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RESUMO

Neste trabalho é feita a caracterização da esmeral_

da de Santa Terezinha de Goiás-GO, através de suas proprie

dades físicas (índice de refração e densidade), espectrosc£

picas (absorção ao infravermelho» ultravioleta e visível),

ressonância paramagnética eletrônica, análise química, es-

trutura cristalina e pelas inclusões minerais.

Os valores obtidos para o índice de refração das

esmeraldas de Santa Terezinha de Goiás-GO são: n, variando Ce 1,575-

-1,585, ng de 1,590-1,600 e birrefringencia • 0,012; sua

densidade está entre as mais altas do mundo (2,745(4) Mg.m ).

Os espectros de absorção ao infravermelho e infra

vermelho próximo, mostraram a presença, nos canais da estru

tura da esmeralda, de gás carbônico e de água livre Interá

gindo comum íon de Fe e/ou Na nestes canais. Os espectros

de ultravioleta e visível acusaram presença de Cr + substi^

3+ 3+
tuindo Al e, Fe nos canais da estrutura. Os estudos de

ressonância paramagnética eletrônica, confirmaram estes úl_

tlmos resultados.

As análises quími'* AS por via úmida mostrara- que,

além do Al, Be e Si, estão presentes: Na (1,8%), Fe (1,1%),

Mg (0,9%), Cr (0,4%), K (0,2%) e com concentrações nsenores

a nível de ppm P, Ca, Mn, Ni, B, Mo, V, Ti, Ba, Pb, Co, Cu,

Sn, As, Ge, W, Zn, Nb, Pt, Zr, Ag, U e Sr.

Na determinação da estrutura da esmeralda is Santa



xiv

Terezinha de Goiás-GO usando difração de raios-X de monocrls

tais, confirma-se que a esmeralda cristaliza-se no sistema

hexagonal, grupo espacial P6/mcc, a= 9,2672(8), c «9,1901(7) A,

V M 683,5(2) X3, d , • 2,759(1) Mg.nf3, Z « 2, n(MoKo) «
caie

= 9,72 cm . 0 refinamento da estrutura foi realizado usan

do-se o sistema SHELX-76. 0 Índice de discordância final,

foi de 0,0376 para 1464 reflexões com I > 3o(I) . Os resulta

dos estruturais mostraram que a proporção de Al para Cr é

de 3:1. A localização de uma molécula de água por fórmula,

e do íon (Fe e/ou Na ) presentes nos canais da estrutura

nas posições (0,0,0) e (0,0,1/4), respectivamente, foi pela prî

meira vez constatada com presença simultânea. Como resulta

do, foi proposto um modelo estrutural para a esmeralda de San

ta Terezinha de Goiás-GO.

A fórmula química proposta pela determinação de e£

trutura é A l ^ C r ^ Be3 Sig 0 ^ . Kf . ( F e ^ N a ^ ) .

As inclusões minerais foram identificadas, por meio

de difração de raios-X (método do pó), microscopia óptica e

microssonda eletrônica, como: picotita, pirita , pirrotita,

dolomita, magnesícs3iderita, talco, mica (biotita, flogopi-

ta) esmeralda, quartzo, ruti lo , halita e/ou s i l v i ta . Obser

vou-se também, a presença de inclusões bifásicas de tamanhos

e formas bastante variados. Destas inclusões, pirrotita, sil_

vita e/ou halita, magnesiossiderita e talco-pirofi l i ta foram

detectadas pela primeira vez em esmeraldas de Santa Terezi^

nha de Goiás-GO. A presença de grande quantidade de picotita consti-

tui ira das principais características destas esmeraldas.
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ABSTRACT

The purpose of this work is to characterize the e-

merald of Santa Terezinha de Goiás-GO, according to their

physical properties (refractive index and specific gravity) ;

spectrographic (infrared, ultraviolet and visible absorption);

electron paramagnetic resonance; chemical analysis; crys-

tal structure and specially by the recognition of their mi-

neral inclusions.

The results of the refractive index measures for

the emeralds of Santa Terezinha de Goiás-GO are n, (1.575-

-1.585) and n0 (1.590-1.600) and the birrefringence * 0.012;

the specific gravity is between the highest of the world

(2.745(4) Mg.rrf3).

The near infrared and infrared absorption, show the

presence, in the structural channels of the emerald, of gas

carbonic and free water interacting with an ion (Fe and/or

Na) in these channels. The ultraviolet and visible absorp-

tion spectra accused the presence of Cr replacing Al and

Fe + in the channels of the structure. The study of electron

paramagnetic resonance confirmed these last results.

The chemical analysis show that beside Al, Be and

Si, other elements are present: Na (1.8%), Fe (1.1%), Mg

(0,9%), Cr (0.4%), K (0,2%) and at the level of ppm (< 900),

P, Ca, Mn, Ni, B, Mo, V, Ti, Ba, »b, Co, Cu, Sn, As, Ge, W,
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Zn, Nb, Pt, Zr, Ag, U and Sr.

The determination of the structure of Santa T£

rezinha de Goias-GO emerald using single X-ray diffraction

confirms that the emerald crystallizes in the hexagonal sys_

tem, space group P6/mmcc, a = 9,2672(8), c = 9.1901(7) X,

V = 683.5(2) A , d , - 2.759(1) Mg.m , Z « 2, n(HoKo) »
cale

-3
= 9.72 cm . The structure refinement was realized using

SHELX-76 system. The final discordance index was of 0.0376

for 1464 reflections with I > 3c(I). The structural results

show that the proportion of Al and Cr is 3:1. The presence

of water at the relation of one water per formula and ions

(Fe and Na ) in the structural channels are found simulta

neously for the first time.

The chemical formula proposed by the structure de-

termination is A l ^ C r ^ Be3 Si6 0 ^ . H20. ( F e ^ ^ ^ l

The mineral Inclusions were identified, by means

of X-ray diffraction (powder method), optic microscopy and

electron microprobe as being picotite, pyrite, pyrrhotite,

dolomite, magnesiosiderite, talc, mica (biotite, phlogopi-

te), emerald, quartz, talc-pyrophyllite, rutile, halite and/

or sylvite. The presence of biphasic inclusions varying in

size and form was also observed. Among these inclusions,

pyrrhotite, sylvite and/or halyte, magnesiosiderite ari talc-

-pyrophyllite were detected for first time in Santa Terezi^

nha de Goiás-GC err.eralds. The presence of great quantity ci picotj.

te constitutes one of the main characteristics of these exeralds.



CAPÍTULO I

INTRODUÇÃO

O aproveitamento dos rs cursos minerais brasileiros

sempre se constituiu em atividade de grande importância nos

diferentes momentos da vida nacir-al, iniciando-se provavel-

mente no tempo do chamado "ciclo do ouro".

0 aproveitamento adequado destes recursos minerais

depende de estudos amplos e específicos, visando um melhor

conhecimento de suas propriedades e possíveis aplicações te£

nológicas, o que praticamente nãc ocorreu em nosso país até

os primórdios deste século. Ŝ mer.ta nas últimas décadas é

que se tem dado melhor atenção ao problema e, com isto, au-

mentando as nossas divisas.

0 estado de Goí£3 está fr.tre os estados brasilei-

ros com maiores recursos minerais, tais como: níquel, ouro,

amianto, cobalto, cassiteríta, írsíato, cromita, manganês,

etc, bem como minerais-gemas: ázua-marinha, ar.azonita, ame-

tista, calcedcnia (ônix, ágata e crisoprá'io), citrine, co-

ríndon (rubi e safira), diamante, esmeralda, granada, hélio-

doro, opala, topázio, turmallna, zirclo, etc. Pelos exem-

plos pode-se notar que há uma grar.de variedade de mir.erais,

no estado de Goiás, a serem caracterizados adequadamente.

Neste trabalho foi feita a opção if trabalhar com esmeraldas.



Desde 1982, uma ano após a descoberta do garimpo

de Santa Terezinha de Goiás-GO, alguns trabalhos específicos

foram realizados em geologia e outros em mineralogia, procu-

rando caracterizar as esmeraldas de Santa Terezinha de Go-

iás-GO. Entretanto se observa que nos trabalhos realizados

há lacunas que devem ser suprimidas para obter-se informa-

ções mais completas sobre as esmeraldas dessa jazida. Com o

intuito de fornecer alguns desses elementos, ainda omissos

na literatura, elaborou-se o presente trabalho, que procura

caracterizar a esmeralda de Santa Terezinha de Goiás-GO,atra

vés de suas inclusões minerais e propriedades físicas e cri£

taloquímicas. Estes resultados preenchem algumas lacunas e-

xistentes e contribuem com informações para as hipóteses fo£

muladas para sua gênese, além de permitir sua comparação com

esmeraldas de diversas jazidas conhecidas.

1.1. Histórico e Trabalhos Anteriores

A3 ocorrências ce esmeraldas, erc Goiás, são conhe-

cidas desde 1920, mas somente jazidas de pequeno porte são

mencionadas (Gonsalves, 1949). A jazida melhor conhecida lo-

caliza-se na Fazenda das Lages, numa colina a 32 km SE de Go

iânia, margem esquerda do Ribeirão do Bugre, afluente do Rio

Urubu, município de Itaberaí (Leinz e Leonardos, 1936 e Calm

bach, 1938).



Para Leinz e Leonardos, elas apresentam sempre a

mesma tonalidade verde-eszeralda, com intensidade variável,

transparência geralmente fraca e dimensões variando de 2 a

20 mm, com inclusões de dolomita, rutiIo, talco, biotita e

inclusões líquidas.

Segundo Almeida Rolff (1970) essas esmeraldas ocor

reram em rochas decompostas e foram recobertas pelas chuvas.

Esmeraldas também foram encontradas em Sarandí,

município de Itaberaí, com cristais de 2-20 mm,em aluvião e,

no Rio Capivari a 40 km de Pão Secco (Calmbach, 1938). Cons-

ta também terem sido encontradas esmeraldas próximo a Nova

Aurora, 185 km SSE de Goiânia (Ferraz, 1929).

Em 1974, o assim chamado depósito da Serra Doura-

da, foi descoberto, a 36 kn de Minaçu (garimpo de Pela Ema),

pegmatitos injetados em micaxisto, com uma produção pequena,

mantida por aproximadamente um ano (de Souza e Zalán, 1977).

As esmeraldas de Santa Terezinha de Goiás-GO fo-

ram, de fato, descobertas alguns anos depois, em abril de

1981, durante a abertura de uma estrada que dá acesso à Fa-

zenda São João, distante 21 km ao norte daquela cidade (Figu

ra 1).

A história corrente conta que o Sr. Paulo Marques

da Silva, empregado da Fazenda São João, passando pelo local

teve a atenção voltada para pequenas pedras de coloração es-

verdeada ocorrentes no solo trabalhado pela motoniveladora
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que abriu a estrada. Apôs coletar alguns espécimes dirigiu-

se ao garimpeiro Antonio Gusmão, que prospectava ouro na re-

gião e que imediatamente as identificou, afirmando tratar-se

de esmeraldas.

Com a confirmação da mineralização, no local deno-

minado Trecho Velho (Figura 2), verificou-se ura afluxo muito

grande de garimpeiros para a área, na maior parte provenien-

tes dos garimpos de.esmeralda de Carnaíba-BA e dos garimpos

de pedras c o radas de Teófilo Otoni e Governador Valadares,>ti

nas Gerais, atingindo o máximo de sua movimentação em 1982

(de Lacerda Filho e Ribeiro Filho, 1985).

A partir de 1983 começaram a surgir os primeiros

trabalhos sobre as esmeraldas de Santa Terezinha de Goiás-

GO, uns enfatizando a geologia local e regional, tais como

os de Liddicoat (1983), Ribeiro e Sá (1533), Ribeiro Filho e

de Lacerda Filho (1985) e Costa (1986), enquanto outros des-

tacaram as características mineralógicas (inclusões) como os

de Hânne e Keres (1983), Cassedanne e Sauer (1984), Barros

(1984), Mendes e Schwarz (1985) e Miyata, Hosaka e Chirayama

(1987).
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1.2. Situação Geográfica e Geológica

0 garimpo de esmeralda de Santa Terezinha de

Goiás-GO está situado no centro-oeste goiano, distando de

Goiânia cerca de 310 km, longitude e latitude aproximada de

49°20* W e 14°55' S (Figura 1). Tomando-se a rodovia asfalta

da GO-080, num percurso de 95 km de Goiânia, atinge-se a BR-

153 na altura do km 1.157. Percorrendo esta até o km 1.055,5

torna-se a G0-336, que conduz a Itapaci, numa distância de

20 km. Seguindo rumo a Pilar de Goiás pela GO-154, não asfa_l

tada, alcança-se essa cidade após um percurso de 20 km e se-

gue-se por esta rodovia, por 52 km, até Santa Terezinha de

Goiás, seguindo-se, então, mais 21 km até a Fazenda São

João, por estrada municipal, onde se localiza o garimpo.

Também se pode chegar ao garimpo partindo da BR-

153, através da GO-439, via Hidrolina e G0-465 passando por

Campinorte.

A geologii da região do garimpo de Santa Terezinha

de Goiás-GO é considerada por Barbosa e outros (1969) como

compreendida no Grupo Araxá, sendo formada por duas seqtiSn

cias; uma basal composta de mie axistos a duas micas, finas e

grosseiras, com intercalaçÔes de quartzitos micáceos e ou-

tra de calcoxistos com intercalaçao de calcário.

De acordo com Ribeiro Filho (1978), a área estaria

enquadrada dentro de uma seqüência vulcano-sedimentar do ti-



po cinturões móveis, bordejando núcleos cratônicos, represen

tados pelos terrenos graníticos-gnaissicos nigmatizados que

ocorrem na região. Essa seqüência, de idade provável protero

zóico-inferior-média, apresenta como características princi-

pais: direção estrutural predominantemente NE e uma extensão

superficial de várias centenas de quilômetros de comprimen-

to, com largura variando até dezenas de quilômetros.

1.3. Amostragem

A maioria absoluta das esmeraldas estudadas foram

doadas pelos garimpeiros Marco Antonio da Hora, Djalma, Goia

no, Netinho, Leonardo e outros e uma minoria foi obtida por

meio de aquisição direta. Desta maneira garantiu-se assim a

procedência das amostras.

As amostras foram coletadas "in loco" em duas eta-

pas. A primeira visita realizada ao garimpo de esmeraldas de

Santa Terezinha de Goiás-GO foi efetuada em setembro de

1985, a quel foi acompanhada pelo Prof.Dr. Cirano Rocha Lei-

te do Instituto de Química âe Araraquara-UNESP, que auxiliou

na coleta tanto das esmeraldas isoladas quanto das rochas en

caixantes. Nesta visita conseguiu-se lotes de amostras de

dois pontos do Trecho Velho, de quatro pontos do Trecho No-

vo, um ponto do Trecho do Netinho e um ponto do Trecho do An

tonio Rosa (Figura 2). A segunda visita ocorreu um ano após



a primeira (setembro de 1986), em companhia do Prof. Dr. Ken

kichi Fujimori da Universidade de São Paulo-SP e Prof. Dr.

Ichiro Sunagawa da Universidade de Tohuko, Sendai, Japão. Du

rante esta visita, obteve-se lotes de amostras de um ponto

do Trecho do José Maria e dois pontos do Trecho Novo (Figura

2).

As amostras estudadas abranges todos os trechos em

produção, no período em que foram coletadas, sendo assim pos

sível caracterizar adequadamente as esmeraldas da reserva ga

rimpeira de Santa Terezinha de Goiás-GO.

Assim foi possível dispor de aproximadamente 70

amostras, quase todas sem valor comercial (esmeraldas com in

clusões ou defeitos) e uma pequena parte com valor gemológi-

co (esmeraldas lapidáveis).



CAPÍTULO II

PREPARO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA E PROPRIEDADES FÍSICAS

DAS AMOSTRAS

II. 1. Instrumentação

11.1.1. Introdução

A obtenção de amostras apropriadas é um fator pri-

mordial em trabalhos experimentais, sendo que os resultados

destes dependem dos fatores intrínsecos de cada equipamento

e de amostras preparadas adequadamente para tal fim. Com o

intuito de adequar as amostras foram construídos os disposi-

tivos descritos a seguir.

11.1.2. Dispositivo Destinado à Obtenção d* Pequenos Cri»

tais Esféricos

Em Cristalogr fia Estrutural a forma geométrica da

amostra cristalina é um fator importante na determinação da

estrutura cristalina e molecular, uma vez que a precisão da

correção da absorção dos raios-x pela amostra, a ser aplica-

da, depende fundamentalmente deste parâmetro. Isto se Justi-

fica devido ao fato de que para cristais com alto coeficlen-



11

te de absorção de raios-x a resolução da estrutura torna-se

muito imprecisa, tornando-se fundamental aplicar a correção

por este fator sobre os dados de difração. Amostras com geo-

metria qualquer, difícil de ser descrita, dificultam ou mes-

mo impedem essa correção, pois, os métodos existentes (Int.

Tables, 1972) são aplicáveis somente a geometrias regulares

(esferas, cilindros, paralelepipedos, etc.).

Com a finalidade de produzir cristais com geome-

tria esférica, desenvolveu-se e construiu-se um dispositivo

mecânico, constituído de uma câmara (Figura 3) onde a amos-

tra é acondicionada, fazendo-a girar sobre uma secção circu-

lar cujas paredes internas e a base são constituídas de mate_

rial abrasivo removível (lixa d'água comercial) com granuio-

metria variada. 0 movimento da amostra é acionado por duas

saídas conectadas à câmara e à linha de ar comprimido seco.

De acordo com a natureza da amostra pode ser ajus-

tada a utilização do dispositivo. Por exemplo, para amostras

de baixa resistência pode-se utilizá-lo de duas maneiras;

com fluxo de ar turbulento ou lamelar, sendo que no primeiro caso, para

que a amostra não se esfacele, é necessário diminuir o cami-

nho médio percorrido pela amostra entre duas colisões conse-

cutivas com a parede e/ou com a base da câmara. Isto é feito

diminuindo o espaço livre percorrido pela amostra no inte-

rior da câmara. Com esta diminuição há uma queda na intensi-

dade da força com que a mostra choca-se com o abrasivo e

consequentemente, mantendo-a intacta, modificando apenas a
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sua forma externa.

0 dispositivo tem sido amplamente utilizado pelo

Grupo de Cristalografia do Instituto de Física e Química de

São Carlos-USP. As esferas obtidas possuem diâmetros varian-

do de 0,2 a 0,6 mm tanto para cristais sintéticos como na-

turais, tais como, Li.ThF , nylon, esmeralda e cristais com

terras raras. Para os cristais de esmeralda e Li.ThF utili-
3 7

zou-se fluxo turbulento e foram necessárias 24 e 12 horas,

respectivamente, para obter as esferas e, para os cristais

com terras raras, fez-se uso de fluxo lamelar por um período

de alguns minutos.

Os resultados obtidos, por aqueles que fizeram uso

do dispositivo, foram considerados muito bons, não apenas na

preparação das amostras, mas também quando computados na re-

solução da estrutura cristalina e molecular.
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Figura 3. Projeto de construção do dispôs^
tivo destinado à obtenção de pe-
quenos cristais esféricos. (1) Tam-
pa para saída de ar; (2) Corpo
principal com duas entradas de
ar; (3) Guia cilíndrico e (4) Su
porte para fixação da tampa. Con
feccionado em latão. Escala 1:1,5.



II. 1.3. Dispositivo para Pollaento Manual de Cristais

Para a realização de Medidas por espectroscopia e

Biicroscopia óptica é necessário que as amostras possuam duas

faces paralelas e polidas. Este polimento em princípio pode-

ria ter sido realizado na oficina de óptica do IFQSC-USP.otas

não o foi pelos seguintes motivos: a) as amostras de esmeral^

das sao finas e de dimensões pequenas e durante o processo

de polimento soltavam-se do porta-amostra; b) a politriz foi

dimensionada para trabalhar várias amostras ao mesmo tempo.

No caso das esmeraldas há necessidade de não misturar as a-

mostras de diferentes trechos, pois é essencial a caracteri-

zação por lotes.

Decidiu-se então construir um dispositivo de poli-

mento manual, adequado ao trabalho com uma amostra de cada

vez, portanto evitando-se os inconvenientes de uma politriz

de maiores dimensões.

0 dispositivo consiste de um cilindro com anéis re

moviveis em uma de suas extremidades (Figura 4). Estes anéis

com espessuras variando de 4,1 - 8,0 mm, com os quais st po-

de polir amostras entre 0,1 e 4,0 mm de espessura, tem por

função manter a planarldade e o paralelismo das faces.

Utilizou-se cera de abelha como adesivo para fixar

as amostras no dispositivo.

Todos os resultados foram considerados altamente



satisfatórios para os fins para os quais o dispositivo foi

construído. Foram conseguidas lâminas com espessura variando

de 0,4 a 0,9 mm.

i

1

1

1
1

1

1

'x^

1
1
1

(a)

LL

(b)

Figura 4. Esquema do dispositivo para p£
limento manual de cristais,
(a) Corpo principal e (b) Anéis
com espessuras variadas. Con-
feccionado em alumínio. Esca
Ia 1:1.
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II.2. Preparação daa Amostra»

II.2.1. Amostras para Espectroscopia

As medidas ópticas foram realizadas usando lâminas

finas de cristal (amostras 28a, b, c, d; 29a, b, c; 30a, b,

c, d, e; 31a, b, c, d; 34a), as quais foram obtidas serran-

do-se as amostras com serra de diamante de espessura 0,l5mm.

Orientaram-se as seções d& esmeralda paralelas ao plano a t;

cristalografico, utilizando para isso a morfologia externa

v'c3 cristais. Foram efetuados cortes paralelos e perpendicu-

lares ao plano a c. A espessura do corte variou de 0,5 a 1,0

mm, que após o polimento, tornou-se ainda menor, variando de

0,4 a 0,9 mm. 0 polimento grosso foi realizado, utilizando o

dispositivo especialmente construído para este fim (Ciscrito

no item II.1.3), usando lixa comercial de granulometria va-

riada e o fino com carborundum, sendo o polimento efetuado

manualmente, amostra por amostra. Para as medidas ue S?E e

estudo por meio de cristalografia óptica foram utilizadas as

mesmas lâminas. Os espectros de infra-vermelho obtidçj usan-

do estas lâminas apresentaram baixa resolução, por strem um

pouco espessas e não muito transparentes, então se optou por

medidas usando pastilhas com KBr. A mistura usada par* as

pastilhas foi efetuada na proporção estimada de 1 a l',% de

esmeralda (lotes 28, 29, 30 e 31).
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Xl.t.ft. Amostras para Analis* Quimlea

As análises químicas (lotes 28 e 29) foram realiza

das no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da TELEBRÁS (Cam

pinas-SP), usando amostras preparadas por metodologia não re

velada e no Centro de Energia Nuclear na Agricultura (CENA)

-USP tr:racicaba), com preparação das amostras consistindo

de daae etapas:

II.2.2.1. Fusão

Os passos seguidos foram:

i) pulverização;

ii) adição de 5 ml de NaOH 30% a cada 25 mg de a-

mostra e aquecimento, em cadinho de platina,a-

té evaporação de todo o solvente;

iii) adição de 1 g de carbonato de sódio e 2 g de

peróxido de sódio;

iv) aquecimento até 900°C por uma hora e após este

tempo, imersão do recipiente em ácido nítricô

a quente.

Com esta amostra, foram analisados todos os elemen

tos, exceto o sódio.
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II.2.2.2. Ataque Quinico

Para analisar o sódio foi necessário preparar as

amostras como descrito a seguir:

1) pulverização da amostra;

ii) adição de 50 mg de amostra a 4 ml de ácido flu

orídrico em uma bomba de teflom com fechamento

hermético;

iii) aquecimento a 110°C até evaporação de aproxi-

madamente 50$ do volume;

iv) adição de 2 ml de HClO.e evaporação de todo o

líquido;

v) dissolução do resíduo em HNO. 0,01 M a quente.

II.2.3. Amostras para Difração de Raios-X por Monocristal

As amostras de esmeraldas monocristalinas sem in-

clusões e de grande transparência (lote 28) foram tratadas

no dispositivo, especialmente idealizado e construído, des-

crito no ítem II.1.2., com o fim de torná-las esféricas. U-

sando este equipamento, obtiveram-se amostras esféricas com

diâmetros variados, a partir de 0,2 mm, controlados pelo op£

rador.
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II.3. Composição das Amostras

As análises químicas realizadas no Centro de Pes-

quisa e Desenvolvimento da TELEBRÁS (Campinas-SP), utiliza-

ram um espectrógrafo de emissão óptica DI014379 - 06.09.80 e

um espectrofotometro de absorção atômica BD:3104. No Centro

de Energia Nuclear na Agricultura (CENA)-USP (Piracicaba) as

análises foram feitas em um espectrometro de emissão atômica

com plasma induzido em Argonio, da ICP (Inductivity Coupled

Plasma, modelo 975 plasma atom comp. marca JARREL-ASH), com

padrões da Specture produzidos por Johnson Matthey Chemi-

cals Limited (JMC).

Os elementos analisados foram: Sn, As, Ge, Mo, W,

Zn, Pb, Co, Mn, Fe, Cr, Mg, Si, V, Nb, Al, Be, Ca, Cu, Pt,

Ti, Zr, Ag, U, Na, K, Sr, P, Ba, Ni e B.

Os resultados encontrados nas duas análises são

concordantes e estão apresentados na Tabela I.



TABELA I

Composição química obtida para as esmerajL
das de Santa Terezinha de Goiás-GO.

Eltatnto

X ca peso

ElcMRtO

>80 ppa

EWacnto
traço
(<50 ppa)

Si

28.1

P

200

Sn

Al

s.o

Ca

100

«s

•i

5,0

Rn

400

6c

Cr

0,4

•i

173

to-

la

1.1

•

SOO

Zn

Fe

1.1

V

90

•b

»i

0.9

Ti

100

Pt

K

0,2

•>

soo

Zr

Pb

90

«9

Co

173

U

CM

350

Sr Ne

II.4. Propriedades Físicas

II.4.1. Introdução

Na caracterização de uma amostra é necessário ob-

ter tantas informações sobre suas propriedades quanto for

possível, para poder compará-las com amostras de diferentes

procedências. Dentre outras propriedades que as esmeraldas

de Santa Terezinha de Goiás-GO possuem, as mais comuns, uti-

lizáveis para sua caracterização e comparação, são a densida

de e o índice de refração.
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II.4.2. Medida da Densidade

Havendo necessidade da medida desta grandeza com

boa precisão é necessário tomar alguns cuidados e contornar

alguns problemas. Na obtenção da massa, usar balanças com a

precisão desejada e bem calibradas é suficiente. No que se

refere ao volume o problema não é assim tão simples, princJL

palmente para amostras com morfologia irregular. Para resol-*

ver este problema, tem-se opções tais como o uso de uma ba

lança hidrostática, o método de imersão, o método do picnôme_

tro e outros.

Para o uso do método de imersão seria necessário

utilizar líquidos poucos voláteis e de densidade maior do

3
que as das esmeraldas conhecidas (2,67-2,78 g/cm , Webster,

1975), que são pouco comuns. Neste trabalho utilizou-se o mé

todo do picnômetro (Int. Tables, 1968).

Como na aplicação deste método, o volume do picno

metro pode sofrer pequenas variações com a temperatura, sur

ge ass'.rr. um novo parâmetro a ser controlado. Todas as medî

das foram feitas então à temperatura ambiente (26 C) e os

seus resultados estão na Tabela II.
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TABELA II

Densidade medida para as esmeraldas de
Santa Terezinha de Goiás-GO.

Lot*

28

30

31

33

34

*•*»• (9)

0,5770(1)

0,8201(1)

0,3074(1)

0,3316(1)

0,5142(1)

VollIM ( d )

0,2095(4)

0,2988(4)

0,1118(4)

0,1208(4)

0,1881(4)

Oinsidadc (g/ca3)

2.754(2)

2,745(4)

2,749(9)

2.745(9)

2,734(6)

Ao observar a Tabela II , verifica-se que as esme-

raldas de Santa Terezinha de Goiás-GO podem ser c lass i f ica-

das entre aquelas que possuem as maiores densidades em todo

o mundo, sendo os valores obtidos neste trabalho inferiores apenas às

do Paquistão (2,75-2,78), Habachtal (2,780)(Sinkankas,1981).

II.4.3. Medida do índiet de Rtfração

0 índice de refração de um cristal pode ser medido

pelos métodos do desvio mínimo, imersão, refratômetro gemoló

glco, etc. Dentre estes o mais preciso é o do desvio míni-

mo, mas este necessita de amostras relativamente grandes e

cortadas em forma de prismas. As amostras disponíveis não

ofereciam condições para o uso deste método por serem pequ£

nas.
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As tentativas de realizar medidas, usando um refra

tômetro Abbe (CARL ZEISS) para líquidos, foram auito impreci

sas. Optou-se então pelo uso do sé todo de imersão.

Este método, importante para a medida do índice de

refração, emprega líquidos de índices de refração conhecidos

como meio de imersüo. Coloca-se fragmentos ou cristais em

imersões sucessivas até que, por uma ou mais técnicas, obse£

va-se que o índice de refração do fragmento ou do cristal é

igual ao do meio de imersão. Entre as diversas variações do

método utilizou-se o método da linha de Becke (Wahlstrom,

1969).

A linha de Becke refere-se a um fenômeno associado

a um contato vertical de duas substâncias de índices de re-

fração diferentes sobre a platina de ura microscópio.

Ao microscópio a linha de Becke pode não ser vista

quando o aparelho estiver focalizado exatamente em um frag-

mento. Contudo, se o tubo do microscópio for afastado ligei-

ramente, aparece uma linha de luz estreita (a linha de Be-

cke) deslocada para o lado de dentro, ou de fora, do contato

do fragmento com o meio que o circunda. Se a linha de Becke

se move para dentro do fragmento quando se eleva o tubo do

microscópio, o índice de refração do fragmento é maior do

que o da substância que o envolve. Se a linha de Becke se

desloca para dentro do meio cireunjacente, o fragmento tem

índice menor do que o do meio. Abaixando-se o tubo, inverte-
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se o efeito em cada caso.

A parte experimental consistiu, em primeiro lugar,

em preparar uma bateria de líquidos de imersao com índice de

refração variando de 1,555 a 1,610 com intervalo de variação

de 0,005 em 0,005 usando óleo de cravo (n«l,543), anilina

(1,584) e 1-bromonaftaleno (n«l,658).

Foram preparadas 12 lamínolas para cada amostra,ca

da lamínola um índice de refração diferente, dentro do inter

valo acima mencionado.

As medidas resultaram nos valores da Tabela III,

onde n , n e An representam o índice de refração extra-

ordinário, ordinário e birrefringencia, respectivamente e,

os erros associados a essas medidas foram 0,003 para n e n

e 0,003 para An.

TABELA III

índices de refração medidos para as esmerai^
das de Santa Terezinha de Goiás-GO.

Lett

28

29

30

31

n t

1,575 - 1,585

1,575 - 1,585

1,575 - 1,585

1,580 - 1,585

1,590

1,590

1,590

1,590

"0

- 1,595

- 1,595

- 1,600

- 1,595

A n

> 0,012
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II.4.4. Coaparação dos Resultados

Os resultados encontrados para a densidade e índi-

ce de refração são concordantes com os da literatura deteimi

nados para amostras da mesma procedência, como se pode ver

na Tabela IV.

TABELA XV

Comparação de densidade e índice de refra
ção para as esmeraldas de Santa Terezinha
de Goiás-GO.

"0

An

D(g/e.3

Est* trabalho

1,575-1,585

1,590-1,600

0,012

) 2,739-2,751

HInnt t Ktrcz
(1983)

1,585-1,587

1,592-1,595

0,006-0,008

2,752-2,764

Casscdant t Savtr
(1984)

1,580

1,588

0,008

2,70-(3,05)

Bank c Pctsch

(1982)

1.586

1,594

0,008

2,55



CAPÍTULO III

ANÁLISE DAS INCLUSÕES E ROCHAS ENCAIXANTES POR DIFRAÇÃO

E FLUORESCÊNCIA DE RAIOS-X

III.1. Introdução

A caracterização de minerais naturais não é somen-

te feita pelas suas propriedades, mas também pelo tipo de in

clusoes presentes e pelas características de seu ambiente ma

triz. Este estudo complementar de inclusões e rochas ene ai-

xantes pode levar a se entender melhor a origem do mineral.

Sempre que possível, procurou-se, na identificação

das inclusões utilizar métodos não destrutivos, como por e-

xemplo microscopia óptica, com o objetivo de preservar as

amostras, para trabalhos posteriores. Entretanto este estudo

não é suficiente e necessita de apoio de outras técnicas. Os

métodos de fluorescência e difração de raios-x foram então

utilizador para complementar os resultados desejados. Na aná

lise das rochas encaixantes fez-se uso apenas da difração de

raios-x por amostras policristalinas.
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III.2. Estudo das Inclusões por Fluorescencia de Raios-X

0 estudo das inclusões em esmeraldas foi efetuado

em uma microssonda eletrônica montada no Laboratório do Ins-

tituto de Geociências da USP-SP, fabricada pela ARL (Applied

Research Laboratories), modelo EMX-SM, equipada com três es-

pectrômetros dispersivos e três pares de cristais (LiF, LiF/

ADP e LiF/RAP). Acoplado ao conjunto está o EDS (Energy Dis-

persive System x-ray Nicroanaly-LINK Systems), modelo 1250,

série 2281, através do qual são armazenados e analisados os

dados provenientes da microssonda.

A utilização desta técnica requer o corte prévio

da amostra, em lâmina delgada, sendo, portanto, semidestruti

vo.

A preparação destas amostras resumiu-se em imersão

em uma resina (araldite), por serem pequenas, seguida de la-

minação e fixação em lâminas de vidro apropriadas. A seguir

sofreram polimento, efetuado em duas etapas. A primeira con-

sistiu de um polimento grosso com carbeto de silício, até u-

ma espessura de aproximadamente 200\i, e a segunda, um poli-

mento fino feito com pasta de diamante. Após este procedimen

to, foram metalizadas com carbono, por ser este condutor e

transparente ao feixe de elétrons. 0 conjunto foi fixado em

um porta-amostras apropriado com emulsão de prata, para au-

mentar o contato da lâmina com o porta-amostras.
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Antes da fixação das lâminas no porta-amostras es-

tas foram examinadas em um microscópio de polarização para a

perfeita localização das inclusões.

0 princípio de funcionamento da microssonda, con-

siste em fazer incidir um feixe eletrônico finamente focali-

zado sobre uma superfície polida de rocha ou mineral, o qual

provocará uma emissão de raios-x como resultado da interação

de elétrons de alta energia com os átomos dos elementos pre-

sentes na amostra. Com o auxílio de espectrômetros de raios-

x, essa radiação característica é então analisada pelo com-

primento de onda ou energia da radiação emitida e intensida-

de (Fig.5). A intensidade de uma linha A± característica de

raios-x de um elemento A é proporcional à concentração do

elemento A na asostra.

Pode-se ver na Tabela V uma análise semiquantitati

va, obtida através do Sistema de Energia Dispersiva (EDS),pa

ra 12 inclusões representativas.

Obteve-se 80 espectros relativos às inclusões e

aos hospedeiros, dos quais 12 representativos estão apresen-

tados nas Figuras 6, 7 e 6.
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Ltnt*s mognéticai

Ltntt»
magnéticas

Figura 5. Princípio da microssonda eletrorvi
ca. 0 feixe de elétrons produzido
no filamento é reduzido em tama-
nho e focalizado na amostra com a
ajuda de duas lentes eletromagn£
ticas. Os raios-X gerados pela in
cldêncla do feixe são analisados
posteriormente, segundo o compri-
mento de onda ou energia e a in
tensidade por melo de cristais
curvos.



TABELA V

Conposição porcentual, por ESS, das inclusões minerais nas esmeraldas
de Santa Terezinha de Goiás-GO.

^ N . Eltaaata

>»w Quíaico

Aaostra ^ s ^

*• 111

Aa 118

Aa 161

Aa A]

Aa 212

Aa 315

«a 318

As 2821A

A» 2835

Aa 30323

Aa 2633

Aa 2833CX

Na

0,10

0.51

0.08

0,78

Ng

0,10

0.0*

58.26

1.06

18,36

9.62

22,05

16,91

19,22

17,15

1,23

0.71

Al

6,f*

0,5"

8.79

0,07

3,33

17.57

11,10

0.17

0,21

*.98

6,43

Si

3.92

99,46

14,70

88,76

5.94

83.51

48,32

49,62

78,64

4,50

72,94

64,87

5

1,03

4,63

Cl

18,54

20,62

K

0.55

13,46

Ca

0,66

74,41

1,60

72,39

Cr

63,33

0,43

3.19

0,89

0,17

1.40

Nn

0,63

Ft

25,82

0,51

25,88

0,47

1,22

1,30

8,60

7,82

1.41

5,13

0,50

1,34

Ni

0.2»

0,19

0,39

Inclusão

Pieotita{(*g,F«);Al,Cr,F») 0 }

Quartzo | SiO }

Nagn«siossid«rita{(Ng,F«)C03}

Etatralda j*l,Bt SI 0 }

Oelaaita jC»Kg(CO ) \

Flo9oplta{Mg3(AlSl3Ojo)(OH)2(

lalco-Pipofilita j(»l.Ng)3(Si40i0)(0H)z}

Biotita |K(Ng,Fe)3(AlSi 0 )(0H)2|

Talco i"9j(SVio){0H)2}

Cat^onato

Araldit*

Aralditt
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Os espectros de EDS mostraram a presença de elemen

tos compatíveis com os presentes nos minerais de: picotita,

quartzo, magnesiossiderita, esmeralda, dolomita, flogopita,

talco-pirofilita, biotita, talco e carbonatos.

Verifica-se em todos os espectros um pico em zero,

que serve de referência, gerado pelo EDS na origem, com fi-

nalidade de garantia de sua calibração.

No espectro da picotita (Figura 6a) e magnesiossi-

derita (Figura 6c) observa-se a presença de silício, elemen-

to nâb conponente destes minerais. A sua presença foi atribuí-

da à contaminação das amostras, provavelmente durante a prepa-

ração das mesmas.

0 espectro mostrado na Figura 6d, serve também co-

mo referência para garantir que o feixe eletrônico atingiu

somente as inclusões.

Durante a interpretação dos espectros houve difi-

culdade de se encontrar um mineral que justificasse a presen

ça dos elementos químicos encontrados no espectro mostrado

na Figura 8c. Após uma análise detalhada ao microscópio ópti

co, verificou-se que podia não ser uma inclusão mineral, mas

provavelmente araldite que deveria ter penetrado nas fendas

do hospedeiro. Esta suposição foi confirmada com a compara-

ção com um espectro obtido do araldite (Figura 8d) utilizado

para fixar a amostra na lamina de vidro.
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O CUT £K FS: B
4400 EV £0 EVCHAM

:i:_í '.HI 4k FS: A
SCMO EV £0 EV.'CHPN

T n rirri íi I rrrrrr i ri 11111 MTTI ri 11111 rniTi n j n

0.0 9.5

rt-llll (P1C0T1TA)

(a)

0 CUT 4K FS: B
340Q EV 20 EV'CH«I

0.0

Si

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I

0.0 8.5

AM161 (MAGNESIOSSIDERITA)

(C)

•-.i

0 CNT 4K FS: B
3160 EV 20 EV/CHAH

ftl

Cr Fe

Figura 6. Espectros de EDS (eV) das inclu
soes nas esmeraldas. ~
a) picotita, b) quartzo, c) mag
nesiosslderita e d) esmeralda.



33

0 CUT £55 FS: B
4688 EV 20 EWCHAU

G.0

imiiiimiiiu miiiiiiimiimii

#1315
9.8

(b)

£19 CNT 4K FS: A
3320 EV £0 EWCHAfl

O Cr IT 4K FS: B
46S0 EV 20 CvCHfil

in1111111111111111111111111 ii M 11 i ii H11 Tlti 111 ii 111111111111111111111111

0 . 0

r u i MI n i i i i i i j i m i l i n ii M rriTiT i

IHH318 (TALCO-flWflUTA)

(c)

0 . 0 S.tí
UlOTITA)

(d)

Figura'7. Espectros de EDS (eV) das Inclu
soes nas esmeraldas. ~
a) dolomita, b) flogoplta, c)
talco-pirofi l i ta e d) blot l ta .
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O CflT 4K FS: B
46S0 EV 20 EV, ÍHPlH

0 CUT 511 FS: B
4680 EV 20 EWCHHTI

Cr
* Fe Hn

pTTTyrni|iiii|iiii|iiiTyrMTpTiTpTr f|iiil]iiii|iiiijiiií|iiiijiiii|iinjmi|

* I» 11» 5 (TALCO)

(a)

9.8 0.0 9 . 8
« 1 3 0 3 2 3 (CARBOHATO)

(b)

81 OIT 1K FS: A 53 OIT 511 FS:
4400 EV 20 EV/CHAN 4«?.:£t EV SO EV.-

IIII111 III MU l l l l l l | l l l l | l l TI IITTI i l l 11111ITTT

0.0 9.5 0.0 9.7
W12833 (/WAIBITE)

(c) (d)

Figura 8. Espectros de EDS *V) das inclusões
nas esmeraldas.
a) talco, b) caricato, c) e d)aral
dite.
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ZZI.3. Estudo das Inclusões por Difração de Raios-X

A difração de raios-x foi realizada em um Difratô-

metro de pó HZG4B (JENA), montado na Faculdade de Odontolo-

gia-USP em Ribeirão Preto e em câmara de Guinier.

Com estas técnicas de policristal tornou-se possí-

vel identificar as inclusões como sendo pirita, talco e pir-

rotita. Um difratograma representativo destas análises efe-

tuadas no Difratômetro de pó está mostrado na Figura 9, onde

foi usada radiação Ko do Cu com velocidade de varredura de

2°/min em 2e.

As análises efetuadas através de Cântara de Guinier

são concordantes com estes resultados.

Figura 9. Difratograma de raios-x de uma £
tra de esmeralda com inclusões de
talco (T), pirita (P) e pirrotita
(PI). Os picos PA são do porta-amo£
tra.
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III.4. Análise das Rochas Encaixant«s por Difração d» Raios-X

Na análise das rochas encaixantes foram utilizados

um Goniometro Horizontal de raios-x Philips tipo 1380/11 n«

Dy 621, acoplado a um gerador Philips tipo 1130/00 n* Dy

893, um Difratômetro de pó HZG4B (JENA), montado no Institu-

to de Química de Araraquara-UNESP e Câmara de Debye-Scherrer.

Dos difratogramas relativos a 30 amostras, os 7

mais representativos estão na Figura 10, analisados como de,

monstrativos da presença de dolomita, magnesita, talco, flogopi-

ta/biotita, quartzo, muscovita, turingita e clorita. A freqüên-

cia com que estes minerais estão presentes nas amostras estu

dadas está mostrada na Tabela VI.

Todos os difratogramas foram obtidos usando-se ra-

diação Ko do Cu, com velocidade de varredura de 2 /min em

2 6.

Os resultados obtidos através de Câmara de Debye-

Scherrer, para algumas destas amostras, são concordantes com

os expostos anteriormente.
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Figura 10. Difratograma de raloa-x das rochas encaixantes das esmeral-
das de Santa Terezinha de Goiás-GO.
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TABELA VI

Freqüência de aparecimento dos minerais nas amostras de rochas encaixan
tes estudadas por difração de raios-x.

^ v Aaostra

Ninara is ^ v

Ooloaita

Ragntsita

Talco

Flogopita/Biotita

Quartto

Nuscovita

Turiitgita

Clorita

M

X

X

05

X

06

X

X

07

X

X

X

09

X

•

X

10

X

X

11

X

1?

X

X

X

13

X

X

X

1*

X

X

X

X

X

17

X

X

22

X

23

X

X

X

X

X

24

X

X

25

X

X

X

X

26

X

X

27

X

X

X

28

X

X

X

X

35

X

X

X

36

X

X

37

X

X

X

31

X

X



CAPÍTULO IV

GÊNESE E INCLUSÕES DAS ESMERALDAS DE SANTA

TEREZINHA DE GOIÁS-GO

IV.1. Introdução

Em estudos de minerais é importante obter informa-

ções que os caracterizem, tanto de uma maneira geral quanto

específica. Por exemplo, informações sobre a geologia regio-

nal e local, tipos de inclusões, gênese, petrologia, minera-

logia entre outras, permitem uma classificação conveniente e

caracterização de sua procedência.

IV. 2. Geologia Regional

Souza e Leão Neto (1983) denominaram Seqüência San

ta Terezinha ao conjunto vulcano-sedimentar de baixo grau me

tairSrfico, posicionado ao norte da cidade homônima. Esta en-

contra-se inserida numa calha de direção preferencial NE-SW,

com bifurcação para sul, possuindo largura média de 6 km. É

balizada, a sudoeste, por uma estrutura dômica de forma gro£

seiramente elíptica, constituída por gnaisses grosseiros (D£

mo da Serra de Santa Cruz); a noroeste, é limitada por ro-

chas graniticas gnaissificadas, onde se demarca um corpo gra
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nito pórfiro (Granito São José do Alegre); a sudeste, con-

fronta-se com una associação gnáissico-anfibolítica-calcossi-

licática (Figura 11).

Seus limites longitudinais encontram-se fora da á-

rea cartografada por Souza e Leão Neto (1983), mostrando con

tinuidade física para sul com a seqüência Mara Rosa, de Ri-

beiro Filho (1981) e para norte com o Grupo Araxá (Sabóia,

1979; Drago e outros, 1981).

IV.3. Gtolofift Local

Ribeiro e Sá (1983) consideraram que a área do ga-

rimpo apresenta, como embasamento uma rocha biotita-gnáissi-

ca, que se encontra em contato com uma seqüência de rochas

vulcano-sedimentares, com o termo ácido sendo representado

por rochas metavulcânicas ácidas, de composição provavelmen-

te dacitica, sendo os termos ultrabásicos da seqüência re-

presentados pelos seus equivalentes retrometamorfizados,

tais como talco-clorita-xisto carbonático, biotita-xisto car

bonático (biotitito) e tremolita-clorita-xisto. Subordinada-

mente, ocorrem leitos de "metacherts" ferríferos, manganêsí-

feros, quartzitos ferruginosos e metamargas. A mineraliza-

ção, segundo os autores, obedece a um controle lltológico, o

correndo, principalmente, no talco-clorita-xisto e/ou bol-

sões de biotitito ou mesmo nos veios quartzo-feldspáticos,

quando cortam ou não aquelas litologlas.
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Nos estudos realizados para a identificação das ro

chás matrizes por difração de reios-x, em aproximadamente

30 amostras, foram identificados os seguintes minerais: dol£

mita, magnesita, talco,flogopita/biotita, quartzo, muscovita, turin-

gita e clorita, mostrados na Tabela VI com sua freqüência de

aparecimento.
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Figura 11. Mapa geológico da r«gi2o dos garim
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mostrando a diftribuiçSo da seqüén
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e modificado do mapa 1Í25.000 de
Souza e Leão Neto, 1984).
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IV. 4. Considerações sobre a Cênest

A teoria mais difundida e com maior aceitação so-

bre a gênese de depósitos esmeraldíferos em todo o mundo, a-

- » - 3+ 3+
tribui a formação da gema a substituição do Al pelo Cr ,

na estrutura cristalina do mineral berilo (Al-Be-Si-O,o).

Z 3 o Io

Para que tal processo ocorra, é necessário, portan

to, que uma solução transportadora de berilio encontre um am

biente onde haja disponibilidade de Cr , elemento responsá-

vel pela cor verde da esmeralda.

Essa teoria tem encontrado respaldo nas jazidas

russas (Urais), em Leidsdorp (Transvaal) e no complexo de

GraveIotte-mica (Kaapvaal), segundo Griffon e outros (1967)

e Couto e Almeida (1982), o mesmo ocorrendo na Colômbia

(Johnson, 1961 e Pogue, 1916).

No Brasil, os exemplos mais conhecidos e estudados

são os garimpos de Carnaíba-BA e Santa Terezinha de Goias-GO

que, de uma maneira geral, também se enquadram na teoria acjL

ma. Em Carnaíba-BA, de acordo com dados da literatura, as es

meraldas ocorrem nas proximidades do granito de Carnaíba, em

filões de flogopita-biotita-xistos, encaixados em serpentíni

tos, especialmente em zonas mais fraturadas, geradas pela a-

çao metassomática de pegmatitos injetados a partir da massa

granitlca. As esmeraldas de Santa Terezinha de Goiás-GO ocor

rem, além de nos filões de flogopita-biotita-xlstos, também
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nos veios carbonáticos, ambos nas proximidades do Granito

São José do Alegre (Costa, 1986; Schwarz, 1986).

A semelhança entre as esmeraldas de Santa Terezi-

nha de Goiás-GO e as colombianas é atribuída à ocorrência de

ambas em veios carbonatados e disto provém o grande número

de inclusões carbonáticas observadas nas mesmas. Para

Schwarz, a falta de inclusões trifásicas tipo sólido-líquido

-gás (itg) consideradas características para esmeraldas for-

madas em ambiente hidrotermal (por exemplo Colômbia, Swat-

Paquistão) indica que as esmeraldas de Santa Terezinha de

Goiás-GO remontam às soluções da fase pneumatolítica-metasso

mática. Segundo Costa (1986) a gênese pode estar relacionada

tanto a soluções pneumatolíticas de granitos subjacentes, co

mo à transferência de material por deformação diferencial a

partir de rochas circunvizinhas (vulcânicas ácidas, etc.). U

ma fonte mista, isto é, soluções residuais de granito, ass£

ciadas à fase fluida de metamorfismo, pode também ser admiti_

da.

Após estudo das inclusões nas esmeraldas de Santa

Terezinha de Goiás-GO admite-se, com alta probabilidade, que

a plcotita é a fonte doadora de cromo para a esmeralda. Esta

hipótese corrobora as admitidas por Schwarz (1986) e Ri-

beiro e Sá (1383), que indicam como fonte doadora de cromo,

rochas básicas-ultrabásicas metamorfisadas (diversos xistos).
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IV.5. Inclusões

O conjunto de inclusões dominantes nas esmeraldas

de Santa Terezirha de Goiás-GO é o das inclusões minerais.

Elas apresentam-se em quantidades e formas bastante varia-

das, que são descritas a seguir.

IV.5.1. Picotita

A inclusão mais freqüente é um mineral membro do

Grupo dos Espinélios que foi Identificada por HSnni e Keres

(1983), como picotita (Mg,Fe)(Al,Cr,Fe) 0 , situada entre o

próprio espinélio (MgAl.Oj e a Cromita (FeCr.Oj. Apresen-

2 4 2 4

ta-se de uma forma muito variada: desde pequenos grãos, den-

samente distribuídos sobre o cristal hospedeiro, até local-

mente concentrados, formando "nuvens" que tornam a esmeralda

praticamente opaca nestas regiões (Figura 12). 0 cristal a-

presenta-se com uma cor marron escura amarelado. Composição

química (em porcentagens): Cr(63,33), Fe(25,82), Al(6,68),Si

(3,92) (contaminante), Mg(0,10) e Na(0,10). Nestes resulta-

dos não foi levada em consideração a porcentagem do oxigê-

nio, que fica fora da capacidade de análise do equipamento

utilizado. Na realidade a picotita pode ser encarada como um

espinélio com Mg e Al altamente substituídos por Fe e Cr,res

pectivãmente.
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(a) 60 x (b) 75 x

(c) 75 x

Figura 12. Inclusões de picotita. (a) e (c)
com luz incidente e (b) com luz
transmitida.
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IV.5.2. Pirita e Pirrotit*

0 segundo mineral de inclusão opaca mais freqüen-

te é a pirita (FeS^), que é identificada devido a forma cúbi

ca de seus cristais bem desenvolvida (Figura 13). Além de ob

servada por microscopia óptica, a sua presença foi confirma-

da através de difratometria de raios-x pelo método do pó. Na

interpretação do difratograma obteve-se além dos picos da es

meraida, mais seis picos correspondentes aos mais intensos

da pirita, com distancias interplanares (d) observadas e com

paradas com as tabeladas na JCPDS (1983) mostradas na Tabela

VII.

TABELA VII

Distâncias interplanares (A) observadas e
tabeladas para a pirita.

d(observada)

3,105

2,706

2,423

2,209

1,918

1,631

d(JCPDS, 1983)

3,128

2,709

2,423

2,2118

1,9155

1,6332
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50 X

Figura 13. Cristal cúbico de pirita (com
luz incidente e transmitida).
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A presença de mais um sulfeto de ferro» além da

pirita, foi observada na interpretação do difratograma (Fi-

gura 9) obtido através de difração de raios-x por pó. Este

apresenta alguns picos ainda nao explicados. Ao procurar-se

identificá-los, observou-se que os minerais que apresenta-

vam as raias mais intensas, com distâncias interplanares

correspondentes mais próximas eram os sulfetos de ferro. E

dentre estes, o que apresentou maior concordância foi a pi£

rotita, como pode ser observado na Tabela VIII.

TABELA VIII

Distâncias interplanares (ft) observadas e
tabeladas para a pirrotita.

d(observada)

3,01

2,67

2,00

1.74

d(JCPDSf 1983)

2,98

2,65

2,06

1,72

IV.5.3. Carbonato»

Inclusões carbonaticas ocorrem em menor quantida-

de que a picotita. Também se apresentam em formas muito va-

riadas, desde pequenos cristais irregularmente e razoavel-

mente distribuídos sobre o cristal hospedeiro, até concen-

trações em algumas regiões da esmeralda (Figura 14) e tam-
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bém cristalizados em fendas (Figura 14a).

Algumas inclusões de carbonato se apresentam em

forma de romboedros (Figura 14d). Dentre as inúmeras inclu-

sões carbonáticas de origem proto, epi e singenéticas foi

possível identificar:

- Dolomita, com a seguinte composição química: (em

porcentagens) Mg(12-15); Ca(60-65); Si(15-18)

(contaminante) e Fe(2-3).

- Magnesiossiderita, cuja composição química encon

trada fci (em porcentagens), Mg(55-58), Fe(28-32) ,

Si(10-13) (contaminante), Ca(O,5-1,0). Observou-

-se também, por cristalografia óptica, que o cri£

tal era uniaxial negativo, sendo esta uma das pro

priedades físicas da magnesiossiderita.

Este resultado difere do de Hânne e Kerez (1983)

que consideraram as inclusões carbonáticas como dolomita e

do de Cassedanne e Sauer (1984) que interpretaram-nas como

uma solução sólida de Calcita-dolomita.

IV.5.4. Talco e Mica

Em quantidade bem menor que as inclusões carbonata

cas, são encontrados o talco e a mica (biotita, flogopita).

0 talco é praticamente imperceptível, sem o auxí-

lio do microscópio, porém com o auxílio deste, usando luz
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(a) 50 x (b) 50 x

(c) 60 x

Figura 14. Inclusões de carbonatos. (a) com luz
incidente; (b) e (f) com luz transmî
tida; (c), (d) e (e) com luz transM
tida polarizada.
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(e) 90 x

Pt.
(f) 50 x

Figura 14. (Continuação)
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transmitida, são percebidos através de seus reflexos pratea-

dos (Figura 15).

A composição química destas amostras foi analisada

em várias amostras com as mesmas características, utilizando

microssonda eletrônica e foi observada a presença de Si, Mg

e traços de Fe e Ni e, em uma delas também foi detectada a

presença de Al, caracterizando assim a presença de talco e

talco-pirofilita, respectivamente.

Através de difração de raios-x, verificou-se a pre

sença de dois picos, cujas distâncias interplanares corres-

pondem às raias mais intensas do talco, como se pode obser-

var na Tabela IX, comparadas com os valores tabelados JCPDS

(1983).

TABELA IX

Distancias interplanares (A) observadas e
tabeladas para o talco.

d(observada)

9,31

3,10

d (JCPDS, 1983)

9,35

3,12
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(a) 50 x (b) 115 x

(c) 200 x

Figura 15. Inclusões de talco, (a) com luz trans
ml tida; (b) e (c) com luz transmitida
polarizada.
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As micas podem se apresentar em cristais indivi-

dualmente, ou mais raramente, como concentrações de agrega-

dos irregulares. Elas formam uma família caracterizada por

uma série de propriedades comuns. Um dos meios de diferencia

ção é através de sua composição química. Os elementos quími-

cos observados nas análises realizadas foram: Al, Si, Mg, K

e traços de Fe e em outra inclusão um teor de Fe mais eleva-

do foi observado concluindo-se, pela possível presença de

flogopita e biotita, respectivamente (Tabela V).

IV.5.5. Esmeralda e Quartzo

Ocasionalmente, observa-se como mineral de inclu-

são pequenos cristais de esmeralda. Podem ser reconhecidos

devido a un.a ligeira variação de cor em relação ao cristal

hospedeiro (Figura 16). 0 mesmo ocorre com o quartzo, que

foi identificado através da análise química que mostrou a

presença de aproximadamente 100% de silica e traços de ferro

(Tabela V).

IV.5.6. Rutilo

A ocorrência de inclusões de ruti lo é muito peque-

na. De todas as amostras estudadas somente uma apresentou In

clusão desto mineral, sob forma prismática alongada ou curta

e geralmente genúnados na fonra de Joelhos, com cor castanho-
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avermelhado-escuro e brilho sub-metálico (Figura 17). 0

Io apresenta-se em cristais isolados e bem formados, distri-

buído de uma maneira mais ou menos uniforme no cristal hospe_

dftiro.

IV.5.7. Halita e/ou Silvita

Notou-se a presença de cristais cúbicos e transpa

rentes (Figura 18), ao observar algumas amostras no microsc£

pio com luz transmitida. Com ou sem polarização não foi ob-

servada nenhuma alteração de cor nesta inclusão, sendo esta

completamente isotrópica. Uma vez que essas características

são as mesmas da halita e silvita, concluiu-se pela sua pre-

sença. A diferenciação somente é possível através de análise

química e esta não foi realizada porque estas inclusões não

foram observadas nas amostras analisadas por microssonda.

IV.5.8. Inclusões Blfásicas

As inclusões fluidas são identificadas, em muitos

casos, pela presença na cavidade de uma bolha de gás móvel.

Na maioria das amostras estudadas observou-se a

presença de inclusões tipo líquido-gás (lg) com tamanhos va-

riados (Figura 19). Em algumas amostras estão localizadas

nas fendas e em outras distribuídas quase uniformemente por



todo o cristal de esmeralda.

Figura 16. Inclusão de esmeralda,
com luz transmitida e
polarizada.
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(c) 90 x (d) 90 x
Figura 17. Inclusr-5 de rutilo. (a) com luz transmi

tida; .': , (c) e (d) com luz transmiti-
da e prlarizada.
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(a) 75 x (b) 75 x

(c) 100 x (d) loo x
Figura 18. Inclusões is silvita e/ou halita. (a) com

luz transmitida; (b), (c) e (d) com luz
transmitida e polarizada.
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100 x 150 x

100 X
Figura

150 x
19. Inclusões bifásicas (todas cem luz trans

mitida).



100 X 100 x

100 x
Figura 19. (Continuação).
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IV. 6. Relação entre Rocha Encaix&r^s e Inclusões

0 que se pode observar r*=te conjunto de inclusões

minerais, nas esmeraldas de Santa Tsrezinha de Goiás-GO, é

que elas foram formadas antes, tíureita e depois da cristali-

zação do hospedeiro. A picotita, ZZT exesplo, é um dos pri-

meiros minerais a se formar duranzs c resfriamento do magma.

A Figura 12c nos mostra que a píczzlzs. não foi apenas engl£

bada pelo fluxo mineralisante do fc-srilo, mas também intera-

giu ativamente com ele. Como um úzz resultados cesta intera-

ção houve a deformação dos cristais ia picotita e o outro

foi a migração de cromo da picotits. rara o berilo originando

-se assim a esmeralda.

De uma maneira geral pcz.i-;s fizer que a ordem cr£

nológica de formação dos minerais z* :rigem mag-ática, tam-

bém chamados de origem primária, ciíisze una certa seqüên-

cia, os primeiros a se formarem sir ;s shar.ados acessórios

que ocorrem, na maioria das vezes, i- pequenas quantidades,

como por exemplo os óxidos e os sulí*t=s. A seguir cristali-

zam-se a maioria dos silicatoi, tais ZZTZ: olivir.as, piroxê-

mos, anfibólios, etc. E entre os íltircs a cristalizar-se,

encontra-se o quartzo.

Observa-se também os minerals de origes secundária

que são aqueles de origem sedimentar .zor exemplo, carbona-

tos, sulfatos, fosfatos) e metamórfi:a '.talco, ecríndon, mi-

ca, granada e tanbém carbonates).
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Entre as inclusões de origem secundária, encontra-

das, pode-se notar mais de um período de formação em relação

a esmeralda. A Figura 14e mostra um carbonato singenético en

quanto que na Figura 14a é mostrado um epigenético, preen-

chendo fendas do cristal hospedeiro. Observa-se ainda na Fi-

gura 14f uma inclusão da inclusão: uma mica (biotita) como

inclusão de um carbonato, sendo ambos singenéticos.

A comparação dos minerais presentes na associação

externa com aqueles formando inclusões nas esmeraldas de San

ta Terezinha, mostra de uma forma geral a conexão direta en-

tre as duas associações. Quase todos componentes formando as

mineralizações em veios ou bolsões, junto com a esmeralda, a

presentam-se também como minerais de inclusão. Além de piri-

ta, talco, mica (biotita, flogopita), quartzo, pirrotita.car

bonatos (dolomita, magnesiossiderita), halita e/ou silvita e

rutilo, cuja formação pode acontecer sob condições variadas,

é diagnostica, eir. esmeraldas de Santa Terezinha de Goiás-GO,

a presença acentuada de picotita. 0 aparecimento de substân-

cias carbonáticas nestas esmeraldas remonta às rochas encai-

xantes.

IV.7. Discussão

As inclusões identificadas nos estudos realizados

divergem, em parte, dcs encontrados por Sauer (1932); Casse

danne e Sauer (1984); Kãnne e Kerez (1983); Schwarz e Mendes
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(1985); Barros (1984) e Miyata, Hosaka e Chikayama (1987).

Para Cassedanne e Sauer, por exemplo, as inclusões

mais importantes nas esmeraldas de Santa Terezinha são: piri

ta, cromita, talco e calcita, onde a pirita é a mais freqüen

te.

Neste trabalho, ao contrário, encontra-se a picoti

ta como o mineral de inclusão de maior freqüência. A discre-

pância em relação ao mineral mais freqüente resulta provável^

mente, do fato de que os pequenos cristais que formam as "nu-

vens" típicas, foram vistos como pirita por Cassedanne e Sa-

uer. Estas "nuvens" de minerais opacos, porém, segundo os re_

sultados expostos (en concordância com Hãnne e Kerez (1983)

e Schwarz e Mendes (1985)), são quase que exclusivamente de

cristais de pícotita.

Observa-se também uma pequena discordância entre

os pesquisadores, com relação às "nuvens" de minerais opacos

presentes nas esmeraldas. Para Cassedanne e Sauer (1984) e

Barros (1984), trata-se de cromita; para Miyata, Hosaka e

Chikayama, de magnesioferrita ou magnesiocromita, enquanto

que Hanne e Kerez (1983), Schwarz e Mendes (1985) e este tra

balho atribuem essas "nuvens" à picotita. Tanto a cromita,

magnesioferrita, magnesiocresita, quanto a picotita, perten-

cem ao grupo do espinélio. A diferença que existe entre eles

está na composição química, eu seja:
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Espinelio - MgAIJD,
2 4

Magnesioferrita = MgFe 0

Picotita = (Mg,Fe)(Al,Cr,Fe)_O.
2 4

Hagnesiocromita = MgCr 0

Cromita = FeCr 0

A conclusão foi feita a partir da análise química

por microssonda .eletrônica (Tabela V).

Segundo Schwarz e Hendes (1985) as inclusões bifá-

sicas são raras e muito pequenas, enquanto que os resultados

aqui obtidos mostram que a maioria das amostras estudadas a-

presenta inclusões tipo 'lg' com tamanhos e freqüência varia

dos, sendo que em algumas amostras há um grande número des-

sas inclusões.

Inclusões de rutilo em esmeraldas do Estado de Go-

iás, tinham sido observadas somente nas provenientes do Ga-

rimpo da Fazenda das Lages (Leinz e Leonardos, 1959).

Todas as inclusões mencionadas neste trabalho fo-

ram citadas por um ou por outro pesquisador, exceto a pirro-

tita, silvita e/ou halita, magnesiossiderita (entre as carbo

náticas) e talco-pirofilita.

Observou-se que há uma série de trabalhos realiza-

dos sobre o garimpo de esmeraldas de Santa Terezinha de Go-

iás -GO, abrangendo os aspectos geológicos e mineralógicos,

de uma forma geral, porém faltam estudos petrográíicos, que
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são importantes porque interligam as informações fornecidas

pela geologia e mineralogia.

Se estudos petrográficos tivessem sido realizados,

seria possível avaliar melhor a associação dos minerais ali

encontrados, contribuindo para caracterizar melhor a origem

e a gênese das esmeraldas.

Verifica-se então que há necessidade de realizar

estudos petrográficos nas frentes de garimpagem, para se ob-

ter assim um conhecimento global e mais completo sobre a Ja-

zida de Santa Terezinha de Goiás-GO.



CAPÍTULO V

MEDIDAS ESPECTROSCÔPICAS

V.l. Introdução

A presença de impurezas, sejam elas substitucio-

nais, intersticiais ou sob forma de inclusões, em cristais

naturais, é considerável e muitas vezes elas influencias em

suas propriedades e qualidade, sendo então importante sua i-

dentificação e localização. Um meio de obter informações so-

bre estas é através de medidas espectroscópicas.

V.2. Espectroscopia Óptica

V.2.1. Introdução

ã óMedidas de absorção óptica, cem radiação polariza-

da ou não, na região do espectro óptico compreendido pelo in

fravermelho, visível e ultravioleta, permitem um estudo qua-

se completo dos defeitos e impurezas responsáveis pelas dife_

renças de cores existentes entre os vários berilos encontra-

dos na natureza.

Na região espectral do infravermelho identificam-

se grupos moleculares nas amostras. Como a energia da radia-
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ção incidente no cristal nesse caso é baixa, vai provocar

apenas rotações e vibrações de grupos de átomos, tanto per-

tencentes a rede quanto das impurezas presentes no cristal.

Na região espectral visível e ultravioleta observa-se excita

ções eletrônicas, tanto dos átomos da rede como das impure-

zas.

0 espectrofotometro mede a densidade óptica que es

tá relacionada com a constante de absorção c da seguinte

forma: a diminuição da intensidade da luz, ao atravessar a

amostra, é dada por:

onde I é a intensidade transmitida, I a incidente e x a es-
o

pessura da amostra. A densidade óptica (DO) é definida co-

mo:

DO - log — -
I

Esta definição supõe que a luz incidente possui in

tensidade constante. A tfensidade óptica é diretamente propor

cional ao número de centros absorvedores por cm de amostra

e é independente de como estes centros estão distribuídos ao

longo da direção do caminho da luz. Se a concentração não va

ria com a profundidade, o número de centros por cm pede ser

calculado a partir da constante de absorção.
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»n(Io/D 2,3O3(DO)

Esta expressão normaliza os dados obtidos quanto

ao efeito de espessura e tem o significado físico de energia

absorvida pelo cristal.

V.2.2. Região Espectral do Infravermelho

Vários pesquisadores, costo Vickersheim e Buchanan

(1959), Wood e Nassau (1967, 1968), realizaram trabalhos com

o intuito de estudar as impurezas que podem ocorrer no beri-

lo e verificaram que elas são encontradas em quantidade rela

tiva bastante variada. Conhece-se de estudos químicos (Fekli^

chev, 1963 e Bakakin e Belov, 1962) que quantidades conside-

ráveis de água (até 2,5% em peso da amostra) podem ocorrer,

localizando-se sempre nos canais da estrutura do berilo, qua

se sem modificar sua estrutura cristalina, sendo também de-

tectada a presença de CO. no mesmo canal.

Para Wickersheim e Buchanan (1959) a molécula de

água isolada, nos canais de berilo, foi considerada como a

impureza mais importante.

Estudos realizados (Herzberg, 1945) para a água 11̂

vre, no estado gasoso, mostraram a existência de três vibra-

ções fundamentais. As freqüências desses modos normais de

vibraçào são dados na Tabela X.
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TABELA X

Freqüências dos modos normais de vibração
para a molécula de H.O livre.

Freqüência

(cm"1) (u)

1595 6,27

3652 2,74

3756 2;66

Tipo d*

Deformação

Estiramento

Estiramento

Vibraçio

<V
simétrico (« )

antissimétrico

Além dessas vibrações fundamentais, ainda sao ob-

servadas várias outras, provenientes de combinações e de so-

bre tons (harmônicas) dessas. No infravermelho próximo elas

situam-se na faixa compreendida entre 8850 e 5320 cm'

(1,13 - l,88n).

Ainda segundo Herzberg (1945) a molécula de CO li

vre apresenta três modos normais de vibraç&o cujas freqüên-

cias sâo dadas na Tabela XI.
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TABELA XI

Freqüências dos modos normais de vibração
para a mclécula de CO. livre.

Freqüência

(cm"1) (R)

667 14,

1337 7,

2349 4,

99

48

25

Tipo de Vibraçto

Deformação (vi

Estiramento simétrico (v )

Estiramento antissimétricô(v J

Observa-se na Figura 20 os modos normais de vibra-

ção das moléculas de H.O e de CO livres.

Ettiromento Simétrico DeformocSo Cstíromtnto Anti«simétrico

Estiromtnto Simétrico D«formoçSo Cstiromonto Ant íMimtftricô

Figura 20. Modos normais de vibração das mo
léculas de H,0 e de C02 livres."
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A posiçto das bandas encontradas por Wood e Nassau

(1967). na regi Io de infravermelho (4000 - 1250 cm" 1), utiU

zando um espectrofotSmetro Perkin-Elmer modelo 421, radiaçio

polarizada e amostras de berilo e esmeraldas (naturais e sin

téticas) orientadas em relaçio ao eixo c cristalográfico, pa

ra as moléculas de H.O e de CO variam um pouco em relaçto

àquelas para as moléculas livres.

Na região espectral compreendida entre 1500 e 4000

cm~ (6,67 - 2,50(i) aparecem três bandas correspondentes às

vibrações fundamentais da molécula de H.O e uma 4a molécula

de C02.

Wood e Nassau (1967) concluíram então pela presen-

ça de deis tipos de molécula de H_0 nos canais de berilo. Uma

com seu eixo de simetria C_ perpendicular ao eixo c do cris-

tal (água tipo I) e a outra cem seu eixo de simetria de or-

dem 2 paralelo ao eixo 6 do cristal (água tipo II). Observa-

ram-se os seguintes valores para as vibrações fundamentais:

1595, 3555 e 3694 cm'1 (6,27, 2,81 e 2,71») para água de ti-

po I e 1628, 3592 e 3655 cm'1 (6,14, 2,73 e 2,73») frsra a

do tipo II. A pequena diferença observada na posição dis ben

das, devida aos dois tipos de fgua é at.ibuida à presença

de um lon interagindo cem a água do tipo II. Essei dolr ti-

pes de água podem ser visualizados na Figura 21.
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Nivtl dos étomes dt
Al • Be

Hfi Tipo I

H,0 Tipo X

Ion

Figura 21. Localização da água tipo I e II
no canal do berilo.

V.2.2.1. Resultados Experimentais d* Espectroscopia

de Infravermelho

Na faixa espectral de 800 a 2500 nm (infraverme-

lho próximo), utilizou-se um espectrofotômetro Beckman mode-

lo DK-2, série n* 148282, com varredura de 180 a 3000 nm e,

no intervalo de 40C0 a 625 cm" (2,5 - 16,Ou) fez-se uso de

um espectrofotômetro Perkln-Elmer, mcdelo 1320 completo; com

reglstradures automáticos, microprocessador acoplado, com

varredura de 4000 a 600 cm" ,

Nos tspectrofotânetros utilizados, o feixe de luz
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inicial é dividido em dois, um dos quais atravessa a amostra

e o ovtro, um meio de referência. 0 detector registra a tíif>

rença entre os dois, permitindo assim obter espectros de ab-

sorção absolutos (referência ar) e relativos (referência uma

grade). Isso facilita o estudo, em determinadas ocasiões, de

amostras espessas.

Os desvios nas leituras ópticas foran de 1 na, pa-

ra as medidas no Beckman DK-2 e de 1 cm" para o Perkin-

Elmer.

As medidas realizadas entre 40CO e 1540 cm~ (2,5-

6,5|i) confirmaram a presença de moléculas de HJ3 e de CO nas

esmeraldas de Santa Terezinha de Goiás-GO.

A Figura 22 mostra o espectro de uma amostra (amos_

tra 29a) de esmeralda em forma de lâmina, no qual observa-se

uma banda não resolvida na região de 3600 cm~ Ou) e duas

outras com melhor resolução próximas a 2500 e 1600 cm (4 e

6|i), respectivamente. A não resolução da banda próxima a

3600 cm" (3|i) é atribuída ã quantidade de água presente,

transparência e espessura da amostra. Para diminuir a inter-

ferência desses fatores e obter um espectro das bandas de

água melhor resolvido, utilizou-se pastilhas de KBr e o es-

pectro resultante (lote 31) está mostrado na Figura 23 e as

pcsiçSes das bandas listadas na Tabela XII.
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peve-se observar no espectro a presença de uma ban

-1da em 2342 cai (4,27u). Esta banda corresponde à vibração

v (estiramento antissimétrico) da molécula de C02 livre.

75

3500
V (cnrO

3000 2500 2000 1500

6,0

Figura 22. Espectro de Infravermelho da es-
meralda (asostra 29a).



79

3500 3000 2500 2000

3,5 4.0 4.5 50

1500

6.5

Figura 23. Espectro de infravermelho da e s -
meralda (lote 31).
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TABELA XII

Bandas no infravermelho para a água do ti
po II nas esmeraldas de Santa Terezinha
de Goiás-GO, Wood e Nassau, d& água livre
e atribuição.

Freqüência

Este trabalho

1620

3586

3656

5208

6981

Wocd e

(ca"1)

Nassau (1967)

V
Tipo II

1628

3592

3655

5271

6849

Tipo I

1595

3555

3694

5277

6821

Freqüência
da

água livre

(cnf1)

1595

3652

3756

5337

6874

Atribuição

W2

V

V

3

Vl +

V2 +

V2

V3

V

3

Ao comparar as Figuras 22 e 23 verifica-se que a

banda em 2342 cm" (4,27|i) aparece apenas como in pico de

baixa intensidade na Figura 23. Atribui-se a diferença em

intensidade desta banda à pequena quantidade de esmeralda u

tilizada na preparação dessa amostra.

Na região do infravermelho próximo, localizada en

tre 12500 e 4000 cx>~ (0,8 e 2,5n), encontrou-se as bandas
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referentes às combinações das vibrações fundamentais da mo-

lécula de água, com os valores mostrados na Tabela XII e o

espectro mostrado na Figura 24.

Estes resultados sao mais compatíveis com a presen

ça da água do tipo II nas esmeraldas de Santa Terezinha de

Goiás-GO, do que com as do tipo I.

Relacionou-se na Tabela XII as bandas atribuídas

às vibrações da molécula H_0, encontradas no infravermelho

e infravermelho próximo, bem como fez-se uma atribuição para

as mesmas.

V.2.3. Região Espectral do Visível e Ultravioleta

As cores dos vários tipos de berilo encontrados na

natureza tem origem nas absorções ópticas localizadas nas rç_

giões do espectro óptico compreendido pelo visível e ultra-

violeta, tendo como agentes causadores os íons de metais de

transição denominados cromóforos.

3+Amostras contendo Cr apresentam cor verde-esruro

3+
e contendo V , cor verde-amarel ado, ambas conhecidas como

esmeraldas. Foram encontradas esmeraldas pobres em Cr *, po-

rém apresentando grande quantidade de V * substituindo o

Al * (esmeraldas do garimpo de Salinínha-BA). Estudos de ab-

sorção óptica em esmeralda contendo V * revelaram a presença

de bandas de absorção na região do espectro visível, resul-
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V Ccm-i)
7500 7000 6500 6000 5500 5000

Figura 24. Espectro de infravermelho próximo
da esmeralda (amostra 34a),
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tantes de transições eletrônicas do vanádio (Wood e Nassau»

1968 e Beckwith e Troup, 1973).

Um estudo relativamente completo da esmeralda, feî

to por Wood, Ferguson, Knox e Dillon (1963) e Wood (1965),no

intervalo de 200-800 nm, verificou a presença de três bandas

largas, na região de 600, 430 e 270 nm e de bandas estreitas

em 684, 680, 660 e 475 nm, sendo todas estas bandas atribuí'

3+ t 'das ao Cr em sitio octaedrico.

Blak e outros (1982) estudando berilos naturais,de

cor azul e verde, por absorção óptica e RPE verificaram a

presença de Fe + substitucional e nos canais da estrutura do

berilo verde, incolor e azul.

V.2.3.1. Rtiultftdoi Experimentai! dt Espectroscopia

de Ultravioleta e Visível

Para esta faixa espectral (190-800 nm), utilizou-

se um espectrofotômetro Beckman DU-7, feixe único, controla-

do por microprocessador de alta velocidade. 0 equipamento

possui um modelo vídeo gráfico que fornece resposta rápida.

A Figura 25 apresenta um espectro de absorção ópti,

ca representativo das esmeraldas de Santa Terezinha de Go-

iás -GO, para a região do vísivel e ultravioleta.

Observa-se neste espectro a predominância das ban-

das do Cr * em sítio octaedrico, estando estas localizadas
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em 270, 430, 480, 600, 660, 680 e 685 nm. Verificou-se ainda

neste espectro a presença de bandas em 330 e 376 nm, ambas

atribuídas ao Fe que poderia estar localizado no canal, ou

em sítio octaédrico ou tetraédrico.

Em quase todas as amostras estudadas foram observa

das bandas em 555 e 710 nm (Figura 25b), sendo que a primei-

ra aparece em um número muito menor de amostras do que a se-

gunda. A impureza possivelmente responsável por estas bandas

é o manganês.

A banda larga observada na região de 27C nm (Figu-

ras 25 e 26) foi atribuída a uma aberração do aparelho uma

vez que nem a posição e nem a densidade óptica variaram com

o tamanho, cor ou espessura das amostras.

Dentre as amostras de esmeraldas estudadas, algu-

mas possuíam cor verde-azulada e outras eram praticamente

azuis, apresentando espectros sem bandas ou com bandas muito

pouco intensas no Intervalo de 400-700 nm (Figura 26), de-

monstrando assim uma vez mais que o responsável pela cor ver

, 3+

de-escuro nas esmeraldas e o Cr , uma vez que estas amos-

tras não possuem este íon em quantidade suficiente para pro-

duzir tal cor.
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(a)

0 0 312 434 556
X(nm)

678 800

IP*

(b)

0.9
500 546 592 638

\(nm)
664 730

Figura 25. Espectro de ultravioleta e visível
da esmeralda verde-escuro.
(a) amostra 31d
(b) amostra 28b.
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0,0
190 312 434 556

MPTI)
678 800

Figura 26. Espectro de ultravioleta e visível
de uma esmeralda azul-esverdeada
(amostra 28a).
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V.2.4. Discussão

Não há uma interpretação única dos espectros de ab

sorção óptica do berilo e em particular da esmeralda. Os re-

sultados de diferentes autores algumas vezes são discordan-

tes e em muitos casos inteiramente contraditórios (Dvir e

Low, 1960; Wood e Nassau, 1967, 1968; Feklichev, 1963; Sanwi

lovich, Tsinober e Dunin-Barkovskii, 1971 e Goldman, Rossman

e Parkin, 1978).

Os resultados aqui expostos estão, de uma maneira

geral, em concordância com os da literatura, principalmente

com os de Wood e Nassau (1967, 1968) e Wood (1965), que po-

dem ser considerados os trabalhos mais completos sobre absor

ção óptica em esmeralda, mas há diferença de resultados em

alguns pontos. Por exemplo, não apenas os últimos trabalhos

citados, mas a maior parte da literatura sobre o assunto rela

ta a presença de uma banda na região de 12300 cm" (810n), a

tribuida ao lon Fe em sítio octaédrico ou no canal, que

não foi observada neste trabalho, apesar da presença de apro

ximadamente 1,1* em peso de Fe nas amostras. Observa-se tam-

bém em grande parte dos trabalhos sobre berilo e esmeralda

a presença de duas águas nos canais, denominadas água do ti-

po I e tipo II (Figura 21), sendo a água do tipo II associa-

da à presença de ions localizados no canal. Os resultados

deste trabalho, mostram a presença apenas da água do tipo II

nas esmeraldas estudadas e isto pode ser justificado pelo ai.



88

to teor de íons alcalinos encontrados nas amostras («3% em

peso). Outra conseqüência desta quantidade de ions está na

intensidade da banda em 5230 era" (l,91|i) que segundo Wood

e Nassau (1967) é proporcional à porcentagem em peso das im

purezas iônicas. Fazendo-se as mesmas considerações para o

espectro da Figura 24, verifica-se que os resultados são

compatíveis.

Na região do visível e ultravioleta foram observa

das todas as bandas do Cr + substituindo o Al , que estão

em acordo com os resultados apresentados por Wood,Ferguson,

Knox e Dillon (1963) e Wood (1965) sobre absorção óptica em

esmeralda. Assim, pode-se afirmar que o responsável pela

cor verde-escura da esmeralda de Santa Terezinha de Goiás-

GO é o ion cromo(III).

V.3. Espectrometria Magnética (RPE)

V.3.1. Introdução

A técnica de Ressonância Paramagnética Eletrônica

(RPE) tem sido muito utilizada no estudo de defeitos em sóU

dos. Permite a detecção de pequenas concentrações de Impure-

zas, possibilita a distinção de espécies diferentes de defei,

tos, fornece informações sobre a simetria dos sítios que e-

les ocupam e propicia a sua localização na rede. A largura e
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a intensidade das linhas espectrais fornecem informações so-

bre a concentração de defeitos presentes nas amoscas. Para

que o fenômeno de RPE seja observado num sistema, é necessá-

rio que nele existam átomos que possuam elétrons desempare-

lhados e, portanto, momentos de dipolo magnético. O caso

mais simples é o de um elétron livre, com momento angular i-

gual a 1/2, seu momento magnético jl é dado por:

í - -g B S

onde: B é o magneton de Bohr, g o fator giromagnétíco para

o elétron e S o momento angular de spin eletrônico.

Na presença de um campo magnético H i interaçlo

deste elétron com o campo magnético será dada pela hamilto-

niana:

H « -M.-H * g s S . H

Esta hamiltoniana descreve o efeito Zeemman e a sua

solução fornece as possíveis energias para o sistema.

Para o caso de um campo magnético H aplicado na
o

direção 2, têm-se:
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Onde os valores de • são as possiveis projeções

de spin ao longo do eixo de quantização z. No caso de um el£

tron as projeções possiveis são « * - 1/2 e as energias dos

estados serão:

g|Ho

-1/2

A transição entre os dois níveis dar-se-á quando

uma energia *E « gtH for fornecida ao sistema. Esta ener-
o

gia faz com que o momento magnético transiciont de uma posi-

ção paralela ao campo magnético K para uma posição antipara

leia. A energia *E normalmente é fornecida ao sistema atra

ves da exposição a um campo de microondas de freqüência fi-

xa, perpendicular ao campo H , que é adiabaticamente variado
o

até que ocorra a transição. Quando esta ocorre, o sistema ab

sorve energia do campo de microondas e a absorção (ou a sua

derivada) pode ser detectada por ua sistema eletrônico apro-

priado que faz parte do espectrOmetro de RPE.

A energia de transição é sempre constante, depen-

dendo da freqUfncia de microondas utilizada, ocorrendo uma

ressonância para cada conjunto de valores g e H . 0 fator gi,

romagnétlco caracteriza o defeito numa determinada posição



91

do cristal.

Na maioria das vezes, as situações encontradas não

se restringem a um spin resultante igual a 1/2. Além das in-

terações do spin eletrônico aparecem outras devidas aos viz^

nhos do átomo central e, à simetria do sistema, que envolvem

interações entre spins (eletrônico ou nuclear) entre si, com

o campo magnético, e t c

Em medidas experimentais de RPE em banda X, Geusic,

Peter e Schulz-Du Bois (1959) e Ohkura e outros (1987), para

Cr em esmeraldas, observaram uma única linha anisotrópica,

atribuída à transição entre m • -«-1/2 e (-1/2), por causa da

grande separação de campo zero deste íon. Os valores míni-

mos e máximos encontrados por eles para g efetivo (g ) são:

g (90°) « 3,92 e 3,94 e g (0°) « 1,97 e 1,98.

V.3.2. Parte Experimental e Resultados

Para as medidas de RPE utilizou-se um espectrôme_

tro Varian da linha Century £-109 que trabalha em banda X

(9GHz) utilizando uma cavidade retangular (multi-purpose Ca-

vity E-231). A modulação do campo externo foi feita em 100

KHz e a potência de microondas utilizada foi de 20 mW.

Inicialmente colocou-se um monocristal sobre um

"paralelepípedo" (KC1), para uma melhor precisão t\ã orienta-

ção. 0 conjunto foi colocado em um "dedo" de teflon na cavi-
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dade de ressonância para permitir a obtenção de medidas da va

riação angular do campo magnético nos planos paralelo e per-

pendicular ao eixo c cristalografico.

Os espectros de variação angular foram obtidos alte_

ranço a posição do eletroíma (direção do campo magnético) em

o orelação a amostra de +100 a -100 , efetuando-se medidas a ca

o
da 10 e assim foram registrados 21 espectros para cada orieri

tação do monocristal.

Na Figura 27 estão mostrados alguns espectros cor-

respondentes a diferentes orientações de uma mesma amostra.

As Figuras 28 e 29 foram derivadas dos resultados

experimentais e mostram a dependência angular do ge dos íons

Cr e Fe , respectivamente para um campo magnético HQ apli-

cado nas direções perpendicular e paralela ao eixo c cristalo

gráfico. Os valores extremos obtidos de ge para o Cr em

9,427 GH2 são: ge(0°) - 1,98 e ge(90°) - 3,93.

Estes resultados demonstram que o íon Cr substi-

tui o Al num sitio octaédrico na estrutura. Se o octaedro

de coordenação fosse perfeito não se observaria qualquer ani-

sotropia do fator g nas direções em que foi aplicado o campo

magnético H . A Figura 28a apresenta uma variação do g em
o e

função de • , enquanto que na Figura 28b o g ( i praticamente

constante. Pode-se então concluir que este sitio não possui

simetria isotrópica, mas sim axial, demonstrando que o octa-



93

edro é distorcido.

e-o*

9-1,983

o
I I

Figura 27. Espectros de RPE d* uma mesma amos,
tra em 9,427 GHz (H//c).



94

4.0

3.8

3.6

3.4

5.2

3.0

'23

2.6

2.4

2.2

2,0

A

/

/

f

i

/
r

/
f

r

(a)

0 10 20 30 40 SO 60 70 60 90 100
• 1*1

H(Gouss)
+ 1850

JL

(b)

1600
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Figura 28. Variação de g do Ion Cr 3 + com
(a) H//c e e (b) Hie.

Observando a Figura 29a, verifica-se que o espectro

se repete a cada 60° indicando que esta linha é devida a um

centro paramagnetico localizado sobre um eixo de simetria de

ordem 6. Na esmeralda estes eixos de simetria estão localiza-

dos nos canais da estrutura. Esta linha que aparece em aproxi

madamente 3350 Gauss não apresenta simetria de vizinhança lo-

uai» como no caso do Ion de Cr 3 +, indicando que a rede pouco
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interfere na posição do centro pararaagnético neste sitio.Con-

clui-se, portanto, que esta linha pode ser atribuída ao Fe

localizado no canal da estrutura da esmeralda.

H(Gouss)

+ 3475

-100° 0° 50° 100'

(a)

HIGous»)

+ 3475

+3225

-100» -50» 50» 100»

(b)

Figura 29. Variação angular da linha de RPE
•m 3350 G. (a) Hlc e (b) H//c.

Os espectro* de RPE não mostraram a presença do Ion

Fe3+ «m qualquer outro sitio além do localizado nos canais es

truturais, embora a amostra possua um teor relativamente alto

de Fe ( 1,1% tm peso), como mostram os resultados da análise
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química da esmeralda.

V.3.3. Discussão

Uma comparação dos resultados expostos na Figura 28

com os apresentados por Geusic e outros (1959) g (0 ) « 1,97

e g (90°) * 3,92 e Ohkura e outros (1987) g(0°) * 1,98 para

o íon Cr (substituindo o Al ) em esmeralda, apresenta uma

boa concordância. Os espectros de RPE obtidos por Blak e ou-

tros (1982) e por Ohkura e outros (1987) para o Ion Fe (si-

tuado no canal) no berilo verde e esicsralda respectivamente,

são aproximadamente iguais aos expostos na Figura 27, com ex-

ceção do perfil das linhas do espectro. 0 perfil das linhas

mostradas na Figura 27 são simétricos enquanto que os da lit£

ratura citada são assimétricos. Esta assimetria foi atribuída

pelos autores & presença de Fe também substitucional.

Os resultados de RPE complementam aqueles obtidos

por espectroscopia óptica.



CAPÍTULO VI

ESTRUTURA CRISTALINA DA ESMERALDA NATURAL

VI.1. Introdução

A estrutura cristalina da esmeralda é bem conhecida

(Bragg e West, 1926; Gibbs, Breck e Meagher, 1968 e Morosin,

1972), visto que ela é na verdade uma variedade colorida do

mineral berilo (Be.Al.Si.O.a). A descrição da estrutura áa es

meralda feita por estes autores é apresentada resumidamente

a seguir.

A esmeralda apresenta-se geralmente como prismas he

xagonais. Os íons Cr , responsáveis pela cor verde-escuro

da esmeralda, são localizados nos sítios do Al da estrutura

do berilo. Cada Ion de alunínio é rodeado por seis anéis de

poliedro Sifi0... Os vizinhos mais próximos do alumínio sSo

seis ions de oxigênio em coordenação octaédrica distorcida. A

distância alumínio-oxigênio é da ordem de 1,91 S.

Ainda segundo estes autores, o ion Be + está ccorde

nado a quatro Íons de oxigênio, formando um tetraedro altamen

te distorcido, com distâncias berílio-oxigênio próximas de

1,66 % « o ion de sílicio «stá no centro de um tetraedro qua

se perfeito com ângulos variando de 108,8 a 110,8°, com distân
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cias silício-oxigênio de 1,60 a 1,63 A.

Vários trabalhos mencionam a presença de íons nos

canais do berilo e esmeralda, mas em apenas um deles foi pro-

posta uma localização na cela unitária em termos de coordena-

das posicionais (Hawthorne e Cerny, 1977).

O objetivo da redeterminação da estrutura da esme-

ralda, especificamente de Santa Terezinha de Goiás-GO, é en-

tão propor uma localização dos íons presentes nos canais es-

truturais, além de verificar a proporção de substituição es-

trutural Cr no sítio do Al

Como complementaçao para a interpretação de resulta

dos estruturais e correlação com os difratogramas da esmeral-

da de Santa Terezinha de Goiás-GO, foram efetuados cálculos

de difratogramas simulados através do programa CMINT (Yvon,

Jeitschko e Parthe, 1983) implantado no computador VAX-11/780

do IFQSC-ÜSP.

VZ.2. Determinação da Estrutura Cristalina da Esmeralda de

Santa Terezinha de Goiás-GO

Para as medidas dos parâmetros cristalinos e coleta

vos dados das intensidades das reflexões fez-se uso de um

cristal esférico com diâmetro de 0,3 mm, montado no difrato-

metro CAD-4 da ENRAF-NONIUS. A esfera foi obtida a partir de

uma esmeralda do lote 28.



Os ângulos de posicionamento para 25 reflexões, Io

calizadas e centradas automaticamente, permitiram calcular e

refinar os parâmetros da cela unitária, que são mostrados na

Tabela XIII.

TABELA XIII

Resumo dos dados cristalograficos.

Formula Molecular

a = 9,2672(8)8

c = 9,1901(7)8

d . m 2,745(4)Mg.m
oos

VMo Ka) * 0,710738

Cristal esférico com diâmetro

Sistema Cristalino

Grupo Espacial

Numero de reflexões coletadas

Numero de reflexões únicas

Numero de reflexões com I>3c(

_ v/w(Fo-Pc) Q ._

R(int) - 0,0215

Be 3Al 1 5Cr f l 5Si 6 0^. H2O

V « 683,5{2)X3

! <s 2 unidades de fórmula qu£
mica por cela unitária

d - m 2,759(1)Mg•m
cale

HÍMO Ka) « 9,72 cm

de 0,3 mm

Hexagonal

P6/mcc

4568

2098

D-1472
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VI.2.1. Coleta de Dados de Intensidade

As medidas de intensidade foram feitas usando radia

ção Ko do Mo monocromada por grafite, no modo zig-zag, com

o
intervalo de 2e entre o 0 e 132 . Durante a coleta de dados

foram usadas as reflexões 540 e 424 para controle de intensi^

dade que foram medidas a cada 3600 segundos. Durante toda a

coleta não se verificou alteração significativa na intensida-

de das reflexões padrão. As reflexões foram medidas nos inte£

valos de 0 a 23 para h, k e 1. Das 4568 reflexões coletadas,

1472 foram consideradas observadas (I>3o(l)).

Os dados de intensidade foram reduzidos a módulos

de fator de estrutura, após terem sido corrigidos pelos fato-

res de Lorentz, polarização e absorção.

VI.2.2. Refinamento da Estrutura

Os parâmetros atômicos posicionais determinados por

Horosin (1972) foram refinados pelo método de mínimos quadra-

dos, usando nu.triz completa, minimizando Zw(|F |-|F |) onde
o c

* representa o sistema de peso (Rollet, 1965), F • F os fa-

tores de estrutura observados e calculados respecticamente.To

dos os cálculos foram efetuados pelo sistema de programas

SHELX-76 (Sheldrick, 1976).
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Os átomos foram mantidos com fator de vibração té£

mica isotrópico até R * 0,100.

A presença de densidade eletrônica residual na po-

sição do Al, associada ao seu baixo fator de vibração indicâ

ram que o ion Cr deveria partilhar a posição com o Al. In-

cluindo o Cr na mesma posição e fixando seus fatores de vi_

bração térmica, foi feito o refinamento dos fatores de ocupa

ção com a restrição de que a soma destes fosse igual a ocupa

ção do sítio e os resultados finais foram aproximadamente

0,124 e 0,043 para Al e Cr, respectivamente, para uma ocupa-

ção de sítio de 0,167. Isto significa a presença de 0,50 de

átomo de cromo por fórmula química.

Neste estágio verificou-se a presença de resíduos

de densidade eletrônica de aproximadamente 8 e em (0,0,0)

e (0,0,1/4) que foram atribuídos à água e Fe e/ou Na, consi-

derando-se que tanto a água como o íon poderiam ocupar essas

posições.

0 valor do índice de discordância (R) para a água

(0 ) colocado em (0,0,0) é R • 0,086 e de 0,082 quando se

tloca a ague em (0,0,1/4). Introduzindo o ion (Fe ou Na) em

(0,0,0) e a água em (0,0,1/4), o valor de R caiu para 0,063

e trocando-se a água para (0,0,0) e o íon (Fe ou Na) em

(0,0,1/4) o valor de R foi 0,065.

Rcfinando-se a estrutura, para a água em (0,0,0) •
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Fe ou Na em (0,0,1/4), usando fatores de vibração anisotrópi-

cos para todos os átomos exceto para água e o íon (Fe ou Na),

o índice de discordância R convergiu para 0,0394.

Tentativas de refinamento anisotropico para água em

(0,0,0) ou (0,0,1/4), cora o íon (Fe ou Na) na outra posição

resultaram em R = 0,0402 e R = 0,0412, respectivamente, não

mostrando significado para este refinamento. Neste caso,o íon

Fe tem fator de ocupação 0,017 e o Na+0,044. Deve-se obser-

var que para esses sítios a ocupaçSo é de 0,0833. Em qualquer

uma das posições a ocupação da água é idêntica a do sítio.

Para todos os cálculos assumindo as diferentes com-

binações o refinamento foi conduzido até que todas as modifi-

cações nos parâmetros se tornassem menores que seus respecti-

vos desvios padrão.

VI.2.3. Localização da Molécula de Água e do ion na Estru-

tura

Há uma controvérsia muito grande na literatura com

relação ã posição da água nos canais da esmeralda e do beri-

lo, localizando-a tanto dentro do anel (0,0,0) como entre os

anéis (0,0,1/4). Em nenhum resultado estrutural de esmeralda

encontrado foi mencionada a presença de densidade eletrônica

nos dois sítios, apenas Hawthorne e Cerny (1977) indicam uma
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pequena densidade (3,4e ) no sítio (0,0,0) para berilo Cs-Li,

além da usual em (0,0,1/4).

Neste trabalho, durante a resolução da estrutura fo

ram observados dois picos com a mesma densidade eletrônica;

um em (0,0,0) e outro em (0,0,1/4) e não apenas um em (0,0,1/4)

como mencionado na literatura (Gibbs, Breck e Meagher,

1968 e Morosim, 1972). Estes picos foram atribuídos aos íons

de Fe e/ou Na e H O . Por que Fe e/ou Na? Para responder esta

questão é necessário relembrar alguns resultados obtidos por

outros métouos, tais como: infravermelho, RPE, análise quími-

ca e fluorescencia de raios-x. Os espectros de infravermelho

revelaram a presença de H.O nos canais da estrutura, intera-

gindo com um íon. As medidas de RPE mostraram a presença de

Fe em um sítio de simetria de ordem 6, que se localiza tam-

bém nos canais da estrutura. Pela análise química se encon-

trou 1,8% e 1,1% (em peso) para Na e Fe respectivamente e por

fluorescencia de raios-x, constatou-se também a presença des-

tes dois elementos. A partir destes resultados concluiu-se

que os íons de Fe e/ou Na estão presentes nos canais da estru

tura.

Com relação à distinção da localização da água e Fe

e/ou Na por difração de raios-x em monocristal, não é possí-

vel concluir quem está em (0,0,0) ou (0,0,1/4), porque os pa-

râmetros que poderiam fornecer indicações tais como fator de

ocupação e fator de discordância R, modificam-se muito pouco
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para um* ou outra posição.

Para tentar solucionar essa duvida fez-se uso dos

métodos da Valencia de ligação e correlação do diagrama de pó

simulado pelo programa CMIMT a partir da estrutura com o obti^

do através de difração de raios-x pelo método do pó.

Os resultados estruturais apresentados a seguir

(por decisão de ordem prática) levam em conta aposição (0,0,0),

para a HjO e (0,0,1/4) para Fe • Ha, por raxões discutidas

e apresentadas nos itens posteriores.

Com essa combinação e usando fator de vibração ani-

sotrópico para a água, o valor de R final é de R»0,0376 e

R-0,0432 onde o sistema de peso usado foi i^l/(o2(F )+0,00434*pf)
W w O O

Neste estágio os fatores de ocupação para Fe e Na* foram

0,00833 e 0,0218 respectivamente, dando para estes íons uma

proporção de 0,20 átomos de Fe e 0,52 átomos de Na* por ce-

la unitária.

VI.2.4. Resultados Estruturais

Os fatores de estrutura calculados e observados fi-

nais estSo listados no Apêndice I.

Os parâmetros posicionais com os respectivos fato-

res de vibraçio tirnica isotrópica equivalentes dos átomos es

tio listados na Tabela XIV.
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TABELA XIV

Parâmetros posicionais e de vibração térmica
isotrõpica da esmeralda e os respectivos des_
vios padrão.

ÁtGM

• 1

Cr

• t

Si

0(1)

0^2)

0(3)

Ft/Ha

i

2/3

2/3

1/2

0,2730(0)

0,3054(1)

0,4952(1)

0

0

1

1/3

1/3

0

0,3156(0)

. 0,2309(1)

0,1423(1)

0

0

X

1/4

1/4

IA

0

0

0,1450(1)

0

1/4

Fator ocupação

0.124

0.043

0.250

0,500

0,500

1,000

0,083

0,017/0,044

1.16(4)

0.25(2)

0,41(2)

0,297(4)

0.91(1)

0,642(7)

2.45(9)

4(1)

A Tabela XV apresenta os parâmetros de vibração tíjr

mica anisotropica dos átomos.
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TABELA XV

Parâmetros térmicos anisotrópicos e seus re£
pectivos desvios padrão da esmeralda.

ítOM

«1

Cr

Be

Si

0(1)

0(2)

0(3)

U(l.l)

0,0225(9)

0,0055(3)

0.0098(5)

0,0035(1)

0,0126(3)

0,0103(2)

0,041(2)

U(2.2)

0,0225(9)

0,0055(3)

0,0051(5)

0,0043(1)

0,0096(2)

0,0100(2)

0,041(2)

UÍ3.3)

0,0142(7)

0,0019(3)

0,0052(5)

0,0037(1)

0,0172(3)

0,0058(1)

0,039(2)

U(2.3)

0

0

0

0

0

-0,0003(1)

0

U(l,3)

0

0

0

0

0

-0,0025(1)

0

•(1.2)

0.0225(9)

0,0055(3)

0,0051(5)

0,0021(1)

0,0090(2)

0,0064(1)

0,041(2)

A expressão usada para o fator de temperatura foi:

As distâncias e ângulos interatômicos com seus res-

pectivos desvios padrão estão listados ne Tabela XVI.

As projeções estereoscópicas do empacotamento dos

poliedros de coordenação na cela unitária da esmeralda, efe-

tuado pelo programa ORTEP (Johnson, 1965) em diferentes dire-

ções podem ser vistas na Figura 30.
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Na Figura 31 mostra-se outra projeção estereoscóp_i

ca da estrutura da esmeralda, mostrando agora como os átomos

se interligam para formar o anel em torno do eixo c.

TABELA XVI

Distâncias (A) e ângulos ( ) interatômicos
e respectivos desvios padrão da esmeralda.

a) Envolvendo o tetraedro SiO

Si

Si
Si

0(1) -

0(1) -
0(1) -

0(2) -

0(1)

0(1)"

0(2)

0(1)"

0(2)

0(2)

0(2)

1.605(1)

1.603(1)
1.6135(5)

2.556(2)
2.625(1)
2.643(1)

2.6651(7)

>) Envolvendo o tetraedro BeO

Be

0(2) -

0(2)C -
0(2) -

0(2)

0(2)'
Q

0(2)
0(2)*

1,6526(7)

2,3888(9)

2,7447(9)
2,9902(7)

:) Envolvendo o octacdro AlOj

«1

0(2) -

0(2) -
0(2) -

i) Outros

0(1) -
0(3) -

0(3) -
0(3) -

0(1) -

a. x-yf
b. x-y,

c Wy-,

0(2)

0(2)'

0(2)
0(2)«

0(2)"
Ia/Fe
Si
0(1)
Ia/Fe

X, -I

X, Z

ry,l/2-i

1,9434(5)
2,3888(9)
2,684(2)

2,9219(9)

3,196(2)
2,2975(7)

3,1826(2)
2,5559(8)

3,4367(7)

0(1)

0(1)

0(1)"

0(2)"

Si

0(2)

0(2)

0(2)'

0(2)

0(2)

0(2)

0(2)'

«1
«1

Si

d. x-y

e. x,
f. l-«

- Si -

- Si -
- Si

- Si -
-0(1) -

- Be

- Bf
- Be

- «1

- «1
- «1

- «1

-0(2) -

- 0(2) -
- 0(2) -

. -y, 1/2-
x-y, 1/2-z
ri. *

0(1)"

0(2)"

0(2)"

0(2)b

Si

0(2)

0(2)'

0(2)d

0(2)'

0(2)'
0(2)'

0(2)*

Be
Si
Be

t

105,65(4)

109,30(3)

110.54(3)

111,35(3)

165,65(6)

92,57(2)

129,58(3)

108,54(3)

75,85(3)

89,87(3)

97,49(3)

170,72(3)

95,79(3)

136,37(3)
127,73(3)

9. l-y,x-y,z

••• Uy-x, -x,-:
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(a)

(b)
Figura 30. Frojaçio ••t.r.o.cópíca do ««paco

tan*nto do, poli.dros de coorSIn!
çío d. ..wralda, (b) r*tM-tH

..gundo . dir.çío do .i-
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Figura 31. Projeção estereoscópica da estrutij
ra da esmeralda, mostrando o anel
em torno da direção c.
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0 parâmetro c da cela unitária encontrado é aproxi-

madamente igual ao encontrado por Gibbs, Breck e Heagher

(1968) e Morosin (1972), para berilos e esmeraldas sintéti-

cas, enquanto que o valor do parâmetro a é aproximadamente

0,615% maior. 0 aumento observado neste parâmetro foi atribuí^

do à substituição do Ion Al pelo íon Cr , uma vez que o

raio iônico do Cr (0,64A) é maior do que o do Al (0,51A).

Segundo Bakakin, Rylov e Belov (1967), quanto maior for a

substituição do Al, maior será o valor do parâmetro a, er.quan

to que o valor de c permanece praticamente inalterado. Ainda

segundo estes autores, uma substituição, por exemplo, de 35%

do Al, corresponde a um aumento de a de 1,08%. Neste trabalho

verificou-se uma substituição de 25% do Al por Cr (de 2 para

1,5 Al por fórmula química), sendo este resultado compatível

com o encontrado pela análise química (item II.3).

As distâncias e ângulos envolvidos nos poliedros de

coordenação para os átomos de Al, Si e Be, encontrados para a

esmeralda de Santa Terezinha de Goiás-GO são compatíveis com

os encontrados por Morosin (1972) e Gibbs, Breck e Meacher

(1968), exceto para as distâncias Al-0 do octaedro, que são

maiores devido a substituição do Al pelo Cr.
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VI.2.5. cálculo da Valencia de Ligação para íons nos SÍ-

tios (0,0,0) e (0,0,1/4)

Em 1973, Brown e Shannon, derivaram um conjunto de

curvas relacionando comprimento de ligação e Valencia de li-

gação, para M-0, usando estruturas de óxidos encontradas na

literatura a partir de 1969. A expressão mais usual para o

cálculo de Valencia de ligação és

(•O'
onde, R e N são constantes empíricas ajustadas por mínimoso

quadrados e R é o comprimento de ligação experimental. Estas

curvas são independentes de número de coordenação, pois as

constantes empíricas foram encontradas usando todas as coor-

denações possíveis para os cátions, valendo portanto para to

das as espécies onde quer que elas ocorram.

As idéias básicas usadas no cálculo da Valencia de

ligação, fo.-am descritas por Pauling em 1929; a condição usa

da para a ajuste das constantes empíricas é que a soma das

valências de ligação em torno de cátions e ânions sejam sem-

pre próximas das valências atômicas, dando assim uma medida

da Valencia atômica experimental. Esta condição básica é ex-

pressa pelas equações:
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I S. . *
j

z s.. « z.
< X3 3

onde i e j representam cations e ânions respectivamente.

Usando a expressão de Brown e Shannon tentou-se i_

dentificar os Ions presentes nos sítios (0,0,0) e (0,0,1/4);

a Tabela XVII mostra os parâmetros empíricos para estes

íons. Foi usado também Pe(II) pois embora no canal os dados

de RPE indiquem o ferro como Fe(III), não pode ser descarta-

da a hipótese de que ambos possam ocupar um dos sítios no C£

nal.

TABELA XVII

Parâmetros empíricos para cálculo da Valencia
de ligação.

M - 0

Na

Fe(II)

Fe(III)

R
O

1/622

1,764

1,780

N

4,29

5,5

5,7
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Os resultados mostrados na Tabela XVIII, correspon

dem aos cálculos efetuados com os íons Na , Fe e Fe no sí-

tio (0,0,0) interagindo com seis átomos de oxigênio 01 (dl),

doze 02 (d2) e dois 03 (d3) que correspondem à molécula de

H20 em (0,0,1/4).

Na Tabela XIX, estão mostrados os cálculos efetua-

dos com os Ions Na ,Fe e Fe no sítio (0,0,1/4) interagin-

do com doze átomos de oxigênio 01 (d4), doze 02 (d5) e dois

03 (d6) corresponâente à molécula de H.O em (0,0,0).

Nas duas tabelas -£ representa a soma das valên-

cias de ligação em torno dos lons.

TABELA XVIII

Calculo da Valencia de ligação para Ions no
sítio (0,0,0).

íon

Na*

Fe2+

Fe3+

2

2

2

dl

,556

,556

,556

0

0

0

SI

,142

,130

,127

4

4

4

d2

,304

,304

,304

0

0

0

S2

,015

,007

,006

2

2

2

d3

,298

,298

,298

0

0

0

S3

,224

,234

,233

1

1

1

£

,480

,332

,300
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TABELA XIX

Cálculo da Valencia de ligação para ions no
sítio (0,0,1/4).

íon

Na+

Fe2+

Fe3+

3

3

3

d4

,437

,437

,437

S4

0,

0,

0,

040

026

024

d5

4,

4,

4,

204

204

204

S5

0,

0,

0,

017

008

007

2

2

2

d6

,298

,298

,298

0,

0,

0,

S6

224

234

233

i,

o,

o.

132

874

838

Pelos resultados obtidos nas Tabelas XVIII e XIX

verifica-se que com relação a reprodução da Valencia dos cá-

tions considerados, na posição (0,0,1/4) a £sobre o Na a-

presenta melhor concordância com a Valencia esperada. Permi-

tindo concluir que essa é a posição mais provável para o Na.

Este resultado discorda do obtido por Hawthorne e

Cerny (1977) que para berilo Cs-Li, propõem para o Na a po-

sição (0,0,0), baseado em cálculos similares. Entretanto pa-

ra esses autores as indicações foram baseadas na presença de

uma molécula de água por cela unitária, enquanto que os re-

sultados -ara a esmeralda de Santa Terezinha de Goiás-GO a-

pontam para o dobro de água por cela.
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VI. 2.6. Simulação de Diagramas de Pó para Esmeralda

Vorma e outros (1965) propuseram como indicativo da

presença de água e íon alcalino (Cs e Li) no sítio (0,0,1/4)

(2a) a relação entre as intensidades medidas e calculadas pa-

ra berilos de Moçambique e da Finlândia.

Segundo suas considerações, a intensidade da refle-

xão 211, é devida a contribuição apenas dos átomos de Si e

oxigênio da estrutura do berilo, sendo que Al, Be, e H O ou

íons (Na, Cs) nas posições (0,0,0) e (0,0,1/4), têm contribui^

ção nula. Para a reflexão 112, entretanto, todos os átomos

contribuem, exceção feita ao 0(2), cuja contribuição pode ser

considerada desprezível. Verificou ainda, que a intensidade

da reflexão 112 é fortemente alterada pela presença de espé-

cies sobre o eixo de ordem 6 do canal do berilo, ou seja, sí-

tios de Wyckoff 2b(0,0,0), 2a(0,0,1/4) e 4e(0,0,z).

Para efetuar os cálculos da relação pntre as intensidades de£

sas reflexões nas diversas situações propostas, é apresentada a relação:

1(211; m 1,35 x 104

1(112) (105,3 + J p

onde u é o número de átomos N/cela unitária, f o fator de

espalhamento do átomo N e 105,3 o fator de estrutura da refle

xio 112.

Seui resultados «stão apresentados na Figura 32,ten
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âo concluído pela presença do Ion e da H.0 em (0,0,1/4)

IS*

••

"4

Figura 32. Razão das intensidades ^

observadas versus calculadas para vá
rios berilos. A reta indica a comple
ta concordância da razão das intensi^
dades medidas e calculadas.

• -i Assumindo os ions alcalinos e
as moléculas de água na posi-
ção 2a.

A -; Assumindo Li na posição 6f, man
tendo o número de íons de Be igual
a 6. Os alcalinos restantes e
K.O em 2a.

• -: Assumindo os íons alcalinos na
posição 2b e H2O em 2a.

x -t Assumindo Na • Ca na posição 2a;
K e H2O em 2b; Cs em 4e.
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Embora a idéia para esses cálculos seja formalmente

correta, observa-se que os autores cometeram um erro na ava-

liação da intensidade da reflexão 211, incorporando a relação

entre os fatores Lp (Lp(211)/Lp(112)) invertida como multipli

cativo do fator de estrutura calculado e não sobre a intensi-

dade (F ), esquecendo a relação entre multiplicidades.

Além do erro apontado, algumas imprecisões podem

ser criticadas, para o berilo com água e íon no canal, a hi-

pótese de substituição de Be por Li por exemplo, não leva em

consideração o efeito real sobre a reflexão 112, pois acres-

centa a contribuição sobre a mesma, deixando de retirar a cori

tribuição correspondente ao Be substituído.

Além desta consideração, Vorma e outros (1965) esta

beleceram que a relação entre as intensidades das reflexões

222 e 312 fornece uma boa indicação para a substituição de

espécies da estrutura do berilo por íon alcalino, afirmando

que os berilos brasileiros são pobres em íons alcalinos, por

apresentarem uma relação 2:3 e 1:2 entre essas reflexões. Pa-

ra o caso das duas amostras de esmeraldas monocristalinas es-

tudadas (esférica e cilíndrica), os dados coletados no difra-

tômetro CAD-4 são:

- Esférica Ií222) « 3471 1(312) - 6761 1:2

- Cilíndrica 1(222) - 3258 1(312) • 4888 2:3
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indicando que, se esta relação for válida também para esme-

raldas, as espécies de Santa Terezinha de Goiás-GO podem ser

consideradas como pobres em ions alcalinos no sentido de

substituição, como demonstrou a estrutura determinada, onde

as distâncias Be-O, comportam-se dentro do esperado.

Como todos os berilos estudados por Vorma e outros

(1965), nao apresentaram presença significativa de Cr e Fe,

julgou-se necessário adequar os cálculos à situação em aníli

se.

Utilizando a mesma idéia contida no trabalho des-

tes autores, foram efetuados através do programa CMINT (Yvon

e outros, 1983) cálculos similares com diversas possibilida-

des de combinação de espécies em seus sítios com o intuito

primeiro de reproduzir os cálculos para berilo e em segundo,

estudar essa relação para a esmeralda e em particular a de

Santa Terezinha de Goiás.-GO. Os cálculos foram efetuados com

as diversas possibilidades de combinação de íons e H.O no c&

nal, observando-se que por esmeralda entende-se berilo que

3+ 3+

possui Cr substituindo o Al , na proporção estabelecida

pela estrutura cristalográfica (1,5 Al • 0,5 Cr por fór-

mula) .

Os resultados apresentados na Tabela XX, foram ob-

tidos para simulaçio de diagramas usando radiação Ko do Cu

e fatores de espalhamento atômico para todas as espécies i5-

nicas.
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Resultados de cálculos de simulação de in
tensidade para método de pó.

Esatralda

anidra

H20(2b)
H20(2a)

F«(2b)
F«(2«)
H2O(2b) c F«(2a)

H20(2a) c Fc(2b)
H20(2b) t Ra(2a)

H20(2a) c la(2b)

H20(2b) « Fe,la(2a)
H20(2i) c Ft,Ma(2b)

Hz0,Fc(2a) * (2b)
«1
Cr
B«
Si
01
02
H20(2l)

H20(2b)

Ft(2a)

F«(2b)

«a(2>)
*«(2b)
«l,Si
(Al,Cr),Si
*l,8«,Si
*l.Si,H20(2a)
»l,Si,H20(2b)
Al,Si,F«(2a)
*l,Si,Ft(2b)
(*l,Cr),SÍ,0i,O2,H20(2»)
(Al,Cr),Si,Oj,O2,H2O(2b)

Intensidadt Escalada

112

643,9
822.6
1000
719,0
980,0
991,0
1000
999,5
1000
997,7
1000
1000
865,7
850,5
133,5
248.6
320,5

0,4
166,0
177,5
227,9
243,6
223,1
238,5
724,2
1000
642,2

1000
467,1
812,1
638,2
1000

919,7

211

593,2

953.2
743,7

781,5
779,9
1000

844,5
1000

851,1
1000

849,7

929,8
0
0

0

10CG
248,7
244,4

0
0
0
0
0
0
1000

817,5
1000

976,3
1000
1000
1000

706,3
1000

K2U)
1(112)

0,921
1.16
0,744
1.087
0,796
1,01
0,845
1,0005
0,851
1,002
0,850
0,930
-

-

4,02
0,776

-

-
-

-

1,381

0,818
1,557

0,976

2,14
1,231

1,567

0,706
1,087

Qrdca Oecrtsctntt
d* Intensidadt

100,112,211
100,211.112
112.100,211
100,211,112
100,112,211
211,112,100
112,211.100
211,112,100
112,211,100
211,112,100
112,211,100
112,211,100
110,112,102
110,112,100
202,200,100
211,002,110
002,100,110
100,211,004
100,102,110
100,102,002
100,102,110
100,102,110
100,102,110
100,102,110
211,112,002(212)
112,211,212
211,112,212
112,211,002
211,212,002
211,112,002
211,112,002(212)
112,211,100
211,112,100
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Cont. Tabela XX

Btrilo

anidro

H2O(2a)

H2O(2b)

F«(2a)

Ft(2b)

H20 t Ft(2a)

H20 c Ft(2b)

H20(2a) t Fc(2b)

H2O(2b) * Fc(2a)

H2O,Fc(2a) c H20,Fc(2b)

(23,5

1000

697.5

929.3

«89,7

1000

581,3

987.8

819,0

899,*

686.2

879.0

1000

887.9

889,6

77*.3

1000

1000

1000

1000

1.10

0,879

l.Ot

0,955

1.29

0,774

1.72

1.01

1,22

1.11

100,211,112

112.211.100

211.100,112

100.110.211

100.211.112

112.211.100

211,102,100

211,112,100

211,112.100

211.112,100

Os cálculos mostram que realmente a presença de

ions no canal afeta grandemente a intensidade da reflexão

112, tanto para berilo, quanto para esmeralda.

Comparando-se as contribuições de cálculo para Al

e Si com (Al,Cr) e Si, verifica-se que a presença do Cr

substituindo o Al é suficiente para reverter a ordem de in

tensidades, o mesmo sendo observado para berilo anidro e es-

meralda anidra, confirmando que os cálculos para esmeralda

nio podem ser comparados diretamente aos obtidos por Vorma e

outros (1965).
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As contribuições individuais para a intensidade da

reflexão 112 devida a H20 em (0,0,0) ou (0,0,1/4) (177,5 e

166,0); Pe em (0,0,0) ou (0,0,1/4) (243,6 e 227,9); Na em

(0,0,0) ou (0,0,1/4) (238,5 e 223,1), são praticamente i-

guais para a mesma espécie e muito semelhantes para Fe e Na.

Entretanto, quando somada a contribuição dos outros átomos

da estrutura, produzem alteração da ordem das intensidades

das três reflexões mais fortes.

0 maior efeito sobre a intensidade da reflexão 112

para a esmeralda, é devido * posição da H.O. Para todos os

casos em que a H.0 está em (0,0,0), esta reflexão é mais fra

ca que a 211.

Infelizmente, não foi possível por falta de equip£

mento disponível, efetuar o registro em um difratômetro de

pó da intensidade destas reflexões, pois todos os diagramas

obtidos utilizaram registradores de papel e consequentemente

a comparação entre várias amostras estudadas ficou prejudica

da.

Ao comparar todos os difratogramas obtidos verifi-

ca-se que as intensidades das raias mais fortes alternam-se

de um difratograma para outro. Isto ocorre para difratogra-

mas da mesma amostra ou de amostras diferentes, como se pode

notar ao comparar ai Figuras 9, 33 • 34. Para a obtenção dos

difratogramas das Figuras 9 e 33a, foram utilizados o difra-
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tômetro de pô HZG4B da Faculdade de Odontologia-USP, Ribei-

rão Preto, SP, e uma mesma amostra do lote 28, que após que-

brada foi separada, a olho nu, em porção escura (Figura 9) e

clara (Figura 33a).

O difratograma da Figura 33b, foi obtido no Insti-

tuto de Química de Araraquara-UNESP, usando o mesmo tipo de

difratômetro (HZG43) e outra parte da mesma amostra do lote

28 usada na obtenção do difratograma da Figura 9. Ma Figura

34, observa-se o difratograma obtido, usando o goniõmetro de

pó (Philips) do IFQSC-USP e uma amostra verde de outro lote

(lote 29).

Todos os difratogramas foram obtidos usando radia-

— o
çao Ko do Cu, com velocidade de varredura de 2 /min em 2e.

As discrepancias grandes entre os resultados, são

explicadas pelo fato que as amostras não são puras e que a

avaliação da intensidade das raias foi feita por estimativa

da altura dos picos, que é fortemente afetada pela radiação

de fundo.

Assim, os resultados experimentais obtidos por di-

fração de raios-x por pó, aqui apresentados (Tabela XXI) não

levam a nenhuma indicação confiável e tem apenas o objetivo

de mostrar que o fato de não ser disponível difratômetro de

pó, prejudica qualquer comparação.
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Figura 33. Difratogramaa de raios-X de uma mesma awostra de esmeralda do
lote 28. (a) obtido em Ribeirão Preto e (b) em Araraquara.
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Figura 34. Difratograma de raios-X de uma amostra de esmeralda
do lote 29. ro
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TABELA XXI

Intensidaâes estimadas nos ãifratogramas de
esmeralda.

R e f l e x õ e s

tiostrt
100 112 211

1(211)

1(112)

0 r d e • d e c r e s -
c e n t e de in
t e n s i d a d e

2 8 v e r d e ( R P )

2 8 E s c u r a ( R P )

ES 6

ES

ES 4

ES 5

ES 1

ES 3

ES 2

ES 7

PP

2 8 E i c u n ( A R A )

E S N . E s c u r a

E S N . V t r d e

8 1 . 0

4 0 , 4

6 6 , 9

6 4 , 9

8 8 , 1

7 0 , 8

1 2 0 , 0

4 6 , 7

( .6 ,0

1 0 5 , 0

3» , 0

2 5 , 0

4 3 , 1

8 1 , 0

1 1 9 , 4

9 2 , 8

3 3 , 1

5 5 , 6

7 4 , 0

5 9 , 0

6 7 , 7

3 0 , 5

3 7 , 8

6 0 , 5

9 9 , 8

3 2 . S

4 6 , 8

8 9 , 0

1 2 0 , 0

5 5 , 5

3 3 , 1

5 1 , 0

6 5 , 1

4 1 , 9

5 9 , 0

3 9 , 1

5 4 , 8

5 8 , 8

8 5 , 1

5 5 , 0

7 0 , 9

1 , 1 0

1 , 0 1

0 , 5 9 8

1,00

0 , 9 1 7

0 , 8 8 0

0 , 7 1 0

0 , 8 7 1

1 . 2 8

1 . 4 5

0 , 9 7 2

0 , 8 5 3

1 , 6 9

1 , 5 1

2 1 1 , 1 1 2 , 1 0 0

2 1 1 , 1 1 2 , 1 0 0

1 1 2 . 1 0 0 , 2 1 1

1 0 0 , 1 1 2 , 2 1 1

1 0 0 , 1 1 2 , 2 1 1

1 0 0 . 1 1 2 , 2 1 1

1 0 0 , 1 1 2 , 2 1 1

1 0 0 , 1 1 2 , 2 1 1

1 0 0 , 2 1 1 , 1 1 2

2 1 1 , 1 0 0 , 1 1 2

1 0 0 , 1 1 * , 2 1 1

1 1 2 , 2 1 1 , 1 0 0

2 1 1 , 1 1 2 , 1 0 0

2 1 1 . 1 1 2 , 1 0 0
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Como os dados de monocristal foram obtidos usando-

se radiação Ka de Mo, a comparação necessitou de simulação

através de novos cálculos que estão apresentados na Tabela

XXII, juntamente com os resultados para as intensidades das

reflexões para o cristal esférico utilizado para determina-

ção da estrutura. Deve-se observar que as intensidades obse£

vadas e calculadas para o monocristal nas diversas situações

propostas foram obtidas convertendo-se os fatores de estrutu

ra observados e calculados, para cada caso, em intensidades

pela aplicação dos fatores de Lorentz e polarização adequa-

dos, além do fator de multiplicidade afetando as reflexões

no método de pó. Para as intensidades calculadas a partir de

monocristal, foram tomados os fatores de estrutura calcula-

dos na situação de máxima convergência de R com H_0 e lon

afetado de fatores de vibração térmica isotrópicos, exceto

para combinação H-0 em (0,0,0) e Na+ e Fe + em (0,0,1/4) on

de a H.O foi refinada anisotropicamente (R * 0,0376).
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TABELA XXII

Comparação entre intensiãaães ãas reflexões
mais fortes para radiação Ko Mo da esmeral-
da de Santa Terezinha de Goiás-GO, por simu
lação de diagrama de pó e cálculos baseados
em fatores de estrutura para as diversas
combinações de espécies no canal.

Espécie e posição

«2°
H2°

V
V
H2°
H20

no canal

(2b). Fe (2a)

(2a). Fe (2b)

e Fe (2b)

e Fe (2a)

e Fe (2a) e (2b)

(2b). Fe e Na (2a)

Esaeralda Esférica

V
V
H2°

7
H2°

V
H20

(2a). Fe (2b)

(2b), Fe (2a)

(2b). Na (2a)

(2a). Na (2b)

c Na ca (2a) e (2b)

c Fe ei (2a) e (2b)

(2b), Na e Fe (2a)

Fator de

discordan
cia

3

3

4

6

4

3

B IX)

.94

,98

.51

.04

,08

.76

Intensidade*

112

2596

2881

2179

3490

2767

2582

3195

1000

992,0

1000

1000

1000

1000

979,2

211

2514

2448

2537

2491

2441

2519

3516

869.9

1000

999,6

848,2

944,7

946,2

1000

1(211)
KI12)

0.968

0.850

1,16

0.714

0,882

0,976

1.10

0,870

1,01

1,00

0,850

0,945

0,946

1,02

0rde«

cente

dccres-
• •
de m

tensidade

112.

112.

211.

112,

112,

112.

211.

112.

211.

112.

112,

112.

112.

211,

211. 100

211, 100

112, 100

211, 100

211, 100

211, 1U0

112, 100

211, 100

112, 100

211, 100

211, 100

211, 100

211, 100

112, 100

F cale

112

114,3

120,4

104,7

132,5

118,1

114,0

126,8*

211

90,3

89,1

90.7

89.9

89.1.

90.4

106,8*

* V a l o r e s t a b e l a d o s ( « 1 0 ) p a r a a s i n t e n s i d a d e * o b t i d a s a t r a v é s de c á l -

c u l o s e s l o n o c r i s t a l , u s a n d o Lp ( 2 1 1 ) - 1 2 8 , 4 5 e L p ( 1 1 2 ) - 1 6 ^ Í 2 ; i u |

t i p l i c i d a d e de 2 1 1 e 1 1 2 i g u a i s a 2 4 e 1 2 , r e s p e c t i v a m e n t e . Os v a l o r e s

de s í t u l a ç i o ( C H I N T ) e s t i o * • e s c a l a r t l a t i v a ( « á x i t o > 1 0 0 0 ) .

F a t o r e s de e s t r u t u r a o b s e r v a d o s .
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As maiores concordâncias da relação I(211)/I(112),

para as diversas situações apresenta-se para a H O colocada

na posição (0,0,0), tanto entre as simulações (CMINT) e a

calculada a partir dos fatores de estrutura observados para

o monocristal, quanto em relação às obtidas pelos fatores de

estrutura calculados da estrutura cristalografica.

Tomadas as intensidades medidas no difratômetro

CAD-4 para as reflexões mais fortes, observa-se que aplicado

o fator de multiplicidade adequado, a ordem das três refle-

xões mais fortes é 211, 112, 100, confirmando todas as indi-

cações.

Por estas simulações e comparações com as intensi-

dades medidas, obtém-se uma forte indicação de que a água d£

ve estar na posição (0,0,0), restando ao íon o sítio em

(0,0,1/4).

Deve ainda ser observado que o refinamento da es-

trutura cristalina efetuado para H O e Fe em (2a) e (2b) si-

multaneamente, embora apresente fator de discordância, R =

0,0408, necessita de imposição de restrições drásticas sobre

a divisão dos sítios em termos de fator de.ocupação além de

resultar em fatores de vibração bastante elevados (- 10A ) pa

ra uma das espécies em ambos os sítios.



CAPÍTULO VII

CONCLUSÕES

VII .1. Características Gerais da Esmeralda de Santa Terezl

nha de Golás-CO

As esmeraldas de Santa Terezinha de Golás-GO, têm

despertado o interesse de vários pesquisadores, que têm pr£

curado caracterizá-las principalmente através de suas in

clusões minerais. Os resultados divulgados, apresentam dis_

cordâncias em relação aos minerais encontrados.

As inclusões minerais identificadas no presente

trabalho, ou seja, picotita, pirita, pirrotita, carbonatos

(dolomita e magnesiossiderita), talco, talco-pirofilita, nrt

ca (biotita, flogopita), esmeralda, quartzo, rutilo, haH

ta e/ou silvita e inclusões bifásicas, já foram citadas em

outros trabalhos encontrados na literatura, exceto pirroti^

ta, silvita e/ou halita, magnesiossiderita (entre as carbo

náticas) e talco-pirofilita.

Nas medidas por absorção óptica, observou-se a

presença de Cr + substituindo Al +, como citado por Wood

(1965). A presença de água livre do tipo II com comporta

mento no espectro de IV afetado por ions nos canais estru

turals foi detectada, enquanto que Wood e Nassau (1967,
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1968), verificaram a presença de água do tipo I e II. Ain

da segundo estes autores, a predominância da água do tipo

II em relação a do tipo I, está associada à quantidade de

íon presente nos canais, o que concorda com os resultados

obtidos. Detectou-se também, a presença de CO..

Nos espectros de RPE, observou-se a presença de

duas linhas intensas, uma variando de posição com a altera

ção da direção do campo magnético, enquanto que a outra

permanecia constante na região de 3350 Gauss. A primeira

foi atribuída ao Cr substituindo o Al na estrutura da

esmeralda de Santa Terezinha de Goiás-GO, e a segunda, in

terpretada como sendo devida ao Fe no canal. Estes resul

tados confirmam os obtidos através de absorção óptica.

Os resultados de difração de raios-X pelo método

de pó, para lotes de amostras diferentes, embora de proce_

dência garantida, mostraram diferenças no comportamento das

intensidades relativas atribuídas ás raias mais fortes. l£

to indica que as esmeraldas estudadas, nao sao exatamente

iguais, o que em se tratando de amostras naturais já era

esperado.

Em relação aos parâmetros de cela unitária o va

lor ligeiramente maior encontrado para o parâmetro a

(9,267 X) da esmeralda de Santa Terezinha de Goiás-GO, quan

do comparado aos mencionados por Gibbs, Breck e Meacher

(1968) e Morosin (1972) (9,20-9,22 %), foi atribuído a uma

maior substituição de Al * por Cr (na ordem de 25% por
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fórmula química).

Estes resultados, embora ligeiramente discordan-

tes da média obtida sobre todas as análises químicas, são

concordantes com algumas análises para as amostras de cor

mais escura e portanto compatíveis com a coloração verde

intensa apresentada pelas esmeraldas de Santa Terezinha de

Goiás-GO, desde que a presença do Cromo é a responsável pe_

Ia intensidade do verde.

VII.2. Estudo Comparativo

As esmeraldas de Santa Terezinha de Goiás-GO são,

sob o ponto de vista de inclusões minerais, muito pareci

das com as da Colômbia (Schwarz, 1986), principalmente no

que se refere à presença de pirita e carbonatos. Deve ser

notado que a presença da pirita tinha sido observada somen

te nas esmeraldas da Colômbia (GUbelin, 1973) e Leysdorp

(Van Elden e outros, 1939). Em outras esmeraldas brasilei^

ras, Socotó e Carnaíba/BA e Itabira/MG (Schwarz e Mendes,

1985), quase não se observam inclusões minerais.

A comparação dos resultados experimentais de índî

ces de refração obtidos neste trabalho, com os apresenta

dos por Liddicoat Jr. (1977), demonstra que os índices de

refração das esmeraldas de Santa Terezinha de Golás-GO, são

superiores aos das esmeraldas colombianas e esmeraldas sin
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téticas, sendo apenas pouco inferiores aos das esmeraldas

indianas e africanas. Os valores da densidade medida

(2,745(4) g.crn" ), mostram que estas estão entre as mais

densas do mundo.

Os resultados de medidas espectroscopicas (IV, UV

e RPE), são tambést comparáveis aos de outras esmeraldas.

Os resultados de RPE são confirmados pelos obtidos

por Ohkura e outros (1987) e Blak e outros (1982), que apre

3+
sentaram pela primeira vez, a identificação de Fe nos ca

nais da esmeralda e berilo verde, provenientes de Santa Te_

rezinha de Goiás-GO e Ninas Gerais, respectivamente. Todos

os trabalhos anteriores em berilo e esmeralda, mencionavam

apenas a presença de ions alcalinos e água nos canais.

As propriedades apresentadas pelas esmeraldas de

Santa Terezinha de Coiás-GO, tais ccmo, alto índice de rç_

fração, boa cristalização, boa coloração, transparência, en

tre outras, colocam-nas entre as melhores do mundo.

VII.3. Considerações robre a Origem da Esmeralda de Santa

Terezinha de Goiás-GO

A origem das jazidas de esmeraldas é semelhan

te, ou seja, uma solução transportadora de berílio encon

tra um ambiente com disponibilidade de Cromo. 0 que varia

de uma para outra, são as fontes doadoras de Be e Cr-Fe-V.
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De uma maneira geral os pegnatitos constituem a fonte doadora ds

Be, exceto para as colombianas que são soluções hidrotermais de

origem desconhecida, e as de Cr-Fe-V, rochas máficas e ul̂

tramáficas.

As numerosas inclusões carbonáticas encontradas,

de origem proto e singenéticas, cuja presença não é compa

tível com a gênese puramente "pegmatítica", indicam que du

rante o transporte de berílio e no decorrer da cristaliza

ção, as esmeraldas foram envolvidas por soluções carbonáti^

cas. Esta hipótese é reforçada pela ausência de feldspatos ,

molibdenita, scheelita, etc, minerais indicativos da pr£

sença de veios pegmatiticos. Assim, acredita-se que a ori

gem das esmeraldas de Santa Terezinha de Goiás-GO, remonta

a soluções da fase pneumatolítica-metassomática (Schwarz,

1986 e Costa, 1986), tendo como fonte doadora de Cromo, ro

chás básicas-ultrabásicas metamorfisadas (diversos xistos\

cujo mineral cromífero é a picotita encontrada também como

inclusão protogenética.

VII.4. Considerações sobre a Estrutura da Esmeralda de San

ta Terezinha de Goiás-GO

Embora o objetivo Inicial da redeterminaçao da es

trutura da esmeralda fosse o de obter mais um conjunto de

dados para a sua caracterização, a dificuldade da distin
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ção entre as densidades eletrônicas, praticamente iguais,

encontradas nos canais da estrutura, transformou o proble

ma em uma investigação altamente estimulante.

Devido a presença de água, observada em grande

quantidade nos espectros de IV, sobre influência de íons

também no canal e associando a constatação por RPE da pre

3+ ' '
sença de Fe , com a analise química mcstrando cerca de

1,8% de Na, iniciou-se um trabalho intensivo de refinamento

da estrutura utilizando todas as combinações possíveis p£

ra verificar qual a melhor convergência em termos do fator

de discordância (R) com análise simultânea dos resultados

de fatores de ocupação de sítio e vibração térmica.

Os valores de R obtidos para as diversas hipóte_

ses com parâmetros de vibração térmica isotrópicos para cs

sítios (0,0,0) e (0,0,1/4) apresentados na Tabela XXII não

permitem uma conclusão scbre a distinção das espécies. P£

dem, entretanto, ser descartadas as hipóteses de ocupação

de um único sítio, pois, além dos fatores R serem grandes,

a densidade eletrônica (-8 e~) persiste no sítio não ocu

pado.

A colocação simultânea de H_0 e 1 ou K.O e Na

nos sítios (0,0,0) e (0,0,1/4), leva a um R de 0,0408, po

rem, a vibração de uma das espécies em ambos os sítios cres_

ce muito, eliminando a sua contribuição, enquanto que a da

outra diminui drasticamente tentando compensar, uma vez que

os fatores de ocupação refinados anteriormente são manti
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dos constantes.

A análise do fator de ocupação da H O para os sí_

tics (0,0,0) e (0,0,1/4) nos diferentes refinamentos efetua

dos, mostra em todos os casos o mesmo valor, indicando a

presença de duas águas per cela unitária. Os fatores de £

3+ +
cupaçao para Fe e Na , tem ti-oem um fator independente

do sítio. Quando refinados simultaneamente os valores

oòwiaos para os fatores de ocupação correspondem a ~e-

tade do número de elétrons cue teriam se estivessem

sozinhos.

Observou-se também, que a posição (0,0,1/4) inde_

pendente da espécie ocupante, possui nes casos de refina

mento de máxima convergência, uni fator de vibração ccrres_

por.dsnte ao debro do obtido para a pesição (0,0,0), em to£

no

A transformação deste fator isotrópico err. anis£

trópico, mostra uma vibração cerca de três vezes maior no

plano ab de que na direção de c.

Foi então necessário recorrer a outras indicações

sobre a posição da água e Fe nos canais da estrutura.

Os espectros de infravermelho, mestraram que a

água presente nos canais da esmeralda é do tipo II, ou se_

Ja, água livre possivelmente orientada pela presença de

ícr.s também no canal. Os diversas autores propõem a localiza

ção desta água no sitio (0,0,1/*), utilizando cemo Justifi

cativa, em sua maioria, o fato áa posição (0,0,0), estar

X2 o2
e 2,5 A , respectivamente.
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com os oxigênios co anel Si 0 a 2,556 A, tornando o "bu

race" pequeno psra. que a água seja livre. Entretanto, veri

ficantío-se o espectro da Figura 23, observa-se uma diferen

ça de 70 ctr. entre as duas bandas, razoavelmente menor que

para a água livre (100 cr.~ ) indicando que esta sofre a in

fluência de vizinhos próximos.

A Figura 35, mestra um esquema onde foran ecloca

dos nos sítios (0,0,0) (0,0,1/4) os dois tipos possíveis

de H20.
(0,0,3/4)

.--—"o.

(0,0,0)

Figura 35. Frcjeção^das prováveis orientações para a mol£
cuia de água nos sítios (0,0,0) e (0,0,1/4). LT
nhas cheias (água do tipo I), linhas pentilhã
das (água do tipo II). ""
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Ccservar£o-se ar.bas as situações, verifica-se Que

a água n& posição (0,0,0) cem o eixo C. paralelo ao eixo c

cristalográfico se temada com o seu ângulo normal c"e 104,9 ,

estaria err. situação mais favorável para interação com os

oxigênios do anel Si 0 que a molécula com eixo C_ perpen

dicular a c. Na pesição (0,0,1/4), entretanto, as duas

orientações produzem resultados similares.

Se considerarmos o íon em (0,0,1/4) cem a água em

(0,0,0) ces C- paralelo a c, o efeito será o de diminuição

do ângulo H-O-H da água e desfavorecerá a interação com os

oxigênios do anel Si.O. _, dando a ela um corr.portamento de
O 18

água livre (tipo II) sebre influência de íon.

A mesma consideração para a água err (0,0,1/4) fa

vorece tar/oém a água com o eixo C» paralelo a c, resultan

do entretanto, err. uma liberdade maior, o que não justifica

ria a diferença (70 cm ) entre as bandas.

Os resultados obtidos por R?Z, mostrar, a presen

ça de Fe nos car.ais com simetria C, e concordantemente
Dcem Ohkura e outres (1987) e Blak e outros (19S2), a

ção angular do primeiro memento das linhas R?E mestra uma

dependência que indica que sua pesição mais provável é o

sítio (0,0,1/4).

Associando as informações obtidas por IV e RPE,

pode se propor para a água e Fe as posições (0,0,0) e

(0,0,1/4), respectivamente.

Os dados estruturais e as simulações de diagramas
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Em relação ac Na , o cálculo de Valencia de liga

ção produz a melhor indicação a (0,0,1/4) per estar ass£

ciada a informação de que estruturalmente encontram-se duas

moléculas de água por cela unitária, o que reproduz para o

Na uma soma igual a 1,132 unidades de Valencia, valor ba£

tante próximo da Valencia esperada.

Para o Fe o mesmo não ocorre e a pesição (0,0,1/4)

é desfavorável quando se considera o cálculo de Valencia

de ligação. Entretanto, se for feita uma associação entre

o valor de fator de vibração anisotrópico na posição (0,0,1/4)

a um possível deslocamento do íon Fe na direção des oxi^

gênios localizados entre os dois anéis de Si,0 _, os cálcu
O IO """

los de Valencia serão drasticamente alterados. Como este

deslocamento é igualmente provável em qualquer das posi^

çÕes em torno do eixo Cc, o efeito médio visto por raios-X
o

ou por RPE seria sobre (0,0,1/4), isto é, cem idêntica sî

metria de sítio.

Assumindo este conjunto de indicações concluiu-se

pela situação H.O em (0,0,0) e Fe c Na em (0,0,1/4) cem os

resultados estruturais apresentados no item (VI.2.4).

Pela estrutura cristalográfica determinada, ass£

ciada às análises elementares efetuadas, pode-se propor pa

ra a esmeralda de Santa Terezinha de Gciás-GC, a fórmula:

All,5 Cr0,5 B e3 S i6 °18 ' H2° ' (Fft0,10NaO,26>'



139

embora não se tenha indicação de como deverá ser efetuado

o balanço de cargas suplementares dos cátions Fe e Na apa

recendo ncs canais da estrutura.

Estas conclusões permitem a proposta de um modelo

de arranjo dos íons Fe e Na ncs canais da estrutura da

esmeralda de Santa Terezinha de Goiás-GO, apresentado na

Figura 36. Na figura, as moléculas de H-0 representadas por

símbolos pontilhados, são moléculas não ligadas a átomos
* •

nos canais, podendo portanto assumir, como discutido

ma, orientações quaisquer.

5 - ) O A <

2T

Figura 36. Efeito dos lons e água no canal so
bre os sítios adjacentes no canal
da estrutura da esmeralda.
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VII.5. Sugestões

Uma vez que a localização da molécula de água nos

canais estruturais da esmeralda e berilo é assunto ccntr£

vertido, talvez fosse solucionado neste case per cálculos

de espectros vibracionais de IV (através de programas com

putacionais), a partir des dados da estrutura cristalina.

Outras sugestões de continuação desta linha de tra

balho, poderiam ser viáveis, uma vez que o próprio grupo

de raios-X do Departamento de Física da Universidade Fed£

ral de Goiás, tem dirigido sua atenção para este tipo de

estudo, como por exemplo caracterização de topázio natural

do Estado de Goiás.
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