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ABSTRACT 

The study of minerals of zoned pegmatites outcroping near of 
Governador Valadares, Minas Gorais State, using infrared absorption 
spectrometry, allowed the identification of B proxing for Si in the 
tetrahedral sites of some minerals, such as muscovite, biotite, 
feldspars, quartz and garnets. The valence balancing was achieved with 
one monolayer of water in the structure as revealed by infrared 
absorption too. 

Infrared absorption is a very important research tool to disclose 
the proxing of B for Si in geological systems where this element occurs 
only at traces levels as we found in samples from the Ferreirinha pegma 
tite quarry. Only the mineral phases collected close to the quartz core 
show the absorption bands linked to the stretching of the B-0 bond and 
to the H20 monolayer. 

RESUMO 

0 estudo de minerais de corpos pegmatíticos zonados da região 
de Governador Valadares, MG, com auxilio da espectrografia de absorção 
de infravermelhos, permitiu identificar a substituição do silício pelo 
boro, em silicatos, sendo o equilíbrio-de carga estabelecido por uma mo 
nocamada de água. 

Nos espectrogramas de absorção de infravermelhos, o aparecimen 
to de uma banda bastante nítida a 1380-1395 cm"1, que representa a ligação 
B-0 (vibração de estiramento) (Sócrates, 1980), e uma outra a 3135-3120 
cm-i, explicada por Van der Marel e Beutslspacher (1976) como sendo re 
lativa a uma monocaroada de moléculas de água, fortemente unidas â super 
fície do mineral, permitiu-nos demonstrar essa substituição que observa 
nos só,quer em pegmatitos, quer em paragêneses pegmatíticas sem turmali 
na. 

Auxilio importante â compreensão da geoquimica do boro é fome 
cido pelo perfil da Lavra do Ferreirinha, onde só as fases minerais co 
letadas na parede leste, próximo ao núcleo, apresentam estas bandas, e 
videnciando a entrada do boro nestas estruturas. 

INTRODUÇÃO 

0 estudo de corpos pegmatíticos da região de Governador Vaiada 
res, MG, tanto sob aspectos mineralógico como metalogenético, foi realT 
zado com auxílio de análises de difração de raios-X, espectrometria de" 
absorção de infravermelhos, fluorescêncía de raios-X, emissão óptica e 
microssonda eletrônica (Marciano, 1985). 

Foram estudados nesta região quatro corpos pegmatíticos, sendo 
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que em dois deles. Lavra do Olho de Gato • Lavra do Ferreirinha, os tra 
balhos foram orientados por perfis. ~ 

Estes pegmatitos encontram-se encaixados em moscovita-biotita-
xistos feldspâticos e granatiferos do Grupo Paraíba que, por sua vez, 
assentam sobre rochas do embasamento granitico-gnáissico indiviso na por 
cio ocidental, enquanto que do lado oriental, fazem contato com gnaisses 
bandados mais ou menos migmatizados considerados também do grupo Parai 
ba (Fontes et ai., 1978 e Santos, 1985). 

Os granitóides mais próximos afloram alinhados na direção N-S. 
Desses, a intrusão de granitos alcalinos do Ibituruna (Besang et ai., 
1977), em Governador Valadares, dista, em linha reta, cerca de 20 km do 
local de afloramento dos pegmatitos. 

Os corpos estudados são zonados e apresentam mineralogia bastan 
te similar: microclina, plagioclâsio (geralmente albita, muito raramen 
te oligoclásio), lepidolita (Lavra do Paria), moscovita, biotita, cauli 
nita resultante do intemperismo, quartzo, berilo, columbita, apatita, ~ 
granada, turmalina corada (Lavras do Faria e do Olho de Gato), turma lî  
na negra (nas Lavras Olho de Gato, Faria e Boi). A Lavra do Ferreirinha 
foi a única das estudadas onde não foi encontrada turmalina. 

Ocorrem ainda apatita, herderita, bertrandita e bavenita (Lavra 
Olho de Gato), cooqueita (Lavra do Faria) e fosfatos de urânio e óxidos 
de manganês e ferro em todas elas. 

PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS 

As amostras foram quebradas e as diferentes fases separadas ma 
croscopicamente e, em seguida, escolhidas com auxilio de lupa estéreos^ 
cõpica. Foram pulverizadas, durante 60 minutos, em moinho de bola de car 
bureto de tungstinio. 

As pastilhas para análise por espectrografia de absorção de in 
fravermelho foram preparadas com KBr e registradas utilizando uni espec 
trógrafo da marca Perkin-Elmer, modelo 467 pertencente ao Departamento 
de Química da UFMG. 

As análises por espectrografia da emissão óptica foram realiza 
das nos laboratórios da Geosol - Geologia e Sondagens Ltda. 

Os diagramas de difração de raios-X foram obtidos nos Departa 
mentos de Física e de Química da UFMG. 

GEOQUlMICA DO BOR0 

0 boro é um dos elementos pouco abundantes na crosta terrestre, 
sendo encontrado numa quantidade média estimada em menos que 10 ppm 
(F.ankama e Sahama, 1950; Harder, 1974). 

Este elemento, ocorrendo em coordenação três ou quatro comooxí 
gênio e devido ao seu baixo número atômico Z»5, é indetectável através 
dos métodos de análise, como fluorescência de raios-X e microssonda ele 
trônica. ^ "" 

O número de minerais de boro é muito restrito, sendo os mais a 
bundantes os borossilicatos e, destes, os m is importantes são represen 
tados pelos minerais do grupo das turmalinas. ~" 

O boro está presente em rochas na forma dos seguintes minerais, 
além das turmalinas: axinita, dumortierita, danburita e datolita. 

Por causa de seu pequeno raio iônico (0,23 Â) e a grande volati 
lidade de muitos de seus compostos, o boro é facilmente capturado por "~ 
compostos hidroxilados durante a cristalização magmatica. 0 teor em bo 
ro aumenta nas frações magmáticas residuais, podendo cristalizar na for 
ma dos minerais independentes acima relacionados, ou substituir o silí 
cio em coordenação tetraédrica na estrutura dos silicatos (Goldfchmidt, 
1958; Stubícan e Roy, 1962; Smith, 1974; Martin, 1982; Moore, 1982; 
Hawthorne e ferny, 1982) quando nestes sistemas o seu teor não ultrapas 
ia o nível de traços* 



ANALISE DOS ESPECTROS DE ABSORÇÃO DE INFRAVERMELHOS 

Na sua grande maioria, os trabalhos consultados sobre o método 
d« caracterização mineralógica por infravermelhos, tratara de duas regî  
ões especificas do espectro: uma onde ocorrem as vibrações de estiramêri 
to do 0H~ (3600 a 3700 cm"1), e uma outra conhecida como a das "impre^ 
soes digitais" das fases mineralôgicas, compreendida entre 1100 e 3QQ 
cm-i (Moenke, 1962; Farmer, 1974; Gadsden, 1975; Van der Marel e 
Beutelspacher, 1976). 

A interpretação dos diagramas de infravermelhos de fases mine 
rais coletadas em pegmatitos da área de Governador Valadares, dos quais 
alguns estão reproduzidos nas figuras 1, 2, 3 e 4, foi dificultada devi 
do ao aparecimento de bandas de absorção, em regiões diferentes das re_ 
lacionadas no parágrafo anterior e compendiadas nas referências biblio 
gráficos supra citadas. 

Chamou a atenção a existência de uma banda bem desenvolvida a 
1395 cm-i, que em todos os espectros estudados nos quais aparecia, esta. 
va associada a uma outra a 3135 cm"1. Estas bandas foram identificadas 
em espectrogramas de absorção de micas (moscovitas e biotitas), feldspa 
tos (potássicos e albitas), quartzo, caulinita e granadas. 

Importante salientar que estas bandas não foram encontradas nos 
diagramas das fases minerais provenientes das Lavras do Faria e do Olho 
de Gato; entretanto, ocorrem em todos os espectros dos minerais acima 
relacionados, obtidos de amostras da Lavra do Boi e em muitos da Lavra 
do Ferreirinha (Marciano, 1985): 

Relacionando os espectros da Lavra do Ferreirinha com o perfil 
elaborado (Fig. 5), verificou-se que os diagramas onde foram indicadas 
as bandas de absorção a 1395 e 3135 cm'1, pertenciam a amostras obtidas 
da parede leste, próximas ao núcleo de quartzo, isto é, bem no interior 
do corpo pegmatitico. 

A banda de absorção 1380 cm"1 representa vibrações de estiramen 
to das ligações B-0 (Sócrates, 1980). Em um trabalho de Hunt et ai. 
(1950), sobre espectros de compostos inorgânicos, há um de um vidro bo 
rossilicatado (Pirex Glass no 7740), a respeito do qual os autores sali 
entaro a diferença entre ele e o de uma substância amorfa (silica gel), 
devido apresentar uma forte banda de absorção a 7,2^v(Fig. 6) que corres^ 
ponde â observada em nossas fases cristalinas. 

Rankama e Sahama (1950) admitem ser provável que, quando a quan 
tidade de boro durante a cristalização magmática é tão pequena para pe£ 
mitir a formação de minerais de boro, ele poderá substituir o silicio 
no tetraedro. Trabalhos mais recentes de Stubican e Roy (1962), Moore 
(1982), Hawthorne e Cerny (1982), Martin (1982) apresentam evidências 
da substituição do Si, por B ou Al nas estruturas de micas, quartzo e 
feldspatos. 

Algumas de nossas amostras de mica, que apresentaram esta banda 
de absorção a 1395 cm"1, analisadas através do irétodo da espectrografia 
por «missão óptica, mostraram teores em boro que variam de 22 a 520 ppm 
(Tabela 1) 

Tabela 1 
Teor em boro de amostras de mica, obtido por espectrografia de emissão 
óptica. 

LAVRA 

Boi 
Boi 
Boi 
Ferreirinha 
Ferreirinha 
Ferreirinha 

NO 

1485A 
14Ô5D, 
2075B 
2297C 
2298B 
2314B 

ESPÉCIE 

Moscovita 
Biotita 
"Rubi" 
Moscovita 
Moscovita 
Moscovita 

B(ppra) 

105 
25 
47 
520 
72 
23 

m 



Van der Marel • Beautelspacher (1976) explicas a banda de absor 
çio a 3200-3250 cm*1 como sendo devida a uma monocamada de moléculas de 
água, firmemente ligadas à superfície do mineral. v 

Alguns diagramas mostram também a presença de bandas de absor 
çio determinadas pela presença quer de gás carbônico quer de metano na 
estrutura dos minerais» tal como já tinha sido evidenciado em berilos 
"da Província Pegmatitica Oriental do Brasil por Correia Neves et ai. 
(1984). 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

De acordo com Sócrates (1980), a banda de absorção que represen 
ta o boro em coordenação tetraédrica com oxigênio, ocorre a 1380 car1. 

Goldschraidt (1958) faz referência a um conteúdo baixo em boro 
nas moscovitas, biotitas e lepidomelanas. 

Lopes Nunes (1973) considera o boro como um dos elementos mais 
raros encontrados nos feldspatos potássicos, em quantidades uniformes e 
próximas ao limite de sensibilidade do método (10 ppm). Este mesmo au 
tor apresenta dados sobre elementos traço em moscovitas e lepidolitas, 
com os referentes ao boro, variando de 3 a 500 ppm e 4 a 112 ppm, res 
pectivamente. 

Harder (1974) faz referência ã quantidade de boro como elemento 
traço em vários silicatos, destacando que as micas constituem o grupo 
mineral, no qual o conteúdo de boro é o mais elevado. Salienta ainda que 
além do boro ser encontrado nas estruturas do quartzo, em substituição 
ao Si, ele também ocorre na forma de inclusões gás-liquido. 

Neste mesmo trabalho, Harder chama a atenção para o fato de que 
é provável que o boro substitua o silício em outros silicatos nas posjL 
çôes tetraédricas. " 

As citações acima nos autorizam afirmar que a banda de absorção 
a 1395 cm"1, identificada nos diagramas das figuras 1, 2, 3 e 4 represen 
ta a ligação B-O, onde o boro substitui o silício na estrutura desses 
silicatos em coordenação tetraédrica, sendo também coincidente com a ban 
da indicada por Hunt et ai. (1950), apresentada na Fig. 6. 

Apesar de não termos encontrado citação relativa ã substituição 
do Si por B na estrutura das granadas, podemos deduzir, por analogia, 
se tratar do mesmo processo de substituição.(Waskowiak, 1975). 

Como o boro é trivalente e o silício é tetravalente, a substi 
tuição de um pelo outro deverá ser neutralizada pela participação na~ejs 
trutura de outros elementos. Devido ao aparecimento da banda de absorção 
a 1395 cm"1 estar sempre ligada ao aparecimento de uma banda a 3200 cm"1, 
que, como já explicamos, representa uma banda de absorção correspondei! 
te a uma monocamada de água aderida à estrutura, sugerimos que este s£ 
ja o mecanismo realizado para a neutralização de carga. "~ 

Finalmente, podemos afirmar que o conteúdo de B do sistema que 
deu origem aos minerais da Lavra do Ferreirinha era tão baixo que não 
houve possibilidade de cristalizar turmalinas, ou outros minerais de bo 
ro, sendo, portanto, acumulada no final da cristalização fracionada, in 
corporando-se assim âs estruturas de outros minerais silicatados. Em con 
seqüência disto, somente os minerais da parede leste (mais próximos ao 
núcleo) apresentam a banda referente ao boro. 

A Lavra do Boi estava na fase inicial dos trabalhos de explora, 
ção. Nela foram encontradas turmalinas negras e, mesmo assim, todos oi 
diagramas apresentam a banda de absorção a 1395 cm"1. Acreditamos exis 
tirem condições fisico-químicas ainda não elucidadas, que permitam a ê*n 
trada do boro nas estruturas desses silicatos, também em estágios inicT 
ais da cristalização dos corpos pegmatíticos. Serão necessários outros" 
trabalhos para que esta e outras questões sobre os mecanismos geoquími 
cos de controle do boro sejam elucidados. 
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Fig. 1 - DIAGRAMA DE ESPECTROGRAFIA DE ABSORÇÃO DE INFRAVERMELHOS DE BIOTITAS E MOSCOVITAS. 
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ft» 2 - DIAGRAMA DE ESPECTROGRARA DE ABSORÇÃO DE INFRAVERMELHOS DE QUARTZO. 
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Fig. 3 - DIAGRAMA DE ESPECTROGRAFIA DE ABSORÇÃO DE INFRAVERMELHOS DE FELDSRATOS. 
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F*4-0IAGRAMA OE ESPECTROGRARA DE ABSORÇÃO DE INFRAVERMELHOS DE GRANADAS 
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