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IIHRODUC~O 

O conheci•ento da co~poslçao mineralógica de amostra •representa
tiva• do minério, é etapa de suma importância na definição do processo 
de tratamento a ser empregado. Naturalmente os cuidados em se conseguir 
tal amostra •representativa• pressupõem desde o conhecimento geológico 
da jazida atê i procedimentos mais refinados de obtenção de amostra re
duzida para os estudos de caracterização te cnológica do minério (Luz e 
Possa, 1982). 

Os métodos de anilíse módal mais utilizados como: contagem de pon
tos ao microscópio ótico (Hausen , 1981)~ d{fracão de raios-x (Pietro
luongo e Veiga, 1982), separação de minerais (Veiga e Porphirio, 1982), 
analisador de imagens (Petru~ . 1984) entre outros, apresentam suas li
mitações dependendo do tipo de minério. Alem disto, normalmente, • tais 
métodos necessitam aparelhagem mais sofisticada limitando assim a am
plitude do campo de aplicação. O método de avaliação da composição mi
neralógica da amostra •representativa• , baseadc no balanço estequiomé
trico, também não pode ser universalizado para todo tipo de minério, 
mas é um método que envolve os menores custos e maior simplicidade. Sua 
maior dificuldade estã na consideracão da fórmula molecular mais proqi
vel para cada minera 1. 

O prtsente trabalho pretende apresentar algumas metodologias de 
reconhecimento da fórmula molecular dos minerais de três amostras de 
rochas encaixantes do depósito aurHero de Kerr-Addison, Canadi*. Tais 
metodologios vão desde o uso de microssonda eletrõnica até a simples 
consulta à livros textos de mineralogia, sendo comparados os resulta
dos. A partir dai, o balanço estequiometrico determina a composição mi
neralógica provãvel destas amostras. 

Apesar das amostras estudadas não constituírem minérios, a siste
mática de trabalho é a mesma para outros tipos de materiais. Alerta-se, 
contudo, que quanto menor for o teor do mineral de interesse a ser 
quantificado, mais refinado deve ser o reconhecimento de sua fórmula 
molecular , ou , olternativamente trabolha-se com um concentrado. 

METODOLOGIA 

Pearson (1978) aplicou o método estequiométrico para estimar a 
proporção dos argilominerais em rochas sedimentares. Para tal os valo
res mínimo e mãximo dos principais óxidos formadores dos orgilominerais 
foram obtidos das amostras listadas por Deer et al. (1962). Cada óxido 
apresenta desta forma, duas equações da for•a: 

"' 
aix + biz + t;"z • 100 ki (a) 

on~e x, y e z são as I peso das fases mineralógicas X, Y e Z; 
a;, bi e c; são as percentagens do óxido i em X, Y, Z e ki o total na 
rocha. Hodgson e Dudeney (1984) apresentaram o mesma solução estequio
métrica de Pearson (1978) para a mistura clorita, vermiculita e esme c
tita, onde o sistema matricial das equações (a) encontro virias solu
ções. Utilizando os valores mãximos e mlnimos para alguns dos óxidos 
destes minerais, Hodgson e Dudeney (1984) encontroram 2u permutações 
possíveis cujos resultado~ mais provãveis para x, y e z seriam as mé
dios dos resultados obtidos pard cada permutação na matriz de equações 
lineares. Os autores ressaltam que uma qualificação auxiliar do mine
ral, tal como difração de raios-X, pode resulta r em reconhecimento do 
tipo mine ral ógico mais provável dentro de um mesmo grupo mineral (ex.: 
clorita), diminuindo assim, o numero de permutações posslveis. 

• l>tpÕ.6.<.to dt OILILO do AILqiLUtto I Ab.i.t.ib.i Be.t.t) tocaUza.do e.m K.iAU.a.nd 
Lake., OntaiL~o IK.i4h.ida, 1914). 
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As grandes variações composicionais existentes nos fllossillcatos, 
dizem respeito aos elementos mais •mõveis" em processos intempericos. 
Contudo a variação em termos de SAltOJ e %Si02 não são muito grandes. 
Por e.x •· ' ,"• 75% das claritas plotadás por Hodgson e Dudeney (1984). 
estão ,,,..,a faixa de SAl entre 9 e 13. 

A metodologia para o balanço esteguiomêtrico utilizada neste tra
balho , baseou-se na relação de cada oxido ou elemento com sua espécie 
mineralógica portadora, sendo as equacões resolvidas por etapas. Para 
isto as três amostras estudadas foram analisadas quimicamente por fluo
rescencia de raios-x segundo método de Harvey et al. (1973) (tabela I) 
e os minerais identificados por difratometria de raios-x (tabela 2). 

AK-80 AK-22 AK-512 

S Si02 45,3 37,7 42,3 
% TiOt 2,00 0,64 1 ,62 
SAltOs 1 1 ,2 8,82 11,6 
s Fe 2 0, o ,51 3 '72 1,66 
S FeO 11 ,5 8,40 10' 1 
S MnO 0,20 o. 29 0,50 
S MgO 5,20 9,50 3 , 99 
S CaO 7,93 12 ,0. 9,60 
t: Na 2 0 1,80 - 3, 50 
S KtO - 1 . 70 0,40 
S P~Os 0,22 0,30 O, I O 
t: Perda ao fogo 9,00 20,0 14 ,2 

Total 98,5 100,24 99,8 
s c• I ,66 4,90 3 '70 
s s• o. 16 0,03 0,50 
ppb Au• • < 2 < 2 220 

Tabela 1- Composição quimica (elem. ma1or~ s e Au) das 
3 amostras de Kerr-Addison est u ~ das. 

Anãlises realizadas por: 

• Forno de indução 
•• Ativacão neutrõnica 

AMOSTRAS MINERAIS 

AK-80 c(orit,.a, quartzo, calc1ta, plagioclisio 

AK-22 ankerita, quartzo, muscovita, clorita 

AK-512 ankerita, albita, quartzo, clorita, 
moscovita 

Tabela 2- Anãlise d1fratomêtrica das 3 amostras 
de Kerr-Add1son estudadas. 

Completando a anãl1se qualitativa, os estudos petrogrãficos reve
laram a presença de menores quantidades de magnetita, ilmenita e pirita 
na amostra AK-80 e rutilo e pirita nas amostras AK-22 e AK-512. 

Relacionando-se a anilise quimica com a •ineralõgica segundo a ta
bela 3, o proble•a recai na escolha da fõrmula molecular mais apropria
da para cada mineral identificado. 
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plag. cale. ank. clor. musc. ['qtz. magn. pi r. ilm. rut. 
Si02 )( X X X 

TiOt X X 

AltO, X X 

FetOs X X 

C aO 

Na tO X 

KzO X 

c X X 

s X 

Tabela 3- Distribuição dOs elementos entre os minerais 
identificados nas amostras AK-80, 22 e 512. 

RESULTADOS 

1) Amostra AK-80 

a~ ca.tc.úa 

Assumindo 

s calc1ta 

que a cal cita é' o único mineral 

(CaCO,)• SC{total) AK-80 x 10 n. 
\C(çalc.) 

s C{calc.) • teor de C na calcita (CaCOs) 

b) ptag.i.octiil>.i.o 

portador de carbono: 

~ X 100• 13,84 
11,99 

Considerando CaO(plagíoclãsio) • CaO(total) - CaO(calc.) x 0,1384 
obtêm-se 0,1811 de CaO no plasioclãsío. Através da relação em I moles 
de CaO(pla9.) e Na 20(total) obtem-se a seguinte fórmula molecular pa r a 
o plagioclasío: 

0,90 NaA1SiiOa . 0,10 CaA1 1 Si 1 0e ou seja 90Ab 10An 

Pelo valor de Na 1 0(tota1), e calculando que este plagioclisio pos
sui 10 , 571 Na 2 0 obtêm-se 17 , 031 de plagioclisio na amostra. 

c) cto11..Ua 

Os métodos aplicados para cilculo da clorita desta amostra obede
ceram os seguintes critérios: 

{1) média entre o A1 2 01 {max) • 27,68 e Al 2 0,(min) 
cloritas listadas por Deer et al. {1962). 

10,96 das 

(2) cilculo da fórmula molecular provável atraviis de dados da anã
li se difratomêtríca. 

{3) utilizando a fórmula molecular da clorita do cartão JCPOS 7-76 
cujos espaçamentos aproximam da clorita analisada. 

{4) utili~ando os teores quimicos obtidos pela •ícrossonda ele
trônic:a. 
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Em qualquer dos 4 métodos a equação foi baseada no teor de Al,O,: 

A1 1 01 (total)• Al 2 03 (phg.) X I plag. + Al 2 0,(çlor.) x S clor. {b) 

11,2 • 21,28 x 0,1703 + A1 1 0,(clor.) x S clor. 

logo o problema recai sobre a S Al 1 03 na clorita da amostra. 

Pelo critério (1): 

R A1 1 0, clorita = 19,32S, logo S clorita • 39,22 

Pelo critério (2): 

Considera-se a clorita em estudo como ortoclorita segundo Br1ndley 
e Gillery {1956) apresentando a seguinte fórmula: 

Mg6_x-y Fe~+ Alx (Si 4_x Alx) 010 (OH) 8 

Os dados de DRX foram processados por computador POP 11/23 -
DIGITAL "on line", fornecendo espaçamento do plano 131, d·2,600X. 
Obtem-se então, através da equação de Shirozu {1958): 

1 • (3h1 +k 1 ) + {h+3.t) 1 , 

QT ---v- ~1 

o parâmetro bs 9,2891 baseado em: d001 • 14,1531. 

Relacionando com a equação de Brindley {1961), recomendada por 
Bailey (1977): 

b • 9,210 + 0,037(Fe2•, Hn), obtém-se (Fe2•, Hn) • 2,13 que serã a 
estimativa do número de ãtomos de Fe e Hn nas posições octaédricas da 
clorita (y). 

Outro método para cilcu lo dos ãtomos de elementos de transição nas 
posições octaédricas (y) foi sugerido por Petruk {1964). O método ba
seia-se na intensidade (integrada) dos picos relativos aos planos 003, 
004, 005 das cloritas. O valor de 3 itomos de elementos de transição 
foi encontrado para a clorita da amostra AK-80, segundo a solução srâ
fica do método de Petruk (1964), mostrando boa concordância com o meto
do do pa râmetro~ (Shirozu , 1958). 

Para calcula r o numero de ãtomos de Al nas posições tetraédricas 
utilizou-se a equação de Kepezhinskas (1965) recomendada por Bailey 
(1972): 

d001 • 14,648 - 0,378x 
sendo d001 • 14,1531, logo x. 1,31 ãtomos de Al 

Assim obtém-se a seguinte fórmula provivel aproximada para a elo
ri ta de AK-80: 

Mg 1, 7 Fe3 A1 1, 7 {Si 2, 7A1 1, 3) 010 (OH) 8 

A S Al 1 0, nesta clorita ê 20 , 52, acarretando uma S clorita na 
amostra igual a 36 , 92. 

Pelo critério (3): 

A fõrmula molecular da clorita JCPDS 7-76 (r1pidolita), cujos es
paçamentos se aproximaram da clorita analisada , é: 

Hg 2,8 Fe 1•7 Al 1,2 {Siz,s A1 1, 2 l o10 (OH) 8 
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Esta clortte apresenta em Slla fórmula molecular 20,411 A1 2 0•, re. 
sultando uma ~ clar ita na amostra igua l a 37,12. 

Pelo crit~rio (4): 

A média de 3 anãlises de microssondá eletrõnica (MAC) da clorita 
desta amostra AK ·80, resultou em: 20,7 1 ~ A1 1 0,, 25,83~ FeO (como Fe(to· 
tal), 13,471 HgO e 25,99 , ~10 2 • Pela equação (b) , este teor de alumina 
acarreta em 36,56S . de clarita na amostra. 

d} quctJt.t to 

o teor de quartzo da amostra AK·80 é obtido através da diferença 
entre a silica total e a sl li ca do plagi~~1ãsio e clorita. Como as 
clorita obtida seguiu 4 critérios, o teor de quartzo resultante apre· 
sentarã tamb ém 4 resultados. 

A equação geral serâ: 

S qtz • ~Si0 2 (total) · (SSi0 2 (çlo r.) x Sclor. + SSiOt(plag.) x Splag.} 

s qtl • 

s qtz • 

["·" ~ 1) 
X 

24 , 65 H X 45 •3 • 27,65 X 
25,99 {4) X 

6 

I 
critérios 

pelo critér io 
pelo critério 
pelo critério 
pelo critério 

e ) mctg n e..t.Uct 

0, 3922 
• a ,1703] 0,3692 + 66,07 0,3712 

0, 3658 

• 24,04 
• '24,"87 
• rr.-rz 
• 24,5•4 

Apesar das fór mulas provãveis das cloritas não apresentarem Fe 3• ê 
bem provável sua presenca neste mineral. Deer et al. (1962, p.141} 
apr esentam 3 ripidol i ta s contendo respectivamente: 2,82 , 3,88 e 3,49% 
F~ 20,. A média destes três valores é 3 ,401 FetOl. Considerando este va. 
lor como provãvel para o Fe 2 0, da clarita da amostra a AK·80, o Fe 2 0, 
da amostra AK·80 serã repartido entre clarita e magnetit~. Como os qua· 
tro critérios adotados para .a clarita resultaram em quatro %clarita , da 
mesma forma resultari~ em 3,46, 3,57, 3,56 e 3,591 de magnetita na 
aMostra. 

f) .Umtn.i..t4 t p.(.Jt..Uct 

Ad•it1ndo todo o Ti01 e S na ilmenita e pirita obtêm.se 3,80 e 
0, 301 destes minerais respectivamente. 

2) Amostra AK·2 2 

a ) c.a.te.U4 

Assumindo a fórmul a da ankerita como o valor intermeAiârio da fÕr· 
mula proposta por Oeer et al. (1 962), obtem·se: 
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cai,06 (Feo ,6 M9o,23 Mno,ogl (C03)2 

Observando que não foi identificado na amostra outro •inera l de 
cilcio, pode-se relacionar o cãlcio total da amostra com a S ankerita 
resultando em 41,68S de ankerita na amostra. 

O carbonato desta amostra AK-22 foi analisado por microssonda ele
trõnica , apresentando 15,16S MgO: 30 , 28~ CaO; 7 , 83~ FeO (como Fe(total l 
e 0,4% MnO. Baseado neste teor de óxido de cãlcio e relacionando-o com 
12,0S CaO da amostra, tem-se 39,63~ do carbonato, que segundo a microa
nãlise seria uma dolomita ferr1fera. O fato de se ter assumido na pri
meira consideracõo, a composição do carbonato como ankerita, não incor
re em grande diferença da se~unda consideração em termos de teor de 
carbonato, quando o cãlculo e feito pelo cãlcio. 

b) mut. c.o u.U:a. 

O teor de K1 0 analisado pode ser, aproximadamente, atribuido como 
pertencente ã muscovita. Os teores de K2 0 listados por Deer et al. 
( 1962) para virias muscovitas encontra um valor mãximo de 11 123S K1 0 e 
mTnimo de 6,09% K2 0. A media entre estes dois valores seria 8 , 66% K2 0 
na muscovita, resultando um teor de 19,63S muscovita na amostra. 

A microanãlise eletrõnica da muscovita da amostra AK-22 apresen
tou: 0,05S Na 2 0, 2,48% M90, 29,19S Alt0 1 , 46,67S Si0 2 , 10,37S KtO, 
0, 34S Ti02 e 2,77S FetO• (como Fe(total). Atribuindo todo o óxido de po
tãssío da amo}tra ã muscovita, resulte em 16,30 S de muscovita. 

c) c.lo~ita. 

A fraca intensidade dos picos referentes ã clorita nesta amostra 
não possibilitaram adotar critérios semelhantes ao da amostra AK-80. 
Naturalmente que um processo de concentração da clorita intensificaria 
os picos da clorita permitindo um melhor conhecimento de sua fórmula 
molecular. Contudo, adotou-se apenas o modo mais simplificado e o mais 
sofisticado, quais sejam, os critérios (1) e {4) apresentados na amos
tra AK-80. Desta forma o Al,Os total é repartido entre muscovita e clo
rita. Nestes dois critérios o Al,o 9 relativo ã muscovita foi obtido pe
la media entre os valores mãximos l38,69S) e m1nimo (23,52~) das musco
vitas listadas por Oeer et al. (1962). 

Pelo critério (1), tem-se 14,03S clorita 

Pelo critério (4), a microanilise apresentou para a clorita: 
15,991 Mgo, 20,761 AltO,, 26,791 Si0 1 e 23 , 131 FeO . Pelo teor de alumi
na obtem-se 19,44S de clorita . 

d) quM..tzo 

Da mesma forma obtem-se o teor de quartzo por dois critérios (I) e 
(4) resultante da diferença do teor de sÍlica total e da cont ribuição 
em sllica da muscovita e clorita. 

Pelo critério (1) , obte•-se 24,581 de quartzo 

Pelo critério {4), obtem-se 24,84S de quartzo 

e) ~u.t~to e p~~.ta. 

A S rutilo igual a O 64 e de pirita igual a 0,06 são obtidas con
siderando , de maneira ~plificada, que todo rr-e S estio presentes 
apenas nestes minerais respectivamente. 
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3) Amostra AK-512 

a) 4nke~i~4 

A presença de outro mineral de cilcio (plagioclisio) nesta amoLtra 
só permite que a ~ ankerita seja obtida através do carbono total da 
amostra. Baseado na fórmula molecular da ankerita adotada na amostra 
AK-22, obtém-se 31,841 de ankerita na amostra, co~erando todo carbo
no presente oeste-mrniral*. 

b) pl4gioct46io 

Este teor de ankerita consome 9,171 CaO acarretando pela diferenca 
do CaOtotal que 0,431 CaO seria atribuído ao plag1oclisio. O Na 1 0total 
(3 ,501) estaria presente somente no plagioclãsio. Pela relação de moles 
de CaOplag. e NatOtotal obtém-se a composição provãvel para o plagio
cl~sio sendo 90Ab 10An. Pelo teor de Na.Ototal tem-se 33,101 de plagio
clasio na amostra. 

c) mu6covi~4 

Considerando-se ser este o único mineral portador de K2 0 e que a 
média entre o teor mãximo e mínimo de KzO nas muscovitas listadas por 
Deer et al. (1962) é 8,661 obtêm-se 4,621 de muscovita na amostra. 

d) clo~i~4 

Foi calculada apenas pelo critério (1) apresentado na amostra 
AK-80. Foi descontado o Al 2 01 {p lag.) e o Al 2 01 {musc.), obtendo-se assim 
16,161 de clorita na amostra. 

e) qu4~tzo 

Da mesma forma que nos casos anteriores, o quartzo é calculado pe
la diference entr~ a sílica total e a sílica do plagioclãsio, muscovita 
e clorita. Os valores utilizados de SiOt(musc.) e SiO.(clor.) foram ob
tidos a partir do critério (1), i.e., segundo a média entre os valores 
mãximo e mínimo das muscovitas e claritas listadas por Deer et al. 
(1962). O resultado encont~ado para lquartzo ê 14,09. 

f) ~u~~to t p~~4 

Baseado nos teores de Ti·e S da amostra obtêm-se~ de rutilo e 
0,94% pirita. 

SlNTESE DOS RESULTADOS 

Os quatro algarismos significativos , muitas vezes apresentados, 
não são adequados devido ãs aproxiaacões consideradas nos •étodos. Da 
mesma for•a não tem significado para o escopo do trabalho, qual sej a, 
de obter uma estimativa da composição mineralógica de amostra represen
tativa ao processamento mineral. Po~ isto a tabela 4 resume os resulta
dos de uma maneira mais simplificada, expressando os valores segundo os 
critérios adotados. 

• Obs.: A partir da microanãlise eletrônica obteve-se a fÕrmula 
Ca 1,às (Fe0 , 48 Hg0, 43 Mn 0, 044 J (C03)2 para a ankerita da 
amostra AK-512, resultando numa diferença muito ~equena no 
teor de ankerita quando feito o balanço estequiometrico pelo 
carbono. 
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~ TRA AHI<. CALC. CLOR. ILM. MAGN. MUSC. PI R. PLAG. QTZ. RUT. TOTAL 

r-2L 3,5 24 101,6 

- 14 r-E- 3,8 3,7 - 0,3 17 25 - 100 7 
AK-80 

r-E- 3,6 24 997 

37 3,6 25 100,7 

42 - 14 - - 20 0,06 - 25 0,06 101,7 
AK-22 1-----

40 19 16 25 100,7 

AK-512 32 - 16 - - 4,6 0,9 33 14 1,6 102,1 
L _______ . I 

Tabela 4- COmposição mineralógica provãvel das amostras AK-80, AK-22, AK-512. 

~ 
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CONCLUSOES 

Os resultados apresentados na tabela 4 mostram a boa concordância 
entre os métodos de escolha da fórmula molecular dos minerais .e conse 
Quentemente na obtenção da S peso de cada um deles. 

Ao se basear no critér1o de obte~ os teores de KlO, Al10 1 e SiOl 
dos silicatos por média entre os valores mãximos e mínimos listados por 
Oeer et al. (1962), procurou-se uma sol ução mais s impl ificada. Apesar 
de grande parte dos silicatos aQui estudados terem suas composições 
dentro desta faixa, muitas excecões podem existir. Além disto o valor 
médio de um certo óxido nem sempre se aeroxima do valor real. Um exem
plo disto é a diferença entre o valor medio de K1 0 calculado e p anali
sado por micnossonda na muscovita da amostra AK-22. Isto acarretou as 
diferenças na Smusc: e %clor. desta amostra (tabela 4). Neste caso, 
sendo baixo o teor! deste óxido no mineral ~ existe um fator multiplica
tivo do erro e"i necessário mais precisão na determinação da composição 
Química do mine ral. 

O método esteQuiométrico traz sua vantagem ~rincipal na simplic i 
dade operacional. Uma análise mineralógica Qualitativa bem feita , seja 
por •icroscopia ótica ou difracão de raios-x, associada a análise qui
mica dos elementos de interesse da amostra "representativa• • do proces
samento mineral propicia, em muitos casos, uma ripida e>timativa da 
composição mineralógica provãvel. 

Naturalmente e~istem situações em Que o nõmero de eQuações (óxi
dos) é menor que o número de incógnitas (minerais) . A conjugação de ou
tros métodos de anilise modal com o método esteQuiométrico , nestes ca
sos, pode se r utilizado. 
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