FTIR), Difratometria de Raios X, determinando as modificações estruturais 

ocorridas; 

3. Detectar as possíveis causas de expansão das amostras de feldspatos quando submetidos a 

aquecimento. 

1.2. LOCALIZAÇÃO E ACESSO 

A área alvo deste estudo está inserida nos domínios da Província Pegmatítica Oriental 

Brasileira (Paiva 1946), cuja superfície é de aproximadamente 80.000 km
2 
da região leste do Estado de 

Minas Gerais, e ocupa parte do sul do Estado da Bahia e oeste do Estado do Espírito Santo (Figura 

1.1). 

A região do Distrito Pegmatítico de Conselheiro Pena compreende uma superfície de 

aproximadamente 3.000 km
2 

da região leste do Estado de Minas Gerais (Figura 1.2), correspondente à 

Folha de Conselheiro Pena do Projeto Leste (Oliveira 2000). Os principais municípios localizados nas 

proximidades do Distrito Pegmatítico de Conselheiro Pena são: Galileia, Mantena, Divino das 

Laranjeiras, Mendes Pimentel, Aimorés e Conselheiro Pena.  

As principais vias de acesso ao município de Conselheiro Pena, partindo de Ouro Preto são 

pela BR-356 até a cidade de Mariana, onde se faz o acesso a MG-129 até chegar próximo ao 

município de São Gonçalo do Rio Abaixo. Desta última cidade, segue-se pela BR-381 até o município 

de Ipatinga, posteriormente segue-se até a BR-458 e por último pela BR-116 até o município de 

Conselheiro Pena. Estradas vicinais pavimentadas e não pavimentadas dão acesso aos pegmatitos 

amostrados.  

 

Figura 1.1: Localização da Província Pegmatítica Oriental no Estado de Minas Gerais. Modificado de Pedrosa 

Soares et al. (2011).  
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Figura 1.2: Mapa de localização do Distrito Pegmatítico de Conselheiro Pena, MG. Modificado de Pedrosa 

Soares et al. (2011). 

1.3. METODOLOGIA 

Visando alcançar os objetivos almejados, a metodologia adotada no desenvolvimento desta 

Dissertação consistiu em três etapas: etapa de campo (amostragem), etapa de procedimentos realizados 

em laboratório (preparação e análises de amostras) e etapa de escritório (dividida em estudo 

bibliográfico e interpretação de resultados). 

1.3.1. Etapa de campo  

Os trabalhos de campo primeiramente foram fundamentados em caracterizar individualmente 

os corpos pegmatíticos a partir de suas formas, tamanho, composição mineralógica, locação por GPS e 

estrutura interna. Posteriormente, foi realizada a coleta de amostras destes corpos, as quais foram 

coletadas na zona intermediária dos mesmos. A Tabela 1.1 contem os dados referentes à coleta das 

amostras.  
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Tabela 1.1: Dados referentes à coleta das amostras. 

Corpo 

Coordenadas  Sigla 

Nº de amostras 

Pegmatítico Coletadas 

Lavra Boa Esperança 18°46'55.18"S 41°29'19.26"O LBE 1 

Pegmatito Córrego Boa Vista I 19° 4'47.15"S 41°30'40.57"O PCBV 1 

Pegmatito Sem Nome / Aldeia Krenak 19°12'29.67"S 41°21'41.56"O PAK 1 

Lavra do Itatiaia 19°11'55.11"S 41°26'42.22"O LI 1 

 

A Figura 1.3 representa o mapa geológico da área do Distrito Pegmatítico de Conselheiro Pena 

com a identificação dos principais corpos pegmatitos produtores de feldspato. Destes pegmatitos, doze 

foram amostrados e submetidos para realização dos ensaios de calcinação, porém, destes doze que 

foram calcinados, foram selecionados apenas quatro para realização de todos os ensaios de laboratório 

para confecção desta Dissertação, como critério comparativo optamos pela escolha dos dois corpos 

que expandiram mais e dos dois que expandiram menos durante o processo de calcinação. 

 

Figura 1.3: Mapa geológico com os principais corpos pegmatitos amostrados.  Modificado de Scholz & 

Chaves (2011). 
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1.3.2. Etapa de escritório 

 A etapa de escritório foi realizada durante todo o período de realização do curso. Consistiu 

primeiramente de um amplo levantamento bibliográfico sobre diversos assuntos da área e tema de 

estudo, reunindo dados já descritos na literatura, dando suporte técnico aos trabalhos que foram 

desenvolvidos, bem como interpretação dos dados obtidos em laboratório e confecção de artigos 

científicos e elaboração da Dissertação. 

1.3.3. Etapa de procedimentos realizados em laboratório  

 Diversas metodologias analíticas foram empregadas no estudo das amostras de feldspatos dos 

corpos pegmatíticos amostrados, visando a caracterização mineralógica, físico-química dos mesmos. 

Todos os processos de preparação e análises físicas, químicas e mineralógicas das amostras foram 

realizados nos laboratórios do Departamento de Geologia (DEGEO), Departamento de Minas 

(DEMIN) e Departamento de Química (DEQUI) da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), 

exceto as análises por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e por Microssonda Eletrônica 

(EPMA-WDS) que foram realizadas, respectivamente, no Centro de Microscopia e no Centro de 

Microssonda Eletrônica da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).  

1.3.3.1. Preparação dos corpos de prova  

As amostras coletadas foram preparadas para serem submetidas a ensaios de calcinação e, 

posteriormente, a análises químicas e espectroscópicas. Foram cortadas em cinco corpos de prova com 

dimensões de aproximadamente 4 cm x 2 cm x 2 cm, onde um foi arquivado e os outros quatro foram 

submetidos a ensaios de calcinação. 

1.3.3.2. Ensaios de calcinação 

Os ensaios de calcinação foram efetuados no laboratório de cerâmica do DEGEO/EM/UFOP, 

sendo realizados em forno tipo Mufla da marca Grion, modelo TH-92 DP. 

Antes de dar inicio à calcinação, os corpos de prova foram pesados e medidos em três 

direções. Os ensaios foram realizados em temperaturas de 1.100 °C, 1.150 °C, 1.200 °C e 1.250 °C, 

sendo um corpo de prova de cada corpo pegmatítico para cada temperatura. 

Para as amostras que foram calcinadas a 1.100 °C o ciclo de queima gasto para o forno 

alcançar esta temperatura foi de 4 horas e 40 minutos a uma taxa de 3,92 ºC / min, mantendo-se a 

temperatura de 1.100 °C durante 2 horas. O mesmo procedimento foi adotado para os corpos de prova 

queimados nas temperaturas de 1.150 °C, 1.200 °C e 1.250 °C. O tempo de resfriamento foi de 12 

horas. Após este ensaio foi medida a expansão, a massa e a densidade dos corpos de prova. 
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1.3.3.3. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

Fragmentos de aproximadamente 0,25 cm
3 
de feldspatos calcinados foram montados em stub´s 

de cobre e, vaporizados com carbono para a realização de análises por Microscopia Eletrônica de 

Varredura (MEV/EDS).  

Estas análises foram realizadas no Centro de Microscopia da UFMG. O equipamento que foi 

utilizado é um microscópio JEOL JSM-5510, apresentando ampliação e resolução de até 300.000 x, 

voltagem variando entre 0,5 a 30 kV.  

1.3.3.4. Microssonda Eletrônica 

Fragmentos de aproximadamente 0,25 cm
3 

de feldspatos calcinados foram utilizados para 

análises químicas. Estas amostras foram montadas em embutimento de resina Epoxy, polidas com 

pasta diamantada e analisadas por Microssonda Eletrônica (EPMA-WDS).  

As amostras foram analisadas no Laboratório de Microssonda da UFMG. Foi utilizado um 

equipamento JEOL-JXA-8900R, equipado com 4 espectrômetros WDS (wavelength dispersive 

spectrometer), utilizando aceleração de voltagem de 20 kV e corrente de feixe de 20 nA. Foram 

utilizados os seguintes padrões de calibração: Al – coríndon, K – microclina, Na = Ab100, Si – 

microclina, Fe – hematita, Ca – An100 e Mg – MgO sintético.   

1.3.3.5. Difratometria de Raios X 

No preparo das amostras de feldspatos foi utilizado o método do pó, estas foram moídas em 

um gral de porcelana até a granulometria de argila, posteriormente foram levadas ao aparelho de Raios 

X, onde passaram por um processo que teve como condições 2Ɵ variando em um intervalo de 

varredura de 2° a 70° à temperatura ambiente. As amostras foram analisadas no Laboratório de 

Difração de Raios X do Departamento de Geologia da Escola de Minas (UFOP), o equipamento 

utilizado foi um Difratômetro da marca Panalytical, modelo Empyrean, utilizando radiação de 45 kV e 

40 mA. As identificações das fases minerais e os cálculos dos parâmetros de cela unitária foram 

realizados por meio do software JADE. 

1.3.3.6. Microscopia Óptica  

A preparação e análises das amostras foram realizadas nos laboratórios do Departamento de 

Geologia da Escola de Minas (UFOP). As amostras para microscopia óptica foram cortadas em blocos 

de 2,5 cm x 2,0 cm x 0,5 cm no laboratório de laminação. As lâminas delgadas foram descritas a partir 

da observação em microscópio petrográfico CARL ZEISS modelo “Ortholux” do laboratório de 

microscopia óptica. As imagens das lâminas foram obtidas em um equipamento de captura constituído 

por uma câmera digital “interface Sony” DFWSX910, acoplada ao microscópio Leica HC L3TP. As 
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fotomicrografias foram adquiridas com a objetiva de 2,5 x e 10 x, proporcionando as bases das 

imagens de 2,40 mm e alturas de 1,8 mm.    

1.3.3.7. ICP – OES 

A preparação e análises das amostras foram realizadas nos laboratórios do Departamento de 

Geologia da Escola de Minas (UFOP). As amostras foram britadas, moídas e pulverizadas em moinho 

de panela de tungstênio no Laboratório de Preparação de Amostras para Geoquímica e Geocronologia, 

e posteriormente, foram enviadas ao Laboratório de Geoquímica para obter a concentração dos 

elementos químicos (Al, K, Ca, Na e Fe) em ppm. Para isso foi pesado 0,25 g de cada amostra em uma 

balança digital UMark 210A com limites de peso máximos e mínimos de 210g/100mg,  

respectivamente, e com precisão de 0,00001 g. Posteriormente as amostras passaram por um processo 

de abertura pelo método Savillex. O aparelho utilizado foi um Espectrômetro de Emissão Óptica com 

Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-OES) da marca Spectro Ciros, modelo CDD.   

1.3.3.8. Determinação de densidade relativa  

As densidades relativas das amostras foram obtidas com o auxílio de uma balança analítica 

Digimed KN 2000, com precisão de 0,01 g. Primeiramente foi feito a pesagem dos corpos de prova 

(C1), em seguida por meio de um sistema hidrostático, foram inseridos em um béquer com água 

destilada e deionizada, pesando os corpos de prova novamente, porém imersos na água (C2), obtendo 

desta forma o peso do mineral mergulhado na água (C2 < C1). Para se determinar a densidade dos 

minerais utilizou se a seguinte fórmula:                                        

D = [C1/(C1-C2)].dliq., onde, dliq = dH2O = 1 

1.3.3.9. Espectroscopia no Infravermelho   

Para a espectroscopia no Infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) foram utilizadas 

amostras pulverizadas inseridas em tubo capilar. O equipamento utilizado foi um espectrômetro 

Infravermelho Thermo Nicolet modelo 6700. Este ensaio foi realizado no Laboratório de 

Espectroscopia no Infravermelho do DEMIN, usando a técnica de reflectância difusa. Os espectros 

foram obtidos na região de 400 a 4.000 cm
-1 

com uma resolução de 4 cm
-1

 e número de varreduras 

individuais de 200 vezes com supressão de H2O e CO2. 

1.3.3.10. Espectroscopia micro-Raman  

Para a espectroscopia micro-Raman foram utilizadas amostras pulverizadas inseridas em tubo 

capilar. O equipamento que foi utilizado é um microscópio Olympus BHSM, possuindo objetivas de 

aumento de 10 x 20 x e 50 x. Este microscópio faz parte de um sistema do microscópio Raman 
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Renishaw 1000, que também inclui um monocromador, um sistema de filtro e um detector de CCD 

(1024 pixels).  

Os espectros Raman foram excitados por um modelo Spectra Physics - 127 laser He - Ne com 

produção de luz altamente polarizada a 633 nm e visualizado em uma resolução nominal de 2  cm
-1

 e 

uma precisão de ± 1 cm
-1

 no intervalo entre 200 e 4.000 cm
-1

.  
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CAPÍTULO 2 

       CONTEXTO GEOLÓGICO

 

Os corpos pegmatíticos, alvos dos estudos realizados para esta Dissertação, encontram-se 

inseridos nos domínios da Província Pegmatítica Oriental do Brasil e referem-se à porção oriental do 

estado de Minas Gerais. Esta província, de característica especialmente mineralógica e gemológica, foi 

caracterizada e definida no século XX por Paiva (1946).   

2.1. A PROVÍNCIA PEGMATÍTICA ORIENTAL DO BRASIL   

A Província Pegmatítica Oriental do Brasil está situada na Faixa Araçuaí. Engloba inúmeros 

corpos pegmatíticos, tanto de origem ígnea, cristalizados a partir de magmas graníticos residuais 

intrusivos, de idade Brasiliana (450 a 650 Ma), quanto anatética, os quais possuem mineralogia mais 

simples e as dimensões são menores, formados a partir da fusão parcial e mobilização de material 

félsico (Correia Neves et al. 1986, Pedrosa Soares et al. 2001). 

A Faixa de Dobramentos Araçuaí é uma Faixa Móvel que se estende pela região leste do 

Cráton do São Francisco, tendo como seu prolongamento ao sul a Faixa Ribeira (Almeida et al. 1977). 

Segundo Pedrosa Soares et al. (2007), a Faixa Araçuaí foi originada durante o evento orogenético 

Brasiliano/Pan-Africano, resultante do fechamento da bacia oceânica localizada entre o Cráton do São 

Francisco e o Cráton do Congo (Figura 2.1).  

A correlação entre a Faixa Araçuaí e Faixa Oeste-Congo é frequentemente observada na 

literatura geológica (Brito Neves & Cordani 1991; Pedrosa Soares et al. 2001). Estruturalmente, a 

Faixa Araçuaí possui trend N-S, passando a apresentar trend E-W na região sul da Bahia. 

A região de estudo está inserida na Folha SE. 24-Y-C-II – Conselheiro Pena (Oliveira 2000), 

estando localizada na região do Médio Rio Doce, na porção leste do Cráton São Francisco e a centro-

leste do Orógeno Araçuaí (Figura 2.2). 

A região do Médio Rio Doce é constituída principalmente por rochas granitoides, xistosas e 

quartzíticas de idade pré-cambriana. Estruturalmente, assemelha-se a um sinclinório basicamente com 

trend N-S, onde os metassedimentos são encontrados nos sinclinais dessa megaestrutura, sendo os 

anticlinais adjacentes ocupados pelas rochas granitoides (Barbosa et al. 1966). 

Os pegmatitos do Distrito Conselheiro Pena ocorrem principalmente próximo ao granito 

Urucum (Nalini Jr. 1997), pertencente à Suíte G2 (Pedrosa Soares et al. 2001). Em geral, encontram-

se encaixados em biotita xistos da Formação São Tomé, orientados segundo as direções N-S e NE-SW 

(Chaves et al. 2005, Scholz 2006, Scholz et al. 2011).     
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Figura 2.1: Origem da Faixa de Dobramentos Araçuaí (Pedrosa Soares et al. 2007). 
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Figura 2.2: Mapa geológico da região de estudo com relação ao Cráton São Francisco e ao Cinturão 

Ribeira (Nalini et al. 2005). 

As principais unidades litoestratigráficas da Província Pegmatítica Oriental na região de Minas 

Gerais são: as Suítes Graníticas G1, G2, G3-I, G3-SW, G4 e G5, diretamente associadas à sua origem; 

as rochas do Grupo Rio Doce, representadas pelas formações São Tomé, Salinas, Ribeirão da Folha e 
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Capelinha; as rochas do Complexo Guanhães; as rochas dos Supergrupos Rio das Velhas e Minas e os 

corpos graníticos da Suíte Borrachudos (Tabela 2.1). 

Tabela 2.1: Unidades litoestratigráficas componentes do arcabouço geológico da Província Pegmatítica Oriental 

do Brasil (Pedrosa Soares et al. 2001). 

Unidade 

 

Principais Rochas 

 

Idade 

 

Coberturas Cenozoicas Rochas sedimentares e sedimentos detríticos, solos 

eluviais e coluviais 

Terciário e 

quaternário 

Suíte G5 

 

Biotita-granito e charnoquito 

 

530 – 500 Ma 

 

Suíte G4 

 

Granito a duas micas 

 

530 – 500 Ma 

 

Suíte G3 – S 

 

Granito com granada e cordierita 

 

580 – 560 Ma 

 

Suíte G3 – I 

 

Biotita-granito 

 585 – 570 Ma 

Suíte G2 

 

Granito, ultramáficas 

 530 – 500 Ma 

Suíte G1 

 

Tonalito e granodiorito gnaissificados 

 625 – 585 Ma 

Grupos Bambuí e Rio 

Pardo 

Calcário, dolomito, pelito, arenito e conglomerado, 

metamorfoseados Neoproterozoico 

Formação Capelinha 

 

Quartzito, micaxisto e xisto grafitoso 

 Neoproterozoico 

Formação Ribeirão da 

Folha 

 

Formação Ribeirão da Folha micaxisto, micaxisto 

feldspático, metachert, formações ferríferas, grafita-

xisto, anfibolito, rocha cálcio-silicática, mámore Neoproterozoico 

Formação Salinas 

 

Micaxisto, metagrauvacas, rocha cálcio-silicática, 

grafita-xisto, metaconglomerado 

 Neoproterozoico 

Grupo Rio Doce 

 

Micaxisto, biotita-gnaisse, rocha cálcio-silicática 

 Neoproterozoico 

Complexos 

Jequitinhonha e Paraíba 

do Sul 

 

Biotita-granada-gnaisse, kinzigito, grafita-gnaisse, 

quartzito, mármore, granulito cálcio-silicático 

 Neoproterozoico 

Grupo Macaúbas 

Oriental 

 

Metadiamictito, quartzito, filito, metapelito, 

formação          ferrífera e mármore Neoproterozoico 

Supergrupo Espinhaço 

 

Quartzito, metapelito, metaconglomerado, mármore, 

rochas metavulcânicas félsicas e máficas 

Paleoproterozoico 

e 

Mesoproterozoico 

Suíte Borrachudos 

 

Granito gnaissificado 

 

Paleoproterozoico 
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2.2. ESTRATIGRAFIA 

A distribuição estratigráfica da área em estudo é descrita segundo a coluna estratigráfica 

proposta na Folha de Conselheiro Pena por Oliveira (2000) (Tabela 2.2). Neste tópico, são descritas as 

unidades litológicas presentes na área onde se encontram os corpos pegmatíticos do Distrito 

Pegmatítico de Conselheiro Pena. 

Tabela 2.2: Estratigrafia da região referente à Folha de Conselheiro Pena, com a distribuição das principais 

litologias (Oliveira 2000). 

 

2.2.1. Complexo Pocrane 

A denominação “Complexo Pocrane” aparece pela primeira vez no Projeto RADAMBRASIL 

(Silva et al. 1987), no mapeamento geológico da Folha SE.24 Rio Doce, para denominar rochas 

gnáissico-migmatíticas, diferenciando-as daquelas aflorantes a oeste, denominadas de “Gnaisse 

Piedade” e que, segundo esses autores, teriam estilos estruturais distintos (Oliveira 2000). Segundo o 
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mesmo autor, Costa (1978) as considerou como pertencente ao Grupo Paraíba e Bruno (1985) ao 

Complexo-Gnáissico-Migmatítico, de evolução entre os ciclos Transamazônico e Brasiliano.  

Os gnaisses do Complexo Pocrane, na Folha Conselheiro Pena, são predominantemente 

esverdeados, por vezes acinzentados ou arroxeados e finamente bandados. Quando decompostos ou 

semi decompostos, desplacam-se facilmente, adquirindo um aspecto xistoso. Quando ricos em 

quartzo, assemelham-se a um quartzo xisto.  

Os gnaisses do Complexo Pocrane estão intensamente deformados. A estrutura tectônica mais 

marcante é uma foliação subvertical, por vezes milonítica (Oliveira 2000). Segundo o mesmo autor, 

Silva et al. (1987) interpretaram as rochas do Complexo Pocrane como sendo de idade arqueana. Esses 

autores encontraram idades de 600 Ma para as mesmas, atribuídas a retrabalhamento no Ciclo 

Brasiliano. 

2.2.2. Complexo Gnáissico Kinzigítico 

Os gnaisses kinzigíticos da região do Distrito Pegmatítico de Conselheiro Pena foram 

posicionados por Fontes et al. (1978) na Associação Barbacena/Paraíba do Sul. Silva et al. (1987) 

reconheceram os gnaisses kinzigíticos a leste de Mantenópolis, incluindo-os no Complexo Paraíba do 

Sul atribuindo idade Proterozoica Superior. Pedrosa Soares et al. (1994) consideram esta sequência no 

Complexo Juiz de Fora atribuindo idade Arqueana. 

A referida unidade é representada por biotita-granada-cordierita gnaisse; biotita-cordierita-

granada-sillimanita gnaisse, cordierita-sillimanita-biotita gnaisse; biotita-cordierita gnaisse, ocorrendo 

lentes subordinadas de rochas calciosilicáticas (Netto et al. 1998).  

Segundo o mesmo autor, os gnaisses kinzigíticos apresentam bandamento composicional 

variável desde centimétrico a métrico. As bandas máficas são compostas por biotita e as félsicas por 

quartzo e feldspato com cordierita e sillimanita Estas rochas encontram-se deformadas estando a 

foliação associada aos empurrões de direção NNW. A lineação de estiramento mineral é geralmente N, 

caracterizando a obliquidade dessas estruturas. 

 As datações dos gnaisses kinzigíticos pelos métodos K/Ar, Rb/Sr e U/Pb indicam um intervalo 

entre 540 Ma e 640 Ma para a formação e metamorfismo principal destas rochas, no Ciclo Brasiliano 

(Machado et al. 1996). 

2.2.3. Grupo Rio Doce 

 O Grupo Rio Doce está posicionado na porção oriental da Faixa Araçuaí, encontra-se também 

sotoposto a terrenos mais antigos do Cinturão Atlântico e refere-se a rochas de idades que vão do 
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Proterozoico Inferior ao Médio (Oliveira 2000). Segundo o mesmo autor, o Grupo Rio Doce é 

dividido em três formações: São Tomé, João Pinto e Palmital do Sul. 

2.2.3.1. Formação São Tomé 

A Formação São Tomé foi descrita originalmente por Barbosa et al. (1964) na região do 

Médio Rio Doce e situa-se no domínio oriental da Faixa de Dobramentos Araçuaí. Segundo os 

autores, a mineralogia dos xistos da Formação São Tomé é composta essencialmente por biotita, 

quartzo, granada e localmente ocorre muscovita e estaurolita. Schorlita e plagioclásio podem aparecer, 

também, como minerais acessórios.  

Silva et al. (1987) citam que a deformação e o metamorfismo do Grupo Rio Doce tenham 

ocorrido em torno de 750-650 Ma correspondendo aos fácies albita-epídoto-anfibolito e anfibolito, de 

Turner & Verhoogen (1960), com grau metamórfico variando de baixo a médio, baseado na 

classificação de Winkler (1967).  

Moura et al. (1978) descrevem intercalações compostas por quartzo e muscovita dando um 

aspecto de quartzito micáceo e que conferem um bandamento centimétrico a decimétrico à rocha. 

Intercalações de quartzitos com anfibólio na proporção de 80% quartzo e 20% de hornblenda, são 

comuns (Netto et al. 1998). 

Em geral, os xistos da Formação São Tomé são cortados por diques de aplitos, pegmatitos e 

rochas granitoides, dispostos de forma concordante e discordante com a foliação principal. Nas 

proximidades dos corpos intrusivos é frequente a presença de veios mobilizados  que muitas vezes 

conferem ao xisto textura de migmatização por injeção (Moura et al. 1978).   

2.2.3.2. Formação João Pinto 

Primeiramente esta formação foi definida por Barbosa et al. (1964) como pertencente ao 

Grupo Crenaque, tendo sido caracterizada por esses autores, na serra homônima, na Folha de 

Itanhomi, adjacente. Posteriormente, Pedrosa Soares et al. (1994) posicionaram a Formação João Pinto 

no topo do Grupo Rio Doce com base em comunicação escrita de Grossi-Sad (Oliveira 2000).  

 Segundo o mesmo autor, esta formação é composta por quartzitos brancos a amarelados, 

geralmente puros, acinzentados, quando ferruginosos, finos a grossos, eventualmente micáceos. O 

conteúdo em ferro é variável, mas, às vezes, cristais de hematita podem ser visualizados a olho nu. 

Geralmente, apresentam bandamento composicional e/ou granulométrico.  

 De acordo com Pereira & Zucchetti (2000 in Oliveira 2000), as paragêneses das rochas dessa 

unidade são semelhantes às da Formação São Tomé, indicando condições de metamorfismo de fácies 

xisto verde a anfibolito alto. 
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2.2.3.3. Formação Palmital do Sul 

A Formação Palmital do Sul foi definida por Barbosa et al. (1964) como gnaisses bandados, 

cinzas a amarronzados. Segundo Pereira & Zucchetti (2000 in Oliveira 2000), as paragêneses das 

rochas dessa unidade são semelhantes às da Formação São Tomé, indicando condições de 

metamorfismo de fácies xisto verde a anfibolito alto.  

2.2.4. Magmatismo sin - a tarditectônico  

2.2.4.1. Granulito Mascarenhas 

Os litótipos dessa unidade, na maioria das vezes, apresentam-se como rochas verde-escuras ou 

acinzentadas, de granulação grossa, textura granular porfirítica, assemelhando-se ao Charnockito 

Padre Paraíso. Segundo Oliveira (2000) a diferença principal é que apresentam foliação incipiente a 

pronunciada ao contrário do Charnockito Padre Paraíso que é, via de regra, isotrópico, e em alguns 

afloramentos apresentam aspecto de bandamento ígneo. Para o mesmo autor, estas unidades estão em 

contato com o Granito Caladão, ocupando cotas mais baixas que este. 

2.2.4.2. Granito Ataleia 

Esta unidade foi considerada por Fontes et al. (1978) como integrante do Complexo 

Granitoide e Silva et al. (1987) incluem-na no Complexo Medina. Tuller (1997) individualiza esta 

unidade, caracterizando-a como de tonalidade esbranquiçada a acinzentada, granulação fina a média, 

onde ressaltam-se localmente cristais de granada centimétricos. Apresenta restos de biotita gnaisse e 

localmente mostra-se bandado. A associação sillimanita + cordierita indica caráter peraluminoso para 

estas rochas (Carvalho & Pereira 1997). Pelo método Pb/Pb, Noce et al. (2000) indicam idade de 591 

+- 5 Ma. 

Possuem restitos de biotita-granada gnaisse, de rocha calcissilicática e quando atingidos por 

zonas de cisalhamento adquirem textura milonítica. Faz contato transicional com o Gnaisse 

Kinzigítico e com a Formação Tumiritinga (Netto et al. 1998). 

2.2.4.3. Granito Nanuque 

Fontes et al. (1978) consideram estas rochas como pertencentes ao Complexo Granitoide, 

enquanto Silva et al. (1987) incluiram-nas no Complexo Medina. Netto et al. (1998) caracterizam 

estes granitos como de cor cinza-róseo ou esbranquiçado, localmente com megacristais de feldspato 

potássico. A presença de sillimanita e cordierita atesta seu caráter peraluminoso (Carvalho & Pereira 

1997). 
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Apresenta-se geralmente deformado, bandado, com aspecto gnáissico. Possui contato 

tectônico com o Complexo Kinzigítico e contato brusco com a Suíte Aimorés, de posicionamento 

posterior ao Granito Nanuque (Netto et al. 1998). 

2.2.5. Suíte intrusiva Galileia 

O termo “Tonalito Galiléia” foi proposto por Barbosa et al. (1964) para designar um batólito 

solidiapírico com litologia típica de biotita-quartzo diorito com hornblenda, gradando para granito e 

granodiorito.  Estes Tonalitos são intrusivos em todas as formações metassedimentares da região. 

A distribuição espacial destas rochas é bastante ampla, ocupando uma faixa que se estende 

desde a região ao norte de Conselheiro Pena e Barra de Cuieté até a sul de Pocrane, próximo a Mutum, 

e um segundo corpo situando-se entre Resplendor e a Serra de São Félix, nas proximidades de 

Galileia.  

Fontes et al. (1978) estenderam sua ocorrência para as regiões vizinhas sob a denominação de 

Complexo Granitoide da Associação Barbacena Paraíba do Sul, enquanto Moura et al. (1978) 

mapearam as unidades Tonalito Galileia e Granodiorito Palmital sem individualizá-las, reconhecendo-

as como diferenciações laterais de uma mesma fase de granitização. Silva et al. (1987) incluíram tais 

rochas no Pré-Cambriano sob a denominação de “granitos intrusivos”. 

Moura et al. (1978) descrevem o Tonalito Galileia como sendo uma rocha leucocrática a 

mesocrática, e caracteristicamente bandada com estrutura gnáissica determinada pelo arranjo planar 

das lamelas de biotita em bandas incipientes e descontínuas ou bastante regulares. A textura é média a 

grossa e raramente porfiroblástica.  

Nalini (1997) descreveu esta unidade como sendo composta por rochas metaluminosas a 

ligeiramente peraluminosas de afinidade calcialcalina, com granitoides do tipo-I, representadas por 

tonalitos, tonalo-granodioritos, granodioritos, granitos e microgranitos. Pedrosa Soares et al. (1994) a 

incorporam à Suíte G1 do magmatismo da Faixa Araçuaí.  

Os contatos entre o Tonalito Galileia e os xistos da Formação São Tomé são de características 

intrusivas e são marcados pela injeção de corpos tabulares de tonalito no xisto. Geralmente são 

concordantes com a foliação, sendo frequentemente constatada a presença de xenólitos do xisto no 

tonalito (Fontes et al. 1978). 

Segundo Barbosa et al. (1966), datações radiométricas efetuadas a partir do método K/Ar em 

biotitas dos tonalitos e dos granodioritos dão idade média de 450  13,5 Ma. Em zircões do tonalito foi 

determinada uma idade -Pb de 550-600 Ma. 
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2.2.6. Suíte intrusiva Urucum 

O Granito Urucum foi descrito por Barbosa et al. (1964) na área do Córrego Urucum, onde 

sua ocorrência-tipo forma o núcleo de uma braquianticlinal. 

Moura et al. (1978) descreveram o Granito Urucum como sendo uma rocha leucocrática a 

mesocrática, de cor rósea esbranquiçada, porfirítica de matriz fina, com fenocristais de oligoclásio e 

microclina distribuídos segundo uma textura de fluxo. Litologicamente são representados por 

leucogranitos ou granodioritos porfiroides a duas micas, com matriz de granulação fina. São 

compostos essencialmente por plagioclásio, biotita e quartzo, sendo os acessórios mais comuns a 

muscovita, a almandina e a apatita.     

Os contatos do granito Urucum com as demais rochas da região são concordantes e 

gradacionais. A sua passagem ao quartzo-biotita xisto é marcada pelo aumento gradual em tamanho e 

concentração dos fenoblastos de feldspato potássico. A zona de transição normalmente não excede 

meio metro de espessura (Barbosa et al. 1966). A gradação do granito ao granodiorito desenvolve-se 

mais lentamente, ao longo de dezenas de metros com o granito perdendo progressivamente seu caráter 

densamente porfirítico. Os pegmatitos e aplitos ocorrem com mais frequência ao longo de suas 

margens, preenchendo fraturas centimétricas a métricas que penetram muitas vezes o xisto envolvente 

(Moura et al. 1978). 

Segundo Nalini (1997) os granitoides Urucum são peraluminosos, comparáveis a granitos do 

tipo-S associados ao desenvolvimento de colisão de placas continentais, com idade para a fase de 

colisão entre 584-570 Ma (U/Pb).  

2.2.7. Granito Palmital 

O Granito Palmital foi descrito primeiramente por Barbosa et al. (1964). São rochas 

leucocráticas que apresentam foliação pronunciada dada pela orientação da biotita, que compõem estas 

rochas junto com quartzo, plagioclásio e feldspato potássico, e como minerais acessórios titanita, 

zircão, monazita e opacos. Possuem textura granoblástica grossa a média. 

 Moura et al. (1978) inclui estas rochas na Suíte Galileia, sem individualizá-las, reconhecendo-

as como diferenciações laterais de uma mesma fase de granitização.  

2.2.8. Granito Córrego da Onça 

Segundo Barbosa et al. (1964), o Granito Córrego da Onça aflora ao sul de Conselheiro Pena, 

próximo ao povoado de Crenaque, às margens do córrego da Onça, afluente do Rio Doce, com 

aproximadamente 7 km
2
. Nalini (1997) o denominou como “Granito a turmalina” da Suíte Intrusiva 
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Urucum, devido ao seu caráter peraluminoso e assembleia mineral semelhante aos demais granitos 

desta suíte. 

Injeções deste granito no xisto da Formação São Tomé são abundantes na região de contato, 

sendo o mesmo interpretado como tectônico, por falha transcorrente. Os movimentos transcorrentes 

provavelmente condicionaram o posicionamento desse corpo, que se encontra alongado segundo NW 

(Oliveira 2000).  

2.2.9. Suíte Intrusiva Aimorés 

Segundo Pinto et al. (1997), esta Suíte compreende o Granito Caladão e o Charnockito Padre 

Paraíso. Siga Júnior (1986 in Oliveira 2000) realizou datações em rochas das proximidades da cidade 

de Padre Paraíso, ao norte da área estudada. As idades Rb/Sr de 520 +- 20 Ma foram consideradas 

como da formação dessas rochas, no Ciclo Brasiliano. As idades U/Pb de 505 +- 5 Ma referem-se à 

época de cristalização do zircão em rochas charnockíticas. A idade de 457 +- 21 Ma  foi interpretada 

como de resfriamento do corpo charnockítico de Padre Paraíso. Noce et al. (2000) obtiveram a idade 

de 520 +- 2 Ma para Granito Caladão e 519+- 2 Ma para o Charnockito Padre Paraíso, utilizando o 

método Pb/Pb em zircão. 

2.2.10. Granito Caladão 

Segundo Oliveira (2000), são granitos porfiríticos, mesocráticos, possuindo matriz grossa 

composta por quartzo, biotita e granada. Inseridos na matriz ocorrem fenocristais tabulares de 

feldspato potássico de cor carne, apresentando geminação Carlsbad. Ocorrem enclaves de rocha 

melanocrática, possuindo granulação fina. 

Segundo Netto et al. (1998) ocorrem granada-biotita-quartzo sienitos, biotita granodiorito com 

granada, granodiorito com granada, granodiorito, biotita granito com granada, tonalito e hornblenda 

biotita gnaisse. Os sienitos possuem textura hipidiomórfica granular fina a grossa, porfirítica. A matriz 

é composta por quartzo, plagioclásio, biotita, muscovita, hornblenda e granada. Como minerais 

acessórios ocorrem alanita, opacos, epídoto e monazita.  

O biotita granito com granada tem uma matriz de textura granular hipidiomórfica grossa a 

média, composta de quartzo, plagioclásio, biotita, muscovita, granada e microclina. Os minerais 

acessórios são a titanita, apatita, zircão opacos e epídoto (Netto et al.1998). 

Segundo os mesmos autores, o biotita granito com granada possui textura granular 

hipidiomórfica grossa a média, tendo como minerais essenciais o quartzo, plagioclásio, feldspato 

potássico, biotita, muscovita e granada, além de titanita, apatita, zircão, epídoto e opacos compondo a 

mineralogia acessória. O biotita tonalito possui textura granular hipidiomórfica grossa tendo a 
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mineralogia essencial composta por quartzo, plagioclásio, biotita e muscovita. Como minerais 

acessórios ocorre a presença de apatita, zircão, epídoto e opacos. 

2.2.11. Charnockito Padre Paraíso 

As rochas desta unidade são meso a melanocráticas de cor esverdeada, ocorrendo porções 

mais máficas, de granulação grossa a média com fenocristais de feldspato. Apresentam estrutura 

homogênea, ocorrendo hiperstênio, anfibólio, feldspato, quartzo e biotita. Petrograficamente 

correspondem a hiperstênio granito e alanita-biotita charnockito (Netto et al. 1998). 

2.2.12. Granito Palmeiras 

Trata-se de um granito muito fino, branco, contendo muscovita, biotita e eventualmente 

granada, em cristais subarredondados de 0,5-1,0 cm. Por ocorrerem sob a forma de diques não 

deformados, foram considerados pós-tectônicos. Em alguns afloramentos, percebe-se a orientação de 

pequenas palhetas de biotita, que devem ter ocorrido durante o posicionamento destes corpos (Oliveira 

2000). 

Segundo o mesmo autor, diques graníticos presentes no Granito Caladão foram datados por 

Noce et al. (2000), esses autores encontraram a idade de 503 +- 9 Ma, utilizando o método Pb/Pb em 

zircão. 

2.2.13. Coberturas detrito-lateríticas  

São depósitos areno-argilosos eluvionares e coluvionares, que recobrem a intrusão de 

Aimorés, na região denominada Baixio. Exibem contraste morfológico com o Charnockito Padre 

Paraíso e contêm, localizadamente, blocos preservados desta unidade (Oliveira 2000). 

2.2.14. Terraços Aluvionais  

São depósitos areno-argilosos, argilosos ou conglomeráticos. Em alguns locais é possível 

observar paleocanais. A neotectônica afetou esses depósitos, sendo possível constatar, eventualmente, 

deslocamentos de terraços fluviais devido à presença de falhas normais. Os depósitos de argila são por 

vezes utilizados para a fabricação de tijolos ou na indústria cerâmica (Oliveira 2000). 

2.2.15. Aluviões  

Ocorrem ao longo dos córregos e rios, especialmente às margens do Rio Doce. São depósitos 

arenosos e argilosos, localmente com níveis de cascalho. Areia para construção civil é retirada de 

alguns desses depósitos (Oliveira 2000). 
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2.3. CONTEXTO GEOTECTÔNICO 

As primeiras investigações geotectônicas sobre a Faixa Araçuaí foram iniciadas com o 

trabalho pioneiro de Almeida em 1977, sendo considerado um marco da literatura geológica brasileira, 

pois, a partir deste, vários trabalhos foram realizados sobre o tema (Tabela 2.3), possibilitando desta 

forma, esclarecer informações importantes sobre a evolução da geologia do Continente Sul-

Americano.  

De acordo com Haraly et al. (1982 in Newman Carvalho 2004), o contexto geológico de 

Minas Gerais caracteriza-se pela megaestruturação de idade Arqueana e Paleoproterozoica, no contato 

entre os blocos crustais Brasília e Vitória, com posterior estabelecimento de extensos cinturões 

orogênicos Mesoproterozoicos e a individualização do Cráton São Francisco.  

Tabela 2.3: Síntese dos principais trabalhos publicados em relação aos componentes geotectônicos e estágios 

evolutivos do Orógeno Araçuaí. Modificado de Gonçalves et al. (2011): 

Trabalho Descrição Autores 

A Faixa de Dobramentos 

Araçuaí na região do Rio 

Pardo. 

Definiu a Faixa de Dobramento Araçuaí. Redefiniu 

os limites do Cratón São Francisco e sua definição, separando 

a faixa orogênica brasiliana, que anteriormente incluía-se na 

região cratônica (Pedrosa-Soares et al. 2007). 

 

Almeida et al. 

1977. 

 

 

Projeto Leste. 

Teve como objetivo a cartografia geológica, na 

escala 1:100000 e o cadastramento dos recursos minerais da 

região leste de Minas Gerais, entre a serra do Espinhaço e a 

divisa com os estados da Bahia e Espírito Santo. 

Pinto et al. 1997; 

Oliveira et al. 

2000 / Folha 

Conselheiro Pena 

– São Gabriel da 

Palha. 

 

Age of the Ribeirão da 

Folha Ophiolite, Araçuaí 

Orogen: the U-Pb Zircon 

(LA-ICPMS) dating of a 

plagiogranite. 

A partir da datação de um veio de plagiogranito 

pertencente à uma sequência ofiolítica, lascas de crosta 

oceânica, dentro de rochas da Formação Ribeirão da Folha, 

foi possível obter a idade (660 Ma) da geração de crosta 

oceânica na bacia precursora do Orógeno Araçuaí. 

 

 

Queiroga et al. 

2007. 

Sobre a evolução tectônica 

do Orógeno Araçuaí-Congo 

Ocidental. 

Fez uma síntese sobre os conhecimentos sobre a 

evolução do Orógeno Araçuaí-Congo Ocidental, desde seu 

arcabouço estrutural até sua evolução tectônica, incluindo o 

modelo quebra-nozes, proposto por Alkmin et al. 2006. 

 

Alkmin et al. 

2007. 

A importância da tectônica 

transcorrente no alojamento 

de granitos pré a 

sincolisionais na região do 

vale do médio Rio Doce: o 

exemplo das suítes 

graníticas Galiléia e Galiléia 

e Urucum. 

 

Estudos efetuados nas rochas graníticas e nas suas 

encaixantes permitiram definir a presença de duas fases de 

deformação principais e que a evolução da região está 

condicionada pela movimentação de zonas de cisalhamento. 

 

 

Nalini et al. 2008. 
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CAPÍTULO 3 

       PEGMATITOS 

 

3.1. INTRODUÇÃO 

O termo pegmatito foi utilizado pela primeira vez pelo padre R. J. Haüy, em 1801, para 

designar as rochas apresentando intercrescimento geométrico de quartzo e feldspato (Souza 1985). A 

partir disto, várias designações foram propostas levando-se em consideração aspectos geológicos, 

mineralógicos e genéticos.  

Segundo Autenrieth (1958 in London 2008), a palavra pegmatito vem do grego Homero. Ela 

referia-se originalmente ao intercrescimento interno de quartzo e microclina pertítica chamado de  

“granito gráfico" por causa de sua semelhança visual com a escrita cuneiforme antiga. A Tabela  3.1 

contem várias designações do termo pegmatito de acordo com diversos autores. 

Tabela 3.1: Várias definições do termo pegmatito de acordo com diversos autores. Modificado de Newman 

Carvalho (2004). 

Autor /Ano Definição 

Haüy (1801) Rocha apresentando intercrescimento geométrico entre quartzo e feldspato. 

Brogniart (1813) Granitos com textura gráfica. 

Delesse (1849) Qualquer rocha granítica e granulometria grossa. 

Nauman (1854) Rochas de composição granítica e granulometria grossa. 

Bastin (1911) Rochas de composição granítica e granulometria grossa apresentando irregularidade do 

tamanho dos grãos. 

Kemp (1924) Rocha cimentada em uma textura. 

Shaller (1925) Rocha formada a partir de uma rocha ígnea, onde o hidrotermalismo teria um papel muito 

ativo. 

Fersman (1931) Associou os pegmatitos graníticos a corpos filonianos, cristalizados entre 700 e 350 ºC, 

cuja granulometria é notavelmente grande. 

Landes (1933) Rochas intrusivas holocristalinas cujo tamanho dos minerais formadores são maiores do 

que o presente em seus correspondentes plutônicos. 

Jahns (1955) Acrescentou à ideia anterior características como fenômenos de substituição e zoneamento 

de corpos. 
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Uma das definições mais citadas é a de Jahns (1955), onde o termo pegmatítico é empregado 

no sentido textural, definindo como rochas holo-cristalinas, as quais apresentam pelo menos em parte 

uma granulação muito grosseira, contendo como maiores constituintes minerais aqueles encontrados 

tipicamente em rochas ígneas comuns, mas com a característica de apresentarem extremas variações 

no que se refere ao tamanho dos grãos. 

De uma maneira geral, os diversos autores adotam tratar-se de uma rocha proveniente de fonte 

ígnea, caracterizada pela textura e granulometria grossa, destacando-se as dimensões dos cristais, 

apresentando mineralogia essencial composta por quartzo, feldspato e mica, e também quanto à 

presença de minerais raros de aproveitamento econômico, como por exemplo, minerais gemológicos e 

elementos terras raras (London 2008). 

3.2. GÊNESE DOS PEGMATITOS 

3.2.1. Origem por fusão magmática residual  

Para Fersman (1931 in Souza 1999), os pegmatitos eram produtos de solidificação de um 

magma residual, ocorrendo um processo de cristalização fracionada com eventos subsequentes de 

transformação parcial por meio de fluidos mineralizantes. Para isso é fundamental a existência de uma 

fusão magmática residual, altamente mineralizada por componentes voláteis e elementos raros. O 

líquido residual seria gerado durante a cristalização da massa granítica e, posteriormente, migraria em 

direção ascendente através das rochas sobrejacentes, preenchendo locais com descontinuidades.  

Jahns (1955 in Mason 1971) sintetizou os dados sobre a origem dos pegmatitos, considerando 

a fusão residual proveniente da cristalização fracionada do magma. O líquido silicoso é rico em álcalis 

e alumina, contendo água, componentes voláteis e elementos menores, os quais não se incorporam nos 

minerais comuns das rochas ígneas. A pressão dos voláteis forneceu a força impulsora para injetar o 

líquido ao longo das superfícies de menor resistência nas rochas circunvizinhas. 

Ginsburg (1971) destacou a evolução geoquímica no processo pegmatítico, dando ênfase à 

mudança de composição química e à importância dos álcalis nas sucessivas etapas do processo. Os 

elementos cálcio e sódio predominam no início do processo, entrando na estrutura cristalina para 

formar os minerais de plagioclásios. No decorrer da evolução do processo geoquímico, os elementos 

alcalinos (Na e K) vão aumentando em relação aos elementos cálcio e sódio, resultando na formação 

dos feldspatos potássico-sódicos (pertíticos).  

Após o término do processo de cristalização, os elementos sódio e potássio estão separados. O 

sódio entra na estrutura da albita, enquanto que o potássio incorpora-se nas micas claras tardias 

(muscovita rica em lítio e/ou lepidolita). Estes minerais fazem parte da composição mineralógica dos 

corpos de substituição. 
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3.2.2. Origem anatética  

Černý (1982) definiu que a maioria dos pegmatitos formados em grandes profundidades são 

de origem anatética, sendo gerados por remobilização crustal. Deste modo, os pegmatitos estariam 

vinculados aos processos geradores de leucossomas em terrenos migmatíticos, dominados pela fácies 

metamórfica granulítica, e de um modo geral, são relativamente notáveis os teores altos de cálcio, 

bário e estrôncio, embora que, seja incipiente o fracionamento de álcalis raros. 

Segundo o mesmo autor, os corpos pegmatíticos correspondem, em sua composição global, à 

composição dos granitos alcalinos, supersaturados em SiO2. Portanto, nos processos de remobilização 

crustal por anatexia, o material pegmatítico é um dos primeiros a ser formado. Segundo Fersman 

(1931 in Souza 1999) a palingênese de sedimentos pode produzir uma fusão correspondente, 

quimicamente, à mistura de quartzo, feldspato potássico e muscovita, sendo provável que muitos 

pegmatitos simples tenham essa origem. 

3.3. ESTRUTURA INTERNA E ZONAMENTO DE CORPOS PEGMATÍTICOS 

Johnston Jr. (1945 in Guimarães 1965), adotou o conceito estrutural de zoneamento quando 

descreveu os pegmatitos do Nordeste do Brasil, classificando-os em homogêneos e heterogêneos. 

Cameron et al. (1949 in Souza 1999) sistematizaram, em obra clássica, as noções de estruturas obtidas 

nos estudos dos pegmatitos norte-americanos. 

Devido a complexidade estrutural dos pegmatitos, vários pesquisadores estabeleceram 

conceitos fundamentais de zoneamento interno relacionado com os corpos pegmatíticos. Deste modo, 

os pegmatitos foram classificados em zonados e não zonados, em função dos diferentes minerais 

encontrados no interior dos corpos e as suas diferentes características texturais.  

De acordo com Cameron et al. (1949) e Heinrich (1953), a estrutura interna dos pegmatitos 

zonados foi subdividida em três partes principais, ou seja: 

1 - Zonas de Cristalização Primária: zonas formadas por sucessivas camadas concêntricas em 

relação ao núcleo, diferenciando-se pela composição mineralógica, textural ou ambos. Em relação 

aos contatos entre as mesmas, estes são geralmente gradacionais, ou seja, as características da 

rocha ígnea passam gradativamente às características da rocha encaixante.  

Cameron et al. (1949 in Souza 1999) propuseram a seguinte classificação para as quatro 

zonas: 

 Zona de Borda ou Marginal: caracteriza-se pela espessura fina (poucos centímetros ou menos) 

e pela textura aplítica na maioria dos pegmatitos. Em alguns depósitos, não é reconhecida. A 

mineralogia essencial desta zona inclui feldspato, quartzo e muscovita de granulação fina. Os 
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minerais acessórios são constituídos pelo berilo, turmalina, granada ou alguns minerais de 

espécies raras. Os constituintes metálicos estão ausentes nesta zona;  

 Zona Mural: caracteriza-se pela granulação grossa e maior espessura do que a zona de borda. 

É bem desenvolvida em muitos pegmatitos e ausente em outros. A zona mural é, por sua vez, 

geralmente, de granulação mais fina do que a zona intermediária e o núcleo. A mineralogia 

presente nesta zona é constituída por plagioclásio, estrutura pertita, quartzo, muscovita e 

turmalina. Biotita, apatita (e outros fosfatos), columbita-tantalita, granada e berilo são menos 

comuns. Ocorre intercrescimento gráfico entre feldspato (microclínio) e quartzo, 

apresentando-se em canalículos sinuosos em forma de desenhos cuneiformes. Constituintes 

metálicos de valor econômico podem estar presentes em poucos depósitos. Micas e berilo são 

os principais minerais econômicos da zona mural. Essa zona, geralmente, marca o local mais 

interno de ocorrência de granada;  

 Zona Intermediária: esta zona fica localizada entre a zona mural e o núcleo. Costuma ser a 

mais desenvolvida do pegmatito, não se comportando como uma unidade homogênea. Inclui a 

maior concentração de minerais metálicos. A maioria dos pegmatitos não apresenta zona 

intermediária, enquanto que, em outros, possuem cinco ou seis subdivisões da zona 

intermediária. As subzonas intermediárias são observadas por suas variedades mineralógicas 

e, ocasionalmente, por cristais gigantes (berilo, apatita, turmalina etc.), contudo, os minerais 

mais presentes são: quartzo, plagioclásio e mica. Nesta zona, os minerais de urânio, tório, lítio, 

césio, nióbio, tântalo e metais de terras raras costumam acumular-se. Normalmente, o berilo é 

encontrado nas porções mais externas dessa zona, enquanto que, os minerais de lítio ocorrem 

entre a porção interna e o núcleo;  

 Núcleo: está localizado na parte central do corpo pegmatítico e pode ser descontínuo em 

relação ao eixo central. É frequentemente constituído por uma massa sólida de quartzo branco, 

estéril; quartzo com plagioclásio; quartzo com grandes cristais de turmalina e espodumênio; e 

quartzo de alta pureza. Ordinariamente, o núcleo é estéril de minerais metálicos, embora haja 

exceções.  

2 - Corpos de Substituição: ocorrem os minerais provenientes da substituição metassomática, estes 

corpos são formados por albita lamelar, mica muitas vezes microcristalina, lepidolita, 

espodumênio, petalita, pollucita, minerais gemológicos (turmalinas coradas, espodumênios, 

topázio, etc). São formados predominantemente pelas substituições mineralógicas de unidades 

preexistentes; 
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3 - Preenchimentos de Fraturas: consistem dos preenchimentos de minerais nas fraturas em 

unidades preexistentes, apresentando-se, geralmente, em formas tabulares. 

Todas as descrições citadas nos itens acima em relação a estrutura interna dos pegmatitos 

zonados propostas por Cameron et al. (1949), bem como as classificações para as quatro zonas de 

cristalização, são ilustradas na Figura 3.1: 

 

Figura 3.1: Representação da estruturação interna básica dos corpos pegmatíticos zonados e a relação entre as 

zonas (Newman Carvalho 2004). 

3.4. MINERALOGIA DE PEGMATITOS 

Segundo Černý (1991), a maior parte dos minerais encontrados nos pegmatitos pertence a três 

classes predominantes: silicatos, fosfatos e óxidos. Os minerais fundamentais na formação do 

pegmatito são relativamente simples, sendo denominados de minerais essenciais. Entretanto, a 
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paragênese de um pegmatito altamente fracionado de um subtipo complexo pode exceder a centenas 

de minerais. Segundo o mesmo autor, esta diversidade é realçada pelas fases enriquecidas em 

componentes voláteis de grande mobilidade (F2, B2O3, H2O) e álcalis raros (Li, Rb, Cs) e uma ampla 

variedade de minerais acessórios, portadores de elementos traços, litófilos, caracterizando os 

chamados pegmatitos de elementos raros.  

3.4.1. Minerais essenciais  

Os pegmatitos apresentam como minerais essenciais o quartzo, feldspato potássico (ortoclásio 

e microclina), plagioclásio albítico (albita), mica (muscovita, lepidolita e biotita). 

3.4.2. Minerais acessórios 

Segundo Černý (1991) os pegmatitos apresentam como minerais acessórios os minerais de 

lítio (lepidolita, zinnwaldita, espodumênio, ambligonita, petalita, eucriptita, trifilita e litiofilita); 

minerais de berílio (berilo, crisoberilo e fenaquita); minerais de césio (pollucita e alanita); minerais de 

boro (turmalina); minerais de fósforo (apatita, arrojadita e triplita); minerais de nióbio e tântalo 

(columbita, tantalita e microlita); minerais de estanho (cassiterita); minerais de zircônio (zircão); 

minerais de enxofre (galena, esfalerita, calcosita associada à malaquita e azurita); minerais de urânio 

(uraninita, pechblenda e gummita); minerais de terras raras (monazita, fergusonita, samarskita, 

policrasita e itrocrasita). 

Cameron et al. (1949) estabeleceram uma sequência de cristalização e uma associação 

mineralógica em vários níveis dos pegmatitos. Grande parte desses corpos exibem zonas concêntricas, 

diferenciando-se pela textura e mineralogia. A sequência dessas zonas, da parte mais externa para o 

núcleo, compreende onze associações mineralógicas, que estão descritas na Tabela 3.2. Na referida 

tabela percebe-se que as associações mineralógicas mais comuns são compostas, basicamente, por 

plagioclásio, feldspato e quartzo ou combinações desses minerais com biotita, muscovita, ambligonita, 

espodumênio e lepidolita. Os minerais acessórios não foram demonstrados por razão de simplicidade. 

A sequência da tabela raramente encontra-se integralmente representada num único pegmatito. 
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Tabela 3.2: Associações mineralógicas encontradas em pegmatitos zonados (Cameron et al 1949).  

Zonas Associações Mineralógicas 

1 Plagioclásio + quartzo + muscovita; 

2 Plagioclásio + quartzo; 

3 Quartzo + pertita + plagioclásio (± muscovita, ± biotita); 

4 Pertita + quartzo; 

5 Pertita + quartzo + plagioclásio + ambligonita + espodumênio; 

6 Albita + quartzo + espodumênio; 

7 Quartzo + espodumênio; 

8 Lepidolita + albita + quartzo; 

9 Quartzo + microclina; 

10 Microclina + albita + quartzo + micas litiníferas; 

11 Núcleo de quartzo. 

 

3.5. CLASSIFICAÇÃO DE PEGMATITOS 

A classificação de pegmatitos é muito numerosa e variada, levando em consideração vários 

aspectos, como: mineralogia, composição química, gênese, textura, estrutura interna, disposição em 

relação as encaixantes, forma, tamanho, etc. Foram demonstrados neste trabalho alguns dos sistemas 

de classificação encontrados na literatura. 

3.5.1. Classificação baseada na estrutura interna e mineralogia  

Segundo Souza (1999), esta classificação foi elaborada por Fersman (1931) e sistematizada 

em estrutura zonada por Cameron et al. (1949). Os pegmatitos foram classificados em dois tipos: 

pegmatitos homogêneos ou simples e pegmatitos heterogêneos ou complexos.  
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Os pegmatitos homogêneos ou simples são corpos constituídos essencialmente por quartzo, 

feldspatos alcalinos (microclina e plagioclásio sódico) e micas (muscovita e/ou biotita). A Figura 3.2 

(Cameron et al. 1949) ilustra de maneira simples e objetiva o modo como este tipo de pegmatito exibe 

uma textura uniforme que vai desde à zona marginal até ao núcleo. Geralmente, não apresentam 

interesse econômico para elementos raros, porém, podem ser lavrados para caulim, feldspato e micas 

e, excepcionalmente, minerais de lítio podem ser lavrados. 

 

 

 

Figura 3.2: Pegmatito homogêneo. Modificado de Cameron et al. (1949). 

Os pegmatitos heterogêneos ou complexos são constituídos por quartzo, feldspatos, micas e 

minerais raros em considerável quantidade, apresentando as seguintes variedades: lepidolita, 

espodumênio, turmalina, topázio, cassiterita, berilo, tantalita, columbita, zircão, uraninita, torita, 

apatita, ambligonita etc. Caracterizam-se por apresentar estrutura zonada, com um elevado grau de 

diferenciação mineralógica. Cada zona é tipificada por uma assembleia mineralógica bem definida, 

ligada a uma textura particular (Figura 3.3). 

 

 

Figura 3.3: Pegmatito heterogêneo. Modificado de Cameron et al. (1949). 
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Rolff (1945 in Lima 2002) apresentou a concepção do termo pegmatito misto, onde este é 

intermediário entre o homogêneo e o heterogêneo e apresenta bolsões de quartzo, ao invés de núcleos 

individualizados, localizados na massa pegmatítica semelhante à Zona 2 dos pegmatitos heterogêneos. 

Em torno desses bolsões existe uma zona semelhante à Zona 3 dos pegmatitos heterogêneos (Figura 

3.4). 

 

 

Figura 3.4: Pegmatito misto. Modificado de Cameron et al. (1949). 

3.5.2. Classificação baseada na petrogênese e geoquímica  

Os pegmatitos graníticos de elementos raros foram divididos por Ginsburg et al. (1979) e 

Ginsburg (1984) em quatro classes, caracterizando quatro ambientes crustais de formação, baseando-

se na petrogênese e geoquímica das formações pegmatíticas: 

1. Pegmatitos abissais: apresentam-se inseridos em ambientes metamórficos de alto grau (fácies 

anfibolito alto a granulito). São corpos autóctones e derivados da fusão parcial de rochas 

metamórficas encaixantes, sob condições de temperatura variando de 700 a 800 °C, pressão 

entre 5 a 8 kbar e profundidade em torno de 17 a 27 km. Estes pegmatitos não têm relação 

com granitos e representam os primeiros mobilizados da anatexia crustal. Localmente estão 

enriquecidos em urânio, tório, titânio, nióbio, molibdênio, zircônio e elementos de terras raras 

(ETR); 

2. Pegmatitos Muscovíticos: são corpos típicos de ambiente de metamorfismo barrowiano de 

alta pressão, sendo encaixados nos micaxistos de fácies almandina-estaurolita, subfácies 

cianita-almandina de Winkler (1967). Originam-se por processos anatéticos e/ou 

fracionamento restrito de granitos primitivos, mais ou menos autóctones, sob condições de 

temperatura entre 580 a 650 °C, pressão variando de 4 a 6 kbar e profundidade de 13 a 20 km. 

Estes pegmatitos localizam-se nas proximidades do foco da sua geração por anatexia crustal. 
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Contêm depósitos econômicos de muscovita e feldspato potássico e apresentam minerais 

acessórios portadores de lítio, berílio, urânio, tório, titânio, nióbio, tântalo e elementos de 

terras raras (ETR);  

3. Pegmatitos portadores de elementos raros: situam-se nas formações com metamorfismo do 

tipo Abukuma de baixa pressão, gerados por fracionamento de granitos alóctones 

diferenciados. Os pegmatitos estão encaixados em rochas de fácies xisto verde a anfibolito, 

com subfácies andaluzita + cordierita + muscovita de Winkler (1967), sob condição de 

temperatura entre 500 a 650 °C, pressão variando de 2 a 4 kbar e profundidade de 7 a 13 km. 

Os elementos raros característicos desta classe de pegmatitos são lítio, rubídio, césio, berílio, 

gálio, estanho, háfnio, nióbio, tântalo, zircônio, urânio, tório, titânio, bismuto e molibdênio, 

com ou sem quantidades significativas de boro, fósforo e/ou flúor são típicos dessa classe. 

Esta classe ainda pode ser subdividida em 5 tipos:          

a) Tipo gadolinita: enriquecido em Be, Y, ETR, Nb ≥ Ta, Ti, U e Th; 

b) Tipo berilo-columbita: enriquecido em Be, Nb ≥ ou < Ta, ± (Sn, ETR, P, e ± B); 

c) Tipo complexo e zonado: enriquecido em Li, Rb, Cs, Be, Ta > Nb, Sn, B e ± P; 

d) Tipo homogêneo e mineralizado em espodumênio: enriquecido em Li, Be, Nb, ≥ Ta e ± Sn; 

e) Tipo lepidolita: enriquecido em F, Li, Rb, Be, Ta > Nb, Sn e ± Cs.                                           

4. Pegmatitos Miarolíticos: estes pegmatitos estão localizados em ambientes epizonais a 

subvulcânicos, confinados às cúpulas de granitos alóctones, ocasionalmente do tipo 

hipersolvus, ou então, encaixados nas rochas de baixo grau metamórfico, onde estes granitos 

estão intrudidos. Ocorrem em forma de veios, preenchendo as fraturas ou em bolsões situados 

dentro dos granitos geradores, consolidando-se num ambiente de pressão entre 1 a 2 kbar e 

profundidade variando entre 3 a 6 km. Em suas cavidades, pode cristalizar o quartzo 

piezoelétrico, fluorita óptica, minerais gemológicos e minerais enriquecidos de elementos 

raros, tais como: urânio, tório, berílio, titânio, zircônio, nióbio, tântalo, flúor e terras raras.  

Estudos feitos por Černý (1991) sobre pegmatitos graníticos raros propõem uma nova divisão 

em três novas famílias: 

1 - complexo (a berilo e albita – a espodumênio e albita);  

2 - elementos raros;  

3 - mistos (mistura de complexo a berilo e albita/elementos raros).  

Essa nova classificação foi baseada em critérios definidos levando em consideração a 

composição total, estrutura interna, assinatura geoquímica de minerais acessórios, pressão e 
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temperatura de cristalização. O ambiente geológico, competência de rochas envolventes, 

profundidade, regimes metamórficos e tectônicos são elementos fundamentais para proporcionar a 

existência desse novo tipo e subtipos de pegmatitos.  

3.5.3. Classificação baseada em critério de elementos raros  

A classificação de pegmatitos enriquecidos por elementos raros está sumarizada na Tabela 3.3, 

sendo revisada e subdividida por Černý (1982). Ele definiu cinco tipos de pegmatitos, utilizando a 

relação de abundância entre feldspato potássico, plagioclásio, albita, biotita, muscovita e lepidolita. Os 

cinco tipos foram, por sua vez, subdivididos em dez subtipos de pegmatitos, tendo por base as suas 

assinaturas geoquímicas. Os minerais típicos que ocorrem nestes vários tipos são: alanita, monazita, 

berilo, gadolinita, fergusonita, euxenita, topázio, columbita, tantalita, triplita, trifilita, espodumênio, 

lepidolita, pollucita, petalita, microlita e cassiterita. 

Conforme Černý (1982), os pegmatitos a terras raras, principalmente, o subtipo gadolinita, 

relacionam-se com os granitos derivados da crosta inferior depletada, sendo comumente anorogênicos. 

Por outro lado, os outros tipos de pegmatitos foram gerados a partir de granitos peraluminosos, tardi-

tectônicos, mobilizados da crosta superior não depletada. 

        Tabela 3.3: Classificação dos pegmatitos graníticos da classe dos elementos raros (Černý 1982). 
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3.6. O DISTRITO PEGMATÍTICO DE CONSELHEIRO PENA 

O Distrito Pegmatítico de Conselheiro Pena abrange os municípios de Conselheiro Pena, 

Galileia, Divino das Laranjeiras, Mendes Pimentel, Mantena e Aimorés. Cerca de aproximadamente 

85% dos pegmatitos desta região encontram-se encaixados nos biotita-quartzo xistos da Formação São 

Tomé, 10 % aproximadamente nos Granitos Urucum e mais raramente aproximadamente 5% nos 

Tonalitos Galileia (Scholz 2006). 

Segundo o mesmo autor, a maior parte destes pegmatitos graníticos possui mineralogia 

característica a corpos diferenciados. O zonamento raramente está bem marcado sendo, geralmente, 

inexistente.  

Na região de Divino das Laranjeiras-Mendes Pimentel são conhecidos mais de 60 corpos 

pegmatíticos em um quadrilátero de aproximadamente 400 km
2
. Na região da Serra do Urucum são 

conhecidos, aproximadamente, 20 corpos pegmatíticos, alguns destes encaixados nos Granitos 

Urucum. Apresentam-se sem zonamento característico, entretanto possuem zonas em menor escala 

com variação textural e composicional (Chaves et al. 2005).  

Os principais constituintes minerais são: quartzo, feldspatos (microclina e albita), muscovita, 

minerais de lítio como a lepidolita, ambligonita-montebrasita, trifilita-litiofilita e mais raramente 

espodumênio. Os minerais do grupo da turmalina são comuns, sendo que ocasionalmente fazem parte 

da mineralogia principal (Addad et al. 2000 e 2001).  

Segundo Scholz (2006), a mineralogia acessória é representada por um grande número de 

fosfatos de origem tardia e/ou hidrotermal como a roscherita, brazilianita, childrenita-eosforita, 

tavorita, jahnsita, barbosalita, crandalita, fosfosiderita, moraesita, gormanita, souzalita-lazulita, 

berilonita, herderita-hidroxil-herderita, vivianita, frondelita-rockbridgeita, autunita, zanaziita, 

arrojadita, berlinita, bermanita, cyrilovita, purpurita-heterosita, dufrenita e hureaulita. Além destes, 

ocorrem carbonatos como mangano-siderita, calcita, sulfetos como pirita, arsenopirita e calcopirita e 

outros minerais de Be, Ta, Nb, U e Sn. 

Os pegmatitos heterogêneos, ou zonados, são os que registram o maior volume de produção de 

minerais metalíferos, gemológicos, micas e de feldspatos nobres para fins cerâmicos e indústria de 

vidros. Entretanto, pegmatitos homogêneos ou simples tendem a apresentar mineralizações 

disseminadas, demandando maior mecanização dos procedimentos de lavra. 

A maior parte dos pegmatitos do Distrito de Conselheiro Pena apresenta minerais de lítio, 

podendo conter trifilita, montebrasita ou espodumênio.  
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3.6.1. Classificação e Mineralogia dos Pegmatitos amostrados 

De uma maneira geral, os corpos pegmatitos amostrados no presente trabalho encontram-se 

intrudidos nos xistos da Formação São Tomé, sendo paralelos à xistosidade (Tabela 3.4). Apresentam 

dimensões variando de 1 m a dezenas de metros, exibindo forma lenticular e zonamento. De acordo 

com a classificação de Černý (1991) podem ser classificados como ricos em elementos raros. 

Boa parte dos afloramentos é possível observar veios pegmatíticos compostos por quartzo, 

feldspato, biotita, muscovita e granada, com apatita e turmalina subordinadas. A presença de colúvios 

com fragmentos de pegmatito, quartzo e muscovita é frequente.  

  Tabela 3.4: Características dos corpos pegmatíticos alvo de estudo. 

Corpo Pegmatítico  

(Coordenadas Geográficas) 

 

Encaixante 

 

Forma 

 

Tamanho 

 

Zonas 

 

 

Mineralogia 

Principal 

 

 

Lavra Boa Esperança 

 

18°46'55.18"S 

 

41°29'19.26"O 

 

 

 

 

Xisto São 

Tomé 

 

 

 

 

Lenticular 

 

 

 

 

 

Médio 

 

 

 

 

 

Marginal 

 

Mural 

 

Intermediária 

 

Núcleo 

 

 

 

Feldspato 

potássico, 

quartzo, 

muscovita, 

fosfatos de Be e 

Li e apatita. 

 

Pegmatito Córrego Boa Vista I 

 

19° 4'47.15"S 

 

41°30'40.57"O 

 

 

 

Xisto São 

Tomé 

 

 

 

Lenticular 

 

 

 

 

Grande 

 

 

 

 

 

Marginal 

 

Mural 

 

Intermediária 

 

Núcleo 

 

 

 

Feldspato 

potássico, 

quartzo e 

fosfatos (Scholz 

et al. 2011). 

 

Pegmatito Sem Nome / Aldeia 

Krenak 

 

19°12'29.67"S 

 

41°21'41.56"O 

 

 

 

Xisto São 

Tomé 

 

 

 

Lenticular 

 

 

 

 

Médio 

 

 

 

 

 

Marginal 

 

Mural 

 

Intermediária 

 

Núcleo 

 

 

 

Feldspato 

potássico, 

quartzo, 

muscovita. 

Lavra do Itatiaia 

 

19°11'55.11"S 

 

41°26'42.22"O 

 

 

 

Xisto São 

Tomé 

 

 

 

Lenticular 

 

 

 

 

Médio 

 

 

 

 

 

Marginal 

 

Mural 

 

Intermediária 

 

Núcleo 

 

 

 

Feldspato 

potássico, 

quartzo, albita, 

turmalina, 

tantalita. 
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CAPÍTULO 4 

     FELDSPATO: CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

4.1. INTRODUÇÃO 

O nome feldspato tem sua origem no alemão Feld (campo) e Spath (pedra), ou seja, pedra do 

campo (Machado et al. 2000). É o grupo mineral mais abundante na natureza, correspondendo a cerca 

de 60% da crosta terrestre. São constituídos por silicato de alumínio contendo teores variados de K, 

Na, Ca e raramente Ba entre os seus membros. São encontrados em rochas ígneas, metamórficas e 

sedimentares, sendo que os pegmatitos graníticos são uma das principais fontes dos minerais deste 

grupo (Tavares et al. 2005). 

A literatura especializada sobre os feldspatos é muito extensa, ela constitui uma grande 

porcentagem da documentação sobre mineralogia. Neste capítulo foi feito uma síntese dos feldspatos 

em relação as suas propriedades físicas, mineralogia, características gerais de ordem química e 

estrutural. 

4.2. PROPRIEDADES FÍSICAS 

Neste tópico é descrito, de uma maneira geral, as propriedades físicas do grupo do feldspato, e 

em tópicos posteriores estas propriedades e suas variações são relacionadas com os tipos diferentes de 

minerais presentes deste grupo. 

Dentre as propriedades físicas do grupo do feldspato, a cor é uma das propriedades mais 

variáveis, trata-se, portanto de um mineral alocromático. Isto é consequência da existência de grandes 

volumes de espaços vazios em sua estrutura interna, permitindo desta forma a ocorrência de vários 

elementos nestes sítios (Lira et al. 2013).  

De acordo com Klein & Dutrow (2008), os feldspatos podem apresentar cores que vão desde o 

branco ao róseo. O ortoclásio, por exemplo, costuma ser incolor, branco, cinza ou róseo; a microclina 

pode ser branco, amarelo-pálido ou verde (amazonita); e os plagioclásios podem apresentar várias 

cores, porém, apresentam a cor branca ou a cinza com maior frequência. 

Um caso especial em relação à cor dos feldspatos é o fenômeno físico de labradorescência, o 

qual ocorre na labradorita (plagioclásio rico em cálcio), segundo Evangelista (2002), este fenômeno é 

caracterizado por reflexos coloridos em tonalidades azuladas a esverdeadas no interior do cristal. De 

acordo com o mesmo autor, esse fenômeno se deve à difração da luz em lamelas de espessura inferior 

ao comprimento de onda da luz visível, onde as cores produzidas dependem do ângulo de incidência 

da luz e da espessura das lamelas.  
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De acordo com Dana (1978), a dureza relativa apresenta variação entre 6,0 a 6,5. Sendo assim, 

um mineral de boa resistência ao risco, garantindo sua utilização também como gema. Quanto à 

densidade relativa apresentam uma densidade média que varia de 2,55 a 2,76. Segundo o mesmo 

autor, a clivagem é perfeita em duas direções formando ângulos de 90º ou próximo deste valor e 

quanto ao brilho é vítreo a nacarado. 

4.3. MINERALOGIA DOS FELDSPATOS 

De uma maneira geral, pode-se dizer que as composições químicas dos feldspatos permitem 

classifica-los de acordo com o sistema ternário, onde os principais minerais são: 

- ortoclásio / microclina (KAlSi3O8); 

- albita (NaAlSi3O8); 

- anortita (CaAl2Si2O8). 

Os feldspatos de bário, celsiana (BaAl2Si2O8) e hialofana (K,Ba)(Al,Si)2Si2O8 são 

relativamente raros, devido à isso, não serão abordados nos tópicos posteriores.  

De acordo com Deer et al. (1966), o grupo do feldspato é subdividido em dois subgrupos em 

função das diferenças dos tipos de álcalis predominantes e estrutura cristalina: 

1. Feldspatos alcalinos ou álcali-feldspatos: são os constituintes entre o feldspato potássico e a 

albita (KAlSi3O – NaAlSi3O8); 

2. Plagioclásios ou feldspatos sódico-cálcicos: membros com composições químicas entre 

anortita e albita (CaAl2Si2O8 – NaAlSi3O8). 

Porém, para um bom entendimento da relação entre os minerais do grupo do feldspato, além 

da caracterização química e estrutural, é importante caracterizá-los também em relação à temperatura 

de cristalização e a história térmica, pois, os feldspatos preservam em suas estruturas as características 

da temperatura na qual foram formados. 

Segundo Klein & Dutrow (2008), em geral, os feldspatos que resfriam rapidamente após a 

cristalização em alta temperatura apresentam uma distribuição desordenada de Al-Si (alto estado 

estrutural), e aqueles feldspatos que resfriam muito lentamente a partir de altas temperaturas ou os que 

cristalizaram em baixas temperaturas geralmente apresentam uma distribuição ordenada de Al-Si 

(baixo estado estrutural). 

A albita (Ab) e o ortoclásio (Or) formam uma série descontínua em baixas temperaturas e 

contínua em altas temperaturas, ou seja, mostram um amplo intervalo de imiscibilidade para 
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temperaturas inferiores a aproximadamente 650 ºC e uma extensa região de solução sólida completa 

entre o ortoclásio (Or) e a albita (Ab) acima de 700 ºC (Figura 4.1). 

Para Oliveira (2001), a taxa de resfriamento pode ser o fator essencial na determinação da fase 

preservada no produto resfriado. Na figura 4.1 é possível observar que os minerais envolvidos têm 

composições variando entre a do feldspato potássico puro e a do feldspato sódico puro. Em altas 

temperaturas existe também solução sólida completa entre os termos extremos albita e anortita (série 

dos plagioclásios).  

 

Figura 4.1: (A) O sistema ternário KAlSi3O8 – NaAlSi3O8 –  CaAl2Si2O8 ilustrando a nomenclatura dos 

plagioclásios e dos feldspatos alcalinos de alta temperatura; (B) Extensão da solução sólida no sistema Or–Ab–

An para PH2O = 1.000 bares como determinado por Seck. Adaptado de Klein & Dutrow (2008).  

4.3.1. Feldspato Potássico (Feldspatos Alcalinos) 

O subgrupo dos feldspatos alcalinos (KAlSi3O8 – NaAlSi3O8) incluem os minerais: ortoclásio, 

microclina, sanidina e anortoclásio.  

Segundo Deer et al. (1966), os membros, cujas estruturas correspondem às temperaturas mais 

baixas de cristalização, monoclínicos, denominam-se ortoclásio. Já os feldspatos potássicos, 

monoclínicos e de elevadas temperaturas de cristalização denominam-se sanidinas, e os feldspatos 

potássicos de mais baixa temperatura, triclínicos, denominam-se microclina.  

A tabela 4.1 reúne uma síntese das características químicas, físicas, estruturais, e alguns dos 

usos e formas de ocorrência dos feldspatos alcalinos. 
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  Tabela 4.1: Características gerais dos feldspatos alcalinos (adaptado de Deer et al. 1966). 

 Ortoclásio Microclina Sanidina 

Fórmula Química KAlSi3O8 KAlSi3O8 (K,Na)(Si,Al)4O8 

 

Composição 

    16,92 % K20 

    18,32 % Al2O3 

    64,76 % SiO2 

    16,92 % K20 

    18,32 % Al2O3 

    64,76 % SiO2 

   12,88 % K20 

   2,82 % Na20 

   18,59 % Al2O3 

   65,71 % SiO2 

Cristalografia / 

Classe 

Monoclínico / 

Prismática 

Triclínico / Pinacoidal Monoclínico / 

Prismática 

Hábito Prismático Prismático Prismático  

Clivagem {001} Perfeita e 

{010} Boa 

{001} Perfeita e {010} 

Boa 

{001} Perfeita e 

{010} Boa 

Dureza 6,0 – 6,5 6,0 – 6,5 6,0 – 6,5 

Densidade 

Relativa 

2,56 2,56 2,56 – 2,62 

 

Ocorrência 

Rochas ígneas 

(intrusivas e 

extrusivas) e 

metamórficas 

Pegmatitos graníticos, 

rochas hidrotermais e 

metamórficas. 

Rochas 

magmáticas 

félsicas 

 

Usos 

Indústria de 

cerâmica, 

abrasivos, britas, 

uso gemológico. 

Indústria de cerâmica 

(louças e porcelanas), 

indústria vidreira, 

adubo potássico e uso 

gemológico. 

Indústria de 

cerâmica, 

vidreira, adubo 

potássico e uso 

gemológico. 

 

Segundo Machado et al. (2000), como as moléculas de albita e ortoclásio apenas exibem 

solução sólida a altas temperaturas, com o resfriamento dos minerais ocorre a exsolução, uma vez que 

o K e Na, que em temperaturas elevadas, se encontram distribuídos aleatoriamente de maneira 

homogênea na estrutura cristalina. Deste modo, a fase de solução sólida original se separa (isto é, 

segrega, de forma que um mineral homogêneo se separa em dois ou mais minerais diferentes) para 

formar uma mistura entre si de duas fases. Esta separação pode resultar filetes, filmes ou delgadas 

camadas de albita em um cristal de ortoclásio hospedeiro, gerando desta forma as pertitas. 

De acordo com Lira et al. (2013), a pertita é o nome aplicado corretamente às misturas íntimas 

em que o feldspato potássico predomina sobre o plagioclásio, enquanto antipertita é o nome dado às 

misturas íntimas em que o componente plagioclásio é predominante. As pertitas são comuns, enquanto 

antipertitas são relativamente raras. 
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4.3.2. Feldspato Sódico-Cálcico / Plagioclásios 

O subgrupo dos feldspatos plagioclásios incluem membros da série da solução sólida de albita 

- anortita (NaAlSi3O8 – CaAl2Si2O8): albita, oligoclásio, andesina, labradorita, bytownita e anortita. 

Esta série é designada em termos das frações dos componentes albítico (Ab) e anortítico (Na) 

existentes em cada mineral intermediário, uma vez que Ab mais An devem sempre somar 100 (Tabela 

4.2). 

Tabela 4.2: Série dos plagioclásios (Luz et al. 2008). 

Mineral Percentagem de albita  Percentagem de anortita 

Albita 100 - 90 0 – 10 

Oligoclásio 90 - 70 10 – 30 

Andesina 70 - 50 30 – 50 

Labradorita 50 - 30 50 – 70 

Bytownita 30 - 10 70 – 90 

Anortita 10 - 0 90 – 100 

 

É importante ressaltar que a albita (NaAlSi3O8) pertence aos dois subgrupos dos feldspatos, 

porém, geralmente por comodidade é descrita na literatura como plagioclásio. A tabela 4.3 reune uma 

síntese das características químicas, físicas, estruturais, e alguns dos usos e formas de ocorrência dos 

plagioclásios.  
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Tabela 4.3: Características gerais dos plagioclásios (adaptado de Deer et al. 1992). 

 Albita Oligoclásio Andesina Labradorita Bytownita Anortita 

Fórmula 

Química 

NaAlSi3O8 (Na,Ca)(Si,Al)4O8 CaAl2Si2O8 

 

Composição 

 

11,19 % Na2O 

1,07 % CaO 

20,35 % Al2O3 

67,39 % SiO2 

 

9,34 % Na2O 

4,23 % CaO  

23,05 % Al2O3 

63,38 % SiO2 

 

6,92 % Na2O      

8,35 % CaO  

26,57 % Al2O3 

58,16 % SiO2 

 

4,56 % Na2O 

12,38 % CaO  

30,01 % Al2O3 

53,05 % SiO2 

 

2,25 % Na2O    

16,31 % CaO  

33,37 % Al2O3 

48,07 % SiO2 

 

0,56 % Na2O    

19,20 % CaO  

35,84 % Al2O3 

44,40 % SiO2 

Cristalografia / 

Classe 

Triclínico / 

Pinacoidal 

Triclínico / 

Pinacoidal 

Triclínico / 

Pinacoidal 

Triclínico / 

Pinacoidal 

Triclínico / 

Pinacoidal 

Triclínico / 

Pinacoidal 

Hábito Prismático Prismático Tabular Prismático Tabular Tabular 

Clivagem {001} Perfeita 

e {010} Boa 

{001} Perfeita e 

{010} Boa 

{001} Perfeita e 

{010} Boa 

{001} Perfeita, 

{010} Boa e 

{110} Distinta 

{001} Perfeita 

e {010} Boa 

{001} Perfeita 

e {010} Boa 

Dureza 6,0 – 6,5 6,0 – 6,5 6,0 6,0 – 6,5 6,0 – 6,5 6,0 

Densidade 

Relativa 

2,62 2,64 – 2,66 2,66 – 2,68 2,68 – 2,71 2,7 – 2,72 2,72 – 2,75 

 

 

Ocorrência 

 

Rochas 

magmáticas, 

principalmente 

em pegmatitos. 

 

Rochas 

magmáticas, 

principalmente 

em pegmatitos. 

 

Rochas 

metamórficas e 

magmáticas 

 

Rochas 

metamórficas e 

magmáticas 

 

Rochas 

metamórficas e 

magmáticas 

 

Rochas 

metamórficas e 

magmáticas 

 

Usos 

Indústria de 

vidro e 

porcelanato. 

Indústria de 

vidro e 

porcelanato. 

Indústria de 

cerâmica. 

Indústria de 

cerâmica e uso 

gemológico. 

Indústria de 

vidro e 

porcelanato. 

Indústria de 

cerâmica. 

 

4.4. CRISTALOGRAFIA DOS FELDSPATOS 

O grupo mineral do Feldspato pertence à classe dos silicatos, sendo da subclasse dos 

tectossilicatos. Os tectossilicatos são minerais formados por uma estrutura tridimensional de tetraedros 

de SiO4 ligados, onde todos os íons de oxigênio de cada tetraedro são compartilhados com os 

tetraedros vizinhos (Dana 1970).  

De acordo com o mesmo autor, alguns feldspatos se cristalizam nos sistema monoclínico e 

outros no triclínico, porém com semelhanças nos ângulos e nos hábitos cristalinos. Apresentam três 

clivagens principais, sendo perfeita na direção {001}, clivagem pinacoidal basal, e boa na direção 

{010}, clivagem pinacoidal lateral. Entre essas duas direções, apresentam ângulo de 90º ou 

aproximadamente 90º, entre estes planos de partição, que são facilmente notados.  
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O hábito desse grupo mineral pode variar de prismático e alongado paralelamente ao eixo a ou 

c, sendo achatado paralelamente ao pinacoide lateral, podendo também ser tabular e algumas vezes 

alongados em direção ao eixo b do cristal (Dana 1970). 

4.5. CRISTALOQUÍMICA DOS FELDSPATOS 

Segundo Ribbe (1975), os feldspatos são aluminosilicatos em que as estruturas são compostas 

por tetraedros de Al2O4 e SiO4 ligados num arranjo atômico e polimerizados tridimensionalmente 

(Figura 4.2).  

 

Figura 4.2: (a) Característica estrutural do mineral feldspático semelhante a um cristal tetraedo de 

empacotamento denso. (b) Representação esquemática da localização e orientação de cadeias tetragonais na 

estrutura dos feldspatos. Os pontos pretos representam a posição do Si e as linhas tracejadas localizam as 

ligações entre os tetraedos (Si, Al)O4 vizinhos (adaptado de Klein & Dutrow 2008). 

Segundo Smith (1974), a fórmula geral dos feldspatos pode ser escrita por M[T4O8], onde o 

complexo [T4O8]
< 0

 representa a unidade aniônica de repetição, dado que o silício e alumínio são os 

elementos mais importantes na crosta depois do oxigênio. Desta forma, na fórmula MT4O8 do 

feldspato, o M está representado pelo sódio, potássio, cálcio e bário e o T pelo silício e alumínio.           

De acordo com o mesmo autor, a substituição do silício pelo alumínio tende a ser equilibrada pela 

proporção dos cátions univalentes e bivalentes. A rede de aluminossilicatos é constituída por 

tetraedros ligados pelos vértices por átomos de oxigênio, onde cada oxigênio ocupa o vértice de dois 
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tetraedros adjacentes, enquanto que no centro de cada tetraedro é ocupado por um átomo de silício ou 

de alumínio, sendo denominado por T.  

Taylor (1933) determinou a estrutura da sanidina de alta temperatura (900 ºC - 1000 ºC), a 

partir desta pôde-se compreender melhor a estrutura dos outros feldspatos. Na sanidina, os átomos de 

alumínio podem estar distribuídos ao acaso, localizando desta forma nas quatro posições tetraédricas 

T1m, T1o, T2m e T2o. De acordo com o mesmo autor, este feldspato cristaliza-se no sistema 

monoclínico e a sua estrutura se apresenta desordenada em relação à razão Si : Al, porém, as estruturas 

polimórficas de baixa temperatura diferem da estrutura da sanidina, principalmente no grau de 

ordenamento Si : Al. 

Segundo Ribbe et al. (1994), as concentrações de Al nos sítios tetraédricos particulares 

resultam na perda de um eixo binário de rotação e um plano de simetria, com uma concomitante 

transição de simetria monoclínica para triclínica, desta forma, os dois sítios tetraédricos da fase 

monoclínica tornam-se quatro sítios tetraédricos simetricamente distintos, T1o, T1m, T2o e T2m. 

Portanto, o Al
+3 

tem tendência a ocupar preferencialmente as posições T1o e T1m, fazendo com que 

ocorra a probabilidade de encontrar o Al
+3 

nas duas posições T1 seja superior a 0,5. 

De acordo com o mesmo autor, estas estruturas correspondem ao mineral ortoclásio, que 

equivale à sanidina de baixa temperatura (600 ºC – 700 ºC), e com a diminuição da temperatura, a 

posição T1o passa ser a preferida e o feldspato potássico tende a possuir uma estrutura ordenada, a 

qual é típica da espécie mineral microclina, passando a simetria desta forma para triclínica.  

Portanto, de acordo com Papike & Cameron (1976), em síntese ocorre dois estados estruturais 

extremos de feldspato potássicos (KAlSi3O8), um deles é a sanidina de alta temperatura (900 ºC – 

1000 ºC) que possui estrutura cristalina monoclínica e apresenta uma distribuição Si – Al 

completamente desordenada, e o outro, a microclina, sendo de baixa temperatura (300 ºC – 400 ºC), 

triclínico e apresenta uma disposição ordenada de Si – Al.   

Segundo o mesmo autor, a microclina é portanto o polimorfo triclínico que possui máximo 

desvio da simetria monoclínica, e o ortoclásio é o polimorfo monoclínico que cristaliza em 

temperaturas intermediárias e apresenta distribuição parcialmente ordenada de Si – Al, e a transição 

monoclínico-triclínico aparentemente acontece entre 300 ºC e 500 ºC. 
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CAPÍTULO 5 

       FELDSPATO INDUSTRIAL 

 

5.1. INTRODUÇÃO 

Embora o feldspato exerça um papel fundamental na indústria cerâmica e vidreira, deve-se 

ressaltar que sua aplicação não se restringe somente a estes segmentos industriais. O feldspato também 

pode ser usado como: carga mineral nas indústrias de tintas, plásticos, borrachas, abrasivos leves; 

insumo na indústria de eletrodos para soldas; materiais para restaurações dentárias, entre outras 

aplicações.  

Outra importante aplicação é no ramo gemológico, apresentando numerosas variedades. No 

subgrupo do feldspato potássico as principais variedades são: a microclina de coloração verde, 

denominada gemologicamente amazonita; o ortoclásio (adularia) quando apresenta adularescência, 

denominado pedra-da-lua. Já no subgrupo dos plagioclásios as principais variedades são: a labradorita, 

a qual apresenta um jogo de cores (labradorescência) em tons metálicos brilhantes, gemologicamente 

denominada de espectrolita (labradorita finlandesa) que exibe bem definidas as cores espectrais; entre 

outros de ocorrências menos frequentes (Schumann 2006). 

 Porém, apesar dos feldspatos apresentarem todas estas aplicações citadas, um dos objetivos 

principais desta Dissertação é caracterizar os mesmos para aplicação na indústria cerâmica e vidreira, 

sendo assim, neste capítulo foi dado ênfase aos estudos bibliográficos de aplicação de feldspatos 

nestes dois segmentos industriais. 

5.2. BENEFICIAMENTO DE FELDSPATOS E PEGMATITOS  

Não faz parte dos objetivos desta Dissertação estudos aprofundados de beneficiamento 

mineral, devido a isto, neste tópico foi apenas demonstrado a importância e os objetivos desta 

poderosa ciência de aproveitamento racional de minerais, dando ênfase nos feldspatos presentes em 

pegmatitos. 

 O pegmatito pode apresentar vasta mineralogia acessória, sendo assim, os feldspatos 

provenientes deste tipo de rocha costumam estar associados com muitos minerais deletérios para a 

indústria cerâmica e vidreira, como por exemplo: minerais de ferro, fosfatos, granadas, entre outros. 

Desta forma, torna-se imprescindível realizar o beneficiamento, visando separar os minerais 

indesejados e concentrar o feldspato aumentando o teor, pureza e valor econômico ao mesmo.  As 

etapas de beneficiamento de pegmatito consistem em britagem, moagem, peneiramento/classificação, 

flotação e separação magnética.  
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 A flotação é uma técnica poderosa para concentração de feldspatos contidos em rochas 

pegmatíticas, pois a partir dela é possível concentrar o teor de álcalis (Na
2
O + K

2
O) e reduzir o teor de 

minerais de ferro, além de poder também obter subprodutos, como a areia feldspática, quartzo, entre 

outros. A separação magnética é fundamental para obter concentrados de feldspato com maior alvura, 

pois permite também remover os minerais que contém ferro, tais como biotita, granada e turmalina. 

 De acordo com Junior (1981), as especificações do mercado para o beneficiamento de 

feldspato devem possuir as seguintes características: 

 Estar em pedaços variando de 5 a 15 cm ou estar moído (abaixo de 28 mesh), para facilitar o 

preparo das pastas cerâmicas;  

 Apresentar pequenas quantidades de ferro (menos de 0,2 %), pouco quartzo (menos de 10%) e 

ponto de fusão de 1.200 ºC. 

 De acordo com o mesmo autor, o feldspato para ser de primeira qualidade, deve conter menos 

que 0,1% de ferro. A composição dos feldspatos beneficiados e usados industrialmente está descrito na 

Tabela 5.1.  

Tabela 5.1: Especificações comerciais de feldspato beneficiado (Junior 1981). 

Análise química (%) em peso 

SiO2 66,0 – 70,0 

Al2O3 15,0 – 19,0 

Fe2O3 0,05 – 0,10 

Na2O 3,0 – 5,0 

K2O 8,0 – 12,0 

CaO < 1,0 

 

5.3. FELDSPATO PARA INDÚSTRIA VIDREIRA  

5.3.1. Aplicações 

 De acordo com Tavares et al. (2005), os feldspatos na indústria vidreira possuem as seguintes 

aplicações:  
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 Fonte de álcalis (Na2O, K2O), cuja finalidade é ajudar na diminuição da ação de fluxo, além de 

atuar como fundente; 

 Atuar como estabilizador, fornecendo ao vidro um elevado grau de resistência química;  

 Melhorar a durabilidade por aumento da resistência a impacto, dobramento e choque térmico;  

 Fonte de alumina (Al2O3), cujas finalidades são aumentar a resistência à corrosão química, a 

dureza e a durabilidade; 

 Aumentar a viscosidade durante a formação do vidro, inibindo a desvitrificação; 

 Fonte de sílica, utilizada como vitrificante. 

5.3.2. Especificações do feldspato para indústria vidreira 

 As especificações do uso de feldspato para indústria vidreira aceitam parâmetros mais amplos, 

ou seja, ao contrário da indústria cerâmica o setor vidreiro restringe menos o uso de feldspatos de 

menor qualidade. Desta forma, torna-se mais possível a aplicação destes minerais neste segmento 

industrial.  

 De acordo com Oliveira (2001), existem algumas normas para especificações do feldspato 

para o vidro, feita pela Associação Brasileira das Indústrias do Vidro – ATBIAV (Tabela 5.2). Mas há 

outras especificações menos frequentes, na utilização industrial do feldspato. As tabelas 5.3 à 5.5 

exemplifica algumas destas especificações. 

Tabela 5.2: Especificações comerciais de feldspato para vidro (adaptado de Oliveira 2001).  

 

Indústria

Vidreira 

 

ATBIAV 

% K2O Na2O SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO 

A 11 – 12,6 2,5 – 3,5 64,5 – 65,5 19,0 – 20,0 0,10 0,04 traço 

B 13,5  -  67,0 17,5 0,10 - - 

C 12,0 - 70,0 15,0 0,30 - - 

D 11,5 - 70,5 14,5 0,35 - - 
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       Tabela 5.3: Especificações comerciais de feldspato para vidro (adaptado de Feldspar Corp. USA).  

Produtos Vidro F-20 Vidro C-20 Vidro G-40 

Análise química (%) 

SiO2 68,20 68,90 67,70 

Al2O3 22,00 18,75 18,50 

Fe2O3 0,10 0,07 0,1 

CaO 5,60 1,85 0,90 

MgO traço traço traço 

K2O 3,00 3,85 4,10 

Na2O 6,00 7,15 7,00 

P.F. 0,20 0,13 0,25 

 

        Tabela 5.4: Especificações comerciais de feldspato (Adaptado de Luz et al. 2005). 

 

Nome do Produto Feldspato SERIE 1000 OP  

Análise química (%) 

P.F. < 0,30 

SiO2 68,20 

Al2O3 17,50 

Fe2O3 0,08 

Na2O 2,90 

K2O 10,30 

CaO < 0,30 

MgO < 0,10 
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       Tabela 5.5: Feldspatos provenientes dos pegmatitos da Carolina do Norte (Adaptado de Luz et al.  2005). 

Nome comercial Vidro F-20 Vidro K-40 

Análise química (%) 

SiO2 68,20 67,10 

Al2O3 19,00 18,30 

Fe2O3 0,07 0,07 

CaO 1,85 0,36 

MgO traço traço 

K2O 3,75 10,10 

Na2O 7,15 3,80 

P.F. 0,13 0,26 

 

5.4. FELDSPATO PARA INDÚSTRIA CERÂMICA  

Não faz parte dos objetivos desta Dissertação estudos aprofundados sobre todos os tipos de 

cerâmicas e nem de todas as matérias primas usadas neste segmento industrial. Sendo assim, mantendo 

o foco dos objetivos desta Dissertação, neste tópico foram apenas demonstrados os diferentes tipos de 

cerâmica, quais destas se empregam o uso do feldspato, e as funções e especificações do mesmo neste 

segmento industrial. 

5.4.1. Cerâmica: considerações gerais  

 A formulação de qualquer cerâmica tradicional é constituída de dois elementos principais: o 

material plástico, constituído de caulim e outras argilas; e o material duro (não plástico), constituído 

de sílica, feldspato, entre outros minerais. O constituinte plástico permite que o corpo cerâmico seja 

moldado, enquanto os constituintes não plásticos permitem ao corpo cerâmico sua forma, após a 

queima (Motter 2000). 

 Para Andrade et al. (2008), tradicionalmente se diz que a composição da massa cerâmica é 

triaxial, ou seja, é formada por argilas, quartzo e feldspato. Os componentes triaxiais, no processo de 

fabricação da cerâmica tradicional, têm a função de promover e controlar a plasticidade, a fundência e 

atuar de modo refratário.  

 De acordo com o mesmo autor, os materiais argilosos (plásticos) mais empregados na 

indústria de cerâmica são a bentonita, a argila plástica (Ball Clay), o argilito e o caulim. Para os 
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materiais não argilosos (não plásticos), os materiais mais empregados são feldspato, nefelina sienito, 

talco, fonólito, calcário, entre outros.    

5.4.2. Setores cerâmicos  

 De acordo com dados do site da ANFACER, atualmente, a indústria cerâmica pode ser 

subdividida em setores que possuem características bastante individualizadas e com níveis de avanço 

tecnológicos distintos. Dentre estes setores, destacam-se cerâmicas vermelha, branca e de 

revestimentos (serão abordados mais detalhadamente no próximo subtópico), materiais refratários, 

fritas e corantes, abrasivos, vidro, cimento, cal e cerâmica de alta tecnologia. Segundo o mesmo autor, 

as características e produtos de cada setor podem ser definidos como:  

 Materiais Refratários: este grupo compreende uma diversidade de produtos que tem como 

finalidade suportar temperaturas elevadas, como por exemplo, refratários isolantes, isolantes 

térmicos não refratários, fibras ou lãs cerâmicas, entre outros;  

 Fritas: é um vidro moído, fabricado a partir da fusão da mistura de diferentes matérias-primas, 

sendo aplicado na superfície do corpo cerâmico que, após a queima, adquire aspecto vítreo. 

Tem por finalidade aprimorar a estética, tornar a peça impermeável, aumentar a resistência 

mecânica e melhorar ou proporcionar outras características; 

 Corantes: constituem-se de óxidos puros ou pigmentos inorgânicos sintéticos obtidos a partir 

da mistura de óxidos ou de seus compostos. Os corantes são adicionados aos esmaltes 

(vidrados) ou aos corpos cerâmicos para conferir-lhes colorações das mais diversas 

tonalidades e efeitos especiais; 

 Abrasivos: parte da indústria de abrasivos, por utilizarem matérias-primas e processos 

semelhantes aos da cerâmica, constituem-se num segmento cerâmico. Entre os produtos mais 

conhecidos pode-se citar o óxido de alumínio eletrofundido e o carbeto de silício; 

 Vidro, Cimento e Cal: são três importantes segmentos cerâmicos e que, por suas 

particularidades, são muitas vezes considerados à parte da cerâmica; 

 Cerâmica de Alta Tecnologia / Cerâmica Avançada: são materiais que passaram a ser 

desenvolvidos a partir de matérias-primas sintéticas de altíssima pureza e por meio de 

processos rigorosamente controlados, sendo utilizados em diversas áreas, como: aeroespacial, 

eletrônica, nuclear, entre outras. 
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5.4.3. Principais tipos de cerâmicas (cerâmicas tradicionais) 

 De acordo com a classificação de Schuller & Henniche in Motta et al. (2001), os principais 

tipos de cerâmicas são: vermelha, branca e de revestimento. Porém, em relação ao consumo de 

feldspato, a cerâmica vermelha não utiliza este mineral. Em contra partida, ao contrário da cerâmica 

vermelha, a cerâmica branca e a de revestimento são os maiores consumidores de feldspato no setor 

industrial, pois este mineral é fundamental nos processos de fabricação destes dois segmentos 

cerâmicos e, devido a isto, neste subtópico será dada uma ênfase maior aos mesmos. 

 5.4.3.1. Cerâmica Vermelha 

 Compreende aqueles materiais de coloração avermelhada empregados na construção civil 

(tijolos, blocos, telhas, elementos vazados, lajes, tubos cerâmicos e argilas expandidas) e também 

utensílios de uso doméstico e de adorno. 

 5.4.3.2. Cerâmica Branca 

 De acordo com Motta et al. (2001) este segmento cerâmico é bastante diversificado, 

compreende materiais constituídos por um corpo branco e em geral são recobertos por uma camada 

vítrea transparente e incolor, como por exemplo: louça sanitária, louça de mesa, isoladores elétricos 

para alta e baixa tensão, cerâmica artística (decorativa e utilitária), cerâmica técnica para fins diversos 

(químico, térmico e mecânico), entre outros.  

 Segundo o mesmo autor, em síntese a cerâmica branca é agrupada em três principais 

subsetores:  

1. Porcelanas: as porcelanas são fabricadas com massas constituídas a partir de argilominerais 

(argila plástica e caulim), quartzo e feldspato bastante puros, que são queimados a 

temperaturas superiores a 1.250 ºC. Os produtos apresentam porosidade próxima a zero e 

compreendem a porcelana doméstica e de hotelaria (pratos, xícaras, jogos de chá etc.); 

porcelana elétrica (isoladores e peças para componentes eletroeletrônicos); e porcelana 

técnica, que apresentam elevada resistência física ou ao ataque químico; 

2. Grês: é feito a partir de matérias-primas menos puras, podendo incluir rochas cerâmicas como 

granito, pegmatito e filito como fundentes, ao invés de feldspato puro. Os produtos são 

queimados por volta de 1.250 ºC e apresentam absorção de água reduzida (geralmente entre 

0,5% e 3%). Os principais produtos são os artigos sanitários, também denominados de louças 

sanitárias, que inclui as diversas peças de lavatório e higiene; 
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3. Faiança: são compostos de massas semelhantes ao grês, porém podem incorporar fundentes 

carbonáticos, portadores dos minerais calcita e dolomita. As peças são fabricadas em 

temperaturas inferiores a 1.250 ºC e caracterizam-se pela maior porosidade (> 3%) e menor 

resistência do que as porcelanas e o grês. Seus produtos incluem aparelhos de jantar, aparelhos 

de chá, xícaras e canecas, peças decorativas etc. 

 5.4.3.3. Cerâmica de Revestimento 

 De acordo com dados do site da ANFACER, os produtos destes segmentos são usados na 

construção civil para revestimento de paredes, pisos, bancadas e piscinas de ambientes internos e 

externos. Recebem designações tais como: azulejo, pastilha, porcelanato, grês, lajota, piso, etc. A 

tecnologia do porcelanato trouxe produtos de qualidade técnica e estética refinada, que em muitos 

casos se assemelham às rochas ornamentais.  

 Para Motta et al. (2001), este grupo engloba azulejos, ladrilhos e pastilhas, produtos de 

formato regular, que permitem o maior grau de automação. Este fato pôde ser comprovado pela 

produção brasileira ao longo da última década altamente automatizada, o que levou ao grande volume 

produzido, diminuição de preços e popularização do uso das placas cerâmicas.  

 Segundo Krummer et al. (2007), a cerâmica para revestimentos que apresenta as melhores 

características técnicas e estéticas é o grês porcelanato. De acordo com o mesmo autor, o grês 

porcelanato é um tipo de cerâmica porcelânica sinterizada, que exige em sua massa uma proporção de 

feldspato de até 50%, onde estes minerais são os principais responsáveis pelas características finais do 

produto. 

5.4.4. Aplicações do feldspato para indústria de cerâmica 

 De acordo com Tavares et al. (2005), os feldspatos na indústria de cerâmica possuem as 

seguintes aplicações:  

 Auxilia no controle do grau de vitrificação do corpo cerâmico, devido ao seu alto teor em 

sílica (SiO2); 

 Atua como estabilizante, devido à presença de alumina (Al2O3), impedindo o excesso de 

fluidez do esmalte quando derretido; 

 Atua como fundente, por possuir ponto de fusão menor que a maioria dos outros componentes 

da massa cerâmica, e também devido ao seu alto conteúdo em elementos alcalinos (Na2O + 

K2O). 
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 Segundo o mesmo autor, o principal objetivo do fundente é baixar a temperatura de 

sinterização do material ou composto ao qual é adicionado, pois a partir disso diminui as temperaturas 

de queima e acelera o processo de sinterização, contribuindo consequentemente para reduções de custo 

significativas na fabricação de cerâmicas.  

 Para Bates (1969), o feldspato na indústria de cerâmica apresenta duas importantes funções, 

uma delas é como fluxante, ou seja, formar uma fase vítrea no corpo cerâmico e promover a 

vitrificação, isso se deve ao seu conteúdo em álcalis (Na2O + K2O), e a outra é como cimento, pois 

quando aquecido em temperaturas elevadas, ocorre fusão e age ligando o material. 

 De acordo com Perez (2008), outra importante função é eliminar a porosidade intergranular, 

pois as altas pressões de compactação utilizadas atualmente na fabricação de porcelanatos não são 

suficientes para promover esta eliminação, desta forma, é necessário que durante a queima o 

preenchimento dos vazios intergranulares seja feito por um componente que esteja no estado líquido, 

que possua viscosidade adequada para que penetre nos capilares, e também que possam dissolver os 

grãos refratários que não reagiram. 

O aumento na quantidade de feldspatos na massa inicial da cerâmica tem agregado qualidade 

às porcelanas, tornando-as semelhantes a rochas ornamentais. O grés porcelanato, por exemplo, é um 

material mais denso que as cerâmicas brancas usuais, podendo ser polido com facilidade e 

apresentando pequena absorção de água devido a uma maior porcentagem de feldspato (Gandini et al. 

1999, Oliveira 2001, Tavares et al. 2005). 

Segundo Motter (2000), na indústria cerâmica o feldspato é representado por dois minerais: 

albita (feldspato sódico), e ortoclásio ou microclínio (feldspato potássico). A anortita (feldspato 

cálcico) é raramente usada, pois trata-se de um mineral muito refratário. Na indústria cerâmica, os 

feldspatos sódicos e potássicos apresentam comportamento diferente, durante a queima. Os feldspatos 

sódicos são caracterizados por apresentar baixo ponto de fusão (em torno de 1.170 °C) e por uma 

fusão abrupta, bem como retração (shrinkage) e fusibilidade dependentes da temperatura.  

De acordo com o mesmo autor, a massa fundida do feldspato sódico tem viscosidade mais 

baixa. Por isto, na indústria cerâmica o feldspato sódico é mais propenso à formação de peças 

empenadas ou deformadas. Sendo assim, os limites térmicos para trabalhar são mais estreitos. Por 

outro lado, os feldspatos potássicos tem um ponto de fusão mais elevado (cerca de 1.500 °C) e seu 

comportamento cerâmico se dá de forma mais progressiva. A massa fundida proveniente do feldspato 

potássico apresenta maior viscosidade e dessa forma os limites térmicos de trabalho são relativamente 

mais amplos.               
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5.4.5. Especificações químicas do feldspato para indústria cerâmica  

 De acordo com Tavares et al. (2005), a indústria cerâmica não estabelece especificações 

químicas para o feldspato potássico. O que se observa é que cada empresa tem seus próprios 

parâmetros baseando-se em testes e resultados anteriores. Desta forma, muitas vezes as especificações 

químicas dos feldspatos existentes não são resultados de investigações científicas, e sim de métodos 

algumas vezes empíricos.    

 Um importante trabalho baseado em investigações científicas foi realizado por Silva et al. 

(1996), onde a partir de ensaios de laboratório e seus resultados foi possível obter especificações mais 

precisas para o uso do feldspato na fabricação de cerâmicas de 1ª e 2ª qualidades (Tabela 5.6). Neste 

trabalho de Silva et al. (1996), não se especifica os valores aceitáveis separadamente de Na2O e K2O, 

mas sim o valor total da somatória dos mesmos.  

 Porém, segundo Tavares et al. (2005), os teores de Na2O para cerâmica de 1ª qualidade tem 

que estar entre 2,0 % a no máximo 3,5 %, pois o sódio diminui a viscosidade do fluido cerâmico, 

podendo causar distorções no produto final. De acordo com o mesmo autor, em relação ao K2O, o 

valor mínimo pode ser de 12% de forma a garantir que o feldspato usado na cerâmica de 1ª qualidade 

tenha a razão K/Na mínima em torno de 3,5. 

Tabela 5.6: Principais especificações em porcentagens para uso do feldspato na fabricação de cerâmicas de 1ª e 

2ª qualidades (Adaptado de Silva et al. 1996). 

Produto SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO CaO Na2O K2O Na2O + K2O P.F. 

 

Cerâmica 

1ª 

 

 

 

< 67 

 

 

 

 

< 0,2 

 

 

 

>18 

 

 

 

< 0,1 

 

 

 

< 0,3 

 

 

 

< 0,3 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

> 13,0 

 

 

 

0,5 

 

Cerâmica 

2ª 

 

<< 71 

 

-  

 

> 15 

 

< 0,51 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

> 10,0  

 

1,0 

 

 De uma maneira geral, pode se dizer que feldspatos com baixos teores de ferro e altos teores 

de álcalis apresentam boa qualidade para aplicação industrial. Segundo Ramos (2001), o maior 

problema do feldspato do Brasil é o alto teor de ferro (acima de 0,07%), que para as indústrias de 

cerâmica não é um teor adequado.  

 Segundo Kauffman & Van Dyk (1994 in Luz 2005), na indústria cerâmica a quantidade de 

feldspato utilizada varia com o tipo de produto. A porcelana de mesa pode conter entre 17 e 20% de 
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feldspato, cerâmica de piso entre 55 e 60%, revestimento de parede de zero a 11%, porcelana elétrica 

entre 25 e 35%. As tabelas 5.7 e 5.8 contêm mais algumas especificações de feldspato aplicado em 

algumas empresas e segmentos cerâmicos. 

Tabela 5.7: Especificações comerciais de feldspato para porcelana (Adaptado de Feldspar Corp. USA).  

Produtos Porcelana C-6 Porcelanana C-6 Porcelana G-200 Porcelana K-200 

Análise química (%) 

SiO2 68,15 68,70 67,00 67,10 

Al2O3 19,00 18,50 18,30 18,30 

Fe2O3 0,067 0,07 0,08 0,07 

CaO 1,60 0,90 1,02 0,36 

MgO traço traço traço traço 

K2O 4,00 4,10 10,50 10,10 

Na2O 7,00 7,20 2,85 3,80 

P.F 0,10 0,25 0,20 0,26 

Tabela 5.8: Especificações comerciais de feldspato para diferentes segmentos cerâmicos (Adaptado de Luz et al. 

2005). 

Nome do Produto Feldspato SERIE 1000 TR (1) Albita SERIE 1000 OP (2) 

P.F. < 0,30 < 0,30 

SiO2 66,50 71,04 

Al2O3 18,60 18,10 

Fe2O3 0,08 0,09 

Na2O 3,28 1,45 

K2O 10,60 8,10 

CaO < 0,21 < 0,45 

MgO < 0,01 < 0,03 

(1) Feldspatos potássicos empregados na fabricação de revestimentos cerâmicos, louça sanitária, fritas e esmaltes. 

(2) Albita utilizada para produção de esmaltes, apresentando alta fusibilidade e alvura. 
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5.4.6. Estudos de piroexpansão (“fervura”)  

 De acordo com Tavares et al. (2005), em relação a piroexpansão, o minério feldspático é 

considerado de boa qualidade quando não ocorre expansão e não há formação de poros por escape de 

voláteis quando submetido à queima. Um valor elevado de perda ao fogo indica que há grande escape 

de voláteis e fluidos da estrutura do mineral-minério. Essa grande taxa de escape de fluidos pode 

causar danos à estrutura da cerâmica, uma vez que os fluidos saem a medida que a temperatura vai 

aumentando e quando o minério já não apresenta estrutura cristalina, tornando-se um material amorfo.  

 Segundo os mesmos autores, valores inferiores a 0,98% de perda ao fogo para feldspato 

potássico não provocam alterações macroscópicas na estrutura deste mineral. 

 5.4.6.1. Causas da expansão 

 Para Pedrosa Soares et al. (1993), as causas da expansão estariam associadas a fatores que 

interagem diferencialmente em função da temperatura máxima e do tempo de queima, tais como:  

 Conteúdo de fluidos contidos em impurezas minerais hidratadas e/ou hidroxilas, resultantes 

de processos de alteração intempéricos, hidrotermais, e/ou contidos em inclusões fluidas; 

 Quantidade de fase albítica; 

 Densidade da distribuição da fase albítica em meio à matriz potássica. 

De acordo com o mesmo autor, durante o processo de queima e sinterização ocorrem 

mudanças estruturais nos minerais que compõem a massa cerâmica. Tais modificações envolvem 

perda de massa por desidratação e variação do volume determinada pelas modificações na estrutura 

cristalina.  

Segundo Marino & Boschi (1998 in Oliveira et al. 2001), além das variações dimensionais 

devem-se considerar também as reações químicas que ocorrem durante a queima. Essas reações é que 

vão dar origem às fases que estarão presentes no produto final e, dessa forma, influenciarão, 

consideravelmente, as propriedades dos mesmos. A importância de se conhecer as reações que 

ocorrem durante a queima, está relacionada ao fato de que as propriedades do produto final são uma 

consequência das fases presentes e da sua microestrutura. 

Para Krummer et al. (2007), no corpo cerâmico como um todo (materiais plásticos e não 

plásticos), o elevado teor de perda ao fogo, bem como a elevada expansão durante a queima, é 

proveniente de grande quantidade de hidróxidos, como Al(OH)3 e Fe(OH)3 e componentes voláteis de 

matéria orgânica, sulfatos, fosfatos e carbonatos.  
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Desta forma, os gases eventualmente formados em razão das reações químicas que vão 

ocorrendo entre os componentes da massa (oxidação de material orgânico, decomposição de minerais) 

devem ser eliminados, ou seja, transportados ao meio externo, na medida em que avança o processo de 

sinterização. É importante ressaltar que quando ocorrem estas reações químicas, o aumento da 

expansão do corpo cerâmico é diretamente proporcional ao aumento da temperatura de sinterização.  

 5.4.6.2. Trabalhos anteriores 

Trein (1997) executou testes de queima em feldspatos em escala industrial e em escala de 

laboratório. Esses testes foram feitos com material moído em malha 35 e 200 mesh. Todos os 

corpos de prova foram queimados a cone nº 7 (aproximadamente 1.250 ºC) e a cone nº 5-6 (1.220 

ºC).  

Foi observado que um corpo de prova queimado no cone nº 7, produziu grande formação 

de fase vítrea, com visível deformação dos corpos de prova. Trein (1997) atribuiu essa 

característica à presença de plagioclásio, pois a albita apresenta grande fusibilidade em baixas 

temperaturas (aproximadamente 1.118 ºC) juntamente com baixa viscosidade, com este resultado o 

uso deste feldspato estudado foi direcionado para utilização na indústria vidreira e não para a de 

cerâmica. 

Para o mesmo autor, os testes de queima são da maior importância para a qualificação do 

material para aplicação na indústria de cerâmica branca e vidreira, sendo objeto de preocupação  

especial, com caráter decisivo, e ressalta que é importante observar nos ensaios de queima de 

feldspato as seguintes características no produto final: 

 Cor de queima em diferentes temperaturas; 

 Susceptibilidade e modo de fusão do material, e a que temperatura se processa.  

Estudos realizados por Gandini et al. (1998 e 1999) em amostras de feldspatos de 

Golconda, a noroeste da cidade de Governador Valadares, pertencentes ao Campo Pegmatítico de 

Marilac, mostraram que os testes de queima realizados até 1.220 ºC exibiram cor branca para os 

cones de prova. Porém, foi possível observar que os feldspatos estudados são piroexpansíveis, 

apresentando esta propriedade em diferentes intensidades, ocasionando deformação destes cones e 

impedindo a utilização dos mesmos para indústria de cerâmica branca, direcionando o uso destes 

feldspatos para à indústria de vidro, entre outros segmentos. 

Estudo sistemático realizado por Oliveira et al. (2001) em amostras de microclínio de 

Divino das Laranjeiras, mostrou a variação de massa e volume no intervalo de temperatura de 

1.150 °C a 1.250 °C. As variações mais acentuadas no volume corresponderam ao ponto de 
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“fervura” da amostra. Nesse estágio ocorreu expansão acentuada do corpo de prova, passando a 

apresentar textura porosa. Juntamente com a perda de peso, ocorreu baixa de densidade, fazendo 

com que a fase gerada flutuasse na massa fundida.  

Os resultados dos dois segundos estudos citados anteriormente indicam que a intensa 

piroexpansão dos feldspatos geram problemas para o produto cerâmico, produzindo bolhas que 

reduzem a resistência do produto provocando uma textura vesicular sem estética, com baixa 

qualidade e sem valor de mercado, deformando os moldes e formas, gerando prejuízos na linha de 

produção. 

Porém, um estudo recente realizado por Perez (2008), comparou o desempenho do uso de 

feldspato como fundente, misturando o mesmo com outras matérias-primas da indústria cerâmica, 

as quais apresentavam diferentes composições químicas e mineralógicas. O desempenho dos 

feldspatos foi avaliado isoladamente e em composições de porcelanato. 

Os resultados laboratoriais indicaram que o desempenho isolado do fundente (feldspato) 

não é o mesmo que seu desempenho em uma composição de porcelanato. Perez (2008) sugere que 

a correta avaliação de um minério de feldspato tem que ser feita a partir da avaliação do seu 

desempenho em uma composição. A principal conclusão de seu estudo foi que não é possível 

escolher o fundente adequado para uma composição de porcelanato tendo como parâmetro seu 

comportamento isolado. Os resultados obtidos sugerem que se deve avaliar o comportamento em 

uma formulação cerâmica, pois as variações da relação Na / K podem provocar uma variação na 

fusibilidade da composição.  

 De acordo com Krummer et al. (2007), os feldspatos que são piroexpansíveis, além de poder 

ser aplicados na indústria vidreira, podem também ser aplicados em diferentes tipos de 

revestimentos, como por exemplo, placas de isolamento térmico e acústico, agregados leves, 

divisórias ou forros de telhados. Segundo o mesmo autor, este tipo de aplicação seria interessante 

devido ao material ter estrutura leve, resultando em economia nas estruturas das edificações.  

5.4.7. Blendagem de feldspatos piroexpansíveis  

Almada & Vicek (2000 in Oliveira 2001), sabendo que os feldspatos da região de Governador 

Valadares por serem piroexpansíveis possuíam restrições mercadológicas, adotaram o conceito de 

pilhas de homogeneização (blending), desta forma, estabeleceram parâmetros para a formação deste 

recurso, tais como grau de expansão e análises de Fe2O3, Na2O, K2O, entre outros (Tabela 5.9).  
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Tabela 5.9: Especificações para recebimento de feldspato da empresa Prominex Mineração Ltda (Oliveira 

2001). 

Tipos de 

cerâmica 

Grau de expansão (%) Composição Química (%) 

  Fe2O3 Na2O K2O 

 Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

CA 0 25 0,000 0,080 2,50 4,00 10,00 15,00 

CB 0 50 0,000 0,100 2,00 3,50 10,00 14,00 

CC - - 0,000 0,500 2,00 5,00 5,00 12,00 

AA - - 0,000 0,100 8,00 11,80 0,00 1,50 

AB - - 0,000 0,250 7,00 11,50 0,00 2,50 

 

De acordo com Junior (1981), para a realização de uma blendagem eficaz é necessário a 

realização do controle de qualidade inicialmente na “boca da mina”, a partir de análises químicas do 

minério desmontado. Para Souza et al. (2000 in Oliveira 2001), a padronização da matéria-prima 

mineral utilizada na massa cerâmica, demanda o estabelecimento de procedimentos que envolvam a 

pesquisa geológica, a lavra, a homogeneização e o estoque dessa matéria-prima por meio de controles 

simplificados, que possibilitem sua implementação.  
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CAPÍTULO 6 

       RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados alcançados pelas diversas técnicas e análises 

realizadas nos feldspatos provenientes dos corpos pegmatíticos amostrados. Estes resultados foram 

comparados com dados da literatura, possibilitando chegar a conclusões sobre a caracterização 

mineralógica e tecnológica dos feldspatos estudados, bem como a possível ou não aplicação dos 

mesmos na indústria cerâmica e vidreira e também as possíveis causas da expansão das amostras 

quando submetidas a aquecimento. 

6.1. DESCRIÇÃO MACROSCÓPICA - PROPRIEDADES FÍSICAS 

6.1.1. Análises mineralógicas macroscópicas pré-queima 

 Antes de serem submetidas ao processo de calcinação, as amostras de feldspato provenientes 

dos corpos pegmatíticos estudados foram analisadas quanto as suas características macroscópicas 

físicas e mineralógicas. Foi possível observar que com exceção dos corpos de prova da Lavra do 

Itatiaia (LI) todos os corpos de prova estudados apresentaram intercrescimento entre fase rica em 

sódio e fase rica em potássio (predominante). As características principais observadas encontram-se na 

Tabela 6.1. 

Tabela 6.1: Propriedades físicas macroscópicas dos feldspatos estudados antes da queima.  

Amostra Cor Brilho Clivagem Macropertita 

LBE Branco Vítreo a 

Nacarado  

Duas, boa Espaçada e 

contínua 

PCBV Branco Vítreo a 

Nacarado 

Duas, boa Espaçada e 

contínua 

PAK Branco Vítreo a 

Nacarado 

Duas, boa Espaçada e 

contínua 

LI Branco Vítreo a 

Nacarado 

Duas, boa Ausente 

6.1.2. Análises mineralógicas macroscópicas pós-queima 

 Após serem submetidas ao processo de calcinação, as amostras de feldspato provenientes dos 

corpos pegmatíticos estudados foram caracterizadas quanto as suas características macroscópicas 

físicas e mineralógicas. Foi possível observar que algumas das principais propriedades como brilho, 

clivagem e presença de macropertita sofreram alterações visíveis, principalmente nos corpos mais 

expansíveis, os quais apresentaram superfícies mais embaçadas e foscas.  
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É importante ressaltar a relação da macropertita com os corpos de prova aquecidos, pois a 

partir das fotografias (Figuras 6.1 a 6.8) é possível observar que com o aumento da temperatura a 

pertita (fase albítica) vai sendo expulsa de dentro do feldspato e quando o mesmo começa a resfriar ela 

ainda está fundida e muito viscosa, desta forma, é possível concluir que o microclínio é o mineral 

hospedeiro. As propriedades e características principais observadas encontram-se na Tabela 6.2. 

Tabela 6.2: Propriedades físicas macroscópicas dos feldspatos estudados após a queima.  

Amostra Temp. 

(ºC) 

Cor Brilho Clivagem Macropertita 

 

 

 

LBE 

1.100 branco Vítreo a Nacarado Desaparece Espaçadas, grossas e contínuas. 

1.150 branco Vítreo a Nacarado Desaparece Espaçadas, grossas e contínuas. 

1.200 branco Vítreo a resinoso Desaparece Espaçadas, grossas e contínuas. 

1.250 branco Resinoso Desaparece  Espaçadas, muito grossa e 

descontínua. 

 

 

 

PCBV 

1.100 branco Vítreo a Nacarado Desaparece Espaçadas, finas e contínuas. 

1.150 branco Vítreo Desaparece Espaçadas, finas e descontínuas. 

1.200 branco Vítreo a resinoso Desaparece Grossas, espaçadas e 

descontínuas. 

1.250 branco Resinoso Desaparece Grossas, espaçadas e 

descontínuas. 

 

 

 

PAK 

1.100 branco Vítreo a Nacarado Desaparece Espaçadas, finas e contínuas. 

1.150 branco Vítreo Desaparece Espaçadas, finas e contínuas. 

1.200 branco Vítreo a resinoso Desaparece Contínua, grossa e espaçada.  

1.250 branco Resinoso Desaparece Espaçada, grossa, vermiforme e 

saliente. 

 

 

 

LI 

1.100 branco Vítreo a Nacarado Desaparece Discreta, quase ausente. 

1.150 branco Vítreo Desaparece Discreta, quase ausente. 

1.200 branco Vítreo a resinoso Desaparece Fina, discreta e espaçada. 

1.250 branco Resinoso Desaparece Espaçada, grossa, vermiforme e 

saliente. 

6.1.3. Ensaios de calcinação  

 Após a realização dos ensaios de calcinação, os corpos de prova foram descritos quanto suas 

propriedades macroscópicas físicas e mineralógicas (Tabela 6.2 do tópico anterior) e também quanto à 
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variação dimensional, desta forma, foram realizadas a medição das dimensões (comprimento, altura e 

largura) antes e após os ensaios de calcinação para comparação da expansão em cada faixa de 

temperatura (Tabela 6.3). Estas medições foram realizadas com o auxílio de um paquímetro digital 

com alcance de 150 mm e resolução 0,01 mm, modelo 7VS da marca IEL.  

A partir das medições, foi possível observar que os corpos de prova que foram aquecidos à 

temperatura de 1.100 ºC e 1.150 ºC não apresentaram expansão significativa e nem indícios de 

vitrificação. Para as amostras que foram calcinadas à 1.200 ºC houve um pequeno aumento na 

variação do volume juntamente com um indício de vitrificação. Entretanto, para as amostras que foram 

submetidas à temperatura de 1.250 ºC, houve forte expansão concomitante com acentuada vitrificação, 

apresentando uma nova textura esponjosa, devido à grande quantidade de bolhas resultantes da fuga de 

gás durante o aquecimento. Tais modificações serão enfatizadas e detalhadas nos tópicos 

subsequentes.  

As medidas das dimensões dos corpos de prova e a variação do volume, antes e após o 

aquecimento, estão demonstradas na Tabela 6.3. Nesta, é possível observar que as amostras que 

apresentaram maior variação no volume foram as da lavra do Pegmatito Córrego Boa Vista (PCBV) e 

as da lavra do Pegmatito Sem Nome / Aldeia Krenak (PAK). As amostras que sofreram menor 

expansão são proveniente/s da Lavra Boa Esperança (LBE) e da Lavra do Itatiaia (LI). 

Para facilitar o entendimento das mudanças (macroscópicas) físicas e mineralógicas ocorridas, 

a etapa de queima das amostras foi registrada na forma de um documentário fotográfico (Figuras 6.1 a 

6.8), sendo notável principalmente, a relação da variação dimensional com o aumento da temperatura. 

É importante ressaltar que as fotografias foram realizadas com câmera fotográfica não profissional da 

marca FUJIFILM, modelo FINEPIX F660 EXR, sendo executadas sem auxílio de tripé, provocando 

desta forma diferenças nas distâncias focais, acarretando variações nas dimensões dos corpos de 

prova, entretanto, deve-se salientar que a observação dos diferentes níveis da expansão dos corpos de 

prova estudados deve ser feita levando-se em consideração a escala presente em cada fotografia 

exibida.  

O comportamento dos feldspatos amostrados quanto à expansão durante a queima também é 

ilustrado no diagrama da Figura 6.9, neste é relacionado a temperatura de queima com o volume dos 

corpos de prova obtidos a partir das dimensões antes e após a queima, sendo possível observar que o 

aumento do volume é diretamente proporcional ao aumento da temperatura de queima. 
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Tabela 6.3: Medições (cm
3
) e variações (%) das dimensões (comprimento, altura e largura) dos corpos de prova 

antes e após a queima. 

 

Amostra 

 

Temperatura 

(ºC) 

 

Dimensões pré-

queima (cm
3
)  

 

Volume 

pré-

queima 

(cm
3
) 

 

Dimensões pós-

queima (cm
3
) 

 

Volume 

pós-

queima 

(cm
3
) 

 

Variação 

(%) de 

volume 

(cm
3
) 

LBE 1.100 3,53 x 2,64 x 2,73 25,44 3,55 x 2,69 x 2,75 26,26 
3,22 

LBE 1.150 3,55 x 2,46 x 2,50 21,83 3,58 x 2,51 x 2,53 22,73 
4,12 

LBE 1.200 3,85 x 2,57 x 2,52 24,93 4,02 x 2,70 x 2,69 29,20 
17,13 

LBE 1.250 3,60 x 2,43 x 2,58 22,56 4,23 x 2,62 x 2,76 30,59 
35,59 

LI 1.100 4,62 x 2,25 x 2,42 25,15 4,68 x 2,26 x 2,45 25,91 
3,02 

LI 1.150 4,53 x 2,43 x 2,47 27,18 4,58 x 2,45 x 2,48 27,83 2,39 

LI 1.200 4,51 x 2,31 x 2,38   24,79 4,52 x 2,35 x 2,47 26,24 5,85 

LI 1.250 4,53 x 2,17 x 2,42 23,79 4,65 x 2,50 x 2,77 32,20 
35,35 

PAK 1.100 4,78 x 2,06 x 2,36 23,24 4,80 x 2,06 x 2,37 23,43 
0,82 

PAK 1.150 4,34 x 1,97 x 2,23 19,06 4,42 x 1,98 x 2,25 19,69 
3,31 

PAK 1.200 4,49 x 2,12 x 2,42 23,03 4,55 x 2,15 x 2,44 26,87 
16,67 

PAK 1.250 4,46 x 1,90 x 2,66 22,54 6,60 x 2,14 x 2,68 37,85 67,92 

PCBV 1.100 4,53 x 2,44 x 2,50 27,63 4,57 x 2,45 x 2,52 28,21 2,10 

PCBV 1.150 4,65 x 2,31 x 2,45 26,31 4,74 x 2,35 x 2,46 27,40 
4,14 

PCBV 1.200 4,75 x 2,34 x 2,85 31,68 4,83 x 2,45 x 3,02  35,74 
12,82 

PCBV 1.250 4,78 x 2,27 x 2,60 28,21 5,02 x 2,48 x 4,23 52,66 
86,67 
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Figura 6.1: Corpos de prova da Lavra Boa Esperança após serem submetidos a aquecimento em diferentes 

temperaturas (1.100 ºC, 1.150 ºC, 1.200 ºC e 1.250 ºC).  

 

Figura 6.2: Comparação das dimensões do corpo de prova da Lavra Boa Esperança sem aquecimento (S.A.) e 

após aquecimento na temperatura de 1.250 ºC.  
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Figura 6.3: Corpos de prova da Lavra Itatiaia após serem submetidos a aquecimento em diferentes 

temperaturas (1.100 ºC, 1.150 ºC, 1.200 ºC e 1.250 ºC). 

 

 

 Figura 6.4: Comparação das dimensões do corpo de prova da Lavra Itatiaia sem aquecimento (S.A.) e 

após aquecimento na temperatura de 1.250 ºC.  
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Figura 6.5: Corpos de prova da Lavra do Pegmatito Sem Nome /Aldeia Krenak (PAK) após serem submetidos a 

aquecimento em diferentes temperaturas (1.100 ºC, 1.150 ºC, 1.200 ºC e 1.250 ºC). 

 

 

Figura 6.6: Comparação das dimensões do corpo de prova da Lavra do Pegmatito Sem Nome /Aldeia Krenak 

(PAK) sem aquecimento (S.A.) e após aquecimento na temperatura de 1.250 ºC.  
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Figura 6.7: Corpos de prova da Lavra do Pegmatito Córrego Boa Vista (PCBV) após serem submetidos 

a aquecimento em diferentes temperaturas (1.100 ºC, 1.150 ºC, 1.200 ºC e 1.250 ºC). 

 

Figura 6.8: Comparação das dimensões do corpo de prova da Lavra do Pegmatito Córrego Boa Vista (PCBV) 

sem aquecimento (S.A.) e após aquecimento na temperatura de 1.250 ºC. 
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Figura 6.9: Relação entre a variação de volume (cm
3
) com a temperatura (ºC) de queima exibida pelos corpos de 

prova.  

6.1.4. Determinação de densidade relativa  

As densidades relativas dos corpos de prova estudados apresentaram uma crescente 

diminuição com o aumento da temperatura de queima, com um comportamento de forma excessiva na 

temperatura de 1.250 ºC. A partir dos valores obtidos, foi possível a obtenção de um diagrama 

relacionando a temperatura (ºC) com a densidade relativa dos corpos de prova (Figura 6.10), neste é 

possível nitidamente visualizar esta tendência da diminuição da densidade com o aumento da 

temperatura. 

 

Figura 6.10: Relação entre a densidade relativa com a temperatura de queima dos corpos de prova. 

Foi observado também que as amostras que apresentaram maior tendência de diminuição da 

densidade relativa, concomitantemente com maior perda de massa, foram também as que mais 

expandiram após a queima. As medições das massas e densidades dos corpos de prova antes e após a 



Aarão, G. M. 2015. Caracterização Mineralógica e Tecnológica de Feldspatos Piroexpansíveis de Pegmatitos do 

Distrito de Conselheiro Pena, MG  

70 

 

queima estão listadas na Tabela 6.4 e a partir dos valores demonstrados na mesma também foi possível 

a obtenção de um diagrama relacionando a temperatura (ºC) com a variação de massa dos corpos de 

prova (Figura 6.11). 

Tabela 6.4: Medições das massas e densidades dos corpos de prova antes e após a queima. 

 

 

 

 

 

Amostra 

 

Temperatura 

(ºC) 

 

Massa 

pré-

queima 

(g) 

 

Massa 

pós-

queima 

(g) 

 

Variação 

(%) da 

massa (g) 

 

Densidade 

pré-queima 

(g/cm3) 

 

Densidade 

pós-queima 

(g/cm3) 

 

Variação 

(%) da 

densidade 

(g/cm3) 

LBE 1.100 
 

27,74 

 

27,63 
0,40 2,58 2,55 1,16 

 

LBE 1.150 
 

23,88 

 

23,71 
0,71 2,51 2,50 0,40 

 

LBE 1.200 
 

24,40 

 

24,15 
1,02 2,54 2,07 18,50 

 

LBE 1.250 
 

24,37 

 

23,77 
2,46 2,57 1,90 26,07 

 

LI 1.100 
 

27,46 

 

27,32 
0,51 2,54 2,52 0,79 

 

LI 1.150 
 

29,14 

 

28,88 
0,89 2,54 2,49 1,97 

 

LI 1.200 
 

26,64 

 

26,34 
1,13 2,56 1,90 25,78 

 

LI 1.250 
 

25,44 

 

24,73 
2,79 2,53 1,71 32,41 

 

PAK 1.100 
 

25,15 

 

24,98 
0,68 2,57 2,47 3,89 

 

PAK 1.150 
 

21,54 

 

21,30 
1,11 2,52 2,43 3,57 

 

PAK 1.200 
 

25,15 

 

24,67 
1,91 2,55 1,80 29,41 

 

PAK 1.250 
 

24,60 

 

23,86 
3,01 2,55 1,22 52,16 

 

 PCBV 1.100 
 

29,44 

 

29,19 
0,85 2,59 2,44 5,79 

PCBV 1.150 
 

28,42 

 

28,11 
1,09 2,53 2,40 5,14 

PCBV 1.200 
 

30,15 

 

29,44 
2,35 2,55 1,73 32,16 

PCBV 1.250 
 

29,44 

 

28,46 
3,33 2,52 1,15 54,37 
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Figura 6.11: Relação entre a variação (%) de massa (g) com a temperatura (ºC) de queima dos corpos de prova. 

6.2. DESCRIÇÃO MICROSCÓPICA  

6.2.1. Microscopia óptica 

 A partir das análises por microscopia óptica, foi possível realizar a caracterização 

mineralógica das amostras e observar a mudança na textura das mesmas de acordo com o aumento da 

temperatura dos ensaios de calcinação. Também foi possível observar a presença de alguns minerais 

acessórios, os quais são deletérios para aplicação do feldspato na indústria de cerâmica.  

 De uma maneira geral, as amostras no estado natural (sem aquecimento – S.A.) apresentaram 

predominantemente uma matriz potássica, pois observa-se o feldspato potássico como mineral 

hospedeiro do plagioclásio (albita), onde as lamelas de albita (pertita) variam a espessura e o 

espaçamento entre elas de acordo com cada amostra (Fotomicrografias 1, 2, 3 e 4). 

            

Fotomicrografia 1- Amostra LBE (S.A.). Estrutura pertítica por             Fotomicrografia 2 - Amostra LI (S.A.). Estrutura pertítica por                                                                                                                                         

lamelas espaçadas de albita em K - Feldspato.                                         lamelas espaçadas e descontinuas de albita em K - Feldspato. 
Polarizador cruzado.                                                                                 Polarizador cruzado.                                                                                                                                                                                                    
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Fotomicrografia 3- Amostra PAK (S.A.). Estrutura pertítica por                  Fotomicrografia 4 - Amostra PCBV (S.A.). Estrutura pertítica por                                                                                                                                         

lamelas espaçadas e descontinuas de albita no microclínio.                          lamelas espaçadas de albita em K - Feldspato.                  

Polarizador cruzado.                                                                                       Polarizador cruzado.                                                                                                   

 É digna de nota a presença de geminação Tartan “em grade” (Fotomicrografias 3 e 5) e 

geminação difusa (Fotomicrografias 2 e 6) típicas do microclínio, bem como a ocorrência de Macla 

Carlsbad típica dos plagioclásios (Fotomicrografias 5 e 6).     

        

Fotomicrografia 5 - Amostra LBE (S.A.) apresentando germinação em      Fotomicrografia 6 - Amostra LI (S.A.) apresentando geminação                                                                                                                                           

Tartan no microclínio e ocorrência de Macla Carlsbad no plagioclásio.     difusa no microclínio e Macla Carlsbad no plagioclásio. 
Polarizador cruzado.                                                                                     Polarizador cruzado.                                                                                                          

 Em relação à mudança de textura nas amostras, de uma maneira geral, pode-se observar que, 

os corpos de prova de todas as amostras que foram calcinadas em 1.100 ºC, 1.150 ºC, 1.200 ºC e  

1.250 ºC apresentaram, com o aumento da temperatura, uma tendência das lamelas de albita ser 

tornarem descontinuas, estreitas e começarem se fundir, aumentando concomitantemente o 

fraturamento na matriz potássica. A partir das fotomicrografias 7 à 12 (ver também Apêndice I), é 

possível observar que  na temperatura de 1.250 ºC ocorre o surgimento de uma intensa quantidade de 

bolhas, juntamente com a vitrificação total e o desaparecimento das fases cristalinas.  

 Visando a organização e objetividade desta Dissertação, no presente subtópico serão ilustradas 

apenas as fotomicrografias da amostra PCBV (Fotomicrografias 7 à 12), pois foi a amostra que mais 
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expandiu durante o processo de calcinação e consequentemente foi a que ocorreu maiores alterações 

em todos os ensaios de laboratório, inclusive nas lâminas de microscopia óptica provenientes dos 

aquecimentos em 1.200 ºC e 1.250 ºC (Fotomicrografias 9 à 12).  

 É importante ressaltar que nas lâminas da amostra em questão, é rara a presença de 

microclínio, principalmente em germinação Tartan, ocorrendo mais vezes em germinação difusa. 

Outra observação relevante que se deve destacar é o fato de que foi a única amostra que apresentou 

total fusão e, consequentemente geração de bolhas e vitrificação na temperatura de 1.200 ºC. 

 As demais lâminas das amostras LBE, LI e PAK estão inseridas no Apêndice I.   

         

Fotomicrografia 7 - Amostra PCBV (1.100 ºC) apresentando                      Fotomicrografia 8 - Amostra PCBV (1.150 ºC) apresentando 

pequenas fraturas ao longo do plano de clivagem.                                        aumento nas fraturas e estreitamento das  lamelas de albita. 

Polarizador cruzado.                                                                                      Polarizador cruzado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

           

Fotomicrografia 9 - Amostra PCBV (1.200 ºC) apresentando                       Fotomicrografia 10 - Amostra PCBV (1.200 ºC) apresentando                                                                                                          

intensa formação de bolhas, vitrificação e desaparecimento das                    intensa formação de bolhas, vitrificação e desaparecimento                                                                                                                                                                                                                                                                                
fases cristalinas.  Polarizador cruzado.                                                           das fases cristalinas.  Polarizador paralelo. 
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Fotomicrografia 11 - Amostra PCBV (1250ºC) apresentando intensa       Fotomicrografia 12 - Amostra PCBV (1250ºC) apresentando intensa                                                                                                         

formação de bolhas, vitrificação e desaparecimento das fases                   formação de bolhas, vitrificação e desaparecimento das fases                                                                                                                                                                                                                                                                                   
cristalinas.  Polarizador cruzado.                                                                cristalinas.  Polarizador paralelo.                                                                                                    

 Em relação a mineralogia acessória, foi observado a presença de cristais  de muscovita, biotita 

(Fotomicrografia 13) e schorlita (Fotomicrografia 14), tanto individualizados quanto intercrescidos 

nos feldspatos. De uma maneira geral, todas as amostras apresentaram a presença destes minerais, 

porém, a amostra PCBV apresentou em maior quantidade. 

       

Fotomicrografia 13 - Amostra PCBV (S.A) com inclusões de                 Fotomicrografia 14 - Amostra PCBV (S.A) com inclusões de 
muscovita (Ms) apresentando extinção olho de pássaro,                          turmalina (Tur)  na albita (Alb). Polarizador cruzado.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

biotita (Bt) e albita (Alb). Polarizador cruzado.                                                                 

                                                                                          

6.2.2. Análise textural por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV/EDS)   

 A partir das análises por microscopia eletrônica foi possível obter uma melhor observação 

microscópica das mudanças ocorridas na textura das amostras após calcinação. A partir das 

fotomicrografias pôde-se observar que, de uma maneira geral, os corpos de prova que foram aquecidos 

à temperatura de 1.100 ºC e 1.150 ºC não apresentaram mudanças muito significativas na textura, 

porém é possível observar a abertura das clivagens, surgimento de algumas fraturas e o aparecimento 

de raras bolhas.  
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 As Figuras 6.12 e 6.13 ilustram as amostras de feldspato dos corpos pegmatíticos após 

calcinação nas temperaturas de 1.100 ºC e 1.150 ºC, respectivamente. 

Figura 6.12: Fotomicrografias das amostras dos corpos de prova calcinados à temperatura de 1.100 ºC. 

Porém, já para as amostras que foram calcinadas à 1.200 ºC, a clivagem fica mais 

pronunciada, juntamente com o surgimento de novas bolhas e fraturas (Figura 6.14 e 6.15). Entretanto, 

para as amostras que foram submetidas à temperatura de 1.250 ºC, de uma maneira geral houve 

drásticas mudanças na textura do material, passando a apresentar uma textura esponjosa (Figura 6.16).  

Estas mudanças mais evidenciadas na textura são provenientes da fusão da albita juntamente 

com inclusões de minerais hidratados como micas, turmalinas (fato verificado nas lâminas por 

microscopia óptica) onde houve perda de fluidos durante o aquecimento em 1.250 ºC, resultando na 

geração de bolhas de gás e influenciando diretamente na expansão da amostra. 

É importante ressaltar que as amostras que apresentaram fortes mudanças na textura (formação 

de bolhas) foram as mesmas que apresentaram maior tendência de diminuição da densidade relativa, 

concomitante com maior perda de massa e maior expansão após a queima, as quais são da lavra do 

Pegmatito Córrego Boa Vista (PCBV) e da lavra do Pegmatito Sem Nome / Aldeia Krenak (PAK).  
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Na Figura 6.16, principalmente nas fotomicrografias das amostras LBE e PAK, demonstram 

que a formação de bolhas não ocorre de forma uniforme nos cristais de feldspato, havendo porções das 

amostras onde não há presença de fase volátil.  

 

Figura 6.13: Fotomicrografias das amostras dos corpos de prova calcinados à temperatura de 1.150 ºC. 
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Figura 6.14: Fotomicrografias das amostras dos corpos de prova calcinados na temperatura de 1.200 ºC. 

 

Figura 6.15: Fotomicrografias das amostras PAK e PCBV depois de calcinados na temperatura de 1.200 ºC. 
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Figura 6.16: Fotomicrografias das amostras dos corpos de prova calcinados na temperatura de 1.250 ºC. 

6.3. MINERALOGIA E CRISTALOGRAFIA 

6.3.1. Difratometria de Raios - X 

 A partir das análises por difratometria de Raios X foi possível identificar as fases minerais 

presentes. De uma maneira geral, os difratogramas de todos os corpos de prova no estado natural, ou 

seja, que não foram aquecidos (S.A.), apresentaram grande porcentagem mineralógica de microclina, 

porém, com o aumento da temperatura ocorreu a diminuição deste mineral concomitante com o 

aumento de ortoclásio, havendo desta forma um rearranjo na estrutura cristalina da microclina 

(triclínico) passando para ortoclásio (monoclínico). Em relação à albita, por possuir ponto de fusão de 

aproximadamente 1.160 ºC, a mesma desapareceu nos difratogramas dos corpos de provas PCBV 

(Figura 6.20) e PAK (Figura 6.26 do Apêndice II) calcinados à 1.200 ºC. 

 Pôde-se constatar que as modificações físicas e mineralógicas que ocorrem durante o processo 

de calcinação foram mais evidentes a partir dos resultados à temperatura de 1.200 ºC, pois houve o 

início de formação de background nesta temperatura (Figuras 6.20 e 6.26) e posteriormente formação 



Contribuições às Ciências da Terra 

79 

 

de background elevado em 1.250 ºC (Figura 6.21 e Figuras 6.27, 6.33 e 6.39 do Apêndice II), 

indicando a presença de uma fase amorfa não quantificada, esta fase corresponde à vitrificação da 

albita, que como dito anteriormente funde-se a uma temperatura de aproximadamente 1.160 ºC. Na 

junção dos difratogramas (Figura 6.22) é possível observar que com o aumento da temperatura ocorre 

a degeneração da estrutura cristalina, resultando na ausência dos picos principais e na evidenciada fase 

amorfa gerada. 

 Novamente visando a organização e objetividade desta Dissertação, no presente subtópico 

serão ilustradas apenas os difratogramas da amostra PCBV (Figuras 6.17 à 6.22). Os demais 

difratogramas das amostras PAK, LI e LBE estão inseridos no Apêndice II (Figuras 6.23 à 6.40). 

 

 

Figura 6.17: Difratograma da amostra PCBV sem passar por aquecimento (S.A.). 
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Figura 6.18: Difratograma da amostra PCBV calcinada à 1.100 ºC. 

 

Figura 6.19: Difratograma da amostra PCBV calcinada à 1.150 ºC. 
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Figura 6.20: Difratograma da amostra PCBV calcinada à 1.200 ºC. 

 

Figura 6.21: Difratograma da amostra PCBV calcinada à 1.250 ºC. 
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Figura 6.22: Difratogramas da amostra PCBV sem passar por aquecimento (S.A.) e pós-aquecimento em 

diferentes temperaturas. 

 

 Os difratogramas dos corpos de prova LBE e LI (Figuras 6.29 à 6.40 do Apêndice II) 

apresentaram resultados incoerentes em relação à presença de albita. Na amostra LBE houve um 

pequeno aumento da concentração de albita entre as temperaturas de 1.100 ºC e 1.150 ºC (Figura 6.30 

e 6.31), apresentando desta forma um comportamento ao contrário do esperado, pois como a albita 

funde em temperaturas mais baixa, era de se esperar que a mesma desaparecesse aos poucos, e não 

aumentar como ocorreu. Outra incoerência foi a presença de albita nos difratogramas das amostras 

calcinadas à 1.200 ºC (Figuras 6.32 e 6.38), pois nesta temperatura o mineral em questão já fundiu e 

vitrificou, gerando background (fase amorfa não quantificada).  

 De acordo com Smith (1974), o método da Difratometria de Raios X é amplamente usado para 

a determinação precisa dos parâmetros de cela unitária de feldspatos homogêneos, mas é menos 

valiosa para o estudo de intercrescimentos, porque todas as relações de orientação entre as fases são 

perdidas. Muitos feldspatos alcalinos fornecem padrões de difração complexos, por causa da sempre 

presente ocorrência de geminação e exsolução.  

 Desta forma, pode se concluir que o refinamento Rietveld não é indicado para quantificação de 

fases com estrutura semelhante, sendo mais indicado para quantificar minerais que apresentam 

difratogramas diferentes, como por exemplo minério de ferro (hematita e quartzo). Ao contrário da 

hematita e do quartzo, a microclina e o ortoclásio possuem picos muito próximos, desta forma o 
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refinamento Rietveld não se aplica, principalmente depois dos corpos de prova passar por aquecimento 

e resfriamento relativamente rápido, pois a estrutura expande-se, porém quando resfria não retorna ao 

estado original. Portanto, os resultados da quantificação mineralógica apresentada nos difratogramas 

não são confiáveis, as observações mais importantes que devem ser ressaltadas nos difratogramas são 

o desaparecimento da albita na temperatura de 1.200 ºC, e a degeneração da estrutura cristalina 

concomitante com a evolução do background que ocorrem com o aumento da temperatura, podendo 

ser melhor visualizados nas junções dos difratogramas dos corpos de prova no estado natural e nas 

demais temperaturas (Figuras 6.22, 6.28, 6.34 e 6.40). 

6.4. ANÁLISES QUÍMICAS 

6.4.1. ICP - OES  

A partir das análises químicas por ICP-OES foi possível obter a composição química dos 

corpos de prova estudados (Tabela 6.5), estas foram executadas apenas nos corpos de prova no estado 

natural, sem aquecimento (S.A.). Os resultados obtidos foram confrontados com dados da literatura 

especializada em cerâmica de 1ª qualidade, mostrados nos capítulos anteriores.  

 Em relação ao teor de Al2O3, todas as amostras apresentaram valores superiores a 18%, o que 

as classifica como aptas para uso em cerâmica, cujo valor tem que ser > 18%. Todas as amostras 

apresentaram valores de 0,1 % para CaO e MgO, estando adequado também, pois ambos os limites 

máximos são iguais a 0,3 %. 

  Quanto ao teor de ferro, apresentaram baixo teor (< 0,01%), sendo um importante fator para a 

indústria de cerâmicas, proporcionando maior alvura deixando a massa mais clara. O teor de K2O nas 

amostras variaram de 13,55% a 14,78%, o que os classifica também para cerâmica de 1ª qualidade, 

onde o valor mínimo exigido é de 12%.  

 Para os teores de Na2O, com exceção da amostra PCBV (teor de 2,65%) todas as amostras 

estão dentro da margem de teor aceitável (2,0 - 2,5%). A sílica apresentou teor médio coerente (64-

65%) estando abaixo do limite máximo de 67%.  
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Tabela 6.5: Análise química por ICP-OES nas amostras no estado natural sem passar por aquecimento (S.A.).  

Amostra 

 

Al2O3 

 

CaO 

 

Fe2O3 

 

K2O 

 

Na2O 

 

MgO 

 

SiO2 

 

PPC 

 

 

Total 

 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

 

Branco 0,05 0,05 0,002 <LQ 0,006 0,009 - - - 

 

LI - S.A. 18,40 0,1 0,003 14,03 2,10 0,1 64,21 0,2 99,14 

 

PAK - S.A. 18,39 0,1 0,014 14,67 2,15 0,1 64,27 0,2 99,89 

 

LBE - S.A. 18,48 0,1 0,008 14,78 2,05 0,1 64,74 0,3 100,55 

 

PCBV - S.A. 18,73 0,1 0,012 13,55 2,65 0,1 65,08 0,1 100,32 

 

6.4.2. Microssonda Eletrônica 

 A partir das análises pontuais por microssonda eletrônica foi possível obter a concentração 

química percentual dos elementos maiores das amostras estudadas, sendo analisados quatro pontos 

diferentes para cada amostra calcinada nas diferentes faixa de temperatura (Tabela 6.6). 

 De uma maneira geral, os resultados obtidos nas temperaturas de 1.100 ºC e 1.150 ºC não 

variaram muito em relação aos resultados das análises por ICP – OES (Tabela 6.5) realizadas nas 

amostras no estado natural (sem aquecimento – S.A.), porém, os resultados obtidos a partir da 

temperatura de 1.200 ºC quando comparados com os resultados das análises da Tabela 6.5 

apresentaram variações significativas, pois foi possível observar que a concentração de Al2O3 

aumentou nitidamente após a queima concomitantemente com a diminuição de Na2O, porém K2O e 

SiO2 não apresentaram variações muito significativas.  

  É importante observar que em uma das análises pontuais nas amostras LBE e PCBV 

ocorreram valores discrepantes em relação à razão K2O/Na2O, pois apresentou baixos teores de K2O e 

teores muito elevados de Na2O, isto é devido ao fato que possivelmente o ponto escolhido para a 

análise química estava inserido na fase albítica do feldspato pertítico. 
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Tabela 6.6: Análise química por microssonda eletrônica nas amostras calcinadas em temperaturas diferentes.  

 

Amostra LBE 

Temperatura ºC Al2O3 (%) K2O (%) Na2O (%) SiO2 (%) 

1.100 18,67 14,84 2,33 64,23 

1.100 18,54 15,10 2,45 64,15 

1.100 20,15 3,33 9,47 66,65 

1.100 18,34 14,07 2,56 64,81 

1.150 18,61 14,40 2,07 64,67 

1.150 18,49 14,66 1,81 64,53 

1.150 18,76 14,79 1,97 64,62 

1.150 18,22 14,83 1,86 64,88 

1.200 19,70 14,89 1,61 64,17 

1.200 19,73 14,67 1,73 64,15 

1.200 19,15 15,12 1,54 64,47 

1.200 19,23 14,83 1,67 64,31 

1.250 20,44 14,45 1,38 64,03 

1.250 20,13 14,22 1,47 64,11 

1.250 20,33 14,27 1,59 64,12 

1.250 20,15 14,39 1,43 64,33 

Amostra LI 

Temperatura ºC Al2O3 (%) K2O (%) Na2O (%) SiO2 (%) 

1.100 18,60 14,23 1,95 64,73 

1.100 18,43 14,13 2,20 64,40 

1.100 18,55 14,27 2,03 64,62 

1.100 18,24 14,18 2,15 64,67 

1.150 18,75 14,15 2,04 64,46 

1.150 18,57 14,09 1,93 64,74 

1.150 18,63 14,25 1,96 64,47 

1.150 18,33 14,40 2,08 64,49 

1.200 20,87 14,19 1,53 63,91 

1.200 20,19 14,43 1,48 63,96 

1.200 20,88 14,56 1,67 63,98 

1.200 20,63 14,17 1,63 63,55 

1.250 20,15 14,32 1,54 63,88 

1.250 20,03 14,27 1,29 64,27 

1.250 20,38 14,11 1,41 63,91 

1.250 20,23 14,44 1,47 63,84 
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Amostra PAK 

Temperatura ºC Al2O3 (%) K2O (%) Na2O (%) SiO2 (%) 

1.100 18,43 14,73 2,05 64,65 

1.100 18,64 14,98 2,01 64,54 

1.100 18,75 14,77 1,98 64,43 

1.100 18,33 14,54 2,07 64,89 

1.150 19,78 14,32 1,87 64,25 

1.150 19,88 14,25 1,83 64,15 

1.150 18,77 14,67 1,81 64,67 

1.150 18,81 14,49 1,85 64,35 

1.200 20,13 14,56 1,37 64,12 

1.200 20,07 14,33 1,55 64,15 

1.200 20,44 14,45 1,42 64,03 

1.200 20,15 14,43 1,43 64,22 

1.250 20,19 14,47 1,29 64,17 

1.250 20,38 14,32 1,44 64,06 

1.250 20,23 14,37 1,49 64,15 

1.250 20,12 14,51 1,37 64,26 

Amostra PCBV 

Temperatura ºC Al2O3 (%) K2O (%) Na2O (%) Si02 (%) 

1.100 18,84 13,65 2,42 65,23 

1.100 18,91 13,44 2,15 65,44 

1.100 18,78 13,76 2,33 65,32 

1.100 18,93 13,54 2,48 65,37 

1.150 18,67 13,82 2,09 65,15 

1.150 20,79 3,47 9,92 65,34 

1.150 18,66 13,54 2,37 65,38 

1.150 18,79 13,49 2,03 65,29 

1.200 19,44 13,44 1,88 64,89 

1.200 19,77 13,28 1,93 64,91 

1.200 19,46 13,63 1,77 65,03 

1.200 19,54 13,37 1,84 65,07 

1.250 20,49 13,15 1,54 64,89 

1.250 19,82 13,23 1,78 64,87 

1.250 20,44 13,41 1,69 64,70 

1.250 20,61 13,17 1,65 64,81 
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6.4.3. Espectroscopia no Infravermelho (FTIR) 

De acordo com Piccoli et al. (2006), o principio da técnica de espectroscopia no infravermelho 

baseia-se na emissão de radiação por uma fonte de infravermelho que após passar por um 

interferômetro muda o seu padrão de interferência após ser absorvida pela amostra, desta forma  o 

sinal detectado é o interferograma e é codificado por um cálculo de transformada de Fourier, 

resultando em um espectro idêntico ao da espectroscopia infravermelha convencional (dispersiva). 

A espectroscopia no Infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) é uma poderosa 

técnica de identificação de grupamentos moleculares. O objetivo da aplicação desta técnica na 

presente Dissertação é avaliar a destruição da estrutura cristalina do feldspato durante o processo de 

calcinação, observando os rompimentos das ligações químicas Si – O, Si – O – Al e O – Si – O. 

Para Pocarennykh (1978) in Oliveira (2001), a ligação Si – O nos feldspatos é fortemente 

absorvida na região próxima a 1.000 cm
-1

, e as vibrações de estiramento (stretching) mais nítidas 

ocorrem entre 950 e 1.200 cm
-1

, caracterizando desta forma as ligações Si – O, Si – O – Al, entretanto, 

a segunda região de maiores variações é compreendida entre 400 e 550 cm
-1

, sendo das vibrações de 

deformação (bending) de ligações O – Si – O. 

Segundo Oliveira (2001), o comportamento das ligações AlO4  nos feldspatos são 

compreendidas nas regiões do espectro entre 700 – 800 cm
-1

, contudo, em relação ao comportamento 

na estrutura do mesmo mineral quanto as ligações SiO2 são compreendidas entre 1.000 – 1.200 cm
-1

.  

 Visando a organização e objetividade da Dissertação, foi usado como critério comparativo no 

presente subtópico a abordagem apenas dos ensaios realizados na amostra que ocorreu maior expansão 

durante a calcinação (PCBV) e na que menos expandiu durante o mesmo processo (LBE). Desta 

forma, foram abordados os espectros obtidos das amostras no estado natural (sem aquecimento – S.A.) 

e nas demais amostras calcinadas em diferentes temperaturas. 

 Para estas amostras (PCBV e LBE) foi feito um quadro com a junção de todos os espectros 

obtidos nas diversas temperaturas, desta forma, foi possível ter uma visão mais global de cada amostra 

estudada quanto ao comportamento vibracional das moléculas, bem como a degeneração da estrutura 

cristalina devido ao desaparecimento das ligações Al – O e Si – O, as quais ocorrem de maneira 

progressiva em relação ao aumento da temperatura de calcinação. As figuras 6.41 e 6.42 ilustram os 

quadros citados das amostras PCBV e LBE, respectivamente.  
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 No Apêndice III (Figuras 6.43 a 6.52) estão inseridos todos os espectros individualmente de 

cada amostra nas diversas temperaturas de calcinação, sendo possível ter uma visão mais detalhada e 

particular dos resultados obtidos.  

 

Figura 6.41: Espectros no infravermelho da amostra PCBV sem passar por aquecimento (S.A.) e pós-

aquecimento em diferentes temperaturas. 

 No quadro proveniente da amostra PCBV (Figura 6.41), é possível observar que a partir da 

queima realizada na temperatura em 1.150 ºC (Figura 6.45 do Apêndice III) começa a ocorrer a 

ausência dos picos principais em relação às ligações AlO4 (picos entre 700 – 800 cm
-1

), indicando o 

desaparecimento progressivo destas ligações de acordo com o aumento da temperatura de queima. Em 

relação ao comportamento quanto as ligações SiO2 (espectros entre 1.000 – 1.200 cm
-1

), também é 

possível observar que com o aumento da temperatura ocorre a diminuição das vibrações Si – O, porém 

esta mudança se torna mais acentuada na temperatura de queima de 1.200ºC.  
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 É importante ressaltar a ocorrência de um pico significativo na faixa entre 3.420 – 3.450 cm
-1

, 

este pico é proveniente de moléculas de água e OH, segundo Barbosa (2007). De acordo com o mesmo 

autor, estes dois grupos moleculares citados possuem faixa de absorção entre 3.000 – 3.600 cm
-1

 e 

provavelmente são provenientes de água remanescente adsorvida e/ou inclusões fluídas.  

 Os espectros da amostra LBE (Figura 6.42) apresentam um comportamento um pouco 

diferente quanto ao rompimento das ligações AlO4 e SiO2, pois as mudanças mais significativas em 

relação aos desaparecimentos dos picos principais podem ser melhor visualizadas na temperatura de 

1.250 ºC (Figura 6.52). 

Figura 6.42: Espectros no infravermelho da amostra LBE sem passar por aquecimento (S.A.) e pós-aquecimento 

em diferentes temperaturas. 

6.4.4. Espectroscopia micro-Raman 

De acordo com Sala (1996), da mesma forma da espectroscopia no Infravermelho, a 

espectroscopia micro-Raman também fornece informações sobre níveis de energia vibracionais e 
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sobre a estrutura molecular, porém, os processos físicos envolvidos são diferentes, pois, no Raman 

ocorre o espalhamento de luz, entretanto, no infravermelho ocorre absorção. Desta forma, pode-se 

dizer que as espectroscopias no Infravermelho e Raman são técnicas complementares.  

Para Faria (2011), o principio da técnica se baseia no uso de uma fonte monocromática de luz 

de mesma energia ou de energia diferente da incidente. Na primeira situação, o espalhamento é 

chamado de elástico e não é de interesse, mas na segunda situação (espalhamento inelástico) é possível 

obter muitas informações importantes sobre a composição química do objeto a partir dessa diferença 

de energia. 

Segundo o mesmo autor, esta diferença de energia entre a radiação incidente e a espalhada 

corresponde à energia com que os átomos presentes na área estudada estão vibrando, e essa frequência 

de vibração permite descobrir como os átomos estão ligados, a geometria molecular, e até mesmo a 

diferenciação de polimorfos.  

O objetivo da aplicação desta técnica na presente Dissertação é complementar a caracterização 

mineralógica dos feldspatos estudados e também avaliar a destruição da estrutura cristalina do 

feldspato durante o processo de calcinação, observando os rompimentos das ligações químicas.  

 De acordo com Freeman et al. (2008), o pico Raman mais forte nos espectros dos 

tectossilicatos está localizado abaixo de 600 cm
-1

, e em muitos casos esta característica pode ser 

utilizada para identificar o tectossilicato específico. Em particular para os feldspatos, os espectros 

Raman são facilmente reconhecidos pela presença de dois ou três picos situados entre 450 e 515 cm
-1

, 

estando o pico mais intenso inserido na estreita região de 505 - 515 cm
-1

. 

Segundo o mesmo autor, os picos mais fracos estão inseridos na região de 900–1.200 cm
-1 

e 

correspondem a vibrações de estiramento (stretching), os picos de força média a fraca estão inseridos 

na região de 700 – 900 cm
-1

 e correspondem a vibrações de deformação (bending) e os picos inseridos 

na região inferior a 400 cm
-1

 correspondem a modos de rotação / translação e armação de cisalhamento 

dos tetraedros. Em relação às bandas de alongamento OH e H2O, picos relacionados a estas ligações 

podem estar concentrados na região espectral compreendida entre 2.500 – 4.000 cm
-1

.  

 Novamente visando a organização e objetividade da Dissertação, foi usado como critério 

comparativo no presente subtópico a abordagem apenas dos ensaios realizados na amostra que ocorreu 

maior expansão durante a calcinação (PCBV) e a que menos expandiu durante o mesmo processo 

(LBE). Desta forma, foram abordados os espectros micro-Raman obtidos das amostras no estado 

natural (sem aquecimento – S.A.) e nas demais amostras calcinadas em diferentes temperaturas. 
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 Para cada amostra foi feito um quadro com a junção de todos os espectros obtidos, desta 

forma, foi possível ter uma visão mais global de cada corpo pegmatítico estudado quanto ao 

comportamento vibracional das moléculas, bem como a degeneração da estrutura cristalina devido ao 

desaparecimento das ligações, as quais ocorrem de maneira progressiva em relação ao aumento da 

temperatura de calcinação. As figuras 6.51 e 6.52 ilustram os quadros citados das amostras LBE e 

PCBV, respectivamente. 

 

Figura 6.51: Espectros micro-Raman da amostra LBE sem passar por aquecimento (S.A.) e pós-aquecimento em 

diferentes temperaturas. 

 

 Porém, no Apêndice IV (Figuras 6.53 a 6.62) estão inseridos todos os espectros 

individualmente de cada amostra nas diversas temperaturas de calcinação, sendo possível ter uma 

visão mais detalhada e particular dos resultados obtidos.  
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 Em relação a classificação mineralógica, ao avaliar os dois maiores picos (467 cm
-1

 e          

505 cm
-1

) observados na amostra LBE S.A (Figura 6.53 do Apêndice IV), e comparar com os 

resultados do estudo realizado por Freeman et al. (2008), é possível concluir que estes picos 

representam a presença de máxima microclina. Entretanto, ao realizar o mesmo procedimento para a 

amostra PCBV S.A (Figura 6.58 do Apêndice IV), os picos 470 cm
-1

 e 515 cm
-1

 demonstram que 

apesar de existir presença de feldspato potássico, existe a ocorrência de um alto grau de presença de 

albita na amostra. 

 No quadro proveniente da amostra LBE (Figura 6.51), é possível observar que a partir da 

queima de 1.150 ºC (Figura 6.55 do Apêndice IV) a intensidade dos picos fica menos intensa 

juntamente com a ausência de alguns picos visualizados na LBE S.A. Em 1.250 ºC ocorre ausência de 

quase todos os picos, restando dois picos da microclina, porém em intensidade muito baixa. Desta 

forma, é possível notar que ocorre o desaparecimento progressivo das ligações químicas nos 

tetraedros, principalmente a partir da temperatura de 1.150 ºC. 

 Os espectros da amostra PCBV (Figura 6.52) apresentaram um comportamento um pouco 

diferente em relação à amostra LBE. Nas temperaturas de 1.100 ºC já começa a ocorrer a ausência e 

diminuição da intensidade de alguns picos principais (Figura 6.59 do Apêndice IV), e nas temperaturas 

de 1.200 ºC e 1.250 ºC ocorre a ausência de praticamente todos os picos juntamente com a brusca 

diminuição de energia dos picos principais do espectro, indicando desta forma a total amorfização e 

vitrificação da amostra. 
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Figura 6.52: Espectros micro-Raman da amostra PCBV sem passar por aquecimento (S.A.) e pós-aquecimento 

em diferentes temperaturas. 
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CAPÍTULO 7 

       CONCLUSÕES 

 

 A partir da caracterização mineralógica e tecnológica realizada por diversas técnicas 

espectroscópicas, químicas e microtexturais, foi possível avaliar as modificações nas propriedades 

físico-químicas dos feldspatos estudados e qualificar os mesmos para possível ou não aplicação na 

indústria cerâmica e vidreira.  

 Em relação a classificação mineralógica, com os resultados obtidos a partir das análises por 

microscopia óptica, foi possível caracterizar as amostras, e concluiu-se que, com exceção dos corpos 

de prova provenientes do Pegmatito Córrego Boa Vista (PCBV), as demais amostras apresentaram  

predominantemente uma matriz potássica, tendo o microclínio como mineral hospedeiro da albita, 

onde as lamelas de albita (pertita) variaram a espessura e o espaçamento entre elas. 

 A partir dos Espectros micro-Raman, foi complementada a caracterização mineralógica e 

confirmada a alta composição em fase sódica da amostra PCBV quando comparada a amostra LBE, 

pois os dois maiores picos observados na amostra LBE S.A representam a presença de máxima 

microclina. Entretanto, ao realizar o mesmo procedimento para a amostra PCBV S.A, a presença dos 

picos 470 cm
-1

 e 515 cm
-1

 demonstram que apesar de existir presença de feldspato potássico, existe a 

ocorrência de um alto grau de presença de albita na amostra.   

 A partir das técnicas espectroscópicas como micro-Raman, infravermelho por transformada de 

Fourier (FTIR), microscopia eletrônica de varredura e difratometria de raios X, foi possível determinar 

as modificações estruturais ocorridas após os ensaios de calcinação. Com os resultados obtidos foi 

constatado que as amostras dos corpos pegmatíticos PCBV e PAK, apresentaram de forma excessiva 

maior tendência de diminuição da densidade relativa, concomitantemente com maior perda de massa, 

aumento da expansão, resultando consequentemente em mudanças mais significativas na textura, 

exibindo desta forma uma nova textura esponjosa, devido à grande quantidade de bolhas resultantes da 

fuga de gás durante o aquecimento, fato comprovado pelas fotomicrografias de microscopia óptica e 

MEV / EDS.     

 Com os resultados obtidos das análises por difratometria de raios X, pôde-se constatar que as 

modificações físicas e mineralógicas que ocorrem durante o processo de calcinação foram mais 

evidentes a partir dos resultados à temperatura de 1.200 ºC, pois, houve o início de formação de 

background nesta temperatura e posteriormente formação de background elevado em 1.250 ºC, 

indicando a presença de uma fase amorfa não quantificada. Esta fase corresponde à vitrificação da 
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albita. Este aspecto de alteração da textura das amostras coincide com o estado de vitrificação total do 

material observado nos estudos de espectroscopia no infravermelho e micro-Raman, uma vez que vai 

ocorrendo o desaparecimento progressivo dos picos principais indicando os rompimentos das ligações 

dos tetraedros bem como a crescente degeneração da estrutura cristalina dos minerais.  

 Com relação às causas da expansão dos feldspatos durante o aquecimento, conclui-se que este 

processo não é causado e controlado por apenas um fator, desta forma, foi dado ênfase nas 

observações constatadas no corpo de prova PCBV, o qual foi o que ocorreu maior piroexpansão, e 

pôde-se deduzir que um dos fatores responsáveis pela expansão é a maior presença de albita, fato 

comprovado pelas análises de microscopia óptica, micro-Raman, ICP-OES e microssonda eletrônica 

realizadas neste corpo de prova. 

 Nas análises por microscopia óptica pôde-se observar que na amostra PCBV (S.A.) é rara a 

presença de microclínio, principalmente em germinação Tartan, ocorrendo algumas vezes em 

germinação difusa. Outra observação relevante que se deve destacar é o fato de que foi a única 

amostra que apresentou total fusão e, consequentemente, geração de bolhas e vitrificação na 

temperatura de 1.200 ºC. Isto ocorreu provavelmente devido ao fato da amostra em questão apresentar 

uma matriz mais sódica em relação às outras amostras estudadas, pois o feldspato sódico apresenta um 

ponto de fusão menor em relação ao feldspato potássico.  

 Outro fator importante a se destacar que ocorreu em particular na amostra PCBV foi a intensa 

presença de alguns minerais acessórios, como biotita, muscovita e schorlita, os quais são deletérios 

para aplicação do feldspato na indústria cerâmica, ocorrendo tanto individualizados quanto 

intercrescidos nos feldspatos. De uma maneira geral, todas as amostras apresentaram a presença destes 

minerais, porém, a amostra em questão apresentou em maior quantidade. As mudanças evidenciadas 

na textura podem estar relacionadas também com as inclusões destes minerais, os quais são hidratados 

e ocorre perda de fluidos durante o aquecimento, resultando na geração de bolhas de gás e 

influenciando diretamente na expansão da amostra e nas mudanças texturais.  

 Nas análises por ICP-OES realizadas nas amostras sem aquecimento (S.A.), os teores de Na2O 

também foram maiores na amostra PCBV, entretanto, as demais amostras apresentaram valores dentro 

da margem de teor aceitável. Outro fator importante a ser destacado, é o aumento na concentração de 

Al2O3 após a queima concomitantemente com a diminuição de Na2O, fato observado nas análises 

pontuais por microssonda eletrônica, tal ocorrência provavelmente ocorre devido a fusão da albita nas 

maiores temperaturas de queima.  

 Em relação à aplicação industrial dos feldspatos estudados, todas as amostras apresentaram 

condições de serem utilizadas na indústria vidreira, pois as especificações do uso de feldspato neste 
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segmento industrial aceitam parâmetros mais amplos, ou seja, ao contrário da indústria cerâmica o 

setor vidreiro restringe menos o uso de feldspatos de menor qualidade. Desta forma, torna-se mais 

possível a aplicação destes minerais neste segmento industrial. Outro fator que reforça esta 

possibilidade é a questão de que a indústria vidreira não utiliza formas e nem moldes, desta forma, até 

os feldspatos mais piroexpansiveis como os do corpo pegmatítico PCBV podem ser aplicados na 

indústria vidreira.  

 Porém, com relação à aplicação no setor cerâmico, apesar das análises químicas por ICP-OES 

exibirem resultados indicando parâmetros compatíveis com as especificações de cerâmica de primeira 

qualidade (com exceção da amostra PCBV), como por exemplo, o teor de ferro (< 0,01%), o qual é um 

importante fator para a indústria de cerâmicas (maior alvura), as amostras estudadas não podem ser 

aplicadas no segmento de cerâmica de primeira qualidade, pois apresentaram elevada taxa de expansão 

durante o aquecimento (piroexpansão) e em alguns casos chegaram apresentar variação no volume 

(cm
3
) em 86,7%. Entretanto, as amostras LBE e LI podem ser aplicadas para produção de cerâmicas 

de segunda qualidade, pois estão abaixo do limite do grau de expansão. 

 Nas análises por MEV / EDS pôde-se observar que as amostras calcinadas sofreram drásticas 

mudanças na textura do material, passando a apresentar uma textura esponjosa, sendo fator prejudicial 

para peças de cerâmica de primeira qualidade, pois reduzem a resistência do produto provocando uma 

textura vesicular sem estética, com baixa qualidade e sem valor de mercado, deformando os moldes e 

formas, gerando prejuízos na linha de produção, fato devido principalmente a grande presença de 

feldspato sódico.  

 A presença de feldspato sódico apresenta grande fusibilidade em baixas temperaturas 

(aproximadamente 1.120 ºC) juntamente com baixa viscosidade, sendo assim, na indústria cerâmica o 

feldspato sódico é mais propenso à formação de peças empenadas ou deformadas, sendo aplicado 

normalmente em blendagem com feldspatos potássico. Sendo assim, é importante ressaltar que, não 

basta a matéria prima ter somente conteúdos aceitáveis na composição química, é de fundamental 

importância a caracterização do minério feldspático quanto a sua expansibilidade, o qual é um item 

crucial na aceitação por parte das indústrias cerâmicas, desta forma, deve se avaliar como um 

conjunto, os parâmetros indicadores de qualidade do minério. 

 Portanto, os feldspatos que apresentaram menor piroexpansão podem ser aplicados na 

indústria cerâmica e vidreira, pois atendem as especificações e parâmetros para estes segmentos 

industriais, porém, os feldspatos que apresentaram alta piroexpansão são incompatíveis para aplicação 

na indústria cerâmica, no entanto por possuírem estrutura mais leve, além de poder ser aplicados na 

indústria vidreira podem também ser utilizados em alguns outros segmentos, tais como revestimentos, 

placas de isolamento térmico, agregados leves, forros de telhados, etc. Outra possível aplicação seria 
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para blendagem com feldspatos de mais alta qualidade, podendo desta forma ser aplicados na indústria 

cerâmica.
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Apêndices

 
Apêndice I – Fotomicrografias de microscopia óptica das mudanças de textura das amostras LBE, LI e 

PAK. 

 

             

Fotomicrografia 15 - Amostra LBE (1.100 ºC). Estrutura pertítica            Fotomicrografia 16 - Amostra LBE (1.150 ºC) apresentando lamelas                                                                                                                                            
por barras espaçadas de albita em K - Feldspato.                                        de albita (espaçadas e descontinuas) no microclínio, tendendo ao   

Polarizador cruzado.                                                                                    estreitamento. Polarizador cruzado.            

                                                                                                                                                

             

Fotomicrografia 17 - Amostra LBE (1.200 ºC). Diminuição da                  Fotomicrografia 18 - Amostra LBE (1.250 ºC) apresentando intensa                                                                                                         

presença de lamelas de albita e microclínio, aumento de fraturas.              formação de bolhas, vitrificação e desaparecimento das fases                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Polarizador cruzado.                                                                                     cristalinas.  Polarizador paralelo. 
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Fotomicrografia 19- Amostra LI (1100ºC). Estrutura pertítica                 Fotomicrografia 20 - Amostra LI (1150ºC) apresentando lamelas                                                                                                                                         
por lamelas espaçadas de albita em K - Feldspato.                                   de albita (espaçadas e descontinuas) em K – Feldspato e aumento 

Polarizador cruzado.                                                                                  das fraturas. Polarizador cruzado.                                                                                                                                                        

                                                                                             

     

Fotomicrografia 21 - Amostra LI (1.200 ºC). Estreitamento das                 Fotomicrografia 22 - Amostra LI (1.250 ºC). Intensa formação de  

lamelas de albita, aumento das fraturas e inicio de formação de bolhas.     bolhas, vitrificação e desaparecimento das fases cristalinas.                                                                                                                                     
Polarizador cruzado.                                                                                     Polarizador paralelo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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Fotomicrografia 23- Amostra PAK (1.100 ºC). Estrutura pertítica            Fotomicrografia 24 - Amostra PAK (1.150 ºC). Estrutura pertítica.                                                                                                                                         

por lamelas espaçadas e descontinuas de albita no microclínio.                 por lamelas espaçadas e descontinuas de albita no microclínio.  
Polarizador cruzado.                                                                                    Surgimento de fraturas. Polarizador cruzado.            

                                                                                                

      

Fotomicrografia 25 - Amostra PAK (1.200 ºC). Estreitamento das           Fotomicrografia 26 - Amostra PAK (1.250 ºC). Intensa formação 

lamelas de albita, aumento das fraturas e indícios de formação de            bolhas, vitrificação e desaparecimento das fases cristalinas.                                                                                                                                     
bolhas. Polarizador cruzado.                                                                       Polarizador paralelo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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Apêndice II – Difratogramas das amostras LBE, LI e PAK no estado natural e em temperaturas 

diferentes. 

 

Figura 6.23: Difratograma da amostra PAK sem passar por aquecimento (S.A.). 

 

Figura 6.24: Difratograma da amostra PAK calcinada à 1.100 ºC.  
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Figura 6.25: Difratograma da amostra PAK calcinada à 1.150 ºC. 

 

Figura 6.26: Difratograma da amostra PAK calcinada à 1.200 ºC.  
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Figura 6.27: Difratograma da amostra PAK calcinada à 1.250 ºC.  

Figura 6.28: Difratogramas da amostra PAK sem passar por aquecimento (S.A.) e pós-aquecimento em 

diferentes temperaturas. 
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Figura 6.29: Difratograma da amostra LBE sem passar por aquecimento (S.A.). 

 

 

Figura 6.30: Difratograma da amostra LBE calcinada à 1.100 ºC. 
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Figura 6.31: Difratograma da amostra LBE calcinada à 1.150 ºC. 

 

Figura 6.32: Difratograma da amostra LBE calcinada à 1.200 ºC. 
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Figura 6.33: Difratograma da amostra LBE calcinada à 1.250 ºC. 

Figura 6.34: Difratogramas da amostra LBE sem passar por aquecimento (S.A.) e pós-aquecimento em 

diferentes temperaturas. 
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Figura 6.35: Difratograma da amostra LI sem passar por aquecimento (S.A.). 

 

Figura 6.36: Difratograma da amostra LI calcinada à 1.100 ºC. 
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Figura 6.37: Difratograma da amostra LI calcinada à 1.150 ºC. 

 

Figura 6.38: Difratograma da amostra LI calcinada à 1.200 ºC. 
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Figura 6.39: Difratograma da amostra LI calcinada à 1.250 ºC. 

 

Figura 6.40: Difratogramas da amostra LI sem passar por aquecimento (S.A.) e pós-aquecimento em diferentes 

temperaturas. 
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Apêndice III – Espectros no infravermelho das amostras PCBV e LBE no estado natural e em 

temperaturas diferentes. 

 

 

Figura 6.43: Espectros no infravermelho da amostra PCBV sem passar por aquecimento (S.A.) no intervalo 

entre 300 – 4.000 cm
-1

.  

 

 

Figura 6.44: Espectros no infravermelho da amostra PCBV após aquecimento em 1.100 ºC no intervalo entre 

400 – 4.000 cm
-1

.  

 

 



Aarão, G. M. 2015. Caracterização Mineralógica e Tecnológica de Feldspatos Piroexpansíveis de Pegmatitos do 

Distrito de Conselheiro Pena, MG  

118 

 

 

Figura 6.45: Espectros no infravermelho da amostra PCBV após aquecimento em 1.150 ºC no intervalo entre 

400 – 4.000 cm
-1

.  

 

 

 

Figura 6.46: Espectros no infravermelho da amostra PCBV após aquecimento em 1.200 ºC no intervalo entre 

400 – 4.000 cm
-1

.  
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Figura 6.47: Espectros no infravermelho da amostra PCBV após aquecimento em 1.250 ºC no intervalo entre 

400 – 4.000 cm
-1

.  

 

 

Figura 6.48: Espectros no infravermelho da amostra LBE sem passar por aquecimento (S.A.) no intervalo entre 

400 – 4.000 cm
-1

.  

 



Aarão, G. M. 2015. Caracterização Mineralógica e Tecnológica de Feldspatos Piroexpansíveis de Pegmatitos do 

Distrito de Conselheiro Pena, MG  

120 

 

 

Figura 6.49: Espectros no infravermelho da amostra LBE após aquecimento em 1.100 ºC no intervalo entre   

400 – 4.000 cm
-1

.  

 

 

Figura 6.50: Espectros no infravermelho da amostra LBE após aquecimento em 1.150 ºC no intervalo entre    

400 – 4.000 cm
-1

.  
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Figura 6.51: Espectros no infravermelho da amostra LBE após aquecimento em 1.200 ºC no intervalo entre   

400 – 4.000 cm
-1

.  

 

 

Figura 6.52: Espectros no infravermelho da amostra LBE após aquecimento em 1.250 ºC no intervalo entre   

400 – 4.000 cm
-1

.  
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Apêndice IV – Espectros Raman das amostras LBE e PCBV no estado natural e em temperaturas 

diferentes. 

 

Figura 6.53: Espectros Raman da amostra LBE sem passar por aquecimento (S.A). 

 

 

Figura 6.54: Espectros Raman da amostra LBE após aquecimento em 1.100 ºC. 
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Figura 6.55: Espectros Raman da amostra LBE após aquecimento em 1.150 ºC. 

 

 

 

Figura 6.56: Espectros Raman da amostra LBE após aquecimento em 1.200 ºC. 
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Figura 6.57: Espectros Raman da amostra LBE após aquecimento em 1.250 ºC. 

 

 

Figura 6.58: Espectros Raman da amostra PCBV sem passar por aquecimento (S.A). 
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Figura 6.59: Espectros Raman da amostra PCBV após aquecimento em 1.100 ºC. 

 

 

Figura 6.60: Espectros Raman da amostra PCBV após aquecimento em 1.150 ºC. 
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Figura 6.61: Espectros Raman da amostra PCBV após aquecimento em 1.200 ºC. 

 

 

Figura 6.62: Espectros Raman da amostra PCBV após aquecimento em 1.250 ºC.  
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Ficha de Aprovação  
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