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Resumo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Campo Pegmatítico do Licungo é constituído por um conjunto de corpos pegmatíticos, 

essencialmente de carácter NYF, que acolhem berilos azuis com uma grande variação da sua 

tonalidade entre azul claro, azul-esverdeado e azul intenso. A implantação dos pegmatitos em 

rochas encaixantes metabásicas permitiu a lixiviação do Fe num estágio precoce da formação dos 

pegmatitos, posteriormente incorporado na estrutura cristalina dos berilos formando gemas 

primárias de azul mais marcado em corpos do Domínio Estrutural Sul, onde a espessura das 

caixas filoneanas permitiu a troca eficiente dos iões. Processos hidrotermais subsequentes, 

aliados a um padrão de fracturação favorável à percolação de soluções, favoreceram a lixiviação 

mais profunda de alcalis nas partes mais externas dos cristais de berilo de maiores dimensões, 

afectando, principalmente, os hospedados em pegmatitos do Domínio Estrutural Norte. As águas 

marinhas nodulares localizadas no interior de berilos claros dos pegmatitos volumosos 

constituem relíquias de berilo primário localizado em zonas não afectadas pela deformação 

sobreposta.  

 

Assim, os principais alvos para a pesquisa das águas-marinhas “true blue” seriam dos seguintes 

tipos: 

1 – Corpos pegmatíticos zonados, com núcleo de quartzo de 60% e zona intermédia de 30% do 

volume, com possança de 120 a 25 cm, com extensões de 10-30 m, com microclina rósea, 

intrusivos em migmatitos anfibólicos, com feições NYF, Ti-magnetite, xenotima e fosfatos de 

TR. Prevêem-se, neste caso, cristais de pequenas dimensões, com c <15 cm e a <2 cm, cor mais 

intensa e menos danos fracturais, texturais e de diafanidade. 

 

2. Unidades de interface peri-pertítica na transição para o núcleo quaztzoso e zonas de sombra 

em compartimentos pegmatíticos essencialmente quartzosos para corpos de grandes dimensões, 

de possança > 3m e extensão > 30 m. Em porções ocelares internas, preservadas, de cristais de 

grandes dimensões (a=3-20 cm e c=50-120 cm), preferencialmente deformados e lixiviados por 



 

 

VI 

 

soluções hidrotermais veiculadas por rupturas, prevêem-se nódulos irregulares limitados por 

superfície de fractura concoidal com mais de 2 g de massa. 

 

A exploração das águas-marinhas pode ser viabilizada numa perspectiva de aproveitamento 

integral e integrado de recursos para fins cerâmicos, equacionando-se o aproveitamento de 

microclinas pertíticas de 1ª preponderantes entre Vila Maior e Careca e grandes blocos de 

quartzo situados entre Igaro e Mugulama. 
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Abstract 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Licungo Pegmatitic Field consists of a series of pegmatite bodies, essentially of NYF 

affiliation, hosting different varieties of beryls ranging from light blue, and greenish blue to deep 

blue. The emplacement of pegmatites in metabasic country rocks allowed the leaching of Fe at 

an early stage of pegmatite crystallization, subsequently incorporated into the crystal structure of 

beryl, giving rise to primary, deep blue gemstones, mainly in small bodies located in the 

Southern Structural Domain where the small thickness of the pegmatite boxes allowed the 

efficient exchange of ions. Subsequent hydrothermal processes, combined with a conductive 

fracture pattern, favored the leaching of alkalis in the outer parts of large beryls, affecting mainly 

pegmatites in the North Structural Domain. Nodular aquamarines within light beryls are relics of 

primary crystals located in domains not affected by superimposed deformation.  

 

Thus, the main targets for aquamarine exploration would be the following:  

1. Zoned pegmatites, with 60% of quartz in core units and 30% intermediate units of bulk 

volume, 120 to 25 cm thickness and 10 to 30 m length, emplaced in amphibolic migmatites; 

NYF affiliation, with rose microcline, Ti-magnetite, xenotime and REE-phosphates. In this case, 

are envisaged small beryl crystals (c <15 cm, a <2 cm) of deep blue variety, with less fractures 

and good diaphaneity. 

 

2. Peri-perthitic interface units in the transition to quartz cores, pressure shadows in large 

pegmatitic bodies (>3 m width, >3 m length) and ocelar internal portions preserved within large 

light beryl crystals (a = 3-20 cm, c = 50-120 cm), preferentially deformed and leached by 

hydrothermal solutions percolating in fractures. In these circumstances, are anticipated 

gemstones limited by conchoidal fractures, with up to 2 g. 

 

In Licungo, aquamarine exploitation can be implemented considering the integrated mining 

of ceramic raw materials, such as the high quality perthitic microcline widely distributed in Vila 

Maior and Careca pegmatite bodies, and the large quartz blocks abundant in Igaro and 

Mugulama. 
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I – INTRODUÇÃO  

 

Os pegmatitos de Licungo têm sido pouco considerados na bibliografia de referência mais usada 

para o estudo da geologia e dos recursos minerais de base de Moçambique (Afonso, 1976; Cílek, 

1989; Afonso e Marques, 1993; Afonso, Marques e Ferrara, 1998). 

Alguns trabalhos de caracterização mineralógica e do comportamento geoquímico dos elementos 

maiores e menores de alguns minerais foram efectuados, no âmbito da cooperação entre as 

empresas com licença de prospecção e pesquisa mineira na região de Mocuba (AGS, SOMIPE e 

SOMINA) e o Departamento de Ciências da Terra da Universidade do Minho. Dias et al. (2006) 

dedicaram-se ao estudo da fraccionação dos constituintes químicos de columbites-tantalites de 

Melatube aplicáveis como guias para a prospecção das águas marinhas. Dias e Leal Gomes 

(2006), Leal Gomes (2009) e Moiana (2009) efectuaram uma avaliação de carácter quantitativo 

de alguns recursos de Licungo. Dias e Leal Gomes (2006) calcularam as reservas de 

concentrados de Nb-Ta em Vila Maior e Moiana (2009) e Leal gomes (2009) aplicaram a 

detecção remota para a estimativa das reservas dos feldspatos potássicos no Campo Pegmatítico 

de Licungo.   

 

A maioria dos estudos geológicos e mineralógicos dos pegmatitos da província da Zambézia foi 

dedicada ao Campo Pegmatítico de Alto Ligonha (Lopes Nunes, 1973; Eberle et al., 2010 e Leal 

Gomes, 2010a). Esses são comprovadamente ricos em minerais raros, destacando-se a concessão 

de licenças de exploração em vigor desde o passado colonial até ao presente, para a exploração 

de tantalite e berilo em Marropino, Morrua, Muiane e Nahipa. Pequenos jazigos com água-

marinha, tantalite e turmalina, tanto em pegmatito como em depósitos de placers têm sido 

objecto de mineração por parte de pequenos agentes em lavra artesanal e, também, garimpeiros. 

No âmbito dos recursos de base possíveis no Campo Pegmatítico de Licungo são de considerar, 

além das gemas, berilo industrial, minerais de lítio, feldspato e quartzo com apetência cerâmica, 

alguma columbite-tantalite e, ainda, minerais de terras raras. 

 

O potencial em feldspatos com qualidade para a aplicação cerâmica constitui um fulcro de 

interesse industrial deste campo pegmatítico em particular, mas ainda é necessária uma avaliação 

detalhada das jazidas mais promissoras, algumas das quais são também jazidas de berilo-gema. 
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Como hipótese, em alguns casos a viabilidade das explorações pode ser assegurada pela 

combinação de aproveitamento dos diferentes materiais industriais e das gemas.  

Na generalidade, os pegmatitos do Licungo são hospedeiros de berilos azuis que podem atingir a 

qualidade de gema de mais alto “ranking”, a designada água marinha “true blue”. Além dos 

berilos azuis, são encontrados, muito localmente, o heliodoro e a goshenite. Algumas granadas 

podem, esporadicamente, atingir a qualidade ornamental. Em alguns corpos de pequenas 

dimensões, as gemas por si só justificam o interesse prospectivo e comercial dos pegmatitos por 

serem recursos de elevado valor comercial e baixo volume. 

 

Em termos gerais, pretende-se, com este trabalho, contribuir para o conhecimento do potencial 

dos pegmatitos do Licungo, com vista ao aproveitamento integral e integrado dos recursos de 

que dispõe. Complementa a investigação de índole estrutural, mineroquímica e paragenética, 

uma vertente de aplicação mais estrita, dedicada ao estudo da distribuição e aquisição da 

qualidade da água-marinha nas variáveis certeza geológica de ocorrência e viabilidade 

económica do aproveitamento com uma conotação equivalente à que se observa na qualificação 

de recursos e reservas dos quadros de Mckelvey.  

 

I.1 OBJECTIVOS 

Os objectivos específicos do presente trabalho são os seguintes:  

- Pesquisar a partilha dos elementos maiores e menores entre as diferentes fases minerais 

dos pegmatitos, buscando tendências de variação, indicativas da mineralização em águas 

marinhas (como hipótese, a distribuição espacial dos elementos cromóforos geradores de 

centros de cor determina, em última análise, a melhor valorização das gemas e denota a 

presença de locais de ocorrência de variedades gemológicas); 

- Contribuir para uma melhor compreensão e fundamentação petrogenética da distribuição 

da água marinha de boa qualidade; 

- Deduzir a localização de eventuais “gemshoots” (locais de concentração); 

- Avaliar a qualidade dos minerais industriais (berilo e feldspato) e gemas (sobretudo a 

água-marinha) dos pegmatitos, considerando as suas possíveis aplicações; 

- Sugerir a importância de mineralizações eventualmente associadas (em Li, Nb, Ta e Bi)  
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I.2. METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

O trabalho tem uma índole estrutural e paragenética muito marcada, tendo-se iniciado por 

recolha de dados bibliográficos, sobretudo expressos em relatórios inéditos e trabalhos de 

cartografia regional. O trabalho de campo envolveu o reconhecimento geológico com base nos 

documentos referidos, alguns levantamentos locais e amostragem de rochas, minerais e 

concentrados de minerais densos 

 

I.2.1. Amostragem 

A colheita das amostras foi feita prioritariamente nos principais fulcros pegmatíticos 

evidenciados em trabalhos de pesquisa e prospecção anteriores. Amostras de berilos e feldspatos 

foram colhidas, principalmente, na zona intermédia interna dos pegmatitos e são representativas 

de quase todos os corpos considerados mais importantes do ponto de vista de aproximação 

estrutural e paragenética. Amostras de columbite-tantalite, granadas, epídoto e scheelite foram 

obtidas apenas nos pegmatitos em que a sua ocorrência era característica, ou então em 

afloramentos de rocha encaixante contíguos aos pegmatitos (caso de algumas granadas, epídoto e 

scheelite). Em alguns locais foram também obtidas amostras de rochas para o estudo 

petrográfico. 

 

I.2.2. Trabalho Experimental 

As cores dos berilos e feldspatos foram tipificadas através do ábaco de cores de Munsell 

(Munsell Color Chips) para as amostras secas. 

As amostras de berilos e feldspatos foram moídas e sujeitas à difractometria de raios X, usando 

um difractómetro X’Pert PRO MPD disponível no Laboratório de Difracção dos raios X, 

Departamento de Ciências da Terra da Universidade do Minho. O difractómetro opera em 

condições de potencial de 40 kV, 50 mA de intensidade da corrente eléctrica e de emissão de 

radiação CuKα. O intervalo angular 2θ de leitura variou entre 0º e 65º, tendo sido posteriormente 

ampliado de 2θ=29º a 2θ=31º para a melhor visualização dos picos de referência e leitura das 

distâncias inter-reticulares dos planos de reflexão da microclina (método proposto por 

Goldschmidt e Laves (1954) para a determinação da triclinicidade dos feldspatos). Procedimento 

idêntico foi usado para a determinação dos parâmetros de malha e dos volumes de células 

unitárias dos berilos. Para o efeito as radiações características emitidas pelas amostras excitadas 
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foram processadas por aplicativos adequados do computador que permitiram a determinação 

destes parâmetros e análise estatística da cristalinidade dos berilos. 

Fez-se a preparação das superfícies polidas dos berilos, feldspatos, granadas e óxidos de Ta e Nb 

que foram submetidos às análises químicas por meio de uma microssonda electrónica JEOL, 

modelo JXA 8500-F disponível no Laboratório Nacional de Energia e Geologia de Portugal 

(LNEG). A microssonda está equipada com 5 espectrómetros de dispersão de comprimentos de 

onda e 1 de dispersão de energia e as análises foram efectuadas em condições de energia de 15 

kV, 10 a 30 μA de corrente e diâmetro do feixe de 2 μm. Os tempos de contagem para o pico e 

para os fundos de cada elemento foram de 20 s, à excepção dos casos em que este foi aumentado 

para melhorar os limites de detecção, como aconteceu para o caso do Pb. Foram usados padrões 

naturais tais como: fluorite (para F), apatite (para P e Ca), ortoclase (para Si, Al e K), albite (para 

Na), galena (para Pb), rútilo (para Ti), esfalerite (para Zn), hematite (para Fe), rodonite (para 

Mn), barite (para Ba), tausonite (para Sr) e vidros sintéticos de Rb e Cs como padrões. As 

imagens baseadas no contraste de densidade dos minerais foram obtidas através dos electrões 

retrodifundidos em interacção com as superfícies das amostras. A principal limitação 

instrumental é a impossibilidade de quantificar óxidos de elementos químicos com número 

atómico inferior a 11, alguns dos quais importantes constituintes das estruturas atómicas dos 

minerais em estudo (BeO, Li2O e H2O em berilos). A fórmula estrutural dos berilos foi 

determinada com base em 36 átomos de oxigénio, considerando um padrão de 6 átomos de 

berílio, conforme a relação estequiométrica de 1:6 em relação ao oxigénio. Partindo-se desta 

aproximação foi determinada a percentagem do peso de BeO. A discriminação dos óxidos de 

ferro ferroso e férrico não foi efectuada. Neste caso assume-se que apenas uma pequena 

percentagem do ferro total se deva ao ferro ferroso. 

As lâminas delgadas e polidas das rochas e dos feldspatos foram submetidas ao estudo 

petrogáfico em microscópio óptico de luz transmitida (MOLT) e a discriminação e pré-

identificação dos minerais metálicos acessórios foi efectuada com recurso ao microscópio óptico 

de luz reflectida (MOLR). 

Os concentrados dos minerais pegmatíticos foram observados em lupa binocular, com o 

objectivo de discriminar as fases neles presentes e seleccionar algumas para estudos 

subsequentes. Os concentrados foram colhidos nos rios que atravessam as áreas pegmatíticas, em 

algumas porções alteradas dos próprios pegmatitos e em edificações de térmitas que têm a 
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vantagem de dar informação sobre a mineralogia em profundidade, que de outra forma seria 

inacessível (Pereira, 2009).  

 

I.2.3. Monografia de Síntese 

Feita a recolha dos dados do campo, analíticos e bibliográficos, procedeu-se à redacção da 

monografia de síntese dividida em três partes:  

i. A parte introdutória inclui os objectivos, o enquadramento e alcance do trabalho, bem como a 

localização geográfica da área de estudo.  

ii. A segunda parte está reservada à abordagem de generalidades sobre os pegmatitos e o estado 

de arte que antecede esta tese. Esta abordagem visa estabelecer uma base a partir da qual os 

resultados serão discutidos e interpretados. São apresentados tópicos relevantes para a definição 

da certeza geológica e viabilidade económica de aproveitamento da água marinha. 

iii. Na terceira parte faz-se a apresentação dos resultados do campo e laboratoriais e a respectiva 

interpretação, procurando em conclusão ajuizar sobre a viabilidade económica e certeza de 

ocorrência dos berilos-gema “true blue” nesta região. 

 

I.3. PLANO DE TESE 

Para a localização de prováveis focos de ocorrência de águas-marinhas procedeu-se à análise 

estrutural do campo pegmatítico, à análise da estrutura interna dos corpos individuais e ao estudo 

mineralógico e mineroquímico dos feldspatos, nióbio-tantalatos, granadas e dos próprios berilos, 

para encontrar guias tipomóficos e de tendência que possibilitassem, a diferentes escalas e níveis 

de organização, prever a presença de água-marinha de boa qualidade e estimar a viabilidade 

económica da sua eventual ocorrência. 

A conjugação de dados de indicadores geoquímicos, paragenéticos e estruturais com as 

estimativas das reservas permitiu estabelecer um quadro de potencialidades em águas marinhas e 

dos minerais associados numa perspectiva de exploração integrada dos recursos pegmatíticos do 

Licungo. 

 

I.4. LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO  

No âmbito deste estudo, designam-se como fulcros pegmatíticos aos pegmatitos graníticos 

aflorantes na bacia do Rio Licungo, que, por terem sido alvos de mineração no passado, ou por 
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terem sido sujeitos à abertura de trincheiras de prospecção, oferecem melhores condições de 

observação da estrutura interna e paragénese.  

 

O Campo Pegmatitico de Licungo localiza-se no Distrito de Mocuba, Província da Zambézia, na 

região central de Moçambique. No domínio do Licungo, foram objecto de investigação, os 

fulcros situados na margem oriental do Rio Licungo, designadamente, Ígaro, Vila Maior, 

Mugulama, Careca, Virgínia, Bismuto, Murribane, Scheelite, Melatube, Azul Mais, Vieira e 

Careca. Também se observam fulcros situados no Domínio do Lugela, situado na margem 

ocidental do Rio Licungo, onde foram objecto de análise os pegmatitos Pompisco (localizado a 

10 Km a NW do Igaro) e Munhamade (25 Km a NW do Ígaro) (figura 1).  

 

 

     

       Lat.  S        Long. E 

A  16º50’00”  37º00’00”  

B  16º50’00”  37º05’54’’ 

C  16º55’10”  37º05’54’’ 

D  16º55’10”  37º00’00’’ 

Lg 16º39’56”  36º55’55’’ 

Po 16º47’34”  36º58’23’’ 

Figura 1 – Localização geográfica da área de estudo e distribuição espacial dos fulcros do Campo 

Pegmatítico do Licungo. Ig=Ígaro, Mg=Mugulama, VM=Vila Maior; Cc=Careca; Sc=Scheelite; 

Vi=Vieira, Mt=Melatube; Az=Azul Mais (imagens de Google Earth, 2010). 
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I.5. PROCESSOS GENÉTICOS EM PEGMATITOS 

A génese dos pegmatitos tem sido objecto de alguma controvérsia. Factos observados no campo 

têm impedido a generalização de modelos genéticos. Os modelos genéticos mais consensuais são 

os que consideram a génese dos pegmatitos a partir da fraccionação de intrusões graníticas e 

anatexia de rochas metamórficas de elevado grau (Simmonis et al., 2003). 

 

I.5.1. Fraccionação Magmática  

O material que forma o pegmatito representa a cristalização/precipitação de uma fracção residual 

e magma silicatado que é expurgado de um meio constituído por numerosos cristais formando 

pequenas segregações enriquecidas em fluidos dentro do granito ou diques, nas rochas 

encaixantes envolventes (London, 2005).  

O material inicial é rico em voláteis (H2O, B, P, F e CO2) e elementos raros (Li, Cs, Ta, Nb, TR, 

Zr, U e Sn), os quais não tendo lugar nas estruturas cristalinas dos minerais em formação durante 

a cristalização do magma granítico, ficam progressivamente enriquecidos no magma residual 

gerador do pegmatito (elementos incompatíveis) (Simmonis et al., 2003).  

Considerando-se a origem das incompatibilidades dos elementos com as fases minerais em 

cristalização, estes elementos podem ser classificados em três grupos (Simmonis et al., 2003): 

 

i. Elementos litófilos de grande raio iónico (LGRI) – incluem Cs, Rb, Ba, Pb
2+

 e Sr; 

ii. “High Field Strength Elements (HFSE)” – incluem Ta, Nb, Pb
5+

, Zr, U
4+

. Th, Hf, Ti e Terras 

Raras (TR); 

iii. Elementos pegmatófilos – incluem Li, Be e B. 

 

O papel dos voláteis na cristalização dos pegmatitos foi demonstrado pelo trabalho experimental 

de London (2005), que referiu que a saturação em água não era indispensável, nem era provável 

no estágio precoce da cristalização dos pegmatitos (Simmonis et al., 2003). A presença de 

voláteis como B, F, Cl e H2O altera as condições físico-químicas da fusão e os seus produtos, 

bem como, provoca um abaixamento da temperatura do “liquidus” e do “solidus”. Os voláteis 

também favorecem a ruptura das ligações com os oxigénios que constituem a ponte entre os 

tetraedros de sílica provocando a despolimerização da fusão (Pirajano, 2009). 
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Os voláteis em combinação com a água desempenham um papel fundamental na génese dos 

pegmatitos de elementos raros, pela diminuição da temperatura da cristalização, diminuição da 

taxa da nucleação, despolimerização dos fundentes, diminuição da viscosidade, aumento da taxa 

de difusão e aumento da solubilidade (Simmonis et al., 2003).  

O impedimento da nucleação e a elevada difusão, combinados, facilitam a migração dos iões 

para grandes distâncias, e promovem a criação de poucos núcleos cristalinos, mas grande 

desenvolvimento dos cristais.  

A fusão responde ao subarrefecimento rápido, e consequente sobressaturação do sistema, através 

da precipitação da fase ou solução sólida meta-estável durante o crescimento dos cristais 

(London, 2005).  

 

Apesar do modelo genético dos pegmatitos mais aceite ser o que envolve a cristalização 

fraccionada de um magma granítico, existem alguns aspectos texturais de alguns pegmatitos que 

não se adequam a este modelo. As taxas de arrefecimento calculadas por Simmonis e Webber 

(2008) para pegmatitos de menor profundidade mostram um arrefecimento muito rápido em 

relação ao previsto, e, portanto, o maior tamanho dos cristais não está, provavelmente, 

relacionado com o arrefecimento lento.  

Dados experimentais e evidências de campo (Simmonis e Webber, 2008 e Sirbescu et al., 2009) 

sugerem que o subarrefecimento e a cristalização em desequilíbrio predominam na cristalização 

dos pegmatitos. A subtracção de voláteis como B e F, por cristalização, por exemplo, pode levar 

à criação de condições para o arrefecimento rápido do magma, facto testemunhado pela 

existência de estruturas em pente, salbandas e “line-rocks”. Assim, pegmatitos gerados a 

elevadas profundidades, em terrenos metamórficos, podem mostrar essas estruturas de 

arrefecimento rápido (Černý e Ercit, 2005). 

Alguns dos aspectos texturais e paragenéticos mais distintivos dos pegmatitos estão relacionados 

com variações primordiais na coexistência entre o magma silicatado e vapor de água (London, 

2005). 

O subarrefecimento do magma abaixo da temperatura do liquidus, aquando da cristalização, 

origina mudanças no padrão da nucleação e na geometria do crescimento como, por exemplo, a 

transição da nucleação de dentro da fusão para as paredes; cristais desorientados (baixo 

subarrefecimento) a anisotrópicos e orientados (com o aumento do subarrefecimento). Isto 
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significa que, quanto maior for a sobressaturação causada pelo rápido subarrefecimento do 

liquidus, maior será o carácter pegmatítico do depósito. 

 

A cristalização do quartzo e dos feldspatos é predominante nos primeiros estágios da formação 

do pegmatito. Estas fases não incorporam os voláteis na sua estrutura que, portanto, acumulam-

se e tendem a diluir o magma. 

 

I.5.2. Pegmatitos de Anatexia 

Simmonis et al. (2003) propõem que a fusão parcial de protólitos de composições apropriadas 

em ambientes orogénicos poderia produzir fusões pegmatíticas. Rochas metassedimentares com 

intercalações evaporíticas podem ser a fonte de elementos depressores de “liquidus” como Li e 

B. Como hipótese, se uma sequência sedimentar tiver constituintes capazes de atingir o estado de 

fusão granítica, posteriormente, por cristalização fraccionada, pode formar-se uma fusão 

pegmatítica e então, aqueles mesmos elementos serão preferencialmente fraccionados para 

diferenciados mais evoluídos.  

 

I.6. BOLSADAS E CAVIDADES MIAROLÍTICAS 

Um dos edifícios que preserva cristais de água-marinha e outras gemas com faces bem 

desenvolvidas são as bolsadas pegmatíticas. Bolsada pegmatítica é uma massa rochosa que 

ocupa domínios pequenos e irregulares dentro dos corpos ígneos cogenéticos. É facilmente 

distinguível das rochas adjacentes através de algumas características tais como, forma euédrica 

dos cristais e existência de cavidades que podem estar vazias ou preenchidas, parcial ou 

totalmente, por minerais de argila. As cavidades podem ocorrer nas partes interiores dos 

pegmatitos zonados, estão mais dispersas e são menos abundantes em pegmatitos homogéneos. 

O seu desenvolvimento é atribuído à influência dos fluidos hidrotermais de vários tipos e 

origens, durante o último estágio da cristalização do pegmatito e pode ser comparado às porções 

miarolíticas de vários plutonitos normais (Jahns, 1982).    

Os minerais mais abundantes nas bolsadas são: quartzo, K-feldspato, albite e moscovite. Várias 

combinações de minerais tais como, apatite, berilo (e outros minerais de berílio), carbonatos, 

minerais de argila, fluorite, granada, lepidolite, prehnite, topázio, turmalina e zeólitos, estão, 

também, representadas nas cavidades de vários distritos pegmatíticos. Algumas bolsadas são 
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caracterizadas pela ocorrência local de minerais de As, B, Be, Bi, Cs, Fe, Mn, Nb, Ta, P, Rb, Cs, 

Sn, Th, Ti, U, Zr, TR e minerais de outros elementos, singularmente ou combinados (Jahns, 

1982). Vários minerais destes elementos formam cristais de qualidade gemológica.  

  

As bolsadas primárias representam a segregação do fluido residual aquoso. Estas bolsadas são 

mais comuns e de maior tamanho e, ocorrem, geralmente, na parte central dos corpos 

pegmatíticos, frequentemente abaixo do núcleo de quartzo. 

As bolsadas primárias formam-se no estágio final da cristalização dos fluidos magmáticos. 

Tendem a localizar-se na zona intermédia, na margem do núcleo ou no seu interior. À medida 

que o líquido magmático residual se enriquece em voláteis pode dar-se a exsolução de um fluido 

menos denso e menos viscoso, importante para a formação de bolsadas primárias. A existência 

de um magma inicial rico em voláteis e a prevalência de uma baixa pressão confinante são as 

condições necessárias para a imiscibilidade fluida referida. 

As bolsadas secundárias ocorrem por substituição de minerais primários, ou cristalização 

posterior à introdução da água meteórica ou hidrotermal no pegmatito. Estas podem conter 

minerais secundários, alguns de interesse gemológico (bertrandite e hidroxilherderite).  

 

I.7. CLASSIFICAÇÃO DOS PEGMATITOS 

A classificação de Černy (1991) é a mais usada actualmente. Foi baseada na combinação de 

características tais como: a profundidade da intrusão, o grau do metamorfismo e o conteúdo em 

minerais raros. Considera 4 categorias principais ou classes de pegmatitos (tabela 1).  
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Tabela 1 – Classificação dos pegmatitos (Černý, 1991). 

Classe Família Elemento menores 

típicos 

Grau do metamorfismo Posição em relação ao 

granito 

Abissal - U, Th, Zr, Nb, Ti, Y, TR e 

Mo 

Mineralização pouco 

significativa  

Metamorfismo de fácies 

granulíticas de baixa a alta 

pressão. ~4-9 kb; ~700-800°C 

Não reconhecível 

(segregação de 

leucossoma anatético) 

Moscovite - Li, Be, Y, REE, Ti, U, Th, 

Nb > Ta 

Mineralização baixa a 

moderada 

Fácies anfibólíticas de alta 

pressão. 

 ~5-8 kb;  ~650-580°C 

Nenhuma (corpos 

anatéticos) a marginal e 

exterior 

Elementos 

raros 

LCT Li, Rb, Cs, Be, Ga, Nb 

<,> Ta, 

Sn, Hf, B, P, F 

Mineralização baixa a 

abundante 

Fácies anfibolíticas e de xistos 

verdes superiores.  

~2-4 kb; ~650-500°C 

Exterior 

NYF Y, REE, Ti, U, Th, Zr, Nb 

> Ta, F 

Mineralização baixa a 

abundante 

Variável Interior a marginal 

Miarolíticos NYF Be, Y, REE, Ti, U, Th, 

Zr, Nb > Ta, F 

Baixa mineralização 

Ambiente de menor 

profundidade a subvulcânico.  

~1-2 kb 

Interior a marginal 

 

Černý e Ercit (2005) introduziram uma nova classificação petrogenética que distingue 3 famílias 

de pegmatitos: 

 Pegmatitos NYF, com concentração progressiva de Nb, Y e F (além de Be, TR, Sc, Ti, 

Zr, Th e U), fraccionados a partir de granitos tipo A ou I, subaluminosos a 

metaluminosos, gerados por vários processos envolvendo uma crusta empobrecida e/ou 

contribuição do manto. 

 Pegmatitos LCT, peraluminosos, marcados pela acumulação proeminente de Li, Cs e Ta 

(incluindo Rb, Be, Sn, B, P e F), gerados a partir de granitos tipo S e, raramente, a partir 

dos granitos tipo I. 

 Pegmatitos LCT+NYF de diversas origens. O magma pode ser contaminado por rochas 

encaixantes que introduzem na fusão, não só Li e B, mas também Ca e Mg. 
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I.8. AQUISIÇÃO DE QUALIDADE GEMOLÓGICA 

Gemas são minerais de grande atractividade devido à sua beleza, raridade, durabilidade e, que 

podem ser aplicados em joalharia atingindo alto valor monetário, mesmo em bruto e à boca da 

mina.  

No caso dos berilos, Tveriankin et al. (1983) indicaram os seguintes factores geológicos como 

sendo favoráveis para a ocorrência da variedade gema: 

i) Presença de rochas meta-ultrabásicas encaixantes dos pegmatitos;  

ii) Corpos pegmatíticos com espessura adequada - suficientemente estreitos para poderem ser 

influenciados pela contaminação em Ti+Fe do encaixante, e suficientemente possantes para a 

separação eficiente de um núcleo de quartzo;  

iii) Calor latente ou taxa de arrefecimento lenta durante a fraccionação zona intermédia- núcleo, 

permitindo, simultaneamente, a diversificação paragenética de sulfuretos de Bi, difusão forte de 

constituintes, nucleação e taxa de crescimento do berilo consistentes, adequadas ao ganho de 

transparência e qualidade gemológica;  

iv) A manutenção da qualidade gemológica depende da localização em sombras de pressão 

protegidas da deformação sobreposta. 

A diversificação dos sulfuretos de Bi está relacionada com o prolongamento do estado de 

transição magmático a hidrotermal, também adequado à deposição do berilo transparente. Assim, 

a abundância e a diversidade dos minerais de Bi pode indiciar produtividade em água-marinha, 

na transição da zona intermédia para o núcleo de quartzo. 

 

Ainda segundo Tveriankin et al. (1983), alguns modos de ocorrência ou associações 

mineralógicas indiciam pouca favorabilidade para a ocorrência de gemas de berilo:    

i) Proximidade a um corpo granítico (alguns corpos intra-graníticos podem, contudo, ter gema); 

ii) Proximidade da associação gráfica quartzo-feldspática; 

iii) Abundância de grandes placas de moscovite; 

iv) Frequência de turmalina negra e biotite; 

v) Abundância de ambligonite e petalite; 

vi) Ocorrência de berilo de hábito prismático e curto;  

vii) Abundância de quartzo com carácter leitoso muito marcado. 
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I.8.1. Modos de Caracterização Gemológica dos Berilos Azuis  

A caracterização gemológica dos berilos assenta, essencialmente, na sua transparência, cor, 

estado de fracturação e fissuração, brilho e possibilidade de melhoramento cromático por 

lapidação e tratamento. 

 

i. Diferentes espécies de berilo mostram uma grande variedade na transparência, e 

consequentemente no seu valor. As gemas transparentes são lapidáveis e usadas em joalharia e as 

nubladas e opacas podem, ainda, ter aplicação em objectos de adorno pessoal. 

As manchas brancas das micas, coloridas de hematite ou inclusões de outros minerais entram no 

berilo em prejuízo da sua cor e transparência.    

 

ii. A beleza e o valor das gemas depende muito da ausência de falhas no interior ou na sua 

superfície. As gemas perfeitas são as livres de fissuras e fracturas e o seu brilho e polimento 

potencal são uniformes e ininterruptos em toda a sua extensão.  

Em alguns casos, a porção das gemas que contém inúmeras cavidades minúsculas dispostas em 

bandas pode oferecer um efeito iridiscente sob a luz, que valoriza o mineral, designado pelos 

joalheiros como efeito seda. Este é um efeito interessante para os berilos. 

 

iii. O brilho varia com a proporção e tipo de luz reflectida em superfícies internas ou externas 

dos minerais. O brilho vítreo é o mais característico e frequente nas gemas transparentes. 

Elevado índice de refracção e elevada dispersão podem modificar o brilho vítreo dos berilos. 

 

 

I.8.2. Tratamento 

As gemas perfeitas são uma raridade. Geralmente aparecem com inclusões, fracturas e 

tonalidades que diminuem a sua cotação. Para o incremento da qualidade gemológica vários 

métodos de tratamento permanentes ou temporários têm sido utilizados: 

 

Entre os tratamentos temporários incluem-se: 

i. Branqueamento – usado para aclarar as gemas; 



 14 

ii. Capeamento – melhoramento da superfície das gemas através da esmaltagem, lacagem ou 

sublimações de vapor; 

iii. Preenchimento – colmatação de cavidades ou fracturas através de vidro incolor, resina ou 

plástico; 

iv. Impregnação – tratamento das gemas através da resina, cera ou óleo para melhorar a claridade 

e a aparência. 

 

Os tratamentos permanentes abrangem: 

i. Fluxo cicatrizante – tratamento com o calor para a cicatrização das fracturas e fissuras; 

ii. Preenchimento de fracturas – injecção de plástico ou vidro nas fracturas; 

iii. Aquecimento – usado para clarear, adensar ou mudar a cor; 

iv. Difusão da malha – aquecimento a elevada temperatura combinado com a adição de produtos 

químicos para difundir ou depositar um elemento, de modo a produzir certa cor ou asterismo; 

v. Laser – tratamento por raios laser para a remoção das inclusões; 

vi. Irradiação – exposição aos raios electromagnéticos para libertar electrões da sua posição 

original, movendo-os para posições que contribuirão para o incremento da cor. 

 

O aquecimento tem sido o tratamento mais aplicado para as águas-marinhas. Por vezes inclui a 

combinação de produtos químicos (berílio, por exemplo) e calor para alterar definitivamente a 

cor. O facto de existir a possibilidade de tratamento de cor contribuiu para que a cotação actual 

das águas-marinhas fosse inferior ao praticado antes da descoberta do tratamento.  

 

O conteúdo em alcalis do berilo pode ser um importante condicionante dos tratamentos que 

visem a melhoria das suas cores. A irradiação através de raios gama ao berilo não alcalino causa 

mudanças no estado de oxidação do ferro de Fe
+2

 para Fe
+3

, o qual activa as transferências de 

carga responsáveis por absorções no espectro visível que geram cores amareladas. Nos 

espécimes alcalinos a radiação é de se evitar devido a interferência de alcalis na produção de 

cores instáveis em luz solar. Para o incremento da cor azul da água-marinha não alcalina, o único 

tratamento aplicável seria o aquecimento, uma vez que ao reduzir o estado de valência do ferro 

octaédrico a tonalidade esverdeada muda para azul (Kahwage e Mendes, 2005). 
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I.8.3. Lapidação 

As gemas, no seu estado natural, não são, regra geral, atractivas. É depois do corte e polimento 

que a sua beleza se revela na sua plenitude. O processo de corte tem como objectivo conferir 

uma forma à gema que melhor saliente o seu brilho e beleza. A aparência das variedades de 

gemas é afectada se se fizer uma lapidação ignorando a forma ideal (Bauer, 1968).  

A água-marinha é, regra geral, cortada em formas de brilhante ou em algumas formas 

modificadas do corte em degraus. Quando a sua forma é alongada a direcção de maior 

comprimento coincide com a direcção do principal eixo cristalino e o cristal é trabalhado nessa 

direcção que salienta o seu dicroísmo. As águas-marinhas têm sido muito usadas para a 

expressão da arte de gravuras, graças à sua relativa menor dureza, acto difícil em outras gemas 

(Bauer, 1968).  

 

 

II. QUADRO GEOMORFOLÓGICO E GEOLÓGICO DAS OCORRÊNCIAS DO 

LICUNGO 

 

A fisiografia de Moçambique é caracterizada por uma série de unidades morfológicas separadas 

por escarpas de erosão e constituída por montanhas a Oeste do eixo mediano da Orogenia 

Moçambicana, e por uma extensa zona de planícies fluviais e costeiras na região sul e na costa 

oriental de Moçambique.   

 

II.1. UNIDADES FISIOGRÁFICAS E MORFOLÓGICAS DO LICUNGO 

O Licungo enquadra-se geomorfologicamente na região dos Grandes Planaltos (cotas entre 100 e 

500 m) de idade Africana, correspondentes ao ciclo erosivo resultante do desmembramento do 

continente Gondwana no Cretáceo Inferior e compreende, para além da Província da Zambézia, 

as de Tete, Manica, Niassa e uma parte de Cabo Delgado. Esta superfície de origem erosiva-

denudada, eriçada por “inselbergen” foi esculpida nas formações Precâmbricas, do Proterozóico 

Superior e nas rochas ígneas do Karoo (Afonso et al., 1998). 

Os planaltos do Licungo são localmente interrompidos por culminações intrusivo-tectónicas que 

resultaram na implantação dos pegmatitos e por linhas de água marcando cisalhamentos e 

carreamentos. Os núcleos de quartzo e os feldspatos alcalinos que exibem uma cor branca 
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facilmente identificável em análise distanciada e detecção remota por “Google.Earth Pro” 

indiciam a ocorrência de inúmeros corpos pegmatíticos. Moiana (2009) cartografou 49 índices de 

pegmatitos aflorantes em Licungo, explícitos em detecção remota. 

Para Este do Licungo ocorrem corpos rochosos leucocráticos com morfologia circular que 

expressam a ocorrência de “plugs” e “stocks” identificados como granitos alcalinos de Ethabo. 

Estes granitos têm, provavelmente, relação genética com pelo menos alguns pegmatitos do 

Licungo.   

Além das culminações pegmatíticas, os planaltos são afectados por lineamentos estruturais 

mega-escalares e meso-escalares, estruturas actualmente preenchidas por “talvegs”, incluindo os 

rios Licungo e Ígaro. Os rios desempenham um papel fundamental na configuração fisiográfica e 

na reconcentração dos recursos de génese pegmatítica como nióbio-tantalatos e berilos em 

depósitos de tipo placer. 

A parte plana de cotas mais baixas (80 m) é constituída por uma capa de solos vermelhos, 

produtos de desintegração e de lixiviação de anfibolitos, predominantes a sul, denotando um 

estágio precoce de formação de laterites. É frequente encontrar-se nestes solos residuais, 

fragmentos centimétricos de magnetite.  

   

II.2. GEOLOGIA REGIONAL 

Os corpos pegmatiticos de Licungo estão implantados em rochas metamórficas de idade 

Proterozóica e relacionam-se com o evento geotectónico de larga escala, conhecido como cadeia 

moçambicana (cinturão moçambicano) (figura 2). Nestas condições, a natureza das rochas 

regionais pode ter desempenhado um papel determinante na troca de constituintes por 

metassomatismo, levando à formação de fases minerais características, tanto no encaixante, 

como no interior dos corpos pegmatíticos.  

As rochas referidas podem organizar-se em subdivisões paleogeográficas e tectónicas que se 

descrevem em seguida. 

 

II.2.1. Cadeia Moçambicana 

O campo pegmatítico de Licungo localiza-se na Província Pegmatítica da Zambézia e, portanto, 

enquadra-se estruturalmente na Zona Central do Orógeno Moçambicano (em Afonso e Pinto, 

2001). Pinna (1995) considera ser esta uma unidade megaescalar que se estende continuamente 
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desde o sul de Moçambique até ao Quénia, continuando, provavelmente, no Uganda e sul do 

Sudão. Segundo este autor, a cadeia corresponde à colisão entre os cratões de Kalahari e Indo-

Antártico. Neste processo de colisão, desenvolveu-se uma zona axial N-S subcoincidente com os 

actuais grabens de Niassa, Chire e Urema (Marques et al., 1996 em Afonso et al., 1998), ao 

longo da qual se verifica um extravasamento da crusta inferior charnoquítica a granulítica 

(Grupos de Unango e Luia) ao qual, por sua vez, se associam fragmentos de crusta policíclica, 

metassedimentos e granulitos, representando porções recicladas (Grupo de Changara) da crusta 

continental (Haslam et al., 1980 em Afonso et al., 1998). A geometria desta zona axial, devido à 

presença de rochas ultramáficas-máficas de elevado grau (Série ígnea de Tete e de Angónia) e à 

cinemática dos mantos da Cadeia Moçambicana, sugere o desenvolvimento duma estrutura em 

flor na zona interna do orógeno (Afonso et al., 1998). Nesta fase da colisão, o encurtamento ao 

nível do soco, é complementado com a obducção crustal, responsável pelo desenvolvimento 

superficial de mantos de carreamento sin-metamórficos, cuja sequência, do topo para a base é 

composta pelo Supergrupo do Lúrio e pelo Supergrupo de Chiúre. Os respectivos mantos 

constituem a cobertura do soco estruturado do Supergrupo de Nampula.  

A idade do desenvolvimento crustal está compreendida entre 1000 e 800 Ma (em Afonso et al., 

1998) ou de 1100-850 Ma, segundo Afonso e Pinto (2001). As unidades lito-estratigráficas 

acima mencionadas são cortadas por filões de várias idades, nomeadamente, pegmatitos, filões 

de quartzo e de dolerito e outras rochas hipabissais (Afonso e Pinto, 2001). Os granitóides tardi-

magmáticos Kibarianos correspondem a intrusões pós-colisão, provenientes da fusão dos níveis 

inferiores e médios da crusta continental (Pinna et al., 1986 em Afonso et al., 1998). 

 

II.2.1.1. Grupos Alóctones 

Os Grupos alóctones são formações gnáissico-biotíticas (Afonso e Pinto, 2001) supracrustais, 

provavelmente do Moçambicano ou Pré-Moçambicano, que exibem texturas laminadas, 

blastomiloníticas e ultramiloníticas, denunciando a sua posição estrutural de cavalgamento e 

carreamento sobre o soco moçambicano. Fazem parte deste grupo: o Supergrupo de Chiúre, o 

Grupo de Meponda e o Grupo de Madzuíre (Afonso et al., 1998). 
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II.2.1.1. 1. Supergrupo de Chiúre 

O Supergrupo de Chiúre é constituído pelos grupos de Molócuè, Namapa, Namópuè, Xixano-

Xivarro, Chiúre, Nantira-Metil e Metolola (Afonso et al., 1998). 

O Grupo de Metolola é a unidade Pré-Moçambicana de Mocuba hospedeira dos pegmatitos 

(Afonso e Pinto, 2001). Este grupo exibe uma estrutura polifásica onde se salientam as dobras 

deitadas, e é constituído por três formações seguintes escalonadas de cima para baixo (Afonso et 

al., 1998): 

i. Formação de gnaisses de grau de metamorfismo elevado, por vezes granulíticos, com 

intercalações de mármores, escarnitos e de gnaisses grafitosos; 

ii. Formação de gnaisses granulíticos, com espessas camadas de quartzitos, mármores e rochas 

calcossilicatadas; 

iii. Formação de gnaisses biotíticos e/ou anfibólicos com faixas quartzíticas, conglomeráticas e 

níveis anfibolo-piroxeníticos granatíferos. 

 

As estruturas geológicas de primeira fase, DM1, não foram preservadas no Supergrupo de Chiúre 

e as de DM2 estão materializadas por “fabric” milonítico nas rochas plutónicas ocelares. As 

rochas do complexo granítico-leptínico encontram-se redobradas na direcção NW-SE e NNE-

SSW. Observam-se, igualmente, estruturas NE-SW e E-W da Orogenia Luriana (Araújo, 1976 

em Afonso et al., 1998). 

O Supergrupo de Chiúre foi afectado pelo metamorfismo regional de alta temperatura e pressão 

média de fácies anfibolíticas, com as seguintes associações mineralógicas: 

 Silimanite + granada +/-cianite nos gnaisses aluminosos; 

 Clinopiroxena + hornblenda + moscovite + biotite + anortite40-60 + epídoto nos gnaisses 

silicatados; e 

 Actinolite + moscovite + epídoto + esfena + anortite5-15 +/- cianite nos leucognaisses. 

 

II.2.1.1.2. Supergrupo do Lúrio  

Os metamorfitos do Supergrupo de Lúrio, fazem parte dos mantos de carreamento (representados 

pelos Grupos de Lúrio e M’Sawize) e dos “klippe” (representados pelos Grupos de Monapo, 

Morrola e Mugeba) que resultaram da colisão dos blocos da crusta continental ESE e WSW. São 

constituídos predominantemente por ortognaisses granulíticos com carácter alcalino e calco-
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alcalino. As texturas e estruturas destas rochas incluem laminações e lineações de estiramento 

(Afonso et al., 1998).  

O Grupo de Mugeba é composto por uma variedade de rochas granulíticas, parcialmente 

retrometamorfizadas na fácies anfibolítica, sob um ambiente cisalhante. Os litótipos mais 

comuns são: piroxenitos, sienitos, gnaisses sieníticos, charnoquitos, gnaisses charnoquíticos e 

gnaisses granulíticos. 

 

As deformações identificadas por Pinna et al. 1993 (em Afonso e Ferrara, 1998) como do tipo 

DM1 estão pouco preservadas na nappe de M’Sawize e no klippe de Morrola, e quando 

aparecem, expressam-se por bandeamento, foliações metamórficas, microdrobas e dobras 

desarmónicas. As deformações DM2 estão representadas por estruturas de cisalhamento e de 

blastomilonitização, sobrepondo-se às estruturas da fase DM1. 

O metamorfismo tipo regional produz a associação mineralógica clinopiroxena + ortopiroxena + 

granada + hornblenda castanha + ilmenite. Os granulitos sofreram blastomilonitização na parte 

basal da sequência carreada. Este fenómeno produziu uma associação de minerais hidratados de 

fácies anfibolítica passando progressivamente para fácies de xistos verdes (Pinna et al., 1993 em 

Afonso e Ferrara, 1998).  

 

II.2.1.2. Grupos Autóctones 

Trata-se de ortognaisses migmatóides derivados de rochas ígneas calco-alcalinas provenientes da 

fusão mantélica e rochas ígneas calco-alcalinas potássicas, resultantes da anatexia dos níveis 

médios a superiores da crusta, instalados entre 1050 e 950 Ma (Afonso e Marques, 1993). 

 

Além das rochas migmatíticas, observam-se relíquias do material antigo (1550 30 Ma) (Afonso 

e Marques, 1993), provavelmente do soco ubendiano, e, ainda, bancadas inter-estratificadas de 

rochas meta-ígneas e meta-sedimentares.  

A associação mineralógica característica desta unidade geológica define condições anatéticas de 

fácies anfibolíticas de alta pressão e alta temperatura. Posteriormente à sua formação, foi 

afectada por retrometamorfismo em algumas regiões, nomeadamente na de Angoche-Mocuba 

(Afonso e Marques, 1993). 
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O representante desta sequência é o Supergrupo de Nampula que engloba os Grupos de 

Namarrói, Nampula, Marrupa, Nairoto e Meluco (Afonso e Marques, 1993) (figura 2).  

 

 

Figura 2 – Distribuição dos conjuntos orogénicos Moçambicanos. (Afonso et. al., 1998). 
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O Grupo de Namarrói é uma unidade estrutural Moçambicana que em Mocuba-Licungo hospeda 

os pegmatitos (Afonso e Pinto, 2001). É constituído, essencialmente, por migmatitos gnáissicos 

com tendência granitóide, com intercalações de bandas de anfibolitos, quartzitos e fácies 

charnoquíticas e granulíticas interestratificadas nos migmatitos, e por granitos (Afonso et al., 

2001) monzoníticos porfiróides de jazida estratóide (Afonso et al., 1998).  

 

As rochas do Supergrupo de Nampula foram afectadas por duas fases de deformação do ciclo 

Moçambicano e, mais tarde, pela deformação do ciclo Panafricano (em Afonso et al., 1998). 

i. A deformação DM1 está materializada pela atitude do bandeamento dos migmatitos, com 

dobras abertas e apertadas de várias direcções.  

ii. A DM2 é manifestada pelo progressivo cisalhamento, de baixo para cima, na sequência 

litoestratigráfica. A foliação horizontal foi redobrada. As lineações de estiramento exibem 

direcções que variam entre E-W e NW-SE. As deformações Pan-africanas ocorrem com eixos de 

dobras com direcções NNE-SSW e E-W.  

 

 

III. ESTRUTURA DO CAMPO PEGMATÍTICO DO LICUNGO 

 

A área de estudo é constituída basicamente por corpos intrusivos de composição granítica a 

pegmatítica e diques doleríticos implantados em rochas metamórficas félsicas a máficas. 

Predominam ortognaisses mais ou menos anfibólicos a anfibolito e paragnaisses psamíticos a 

pelíticos. São rochas que resultam dum metamorfismo regional de alto grau.  

A carta geológica (figura 3) extraída da cobertura à escala 1:250000, mostra que a intrusão da 

maioria dos corpos pegmatíticos se deu em unidades geológicas constituídas, essencialmente, por 

gnaisses migmatíticos.  
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Figura 3 – Carta geológica da área de estudo. Adaptada da carta 1:250000 da folha 1637 de Errego 

(Direcção Nacional de Geologia, Moçambique). 

 

Independentemente da sua dimensão, a estrutura interna dos pegmatitos do Licungo é muito 

simples, mostrando bordos espessos de pegmatito gráfico, zonas intermédias pouco possantes 

ricas em pertite e núcleos de quartzo volumosos. As caixas são tabulares a lenticulares e muitas 

vezes concordantes com as estruturas envolventes mais penetrativas. Os corpos pegmatíticos do 

Ígaro, Mugulama, Melatube, Vila Maior, Murribane e Azul Mais têm orientação que varia entre 

NW-SE e NNW-SSE e os corpos de Vila Maior e Careca têm, tendencialmente, uma orientação 

análoga à das estruturas NNE-SSW (figura 4). 

As unidades de substituição interna são pouco desenvolvidas e limitam-se a expressar fenómenos 

de albitização, moscovitização e argilização pouco pervasivos, que afectam essencialmente as 

paragéneses da zona intermédia. Frequentemente, a mineralização berilífera dispõe-se ao longo 

de frentes de transição entre a zona intermédia e o núcleo de quartzo, irradiando daí para o 

interior do núcleo (Moiana et al., 2010). O corpo Vila Maior tem uma estrutura mais complexa 

com unidades de substituição mais volumosas, com albite sacaróide e micas mais ricas em Li.  

Legenda 

1- Gnaisse 

metapelítico e 

metapsamítico 

indiferenciado com 

rochas vulcânicas, 

félsicas e máficas. 

2- Gnaisse migmatítico 

granítico 

3 – Gnaisse 

ultramáfico 

4 - Gnaisse granítico 

ocelar 

5 – Milonitos e 

ortognaisses 

blastomiloníticos 

Jrdo – Dique dolerítico 
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Figura 4 – Morfologia e estrutura interna dos pegmatitos mais típicos. 

 

 

III.1. DIVISÃO ESTRUTURAL DO CAMPO PEGMATÍTICO 

No Campo pegmatitico de Licungo destacam-se dois domínios estruturais mais diferenciados 

com os quais a instalação dos pegmatitos está relacionada: domínios estruturais norte e sul 

(figura 5). 

 

III.1.1. Pegmatitos do Domínio Estrutural Norte  

No Domínio Norte predominam os pegmatitos de grandes dimensões, associados com a tectónica 

tangencial precoce. A evolução estrutural do Domínio Norte reflecte uma maior influência do 

deslocamento tangencial em carreamentos precoces (Dn). Estes acolheram pegmatitos de 

grandes dimensões, com geometria sub-horizontal ou sub-vertical, nas rupturas associadas à 

curvatura das frentes de cavalgamento. Estes pegmatitos são atravessados pela superfície Sn+2 

observável nas rochas encaixantes. A modificação da trajectória do esforço compressivo em 

            
          BBoorrddaadduurraa  ccoomm  ppeegg..  ggrrááffiiccoo  

            IInntteerrmmééddiiaa    ccoomm  FFKK  
            NNúúcclleeoo  ccoomm  qquuaarrttzzoo  
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episódio Dn+2 para um rumo aproximadamente E-W é responsável pela foliação mais 

penetrativa que se observa nas rochas encaixantes do Complexo de Nampula (Grupos de Mocuba 

e do Rio Molócuè) (Dias et al., 2008). 

Estão identificados neste domínio três grandes corpos pegmatíticos – Vila Maior, Ígaro e 

Mugulama. Os recursos base de materiais cerâmicos quartzo-feldspáticos são a potencialidade 

principal destes pegmatitos. As grandes massas de microclina e ortoclase de alta qualidade 

devem-se a uma incipiente fraccionação primária e ausência significativa de evolução tardia em 

“subsolidus”. Em Vila Maior, misturas feldspáticas sódicas mais ou menos enriquecidas em 

quartzo também podem ter especificações para aplicação cerâmica (Leal Gomes, 2009). 

 

 

Figura 5 – Estruturas geológicas e enquadramento estrutural dos fulcros pegmatíticos. 

 

 

   

  

Domínio Estrutural Norte 

  

  Domínio Estrutural Sul 

Azul 
+ 

DDoommíínniioo  EEssttrruuttuurraall  NNoorrttee  

DDoommíínniioo  EEssttrruuttuurraall  SSuull  
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III.1.2. Pegmatitos do Domínio Estrutural Sul  

No Domínio Sul, os pegmatitos situados na faixa Melatube-Vieira e zonas periféricas são tardios. 

As estruturas que acolheram estes pegmatitos induziram uma pequena espessura das caixas 

filonianas, um número muito grande de pequenos corpos individualizados e uma assinalável 

apetência à mineralização em água-marinha. 

O Domínio Sul é condicionado pelo corredor de cisalhamento sinestrógiro Melatube-Vieira, que 

trunca a Sul a imbricação de mantos e dobras. Os pegmatitos situam-se em sítios distensivos 

definidos em corredores de cisalhamento NNE-SSW estabelecidos em Dn+1 e muito em especial 

no cruzamento com o corredor Melatube-Vieira (NNW-SSE). Os filões são afectados em Dn+2 

por deslocamentos tangenciais expressos em carreamentos de muito baixo ângulo, que tendem 

posteriormente para desligamentos sinestrógiros com “boudinage”, segundo a direcção WNW-

ESE (Figura 4). Esta direcção está também expressa na foliação e nos planos axiais do 

dobramento observado no encaixante. A distensão Dn+2 (E-W) em zonas periféricas da faixa 

Melatube-Vieira foi responsável pela intrusão de corpos pegmatíticos WNW-ESE e ENE-WSW, 

cisalhados posteriormente em regime frágil (Dias et al., 2008).  

 

III.2. TIPOLOGIA DOS PEGMATITOS  

Passamos a analisar os fulcros pegmatíticos individuais para salientar as semelhanças e 

diferenças entre eles, particularmente do ponto de vista paragenético e dos recursos minerais de 

que dispõem.  

 

III.2.1. Igaro 

O pegmatito do Igaro é um corpo de grandes dimensões, portador de um zonamento 

caracterizado pela ocorrência dos minerais do grupo columbite-tantalite e intercrescimento 

gráfico entre quartzo e feldspatos na zona de bordadura. Grandes blocos de feldspatos pertíticos 

e quartzo constituem a zona intermédia. O núcleo quartzoso apresenta transição cromática 

abrupta, de leitoso ao róseo. Ocorrem, ainda, zonas de alteração mais ou menos albíticas e 

argílicas que podem ser consideradas unidades tardias (figura 6).  

Os berilos ocorrem na zona de transição entre os feldspatos e o núcleo de quartzo. São, em geral, 

de cor azul-clara e localmente azul-escura, transparentes a translúcidos, fracturados, com faces 

crstalinas bem desenvolvidas. As águas marinhas ocorrem como nódulos transparentes de berilo 
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de cor azul intensa dentro de cristais de berilo de qualidade industrial. 

 

Figura 6 – Estrutura interna do corpo pegmatítico do Ígaro. 

 

A petrografia em MOLT das porções granulares da bordadura revela maclas polissintéticas da 

albite e maclas em xadrez (periclina-albite) da microclina, cristais idiomórficos a subdiomórficos 

de granadas e coexistência de duas micas (moscovite e biotite). Há uma tendência de orientação 

preferencial dos diferentes grãos de micas ao longo de alinhamentos de fluxo.  

Para além do berilo e columbo-tantalite que constituem os minerais económicos deste pegmatito, 

Figueiredo de Barros e Martins Vicente (1963) registaram, ainda, a ocorrência de minerais 

acessórios como, euxenite-policrase, monazite, ilmenite e bismutite.  

 

A figura 7 mostra a orientação NW-SE do corpo Ígaro salientada por diferentes pontos de 

observação e de amostragem.   
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III.2.2. Vila Maior  

É um corpo de grandes dimensões, identificado por Dias e Leal Gomes (2006) como berilífero, 

de filiação NYF, e portador de mineralização Nb-Ta. Próximo do pegmatito Vila Maior, e para 

W, ocorrem pegmatitos de menores dimensões com feldspato amazonítico (ponto 8, figura 8). 

Está limitado a sul por um carreamento com direcção predominante WSW-ENE, que poderá ter 

sido a estrutura que veiculou a intrusão original. 

 

 

Figura 7 – Pontos de 

amostragem de feldspatos 

(vermelhos) e berilos (azuis) 

do Igaro. Os pontos amarelos 

correspondem aos locais onde 

ocorre intercrescimento 

gráfico quartzo-feldspato ou 

pequenos blocos de feldspato 

(imagem de Google.Earth, 

2010) 

 

Figura 8 – Pontos de 

amostragem dos feldspatos 

(vermelho) e berilos (azul) 

em Vila Maior (imagem de 

Google.Earth, 2010). 
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O pegmatito é zonado, com uma zona intermédia constituída por feldspatos intercrescidos com 

biotite e quartzo. A zona de bordadura é larga e composta de pegmatito gráfico (figura 9). O 

núcleo de quartzo apresenta ocasionais bolsas com cavidades miarolíticas parcialmente 

preenchidas por feldspatos e quartzo de segunda geração (figura 10). 

 

Figura 9 – Generalização do modelo estrutural e litológico do corpo pematítico de Vila Maior (Dias e 

Leal Gomes, 2006). 

 

A 200 m para E ocorre pegmatito meteorizado (argilizado) que inclui paragéneses mais 

evoluídas com quartzo-lepidolite-fedspato potássico (figura 10) e, localmente, columbite e berilo 

amarelo (pontos de amostragem 23, figura 8). Estas paragéneses denotam uma incipiente 

especialização LCT. A presença próxima de associações com gahnite expressa, de acordo com 

Simmonis et al. (2003), um reforço de aproximação à linhagem LCT.  
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As unidades de substituição mais frequentes são faixas greisenosas com moscovite por vezes 

grosseira e apresentam uma localizaçao controlada por estruturas frágeis sobrepostas (Dias e 

Leal Gomes, 2006).  

 

  

A B 

Figura 10 – Unidades internas dos pegmatitos de Vila Maior. A – bolsada com raras cavidades 

miarolíticas, constituída por microclina, quartzo e mica em pegmatito NYF; B – lepidolite indicativa de 

uma especialização LCT incipiente.  

 

As formações encaixantes mais correntes, a N do carreamento principal, são gneissico-

anfibólicas ou anfibolíticas bandadas e a S são paragneissicas com magnetite (figura 9 atrás).  

 

III.2.3. Mugulama 

O pegmatito de Mugulama é um corpo de grandes dimensões com nióbio-tantalatos que ocorrem 

na zona intermédia em associação com os feldspatos potássicos. Na zona de bordadura 

predomina o pegmatito gráfico. Destaca-se a ocorrência local de unidades quartzo-biotíticas. O 

núcleo é muito volumoso e é constituído por enormes blocos de quartzo leitoso a hialino. 

Os berilos de Mugulama amostrados na corta principal são verde-azulados muito fracturados e 

opacificados. Os feldspatos têm uma cor tendencialmente branca na parte ocidental e rósea, por 

vezes enrubescida na parte oriental (figura 11).  
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III.2.4. Melatube-Murribane-Virginia 

Estes três corpos, geograficamente próximos, têm dimensões similares e situam-se no Domínio 

Estrutural Sul. Foram afectados por deformação expressa como “boudinage” e laminação 

tangencial. Apesar da proximidade geográfica, registam-se diferenças no que respeita aos 

processos pós-magmáticos. Murribane e Virginia apresentam argilização e metassomatismo dos 

feldspatos (epissienitização e presença de feldspatos rubros cavernosos) que contrasta com a 

moscovitização, zinwalditização e albitização com minerais acessórios de Bi, Nb e Ta que são 

mais típicos de Melatube. 

O “boudin” de Murribane apresenta grandes blocos de quartzo incluídos directamente no 

pegmatito gráfico, que também apresenta moscovite e granadas (figura 12). 

Os berilos azuis-claros de Murrribane ocorrem em blocos de feldspato cinzentos, nas porções 

mais internas do pegmatito. Aqui observam-se, igualmente, blocos de quartzo hialino e 

feldspatos enrubescidos. 

 

 

Figura 11 – 

Pontos de 

amostragem dos 

berilos (azul) e 

feldspatos 

(vermelho) em 

Mugulama 

(imagem de 

Google.Earth, 

2010). 
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O pegmatito de Melatube tem uma morfologia em rosório de “boudins” (figura 13) orientados na 

direcção WNW-ESE, subconcordantes com a foliação regional NW-SE, a mais penetrativa da 

evolução tectono-metamórfica entre tardi-Kibariano e Panafricano (Dias et al., 2006). Os 

“boudins” são zonados com bordaduras espessas de pegmatito gráfico com biotite e granada; 

zona intermédia com grandes blocos de pertite, muito raramente amazonítica, e núcleos de 

quartzo maciço (figura 13).  

 

Figura 13 – Estrutura interna e orientação do corpo pegmatítico de Melatube. 

Murribane – “boudinage” 

Figura 12 – Morfologia e 

desmembramento tangencial de um dos 

“boudins” de Murribane.  

 



 32 

 

Neste conjunto, os berilos são azuis, mas têm uma grande amplitude de variação de tonalidades. 

Ocorrem na interface entre quartzo e feldspatos, os cristais de maiores dimensões e no interior do 

quartzo nuclear, os cristais menores.  

Na generalidade, a rocha enxaixante é gnáissico-anfibólica, por vezes anfibólica. 

 

Na figura 14 estão projectados os pontos de amostragem dos berilos, feldspatos e nióbio-

tantalatos obtidos neste conjunto de pegmatítos “boudinados”. 

 

 

 

 

III.2.5. Azul Mais 

O pegmatito de Azul Mais encontra-se instalado em rochas encaixantes gnáissico-anfibólicas e 

ortognáissicas e foi intersectado em diferentes pontos próximos uns dos outros. A diferenciação 

dos granitóides encaixantes (ortognaisses) pode estar relacionada com a génese dos pegmatitos 

desta zona.  

O zonamento interno não é claro. Feldspatos cremes pertíticos contêm berilo azul intenso 

transparente a translúcido. Ao quartzo encontram-se associadas, localmente, algumas 

columbites-tantalites. 

Figura 14 – Pontos de 

amostragem dos berilos 

(azul), feldspatos 

(vermelho e amarelo), e 

nióbio-tantalatos (preto) 

em Melatube, Virgínia, 

Murribane, Azul Mais, 

Bismuto e Vieira 

(imagem de 

Google.Earth, 2010). 
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Uma deformação provavelmente relacionada com a génese dos “boudins” de Melatube-

Murribane, está expressa por blastomilonitização observável no corpo Azul Mais (figura 15). 

 

 

Figura 15 – Textura blastomilonítica a afectar as segregações venulares em Azul Mais. 

 

É frequente a ocorrência de concentrações de minerais máficos no encaixante tais como: clorite, 

biotite, piroxena e anfíbolas (hornblenda) em Azul Mais.  

De referir que a designação do local Azul Mais resulta da cor mais intensa do azul que se 

observa nas águas-marinhas deste pegmatito. 

 

III.2.6. Bismuto e Vieira 

Entre Bismuto e Vieira ocorrem pegmatitos de estrutura interna zonada simples, sem minerais de 

Li. Nota-se sempre a presença de quartzo, mas não se reconhece um núcleo perfeitamente 

diferenciado. O feldspato é muito abundante, geralmente maciço e de tonalidade branca ou rósea, 

constituindo concentrações não diferenciadas em zonas. A moscovite é abundante em todos os 

pegmatitos, mas, também, não obedece a nenhuma regra de distribuição.  

 

Em especial, o pegmatito Vieira encontra-se dobrado em dúctil de forma concordante com o 

último episódio dos dobramentos polifásicos que se observam nos gnaisses migmatíticos 

encaixantes. Nos migmatitos destacam-se grandes dobras deitadas com o plano axial de 

orientação N-S. Estes eventos deformacionais são anteriores à intrusão dos pegmatitos que se 
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instalaram ao longo de planos de falhas de deslocamento tangencial e, localmente, em núcleos de 

dobra. Os pegmatitos apenas foram afectados pelos últimos episódios deformacionais (figura 

16). 

A localização Bismuto deve o nome à anormal concentração de bismutite e alguns Nb-tantalatos 

junto das porções mais quartzosas do pegmatito. 

  

A B 

Figura 16 – Estrutura dos pegmatitos em Vieira. A- pegmatito em filão colocado numa zona de fractura 

de migmatito dobrado. B - zona de contacto entre gnaisse migmatítico (canto inferior direito) e aplito 

(em cima), este último com mineralização acessória disseminada. 

 

Em lâminas delgadas dos feldspatos observa-se uma orientação preferencial das biotites paralela 

aos planos de maclas de albite. Em outras lâminas de feldspatos verifica-se uma dispersão de 

micas em secções minúsculas. As micas de maior tamanho em MOLT mostram coronas 

reaccionais que revelam o seu estado de desequilíbrio químico (automorfismo incipiente).  

 

III.2.7. Careca e Scheelite 

São corpos de dimensões muito contrastantes, localizados na fronteira E da área de estudo 

(amostragem na parte central dos fulcros em figura 1 atrás). 

O pegmatito de Scheelite é homogéneo e muito meteorizado. Observa-se algum feldspato creme, 

apenas micropertítico, e predomina o quartzo hialino a leitoso. Entre os minerais acessórios a 

destacar inclui-se o berilo de tonalidade azul clara a verde. 

Em rochas encaixantes calcossilitadas muito ricas em epídoto e granada grossulária observa-se 

abundante scheelite, que deu o nome a este fulcro. 
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O rio que atravessa o afloramento do pegmatito Careca, criou um talude em que se observa uma 

zona de feldspato com cerca de 6 m de altura e 15 m de comprimento. Corresponde a uma zona 

intermédia com possança estruturada em mais de 20 m. Os feldspatos têm uma cor que varia 

entre branca e creme, com pertitização macroscópica e aspecto vítreo. O quartzo varia entre 

hialino e leitoso. 

Texturas em xadrez, correspondentes à associações de geminações periclina-albite, sugerem que 

o feldspato em questão é a microclina. Secções de granadas são, igualmente, evidentes. 

 

III.2.8. Munhamade e Pompisco 

Estes dois pegmatitos situam-se no domínio Lugela a ocidente do Rio Licungo. 

A Mina de Pompisco (localizada a 10 km a NW do Igaro) mostra pegmatitos com grandes 

núcleos de quartzo hialino que transita lateralmente para o róseo. Na zona intermédia é 

constituída pela associação feldspato-K+quartzo+lepidolite. Na bordadura observa-se pegmatito 

com textura gráfica. A presença de mica de Li indica uma tendência para a feição paragenética 

LCT, por parte da fraccionação primária. 

 

O corpo pegmatítico de Munhamade é lenticular, tem orientação NW-SE e está instalado em 

rochas encaixantes ortognaissicas. Tem zonamento indistinto, mas apresenta uma unidade 

feldspática de cerca de 2 m de espessura virtual (vista em trincheira), que transita lateralmente 

para uma associação quartzo+microclina biotite. Ocorrem berilos, tanto como cristais de 

pequenas dimensões (estendendo-se desde o feldspato até ao quartzo) como em cristais gigantes 

muito fracturados (> 140 kg), na interface entre feldspato e quartzo. Nos cristais de berilos 

maiores nota-se uma coloração azul celeste nublada, que contrasta com a cor azul intensa de 

nódulos de tendência gemológica que ocorrem no interior. Essa tendência gemológica é 

penalizada pela elevada densidade da rede de fracturas.  

O quartzo leitoso aparece localmente em associação com moscovite e quartzo ametista. 

 

A tabela 2 sintetiza a distribuição dos minerais principais e acessórios dos pegmatitos do 

Licungo.  
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Tabela 2 – Mineralização principal e acessória de alguns pegmatitos mais paradigmáticos do Licungo (Figueiredo de 

Barros e Martins Vicente, 1963; Dias e Leal Gomes, 2006 e Leal Gomes et. al., 2008). 

Ocorrências Minerais essenciais e 

mineralizações típicas 

Minerais acessórios e variedades raras de minerais 

essenciais 

Vila Maior Quartzo > pertite > albite, berilo 

industrial  

Monazite, xenotima, brabantite, samarskyte, betafite, 

alanite, fersmite, fergusonite, aeshynite, wodginite, 

rynnersonite, columbite - tantalite, Ti – ixiolite, 

pirocloro, U, Pb - microlite, cheralite, amazonite. 

Mugulama Quartzo >> pertite > albite, berilo Magnetite, ilmenite, rútilo, granada (Mn-almandina), 

quartzo óptico. 

Ígaro Quartzo > pertite >> albite, berilo 

industrial e gema 

Columbite-tantalite, euxenite-policrase, monazite, 

cheralite, ilmenite e bismutite, F-apatite, amazonite. 

Melatube Quartzo > pertite >> albite, berilo 

azul escuro, bismutinite, molibdenite 

e bismutite 

Água marinha, struverite, tantalite, microlite, Fe-

columbite, monazite, xenotima, F-apatite, alanite, 

fenakite, bertrandite, “sunstone”. 

Murribane Quartzo < microclina << albite, 

magnetite 

Cheralite, monazite, xenotima, ilmenite, rútilo, 

granada, pistacite. 

Bismuto Quartzo < pertite > albite, bismutite Berilo, cheralite, monazite, xenotima, ilmenite, 

ilmenorútilo, columbo-tantalite. 

Vieira Quartzo > pertite >> albite, berilo 

azul escuro gema 

Zircão, monazite, xenotima, ilmenite, rútilo. 

Azul Mais Quartzo > pertite >> albite, berilo 

azul escuro gema 

Zircão, monazite, xenotima. 

Careca Quartzo << pertite >> albite Euclase 

Lugela Quartzo > feldspato >> albite, berilo 

industrial 

Ilmenite, “schorl”. 

 

 

III.3. CRONOLOGIA RELATIVA DE IMPLANTAÇÃO DOS PEGMATITOS  

A idade dos pegmatitos de Mocuba não foi determinada, mas sugerimos que sejam de idade Pan-

Africana recorrendo às evidências de campo relativas à sua implantação no contexto da 

deformação progressiva regional e correspondente interpretação cinemática. Os elementos 

estruturais descritos para o Licungo (figura 5 atrás), e a evolução cinemática que acolhe a 

intrusão dos pegmatitos são análogos aos referidos em Küster (2009) como sendo Pan-Africanos. 
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Kusky et al. (2003) enquadraram o Cinturão Moçambicano dentro da Orogenia Oriental Africana 

que engloba para além do Moçambicano, o escudo Arábia-Núbia e consideraram que o evento 

tectono-termal Pan-Africano no Cinturão Moçambicano fora contemporâneo com o 

magmatismo, metamorfismo e deformação no escudo da Arábia-Núbia situado no nordeste 

Africano (figura 17). A diferença em termos litológicos e grau de metamorfismo dos dois 

cinturões está relacionada, provavelmente, com o grau de exumação. A Cadeia Moçambicana, 

sendo menos exposta, mostra metamorfismo de mais baixo grau. 

Várias datações foram efectuadas aos pegmatitos peraluminosos de carácter LCT, hospedados 

em rochas ultrabásicas do Neoproterozóico, em Kenticha, no Sul da Etiópia (Küster et al., 2009). 

A média da idade da intrusão dos pegmatitos é de cerca de 530 Ma. 

Saleh (2007) identificou diques pegmatíticos relacionados com biotites e biotites com moscovite, 

no Egipto, como sendo de idade Pan-Africana Superior, com aproximadamente 600 Ma. 

No mesmo contexto, e de acordo com Pinna (1995), as estruturas Pan-Africanas principais 

mostram as seguintes tendências azimutais:  

i) Estruturas NNE com vergência para NNW (deformação tangencial), e estruturas NW 

transpressivas, com vergência para S, capazes de acolher diferenciados como os 

graníticos residuais; e 

ii) Dobras com orientação ENE e zonas de cavalgamento com vergência para S 

(Orogenia Luriana). 

 

Ainda, de acordo com o mesmo autor, estas estruturas estão relacionadas com a compressão 

regional intracontinental N-NW. 
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Figura 17 – Localização espacial da Orogenia Oriental Africana (Kusky et al., 2003). 

 

Determinações das idades dos pegmatitos de Alto Ligonha, a cerca de 300 km a norte do 

Licungo, através de Sr/Rb das lepidolites, por Jamieson (1983), indicam que a sua intrusão 

decorreu em média há 530 Ma. 

 

 

IV. FASES MINERALÓGICAS TIPOMÓRFICAS 

 

Berilos, nióbio-tantalatos, granadas e feldspatos são aqui considerados minerais tipomórficos da 

evolução interna dos pegmatitos, úteis como guias para a localização de águas-marinhas “true 

blue”.  

A análise dos feldspatos é conveniente devido à sua presença em todos os fulcros pegmatíticos e 

dada a favorabilidade da sua estrutura para acolher diferentes elementos menores e vestigiais, 

indicadores de processos evolutivos e mineralizações em pegmatitos.  
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Os nióbio-tantalatos seriam também adequados, dado que admitem uma grande variabilidade 

composicional correlacionável com a evolução paragenética, porém, não ocorrem em todos os 

fulcros, nem são tão abundantes. 

 

IV.1. CARACTERÍSTICAS GERAIS 

Passamos a descrever as concepções genéricas básicas relativas aos minerais tipomórficos 

analisados, dando primazia à sua composição química e estrutura atómica. 

 

IV.1.1. Berilo 

O berilo é um silicato de Al e Be expresso pela fórmula simplificada Be3Al2Si6O18. Vários 

elementos menores e em traço entram na estrutura a substituir Be e Al. Schaller et al. (1962) 

propôs a fórmula geral R
1+

 Be3 R
3+

 R
2+

Si6O18 onde R
1+

 = Na, K, Cs, Rb; R
3+

 = Al, Fe, Cr, Sc e 

R
2+

 = Fe, Mn, Mg.  

Na e Li substituem facilmente ao Be, o mesmo não acontecendo em relação ao K e Cs e Rb que 

têm maiores raios iónicos e, portanto, são alojados nos canais hexagonais dos anéis. Para além 

dos elementos maiores e menores referidos, são comuns os elementos traço tais como: Fe, Mg, 

Mn, Ti, V, Cr, P, Ba, Zr, Sr, Sc, Zn e Ca (Deer et al., 1992).  

 

IV.1.1.1. Estrutura Atómica 

Os berilos são caracterizados por anéis hexagonais de tetraedros Si-O, que se encontram em 

planos paralelos a (0001) (Aurisicchio et al., 1986), formando colunas ocas paralelas ao eixo c 

do cristal (figura 18). Cada tetraedro de Si, que constitui os anéis, compartilha dois átomos de 

oxigénio com os tetraedros vizinhos dentro do anel hexagonal. Os átomos de Al e Be localizam-

se, alternadamente, entre os anéis, sendo cada Al coordenado por um grupo octaédrico de seis 

átomos de oxigénio e cada Be rodeado de quatro átomos de oxigénio que se agrupam formando 

um tetraedro distorcido. Nestas posições, ligam os oxigénios de anéis Si6O18 vizinhos, lateral e 

verticalmente (Deer, 1992 e Polli et al., 2006). 

Os alcalis geralmente localizam-se nos canais e a sua presença resulta da necessidade do 

balanceamento da deficiência em cargas positivas que resulta da substituição de Be e Al por 

catiões de relativamente menor carga (Aurisicchio et al, 1986). As moléculas da água 

encontram-se igualmente presentes nos canais hexagonais dos berilos orientadas ou 
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perpendicularmente ao eixo z (tipo I) ou com o eixo de simetria paralelo ao eixo hexagonal dos z 

(tipo II). Na, Cs e H2O são comuns nos canais e localizam-se em dois locais cristalográficos 

distintos: em (00
4

1
) também designada posição 2a e em (000) também designada posição 2b, 

situada no centro do plano dos anéis hexagonais. As moléculas de água e os iões de maior raio 

iónico (K, Cs e Rb) localizam-se na posição 2a enquanto que os de menor raio, principalmente o 

Na, situam-se na posição 2b (Aurisicchio et al, 1986).  

As figuras 18 e 19 mostram a estrutura do berilo, em posição normal aos eixos b e c 

respectivamente, onde se podem observar os planos de reflexão que contém os anéis hexagonais 

incluindo os alcalis, a alternância entre os alcalis e as moléculas de água nos canais, os eixos de 

rotação hexagonais situados nos canais e, ainda, os ternários e binários paralelos ao eixo 

cristalográfico c.  

 

 

 

Figura 19 – Estrutura do berilo em 

vista normal ao eixo cristalográfico c 

(Aurisicchio et al., 1988). 

 

Figura 18 – Estrutura atómica do berilo. 

Modificado de Aurisicchio et al. (1988). 
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IV.1.1.2. Parâmetros da Malha e Classificação dos Berilos 

Aurisicchio et al. (1986) referem que o efeito das substituições de Be nos espaços tetraédricos 

principalmente pelo Li, e de Al nos octaédricos principalmente pelos iões divalentes, se reflecte 

na dimensão dos parâmetros da malha e, portanto, o berilo pode ser dividido em três séries de 

acordo com o valor da razão c0/a0: 

 Octaédrica – quando a substituição de Al por iões divalentes representa a principal 

substituição isomórfica. Neste caso a razão c0/a0 varia de 0.991-0.996; 

 Tetraédrica – quando a principal substituição envolve a entrada de Li nos espaços de Be. 

Para esta série considera-se uma razão c0/a0 que varia de 0.999-1.003; 

 Normal – Inclui os berilos onde as substituições de Al e Be ocorrem conjuntamente e de 

uma forma limitada. A razão c0/a0 varia de 0.997 a 0.998. 

O aumento do coeficiente de compressibilidade é maior para a substituição tetraédrica Li-Be do 

que para a octaédrica Fe-Al ou Mg-Al e por isso o aumento da pressão favorece a entrada do Li 

na estrutura. O estudo sobre a expansão térmica de berilo puro mostra que o parâmetro da malha 

a0 expande com o aumento da temperatura. c0 tem o valor mínimo por volta de 300ºC 

(Aurisicchio et al., 1986). O parâmetro c0 está directamente relacionado com o tamanho do 

tetraedro de Be e, portanto, com o conteúdo de Li em sua substituição (Filho et al., 1973 e 

Aurisicchio et al., 1986).  

Manier-Glavinaz et al. (1989) demonstraram experimentalmente que os berilos naturais ricos em 

alcalis quando expostos a um ambiente de elevada temperatura e de baixo pH, sofriam a 

lixiviação dos alcalis, processo que envolve a troca catiónica H
+

solução = (Na+, Li+, Cs
+
)berilo. Esta 

reacção foi atingida pelo processo de dissolução-recristalização que resultou na diminuição dos 

parâmetros de malha a e c (este último mais afectado que o primeiro) com a lixiviação dos 

alcalis. A remoção dos alcalis cria uma deficiência de carga e ligações insaturadas com os 

átomos de oxigénio, superada pela entrada de hidrogeniões que vão combinar com os oxigénios.  

 

IV.1.1.3. Cor dos Berilos 

As cores das variedades de berilo são devidas a mudanças de configuração estrutural ao nível dos 

centros cromóforos, induzidas por incorporações de elementos químicos ou iões que 

normalmente estão localizados em ambientes substitucionais, intersticiais ou em sítios estruturais 
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vazios, os quais se localizam nos canais e em vazios estruturais. São exemplos de cromóforos de 

berilos os seguintes iões: Cr
3+,

 Fe
2+

, Fe
3+

, Mn
2+

, Mn
3+

 e V
5+ 

(Polli et al., 2006). 

 A água-marinha deve a sua cor azul à presença de iões Fe
2+

 e Fe
3+

; 

 A bixbite deve a sua cor vermelha ao ião Mn
3+

; 

 A esmeralda é verde devido a presença de iões Cr
3+

 e V
5+ 

;  

 O heliodoro é amarelo devido aos elevados teores de Fe
3+

;  

 A morganite é rósea devido à concentração de iões Mn
2+

. 

Polli et al. (2006), usando dados das análises químicas para a percepção da origem das cores do 

berilo, concluem que os metais alcalinos Na, Rb e Cs têm correlação directa com as cores das 

variedades do berilo, particularmente morganite, água-marinha e goshenite, e que a concentração 

média de Na decresce segundo a ordem, morganite, goshenite, água-marinha e heliodoro. 

 

IV.1.2. Feldspatos 

O grupo dos feldspatos pode ser representado pela fórmula mínima geral MT4O8, em que os 

sítios T são ocupados por Si e Al, e eventualmente por quantidades vestigiais de Fe
3+

 e, mais 

raramente, Ti, P, B
3+ 

e Ga
3+

 e os sítios M são ocupados por metais alcalinos K e Na (raramente 

Rb e NH4) ou alcalino-terrosos Ca (incluindo Sr e Ba e, mais raramente, Eu e Pb).  

A composição química da maioria dos feldspatos naturais pode ser expressa através de soluções 

sólidas substitucionais no sistema ternário definido pelos membros finais, anortite (“An” = 

CaAl2Si2O8), albite (“Ab” = NaAlSi3O8) e feldspato potássico (“Or” = KAlSi3O8). Os termos 

com composições intermediárias entre Or e Ab, relacionados entre si pela substituição catiónica 

simples Na
+1

 – K
+1

, constituem a série dos feldspatos alcalinos [sanidina, ortoclase, microclina, 

anortoclase, albite (An < 5 % molecular)]. Os feldspatos com composições entre Ab e An, 

relacionados através das substituições catiónicas acopladas Na
+1

+Si
4+

 – Ca
2+

+Al
3+

, constituem a 

série das plagioclases, designadas (de acordo com a sua percentagem em anortite) como albite, 

oligoclase, andesina, labradorite, bytownite e anortite. 

 

IV.1.2.1. Estrutura cristalina  

A estrutura cristalina dos feldspatos é constituída por um arranjo tridimensional de 

aluminossilicatos cujos interstícios são ocupados por átomos de metais alcalinos e alcalinos 

terrosos. Cada átomo de oxigénio constitui um vértice entre dois tetraedros, sendo cada tetraedro 
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centrado, ou por átomos de silício, ou de alumínio, em posições denominadas T. Cada silício 

encontra-se em equilíbrio electrostático com os seus quatro oxigénios, porém o átomo central de 

alumínio encontra-se em desequilíbrio de uma carga. O balanço é alcançado com a entrada de 

átomos de maior raio nas posições designadas M (Smith, 1974).  

A estrutura da sanidina é constituída por cadeias contínuas de tetraedros (Si,Al)O4 que se ligam 

formando anéis de quatro tetraedros. Os anéis horizontais sucessivos de uma cadeia estão 

relacionados por planos verticais de deslizamento (reflexão em (010) e translação de a/2) 

passando pelos seus centros. O esqueleto tridimensional resultante tem grandes interstícios que 

são ocupados por iões K, situando-se nos planos de reflexão e aproximadamente à meia distância 

entre os eixos binários horizontais coordenados por nove oxigénios (figura 20). Os átomos AlSi3 

estão desordenados e a configuração da rede cristalina é mantida pelos átomos de K.  

 

 

 

 

A microclina é a forma dos feldspatos de mais baixa temperatura e tem uma simetria triclínica. 

Por consequência, a sua malha não possui os planos e os eixos de simetria dos feldspatos 

monoclínicos, e em virtude desta perda de simetria, há quatro posições distintas dos tetraedros 

T1(0), T1(m), T2(0) e T2(m) em vez de apenas duas T1 e T2 dos feldspatos monoclínicos (Deer, 

1992). A figura 21 representa a estrutura da albite, que embora difiram pormenores estruturais, a 

designação e a localização aproximada dos átomos é também válida para a microclina (com a 

substituição de Na por K).  

Figura 20 – Projecção da sanidina em 

001 (modificado de Gualtieri, 2000). 
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IV.1.2.2. Soluções Sólidas e Exsoluções  

O grau de solução sólida entre K e Na em feldspatos alcalinos varia, fundamentalmente, com a 

temperatura.  

 

A série de feldspatos alcalinos de alta temperatura (albite de alta temperatura - sanidina de alta 

temperatura) corresponde a uma solução sólida completa, quer os membros ricos em sódio sejam 

monoclínicos (monalbite) ou triclínicos (albite de alta temperatura) (Deer, 1966). Estes 

feldspatos nos quais se realiza uma solução sólida completa são designados homogéneos (figura 

22). 

 

Figura 21 – Estrutura atómica da 

microclina (modificado de Blasi et 

al, 1987). 

 

Figura 22 – Diagrama de temperatura e composição 

da série entre feldspatos sódicos e potássicos. MA = 

monalbite; AAT = Albite de alta Tº; AI= Albite 

intermédia; ABT=Albite de baixa Tº; SAT=sanidina de 

alta Tº; SBT=sanidina de baixa Tº; MI = microclina 

intermédia; MBT= microclina de baixa Tº e 

SLT=solvus sem tensões.  
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Na série albite de alta temperatura - sanidina parece existir imiscibilidade entre as fases ricas em 

K e em Na em composições intermédias (Or25-Or60) (figura 22). A modificação da simetria de 

monoclínica para a triclínica nas albites e de triclínica para a monoclínica na fase potássica 

divide a série em anortoclase e sanidina. A imiscibilidade nesse intervalo ocorre numa escala 

muito fina, produzindo criptopertites de anortoclase e sanidina. A geminação em xadrez da 

anortoclase, observada em MOLT, sugere que ela tenha cristalizado inicialmente com simetria 

monoclínica e, subsequentemente se tenha tornado triclínica por arrefecimento (Deer, 1966).   

 

A cristalização da série albite de baixa temperatura – microclina (ou ortoclase) realiza-se abaixo 

da temperatura das criptopertites. Nessas baixas temperaturas o campo da imiscibilidade é maior, 

pelo que se formam as micropertites ou pertites. As texturas mais grosseiras são produzidas pela 

influência dos fluidos a temperaturas relativamente baixas (Deer, 1966). Feldspatos deste tipo 

são designados ordenados. 

 

IV.1.2.3. Pertites 

Pertite é o termo usado para se referir às interlaminações de feldspatos potássicos e albite. 

Os feldspatos alcalinos, que se formam inicialmente a elevadas temperaturas, podem incorporar, 

na sua estrutura, variadas composições de óxidos alcalinos e alcalinos terrosos. Quando a 

temperatura diminui e os feldspatos se transformam da forma monoclínica de alta temperatura 

para a triclínica, ordenada e de baixa temperatura, a imiscibilidade de certos componentes 

químicos começa, já que a estrutura ordenada não mais acomoda os iões antes incorporados 

(figura 23).  

A estrutura da exsolução consiste de bandas mais ou menos alinhadas ou traços com domínios de 

feldspatos ricos em sódio alojados em feldspatos ricos em potássio. Na pertite a plagioclase 

sódica encontra-se enclausurada em menor proporção em relação ao feldspato potássico, 

enquanto que na antipertite acontece o contrário, isto é, o feldspato potássico encontra-se alojado 

em plagioclase sódica. O termo mesopertite é aplicado quando não há predominância relativa de 

uma fase potássica ou sódica (Smith, 1974). 



 46 

 

Figura 23 – Projecção dos campos de estabilidade de feldspatos de alta temperatura (a) e baixa 

temperatura (b) em diagramas ternários Ab-An-Or (Deer, 1966).  

 

As microestruturas de exsolução nos feldspatos alcalinos têm uma grande diversidade 

morfológica que reflecte a composição global, a história termal e deformacional dos cristais. A 

interacção entre os feldspatos e os fluidos aquosos pode produzir alterações significativas nas 

texturas da exsolução (Brown e Parsons, 1984). A exsolução começa com texturas lamelares 

muito finas, que em seguida aumentam para várias escalas, dependendo das condições de 

arrefecimento (Smith, 1974; Brown e Parsons, 1984).  

Nos feldspatos alcalinos os processos de exsolução de Na e K, e do ordenamento de Al e Si, 

desenvolvem-se duma forma independente entre si, o mesmo não se verificando para o caso das 

plagioclases, onde os catiões M e T não migram duma forma independente uma da outra. Deve 

haver uma ligação entre Na-Si e Ca-Al que garanta a preservação do equilíbrio electrostático 

(Androne et al., 1986). 

As pertites podem ser classificadas, segundo o seu tamanho em: 

i. Macropertites – bandas de espessura >0.05 mm, e portanto, visíveis em amostras de mão. 

ii. Micropertites – pertites visíveis em microscópio óptico, de espessura <0.05 mm.  

iii. Criptopertites – não se distinguem em MOLT. Só são reconhecíveis através da difracção dos 

raios X, microscópio electrónico ou simplesmente pela observação da iridiscência.  
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IV.1.2.4. Triclinicidade  

O grau de afastamento da simetria dos feldspatos potássicos relativamente à simetria 

monoclínica é denominado triclinicidade ou obliquidade (Deer, 1966). 

Goldschmidt e Laves (1954) sugeriram uma expressão matemática para a determinação da 

triclinicidade através da diferença das distâncias inter-reticulares dos planos de reflexão (131) e 

(13 1) expressas em Å, multiplicada pela constante empírica 12.5, segundo a expressão (1). Esta 

diferença angular é, não somente a medida da triclinicidade que se supõe depender da 

distribuição do Al/Si, mas também uma medida do grau da ordem (Lopes Nunes, 1973). 

 

                                                          ∆ = 12.5 [d(131) – d(1 3 1)]                                         (1) 

 

Os dados respeitantes ao ordenamento podem ser obtidos directamente a partir das distâncias 

inter-atómicas ou das ocupações das distâncias interatómicas determinadas por difração dos raios 

X ou do fluxo neutrónico, ou ainda em casos especiais, por métodos tais como ressonância 

magnética nuclear ou espectroscopia de infravermelhos (Deer, 1966). 

 

A triclinicidade varia entre 0 e 1, de tal modo que, uma microclina com um máximo de 

triclinicidade terá um valor ∆ igual a 1, que corresponde a uma separação máxima entre os dois 

picos igual a 0.08 Å. Com o aumento da desordem estrutural, a triclinicidade diminui até atingir 

um valor 0, correspondente à estrutura da sanidina que tem simetria monoclínica.  

Apesar da simplicidade do método, registam-se alguns inconvenientes como, a dificuldade de 

localização dos planos (131) e (13 1) para ∆<0.5 e a sobreposição de picos (13 1) da albite e da 

microclina quando se trata de feldspatos pertíticos. Quando a ortoclase estiver presente o seu 

pico (131) pode ser confundido com o da microclina (Lopes Nunes, 1973). 

 

Os picos de difractometria e de referência indexáveis para o cálculo da obliquidade estão 

representados na tabela. Os afastamentos relativamente a estes valores determinam as variações 

da triclinicidade. 
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Tabela 3 – Distâncias inter-reticulares de diferentes planos de reflexão dos feldspatos (em Lopes Nunes, 1973). 

Fase mineral Distância inter-reticular (Å) Plano de reflexão 

Microclina 3.037 (131) 

2.960 
(1 3 1)  

2.911 (022) 

Albite 2.964 
(1 3 1)  

2.930 
(02 2 ) 

Ortoclase 2.991 (131) 

 

Os factores que controlam a triclinicidade em rochas naturais são variáveis, mas destacam-se a 

temperatura de formação ou de recristalização, a taxa do arrefecimento das rochas e actividade 

de fluidos hidrotermais (Collerson, 1976 e Kano, 2004). Martin (1969) referiu que existia uma 

forte relação entre a razão Al/(K+Na) da fase fluida e o grau do ordenamento dos feldspatos. 

Baixa razão Al/(K+Na) favorece o ordenamento e elevada razão Al/(K+Na)  impede o 

ordenamento.   

A inversão do feldspato triclínico em seu polimorfo monoclínico em ambiente hidrotermal 

realiza-se em torno de 525ºC (Goldsmith e Laves, 1954), e é acompanhada pelo desenvolvimento 

de uma geminação combinada entre periclina e albite, que em MOLT se expressa como uma 

textura em xadrez. Nestas comdições pode, também, surgir uma fase intermédia entre a sanidina 

e a microclina – a ortoclase – que é mais típica de evolução em condições anidras e a 

temperatura mais elevada. 

 

IV.1.3. Nióbio-Tantalatos 

Os minerais de Ta e Nb são importantes indicadores da evolução interna de pegmatitos graníticos 

portadores de elementos raros, e portanto, auxiliam a percepção da sua petrogénese, 

considerando que as razões Ta/(Ta+Nb) e Mn/(Mn+Fe), em apfu, tendem a aumentar com o 

aumento do grau da evolução magmática. A estabilidade dessas razões é preservada na fusão até 

aos últimos estágios de cristalização, e quebra-se quando se inicia a cristalização de Mn-

tantalites e óxidos hidratados e hidroxilados como as microlites (Černý, 1992).   

O magma félsico granítico residual enriquecido em metais raros, durante o afastamento 

relativamente às fontes magmáticas originais, fica primeiro saturado em berilo e depois em 
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espodumena, enquanto a cristalização decorre (Trueman e Cerny, 1982). Acompanhando esta 

tendência geral, a fraccionação de Fe e Nb é anterior à de Mn e Ta. 

 

IV.1.3.1. Grupo de columbite-Tantalite 

Os minerais ortorrômbicos deste grupo têm a fórmula geral AB2O6, onde A = Fe, Mn, Mg; B= 

Nb, Ta com frequente presença de constituintes vestigiais tais como, Fe
3+

, Sc, Ti, Sn e W.  

As principais tendências de substituições iónicas isovalentes envolvem a troca Fe-Mn no sítio A 

e Ta-Nb no sítio B. Resultam os seguintes extremos composicionais que ocorrem na natureza 

(Černý e Ercit, 1989): 

Ferrocolumbite     -      FeNb2O6 

Manganocolumbite  -  MnNb2O6 

Magnocolumbite    -    MgNb2O6 

Manganotantalite   -    MnTa2O6 

 

O extremo composicional FeTa2O6 é tetragonal e consitui a série das tapiolites (Černy e Ercit, 

1989). 

Columbite-tantalite é o mineral mais comum entre os minerais de Nb e Ta. Ocorre, geralmente, 

como uma fase primária que pode ser substituída pelas fases minerais posteriores, tais como 

microlite e fersmite em pegmatitos graníticos ou pode aparecer como produto de substituição de 

minerais anteriores como o pirocloro (Černy e Ercit, 1989). 

 

Os átomos nos sítios estruturais A e B são coordenados por 6 átomos de oxigénio que formam 

octaedros distorcidos. Esses octaedros estão empacotados ao longo da direcção cristalográfica a 

numa sequência de camadas ABBABB nas quais tanto os octaedros do tipo A, como os do tipo B 

partilham entre si as arestas, resultando cadeias em tipo zig-zag. Estas cadeias de octaedros 

encontram-se ligadas às outras cadeias através da partilha de vértices. 

Existe um certo grau de desordem na ocupação dos sítios A e B, isto é, Fe, Mn, Nb ou Ta 

ocupam tanto as posições A como as posições B em diferentes proporções. Diferentes ocupações 

de posições entre um extremo e outro alteram as dimensões da célula unitária e distorcem os 

poliedros de coordenação (Sosa et al., 2002).   
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A série das tapiolites é uma série com os extremos constituídos por ferrotapiolite (FeTa2O6) e 

mangano-tapiolite ((Mn,Fe)Ta2O6), com um estado estrutural que varia desde a estrutura de 

monorútilo desordenada à estrutura de trirútilo ordenada, com empilhamento dos catiões na 

direcção z e consequente triplicação da dimensão c0 (Černý e Ercit, 1989).  

A ocorrência das tapiolites está restrita aos pegmatitos graníticos e a alguns granitos 

mineralizados em Ta, caracterizados por uma fraca fraccionação de Fe e Mn. As ferrotapiolites 

ricas em Mn ocorrem, igualmente, em paragéneses tardias de pegmatitos complexos e altamente 

fraccionados (Černý e Ercit, 1989). 

 

IV.1.3.2. Grupo de Pirocloro 

Os Minerais do grupo de pirocloro, com elevada concentração de Nb e Ta são comuns em 

sistemas pegmatíticos. 

A fórmula geral é A2-mB2O6(O,OH,F)1-n*pH2O, em que o m varia de 0 a 2 e n de 0 a 1. O sítio A 

é ocupado por Ca, Na, K, Sn, Ba, Pb, Sb, Bi, Y, Ce ou U. As posições B são ocupadas 

essencialmente por Ta, Nb e Ti, e consoante as proporções relativas destes elementos formam-se 

os seguintes subgrupos (Černý e Ercit, 1989): 

Pirocloro - Nb+Ta>2Ti e Nb>Ta; 

Microlite - Nb+Ta>2Ti e Nb<Ta; e  

Betafite - Nb+Ta<2Ti.  

 

Os minerais do grupo de pirocloro cristalizam no sistema isométrico que acomoda, facilmente, 

catiões de vários raios iónicos e valências e, consequentemente, a diversidade de constituintes 

menores aceites pela estrutura é maior. Além dos elementos maiores, podem entrar para a 

estrutura, pequenas quantidades de Cs, Mg, Sr, Fe, Mn, Cu, Al, As, Mo, Th, Zr e W (Černý e 

Ercit, 1989). 

 

A microlite ocorre, geralmente, em apogranitos e pegmatitos metassomatizados e, 

principalmente, em pegmatitos orogénicos de metais raros muito fraccionados. Pirocloro e 

betafite são minerais primários em magmas alcalinos. Estão muitas vezes substituídos por 

columbites e outros produtos de decomposição. Em granitos peraluminosos e pegmatitos de 

elementos raros, a microlite pode ocorrer como mineral primário ou como produto de 
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substituição de columbo-tantalite, tapiolite, ixiolite, simpsonite e outros óxidos. A estrutura 

interna de todos os membros do grupo de pirocloro é heterogénea e, portanto, o zonamento 

complexo com margens difusas é comum (Cerny e Ercit, 1989). 

 

IV.1.3.3. Outros Minerais de Nb e Ta 

Para além dos minerais do grupo da columbite-tantalite e pirocloro descritos, ocorrem em 

pegmatitos graníticos outros minerais de Nb e Ta, alguns dos quais são hospedeiros de terras 

raras e de alguns elementos radioactivos (tabela 4).   

 

Tabela 4 – Fórmulas gerais e iões normalmente presentes em diferentes fases de Ta e Nb. 

Grupo Fórmula geral Posições catiónicas Local de ocorrência  

Wodginite A4C4M8O32  A= Mn, Fe
2+

; C = Sn, Ti, Ta, 

Fe
3+

 e M = Ta > Nb 

Restrito aos pegmatitos graníticos. 

Ixiolite A4O8 A= Nb, Sn, Fe, Mn, Ti Frequentemente em pegmatitos 

graníticos e em metassomatitos. 

Estibio-

tantalite 

ABO4 A= Sb, Bi; B=Ta, Nb Pegmatitos fortemente fraccionados. 

Aeshynite AMM’O6,  A = Y,Ce; M = Nb, Ta e M’ = 

Ti 

Pegmatitos graníticos orogénicos e 

anorogénicos de elementos raros. 

Euxenite AB2O6  

 

A= Y,REE>U,Th; B= Nb,Ti,Ta Pegmatitos ricos em Y e TR tanto de 

ambiente orogénico como 

anorogénico. 

Fergusonite/ 

fersmite 

ABO4 A=Y, U, Th, TR>Ca;  

B=Nb, Ta 

Pegmatitos NYF anarogénicos e em 

carbonatitos. 

 

 

IV.1.3.4. Substituições Iónicas em Nióbio-Tantalatos 

Além das substituições isovalentes (Mn-Fe, Ta-Nb, Ti-Sn) ocorrem substituições duplas nos 

sítios A e B. Não é necessário que haja preservação das cargas num sítio particular, porque a 

inclusão de um catião trivalente no espaço A, por exemplo, pode ser compensada por um ião 

tetravalente no sítio B. A incorporação de Ti no sítio B está dependente deste mecanismo, 

frequentemente. Esta substituição é comum entre iões de raios iónicos similares, mas mudanças 

profundas dos raios podem ser acomodadas. Os aniões podem se envolver em outros tipos de 

substituições duplas que envolvem a substituição de oxigénio pelo ião fluoreto ou hidroxilo 

(Graham e Thornber, 1974).  
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É normal encontrar minerais com défice de metais em relação a fórmula ideal, e aparentemente 

os espaços vazios de metais podem participar de substituições duplas, aparecendo um ião 

tetravalente a substituir dois divalentes, por exemplo (Graham e Thornber, 1974).   

A introdução de elementos radioactivos na estrutura dos minerais de Nb e Ta, principalmente U e 

Th, pode provocar a metamictização e portanto, o desordenamento estrutural dos nióbio-

tantalatos e dos próprios minerais de terras raras.  

 

 

IV.4. GRANADA 

A Granada cristaliza no sistema isométrico e encontra-se, frequentemente, em forma 

trapezoédrica, dodecaédrica e hexaoctaédrica (Simmonis et al., 2003).  

 

IV.1.4.1. Composição e Estrutura 

A granada tem a fórmula geral X3Y2Z3O12 onde X=Fe
2+

, Mn
2+

, Mg, Ca; Y=Al, Cr, Fe
3+

, Ti; 

Z=Si, Al. Estes iões combinam e formam 6 membros extremos mais comuns na natureza: piropo 

(Mg3Al2Si3O12), almandina (Fe3Al2Si3O12), espessartite (Mn3Al2Si3O12), uvarovite 

(Ca3Cr2Si3O12), grossulária (Ca3Al2Si3O12) e andradite (Ca3(Fe,Ti)2Si3O12). Estas variedades das 

granadas podem ser divididas em duas séries: piralspite (piropo, almandina e espessartite) e 

ugrandite (uvarovite, grossulária e andradite), nas quais se verifica uma variação contínua e 

completa da composição química dentro de cada série, facto que não acontece entre as duas 

séries. Para além da solução sólida entre os membros da mesma série das granadas, podem 

ocorrer outras substituições menos usuais de Si por P, Al/Fe
3+

 por Ti, Ti por Zr, Fe
3+

 por V e 

SiO2 por H2O. A substituição de SiO2 por H2O origina tipicamente a hidrogrossulária 

[Ca3Al2Si2O8(SiO4)1-m(OH)4m ] (Deer et al., 1966. 

 

A malha unitária das granadas contém 8 unidades de fórmula química X3Y2Z3O12. A estrutura 

consiste de tetraedros ZO4 alternantes com octaedros YO6, compartilhando vértices de modo a 

formar uma estrutura tridimensional. No interior da rede existem interstícios que podem ser 

descritos como cubos distorcidos, tendo em cada vértice um oxigénio e albergando no seu 

interior os catiões X (Deer et al., 1966).  
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Os membros almandina e espessartite são as espécies mais comuns em pegmatitos. A abundância 

das granadas depende da composição global da fusão pegmatítica. Quanto mais peraluminoso for 

o pegmatito, maior será a probabilidade da ocorrência da granada. Os pegmatitos LCT, mais 

peraluminosos, contém maior quantidade das granadas, enquanto que os pegmatitos NYF, menos 

peraluminosos, são pobres em granadas (Simmonis, 2003). A tendência comum é de 

enriquecimento em Mn (componente espessartite) com a evolução do magma pegmatítico, 

acompanhado pela redução do teor em Fe (componente almandina). 

 

 

IV.2. MINEROQUÍMICA NOS PEGMATITOS  

 

A colheita de fases minerais tipomórficas, no campo pegmatítico do Licungo, inclui 15 amostras 

de berilo, 30 de feldspatos e 8 de nióbio-tantalatos. Adicionalmente, fez-se a amostragem de 

quartzo, epídoto, granada, mica, de concentrados de minerais densos e das rochas encaixantes 

dos pegmatitos.  

 

IV.2.1 Berilo 

Os berilos de Licungo são maioritariamente euédricos, com comprimento variável entre cristais 

milimétricos a decimétricos, com transparência e graus de fracturação variáveis consoante o 

tamanho e posição estrutural do corpo pegmatítico gerador. Três domínios de cores podem ser 

identificados entre as amostras de berilo, nomeadamente, azul intenso, verde-azul pálido e 

amarelo-acastanhado. As águas marinhas “true blue” apresentam um tom azul intenso 

denominado azul moderado na escala de Munsell (tabela 5).  
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Tabela 5 – Identificação das cores das amostras dos berilos de Licungo aplicando o Quadro de Cores de Munsell.  

(
(1)

 - amostras submetidas à análise por ME; 
(2)

 - amostras submetidas à DRX. Os pontos de análise correspondem 

aos que estão marcados na tabela de composições). 

Amost. Local/(pontos 

de análise) 

Índice de 

Munsell 

Designação da cor de 

Munsell 

Características distintas 

Ig1 Igaro (2) 5BG 7/2  

 

Azul esverdeado pálido Cristal azul com nódulos de berilo-gema 

Ig3 

 

Ígaro (1,2)  

(5, 6, 7 e 8) 

5B 5/6  

 

Azul moderado Nódulos transparentes, de cor azul intensa em 

berilo claro fracturado. 

Ig2 Ígaro (1,2) 

(1, 2, 3 e 4) 

5B 6/2  

 

Azul pálido Berilo azul semitransparente 

IgBe Igaro (2) 5B 7/6 

 

Azul claro Cristais claros translúcidos. 

2MIg Igaro (2) 5BG 7/2  

 

Azul esverdeado pálido Cristais azuis muito fracturados 

VM1.1 Vila Maior (2) 5BG 7/2  

 

Azul esverdeado pálido Azul nublado, muito fracturado com aumento do 

tom azul para  o interior da amostra. 

VM3.1 Vila Maior (1,2) 

(21, 22 e 23) 

5B 5/6  

 

Azul moderado Cristais milimétricos, transparentes de cor intensa 

em cristais de berilo azul nublado fracturado. 

VM3 Vila Maior (1) 

(17,18 e 19) 

5B 8/2  

 

Verde muito pálido Azul claro, semitransparente, fracturado 

23VM Vila Maior (1,2)  

(14 e 15) 

10YR 7/4  Castanho amarelado 

moderado 

Cristal muito fracturado com cor castanha da 

meteorização 

32cMg Mugulama (1,2) 5B 8/2  

 

Verde muito pálido Berilo verde com película da meteorização que 

descaracteriza a cor original.  

Mt1 Melatube (1) 

(45 e 46) 

5B 7/6 

 

Azul claro Cristais alongados, de tom azul moderado a forte, 

translúcidos.  

Mt2.1 Melatube (1,2) 5Y 5/6  

 

Castanho oliva claro Amarelo-acastanhado transparente a translúcido 

13.3Mt Melatube (1,2) 

(38 e 39) 

5GY 7/2  

 

Verde amarelado pálido Berilo verde maciço  

Mb1.1 Murribane (1,2) 5BG 7/2  

 

Verde amarelado pálido Subédrico 

Az1.1 Azul Mais (1,2) 5B 6/2  

 

Azul pálido Berilo azul intenso 

Az1.2 Azul Mais (2) 5GY 6/1  

 

Cinzento esverdeado Cor azul desfigurada pela meteorização; muito 

fracturado. 

Vi1 Vieira (1,2) 

(26 e 27) 

5BG 7/2  

 

Azul esverdeado pálido Cristal azul alongado, muito fracturado contido em 

feldspato róseo. 

Vi2 Vieira (2) 5B 7/6  

 

Azul claro Cor azul intensa, cristal alongado e muito 

fracturado. 

Vg1.2 Virgínia (1,2) 

 

(32 e 33) 

5G 8/1  

 

Cinzento esverdeado 

claro 

Berilo azul muito claro e semitransparente. 

Sc1.2 Sheelite (1,2) 5GY 7/2  Amarelo esverdeado 

acinzentado 

Berilo verde, denso, milimétrico, com algumas 

faces cristalinas. 

L5.1 Lugela (1,2) 5BG 7/2  

 

Verde azulado pálido Nódulos ocelares milimétricos, transparentes, de 

cor intensa, contidos em berilo industrial muito 

fracturado. 
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O berilo quimicamente puro é incolor, com um teor de BeO que varia entre 12% e 13.5%. Menor 

teor em BeO deve-se às impurezas e às substituições por Na, Li, Cs, Rb e K e em pequenas 

proporções por Ca, Mg, Mn, Fe, Cr, H2O e CO2 (Cilek, 1989). Deer (2008) considera que a 

coloração da água-marinha desde a cor azul pálida até à azul-céu vivo se deve à variação em teor 

de Fe
2+ 

entre 0.1%-0.3% no interior do canal axial.  

BeO varia entre 13.48% e 13.79% nos berilos do Licungo (tabela 6A). O teor em BeO não está 

directamente relacionado com a cor nem com o tipo do pegmatito hospedeiro, havendo amostras 

do mesmo corpo com grandes variações do teor em BeO. Teores mais baixos registam-se em 

Ígaro e Murribane e os mais altos em Virgínia, Lugela e Melatube (tabela 6A).  

FeO varia entre 0.31% e 1.56%. Teores mais baixos registam-se em alguns pontos de Vila Maior 

e os mais altos em Azul Mais, para além do Ígaro (tabela 6A).  

O Sc raramente ocorre em berilos do Licungo, porém, teores assinaláveis registam-se em Azul 

Mais e Vieira. 

Dentro de um mesmo cristal há uma grande dispersão geoquímica do Rb e de outros elementos 

menores. A dispersão é menor no que concerne ao Cs. Em todas os pegmatitos foi registada a 

ocorrência de teores de Cs, destacando-se o corpo Ígaro com teores mais altos, da ordem de 

0.44% de Cs2O. Teores mais baixos registam-se em Melatube (0.02% de Cs2O) e Virgínia 

(0.042% de Cs2O) (tabela 6A).  
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Tabela 6A – Composição dos berilos de Licungo em % do peso dos óxidos. 

Amst SiO2  TiO2 Al2O3 Cr2O3 Sc2O3 V2O3 FeO BeO* MnO MgO CaO Na2O K2O Cs2O Rb2O 

Ig2 65.46  16.44 0.029  0.038 1.290 13.48 0.120 0.133  0.465 0.011 0.218   

Ig2 65.98  16.80   0.044 1.061 13.61 0.043 0.134 0.021 0.515 0.044 0.231   

Ig2 65.80  16.71   0.026 1.380 13.59 0.060 0.174  0.527 0.018 0.352   

Ig2 65.87  16.79    1.214 13.60 0.034 0.158  0.565 0.066 0.265   

Ig3 65.57  16.62    1.320 13.54 0.017 0.199 0.025 0.596 0.036 0.427   

Ig3 66.03 0.02 16.74    1.480 13.66 0.077 0.211 0.026 0.612 0.037 0.443   

Ig3 65.50  16.98 0.042  0.038 1.560 13.61 0.077 0.219  0.587 0.049 0.414   

Ig3 65.84 0.02 16.88 0.037  0.038 1.138 13.62 0.026 0.218 0.017 0.577 0.061 0.441   

23VM 66.40 0 17.80   0.009 0.357 13.75 0.035 0.024  0.385 0.018 0.023   

23VM 66.29  17.66 0.034   0.307 13.77  0.037  0.369 0.010 0.040   

23VM 65.73 0 17.83   0.003 0.436 13.70 0.026 0.025 0.019 0.379 0.035 0.050   

23VM 66.78  17.44 0.008  0.032 0.272 13.74  0.031 0.015 0.404 0.011 0.032   

23VM 66.40  17.70    0.329 13.70 0.026 0.035  0.390 0.024 0.093   

VM3 65.29  17.77 0.005   0.364 13.64   0.010 0.679 0.038 0.232   

VM3 66.23 0 17.81   0.026 0.321 13.75   0.037 0.650 0.038 0.253 0.045 

VM3 65.86  17.84 0.016  0.035 0.378 13.72   0.038 0.663 0.043 0.263   

VM3.1 65.80  16.73    1.300 13.57 0.087 0.179 0.039 0.566 0.057 0.422   

VM3.1 65.42  16.62    1.168 13.74 0.104 0.192 0.021 0.554 0.056 0.385 0.005 

VM3.1 65.79  16.72   0.044 1.254 13.69 0.043 0.194  0.523 0.030 0.391 0.016 

Sc1.2 66.70  17.50 0.027   0.509 13.60    0.217 0.013 0.061   

Sc1.2 66.49  17.63    0.753 13.51 0.069   0.293 0.023 0.077   

Sc1.2 66.57 0.02 17.93    0.502 13.59  0.009  0.270 0.026 0.064 0.027 

Sc1.2 66.48 0.03 17.77 0.026   0.301 13.74  0.015 0.006 0.228 0.023 0.085   

Vi1 65.73  16.19  0.240  1.350 13.75 0.026 0.377  0.709 0.022 0.232   

Vi1 65.36  16.37 0.047 0.206  1.450 13.56 0.052 0.434 0.015 0.703 0.025 0.254 0.012 

Mb1.1 65.20  17.70 0.003  0.056 0.516 13.54    0.658 0.050 0.233   

Mb1.1 65.74  17.71    0.566 13.56    0.651 0.017 0.221   

Mt2.1 66.72  17.31    0.850 13.65  0.093 0.002 0.260 0.001 0.031   

Mt2.1 66.75  17.28   0.012 1.000 13.79  0.098 0.012 0.329 0.013 0.038   

Mt2.1 66.45  17.16    0.893 13.74 0.017 0.094  0.347 0.020 0.062   

13.3Mt 66.59  17.35 0.005 0.007  0.833 13.69 0.009 0.031  0.313 0.044 0.020   

13.3Mt 66.31 0.02 17.57   0.035 0.739 13.57 0.017   0.252 0.020 0.056 0.006 

13.3Mt 66.57  17.35 0.024   1.094 13.61 0.043  0.030 0.306  0.121   

13.3Mt 66.09  17.24 0.026   0.950 13.70 0.070 0.011  0.287 0.048 0.097   

Mt1 67.10 0.01 17.17 0.003  0.006 0.762 13.64  0.002  0.322 0.026 0.058   

Mt1 66.89  17.13    0.855 13.59 0.026 0.017 0.022 0.297 0.024 0.065   

Vg1.2 66.26 0.04 17.55    0.624 13.73   0.015 0.263 0.030 0.042   

Vg1.2 65.37  17.79 0.024   0.609 13.71 0.061  0.012 0.207  0.039 0.013 

32cMg 65.76  17.77    0.488 13.75    0.476 0.028 0.211   

32cMg 65.24 0.01 17.86 0.005  0.032 0.495 13.64    0.608 0.008 0.234 0.007 

Az1.1 65.97  16.47  0.200 0.053 1.420 13.62 0.069 0.281 0.006 0.544 0.053 0.132   

Az1.1 66.39  16.24 0.047 0.202 0.023 1.560 13.66 0.043 0.262  0.529 0.020 0.115 0.030 

Az1.1 65.95  16.10  0.201 0.018 1.480 13.58  0.371 0.013 0.590 0.040 0.285 0.003 

L5.1 65.93  17.06   0.026 0.998 13.78  0.149 0.017 0.297 0.015 0.073 0.008 

L5.1 66.23 0.01 17.30 0.063   0.003 1.005 13.75 0.052 0.101 0.004 0.361 0.008 0.111   
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A tabela 6B mostra a composição química geral dos berilos convertida em átomos por fórmula 

unitária (apfu), dados usados para a projecção dos diagramas subsequentes. 

 

Tabela 6B – Composição iónica dos berilos do Licungo em átomos por fórmula unitária.  

Amst Pt Local Si4+ Ti4+ Al3+ Fe2+ Mn2+ Mg2+ Ca2+ Na+ K+ Cs+ Rb+ 

Ig2 1 Ígaro 12.13 0.0000 3.59 0.200 0.019 0.037 0.000 0.167 0.003 0.017 0.0000 

Ig2 2 Ígaro 12.11 0.0000 3.63 0.163 0.007 0.037 0.004 0.183 0.010 0.018 0.0000 

Ig2 3 Ígaro 12.09 0.0000 3.62 0.212 0.009 0.048 0.000 0.188 0.004 0.028 0.0000 

Ig2 4 Ígaro 12.10 0.0000 3.63 0.186 0.005 0.043 0.000 0.201 0.015 0.021 0.0000 

Ig3 5 Ígaro 12.09 0.0000 3.61 0.204 0.003 0.055 0.005 0.213 0.008 0.034 0.0000 

Ig3 6 Ígaro 12.08 0.0031 3.61 0.226 0.012 0.058 0.005 0.217 0.009 0.035 0.0000 

Ig3 7 Ígaro 12.02 0.0000 3.67 0.239 0.012 0.060 0.000 0.209 0.011 0.032 0.0000 

Ig3 8 Ígaro 12.07 0.0029 3.65 0.174 0.004 0.060 0.003 0.205 0.014 0.034 0.0000 

23VM 12 Vila Maior 12.07 0.0006 3.81 0.054 0.005 0.006 0.000 0.136 0.004 0.002 0.0000 

23VM 13 Vila Maior 12.09 0.0000 3.80 0.047 0.000 0.010 0.000 0.130 0.002 0.003 0.0000 

23VM 14 Vila Maior 12.04 0.0003 3.85 0.067 0.004 0.007 0.004 0.135 0.008 0.004 0.0000 

23VM 15 Vila Maior 12.13 0.0000 3.73 0.041 0.000 0.008 0.003 0.142 0.002 0.003 0.0000 

23VM 16 Vila Maior 12.08 0.0000 3.80 0.050 0.004 0.009 0.000 0.137 0.006 0.007 0.0000 

VM3 17 Vila Maior 12.01 0.0000 3.85 0.056 0.000 0.000 0.002 0.242 0.009 0.018 0.0000 

VM3 18 Vila Maior 12.04 0.0003 3.82 0.049 0.000 0.000 0.007 0.229 0.009 0.020 0.0052 

VM3 19 Vila Maior 12.02 0.0000 3.84 0.058 0.000 0.000 0.007 0.235 0.010 0.020 0.0000 

VM3.1 21 Vila Maior 12.09 0.0000 3.62 0.200 0.013 0.049 0.008 0.202 0.013 0.033 0.0000 

VM3.1 22 Vila Maior 12.10 0.0000 3.62 0.181 0.016 0.053 0.004 0.199 0.013 0.030 0.0006 

VM3.1 23 Vila Maior 12.10 0.0000 3.62 0.193 0.007 0.053 0.000 0.186 0.007 0.031 0.0019 

Sc1.2 24 Sheelite 12.13 0.0000 3.75 0.077 0.000 0.000 0.000 0.076 0.003 0.005 0.0000 

Sc1.2 25 Sheelite 12.08 0.0000 3.77 0.114 0.011 0.000 0.000 0.103 0.005 0.006 0.0000 

Sc1.2 30 Sheelite 12.06 0.0031 3.83 0.076 0.000 0.002 0.000 0.095 0.006 0.005 0.0031 

Sc1.2 31 Sheelite 12.09 0.0046 3.81 0.046 0.000 0.004 0.001 0.080 0.005 0.007 0.0000 

Vi1 26 Vieira 12.11 0.0000 3.51 0.208 0.004 0.104 0.000 0.253 0.005 0.018 0.0000 

Vi1 27 Vieira 12.05 0.0000 3.56 0.224 0.008 0.119 0.003 0.251 0.006 0.020 0.0014 

Mb1.1 28 Murribane 12.01 0.0000 3.84 0.079 0.000 0.000 0.000 0.235 0.012 0.018 0.0000 

Mb1.1 29 Murribane 12.03 0.0000 3.82 0.087 0.000 0.000 0.000 0.231 0.004 0.017 0.0000 

Mt2.1 9 Melatube 12.12 0.0000 3.71 0.129 0.000 0.025 0.000 0.092 0.000 0.002 0.0000 

Mt2.1 10 Melatube 12.11 0.0000 3.69 0.152 0.000 0.026 0.002 0.116 0.003 0.003 0.0000 

Mt2.1 11 Melatube 12.12 0.0000 3.69 0.136 0.003 0.026 0.000 0.123 0.005 0.005 0.0000 

13.3Mt 38 Melatube 12.11 0.0000 3.72 0.127 0.001 0.008 0.000 0.110 0.010 0.002 0.0000 

13.3Mt 39 Melatube 12.08 0.0026 3.77 0.113 0.003 0.000 0.000 0.089 0.005 0.004 0.0007 

13.3Mt 40 Melatube 12.09 0.0000 3.71 0.166 0.007 0.000 0.006 0.108 0.000 0.009 0.0000 

13.3Mt 41 Melatube 12.10 0.0000 3.72 0.145 0.011 0.003 0.000 0.102 0.011 0.008 0.0000 

Mt1 45 Melatube 12.16 0.0014 3.67 0.115 0.000 0.000 0.000 0.113 0.006 0.004 0.0000 

Mt1 46 Melatube 12.15 0.0000 3.67 0.130 0.004 0.005 0.004 0.105 0.006 0.005 0.0000 

Vg120 32 Virgínia 12.09 0.0054 3.77 0.095 0.000 0.000 0.003 0.093 0.007 0.003 0.0000 

Vg120 33 Virgínia 12.03 0.0000 3.86 0.094 0.009 0.000 0.002 0.074 0.000 0.003 0.0015 

32cMg 36 Mugulama 12.04 0.0000 3.83 0.075 0.000 0.000 0.000 0.169 0.006 0.016 0.0000 

32cMg 37 Mugulama 11.99 0.0020 3.87 0.076 0.000 0.000 0.000 0.217 0.002 0.018 0.0008 

Az1.1 42 Azul Mais 12.09 0.0000 3.56 0.218 0.011 0.077 0.001 0.193 0.012 0.010 0.0000 

Az1.1 43 Azul Mais 12.13 0.0000 3.50 0.238 0.007 0.071 0.000 0.187 0.005 0.009 0.0035 

Az1.1 44 Azul Mais 12.13 0.0000 3.49 0.228 0.000 0.102 0.003 0.211 0.009 0.022 0.0003 

L5.1 34 Lugela 12.10 0.0000 3.69 0.153 0.000 0.041 0.003 0.106 0.004 0.006 0.0010 

L5.1 35 Lugela 12.07 0.0012 3.72 0.153 0.008 0.028 0.001 0.128 0.002 0.009 0.0000 

 

 

O Fe
2+

 e Ti, iões considerados responsáveis pela cor azul dos berilos por vários autores, mostram 

valores díspares. Inúmeras amostras dos berilos registam teores muito baixos em Ti. Apenas uma 
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amostra com cor azul intensa tem teores elevados de Ti. O Fe
2+

 mostra concentrações 

relativamente elevadas e uma certa gradação de teores baixos para os berilos não azuis e azuis-

claros a azul intenso para teores mais altos (figura 24).  
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Figura 24 – Correlação entre os iões eventualmente relacionados com a cor azul dos berilos. 

 

IV.2.1.1. Substituições Iónicas  

As substituições dos principais iões constituintes dos berilos, designadamente do Be nas posições 

tetraédricas e do Al nas octaédricas são as mais sugeridas por diversos autores (Filho et al., 1972; 

Aurisicchio et al., 1988; Uher et al., 2010). Estas são responsáveis pela alteração de 

características ópticas dos berilos, que se reflectem, em grande medida, na cor. As correlações 

entre os principais catiões (Be e Al) e os elementos menores dão-nos uma ideia sobre o grau de 

isomorfismo e sobre as posições estruturais hospedeiras dos elementos menores de substituição 

(Fe
2+

, Mg
2+

, Fe
3+

, Cr
3+

, V
3+

, Mn
2+ 

, Ti
4+

).  

O gráfico da figura 25 sugere uma boa correlação negativa entre Al e Mn+Fe+Mg. Uma boa 

correlação negativa significa que maior percentagem destes iões divalentes entrou na estrutura à 

custa da remoção de Al e, portanto, estão concentrados nos sítios octaédricos da estrutura dos 

berilos.  
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A correlação entre o Fe e alcalis (figura 26) permitiu aferir indirectamente se os alcalis são, ou 

não, uma consequência das compensações de carga decorrentes da substituição iónica nos 

octaedros de Al.   

 

 

 

Figura 26 – Correlação 

entre Fe
2+

 e Na+K+Rb+Cs. 

 

Figura 25 – 

Gráficos de 

correlação entre 

Al e Mn+Fe+Mg. 
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A correlação entre o Fe e os alcalis é, no global, fraca, porém, observam-se duas tendências de 

correlação positiva que se discriminam de forma bastante marcada. As amostras de berilo de 

Azul Mais, Vieira, Igaro, Melatube, Lugela, Virgínia, Sheelite e parte de Vila Maior são 

projectados numa linha de tendência de menor gradiente (relação próxima de 1:1 entre alcalis e 

Fe) e os de Murribane, Vila Maior e Mugulama têm uma tendência que se aproxima ao eixo dos 

alcalis, o que denota maior enriquecimento em alcalis, comparativamente (figura 26). Os berilos 

mais intensamente azuis de Azul Mais e Vieira ocorrem aos mais altos conteúdos de átomos por 

fórmula unitária tanto de alcalis, como de Fe. 

As correlações positivas sugerem que a substituição de Al pelos iões divalentes, principalmente o 

Fe nos espaços octaédricos, é acompanhado pela entrada de alcalis nos canais hexagonais para 

compensar o défice de cargas positivas criado na estrutura. As seguintes reacções de substituição 

são prováveis (Franze et al., 1986): 

 

 Fe
2+ (+ espaço octaédrico)

 + Na
+
 
(canal) 

= Al
3+

 
(- espaço octaédrico)

 + □
canal   

 ou 

(Fe
2+

,Mn
2+

,Mg
2+

) 
(+ espaço octaédrico)

 + (Na
+
, K

+
, Rb

+
, Cs

+
) 

(canal) 
= Al

3+
 
(- espaço octaédrico)

 + □canal  

 

Uma correlação relativamente fraca com um elevado gradiente (figura 26) mostra uma maior 

concentração de alcalis, provenientes de outras fontes, provavelmente da compensação de cargas 

resultante da substituição de Al.   

Os berilos com tendência a gema estão projectados na parte superior da linha de menor 

gradiente, o que indica que se tornam mais azuis e com melhor carácter gemológico quando têm 

simultaneamente elevado teor em Fe e alcalis.  

 

A correlação entre BeO (calculado pela estequiometria) e alcalis (Na+K+Rb+Cs-Li) é muito 

baixa (figura 27), o que mostra que as substituições iónicas do Be pelos alcalis são improváveis, 

e não há uma relação directa global entre o teor em Al e a ocupação dos canais pelos iões 

monovalentes, ao nível do campo pegmatitico.  

Contudo, o diagrama da figura 27 tem algum interesse petrogenético, pois, coloca em evidência 

um padrão composicional que se relaciona com a especialização gemológica dos berilos. Com 

efeito, discriminam-se dois aglomerados de projecções de pontos. Por outro lado, quando se 
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consideram berilos individualizados, em termos de corpo pegmatítico portador, é possível 

identificar algumas correlações melhores.  
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A disposição das análises dos berilos de Melatube sugere que, neste caso, o teor em BeO é quase 

independente do teor em alcalis. A correlação em Azul Mais, Mugulama e em Murribane é 

negativa; em Igaro e Vila Maior é difusa mas com ligeira tendência positiva e em Virgínia é 

positiva. Os berilos azuis de cor mais intensa encontram-se no agrupamento superior do gráfico 

da figura 27 e os mais claros e os com cores de alteração (amarela ou castanha) encontram-se no 

agrupamento inferior. Este é talvez o aspecto mais saliente e de importância paragenética e 

mesmo prospectiva que se extrai deste diagrama. 

A menor variação de alcalis em berilos de uma cor particular reflecte a relação mais estreita entre 

a cor dos berilos e o conteúdo em alcalis. Segundo Deer et al. (2008) os alcalis são, também, o 

principal factor que afecta as propriedades ópticas dos berilos. Um acréscimo no teor dos 

elementos alcalinos na estrutura dos berilos é acompanhado pelo aumento dos índices de 

refracção e um ligeiro aumento da birrefringência. O valor do índice de refracção pode estar, por 

sua vez, relacionado com a variação da densidade do berilo, assim como com a percentagem de 

BeO. 

 

Figura 27 – Correlação 

entre BeO e Na+K+Rb+Cs. 
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A correlação negativa entre o Be e os iões monovalentes é muito pouco expressiva se comparada 

com a de Al com os iões divalentes. Aurisicchio et al. (1988) consideram que o Li (elemento não 

analisado pelas limitações do metodológicas) é um elemento preponderante na substituição do 

Be. A fraca correlação manifestada na figura 27 entre os iões envolvidos nas substituições 

tetraédricas pode dever-se à exclusão de Li das análises.  

 

IV.2.1.2. Parâmetros da Malha 

Alguns berilos, para os quais existiam análises pontuais, foram submetidos à difractometria de 

raios X e os respectivos parâmetros da malha foram determinados. Os resultados estão registados 

na tabela 7.  

A razão entre os parâmetros da malha mostra uma variação ao nível de centésimas, de 0.982 em 

Ígaro a 0.999 em Virgínia. O Ig3 é um “outlier” tal é a discrepância dos seus parâmetros em 

relação aos dos outros berilos. Isto pode estar relacionado com a persistência dos estados meta-

estáveis de desequilíbrio, próprios daquela ocorrência, ou que se observa a sobreposição de 

vários estados de deformação e alteração hidrotermal. 

Aplicando a classificação de Aurisicchio et al. (1986) dir-se-ia que os berilos são normais, com 

excepção dos octaédricos de Vieira.  

 

Os dados obtidos não são conclusivos a respeito de qualquer possível correlação entre os 

parâmetros da malha e a intensidade da cor dos berilos. Ig3 e VM3 com a cor azul mais intensa e 

Vi2 e Vg1 com cores azuis-claras comportam-se de forma diferente em relação aos parâmetros a 

e c e volume da célula unitária.  

 

Tabela 7 – Parâmetros da malha de alguns berilos e o respectivo índice de cor segundo Munsell. V representa o 

volume da célula.  

Amostra Local a0 c0  V (Å
3
) C0/a0 Cor 

Vi2 Vieira 9.2321 9.1902 678.29 0.995 5BG 7/2 

Vg1.2 Virgínia 9.2304 9.2216 680.37 0.999 5G 8/1 

VM3 Vila Maior 9.242 9.214 680.69 0.997 5B 5/6 

Mt2.1 Melatube 9.2182 9.1887 676.2 0.997 5Y 5/6 

L5 Lugela 9.2272 9.2003 678.42 0.997 5BG 7/2 

L5.1 Lugela 9.2248 9.2031 678.22 0.998 5BG 7/2 

Ig3 Ígaro 9.086 8.925 637.27 0.982 5B 5/6 

Ig2 Ígaro 9.2332 9.2022 679.43 0.997 5B 6/2 
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O volume da célula unitária de um berilo particular é uma resposta ao tipo e concentração de iões 

vestigiais incorporados na sua estrutura, que comprimem ou alongam os parâmetros de uma 

forma diferenciada. A fraca correlação entre a0 e c0 (figura 28) indica uma certa independência 

na variação destes em resposta aos diferentes processos que afectaram aos berilos durante e após 

a sua cristalização.  
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O teor em alcalis (Na, K e Cs) parece influenciar mais as dimensões do parâmetro a0 do que aos 

de c0 (figura 29A). Quanto maior o conteúdo de alcalis, maior parece ser a dimensão de a0. A 

resposta da variação de iões divalentes em relação aos parâmetros da malha não está claramente 

expressa na figura 29B. As correlações são muito baixas.   
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Figura 29 – Correlação entre iões e parâmetros da malha. A – Correlação entre Na+K+Cs e 

a0,c0; B – Correlação entre Fe
2+

, Mg, Mn e a0,c0. 

Figura 28 – Correlação entre os parâmetros a 

e c da célula unitária dos berilos. 
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A análise estatística de alguns dados relacionados com o grau de cristalinidade permitiu fazer 

agupamentos de alguns fulcros pegmatíticos, consoante a similitude estrutural dos berilos 

(dedução a partir das intensidades de difracção). Dois agrupamentos se destacam: um formado 

pelos berilos azuis-claros e intensos de Vila Maior e berilos azuis-claros de Lugela e outro 

formado pelos berilos azuis muito pálidos de Virgínia e berilos azuis-claros de Melatube. Os 

berilos azuis moderados de Vieira e os moderados ocelares de Lugela não se enquadram nos 

primeiros dois conjuntos (figura 30). As similitudes da configuração dos difractogramas podem 

indiciar processos ascensivos (em “subsolidus”) também similares. 

 

Figura 30 – Difractogramas dos berilos de Lugela (L5, L5.1), Igaro (Ig2, Ig3), Melatube (Mt2.1), 

Virgínia (Vg1.2) e Vieira (Vi2) e sugestão do seu agrupamento por afinidade geométrica – estatística – 

das configurações dos difractogramas característicos. 
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IV.2.1.3. Diferenciação e Mineralização em Pegmatitos  

O intervalo da variação da sílica em amostras de berilo de todos os fulcros é baixo. Varia entre 

65.2% e 67.1% e a alumina varia entre 16.10% e 17.81% do peso (tabela 6A). 

A formação dos minerais das zonas mais internas dos pegmatitos ocorre num ambiente de 

magma peraluminoso e hipersilicioso. No berilo verifica-se maior enriquecimento relativo de 

alumina em relação aos óxidos de alcalis e alcalinos terrosos, o que favorece a sua estabilização 

e presença com paragéneses de elevada diferenciação e saturação do berilo como fase viável, em 

especial na transição entre a cristalização do feldspato alcalino e a cristalização do quartzo – 

transição zona intermédia-núcleo.   

 

A formação dos minerais que constituem os pegmatitos graníticos realiza-se num ambiente de 

saturação em sílica. A figura 31 mostra que existe uma relação directa entre o teor em sílica e em 

alumina, deduzida da composição dos berilos.  
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O Al é um substituto natural do Si na estrutura dos minerais silicatados formando os 

aluminosilicatos. A dispersão de projecções na figura 32 mostra o grau de possíveis substituições 

isomórficas no seio dos berilos do Licungo.  

 

 

Figura 31 – Variação do Índice de 

Saturação de Alumínio com o teor 

em sílica. 
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A correlação entre Si e Al é negativa. Existem substituições muito limitadas de Si por Al nos 

espaços tetraédricos. A substituição de Al por Si nos espaços octaédricos é, ainda, menos 

provável, Parecem existir duas populações de projecções, tal como é sugerido pelo diagrama da 

figura 27 (atrás), o que seria, também, reflexo das deformações e alterações metassomáticas 

próprias de evolução em “subsolidus”.  

 

Os iões Fe
2+

 e Cs
+
 foram usados para a indicação do estágio de evolução pegmatítica 

manifestado pelos berilos. Observa-se, na figura 33, que os pegmatitos do domínio estrutural 

norte apresentam cristais que indicam um estado de fraccionação mais avançado. Os berilos do 

sul, nomeadamente, de Melatube, Virgínia e Scheelite indicam menor fraccionação. 
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Figura 32 – Correlação entre Si e Al nos 

berilos. 

 

Figura 33 – Gráfico Fe versus 

Cs
+ 

em berilos, para a indicação 

do estágio de diferenciação 

magmática dos pegmatitos de 

Licungo. 
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A tendência de fraccionação primária mais consistente é caracterizada pelo aumento de Cs e da 

razão Cs/Na com o decrescimento de Mg e Mg/Fe respectivamente, desde os pegmatitos menos 

evoluídos até aos mais evoluídos. Contudo, a evolução secundária relacionada com dissolução-

precipitação parcial pós-magmática pode ser caracterizada pelo decréscimo de Cs e aumento de 

Mg/Fe no berilo (Uher et al., 2010). A tendência de fraccionação mantém-se quando usamos as 

razões (Cs/Na)/(Mg/Fe) (figura 34). Os pegmatitos do norte confirmam a tendência de maior 

fraccionação, porém, no sul, o fulcro de Scheelite entra no grupo dos pegmatitos mais 

fraccionados.   

 

 

Da correlação entre óxido de Al e alcalis (figura 35) sobressaiem duas ordens de tendências de 

fraccionação. Uma está assinalada por setas verdes, indica a fraccionação ao nível dos cristais de 

um corpo pegmatítico. Tem sentido de variação inversa dos alcalis em relação à alumina. Outra é 

a tendência de evolução à escala do campo pegmatítico. É bem representada pelas análises de 

domínios de coloração diferentes de Vila Maior. 

 

Figura 34 – Avaliação da 

tendência de fraccionação 

dos pegmatitos através da 

correlação entre Mg/Fe e 

Cs/Na. 
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Figura 35 – Avaliação da tendência de fraccionação dos pegmatitos de Licungo através da correlação 

entre Al2O3 e Rb+Cs. Nota: observam-se dois níveis de organização das tendências.  

 

O potencial económico sugerido pela especialização em metais raros foi analisado recorrendo-se 

aos discriminantes geoquímicos propostos por Staurov et al. (1969) (em Kingsley e Ekweme, 

2008). Verifica-se que os berilos dos pegmatitos do Licungo têm baixa razão K/Rb, o que indica 

tendência não só para a especialização, como para a mineralização em TR. Na maioria dos 

cristais estudados, o teor de Rb encontra-se abaixo do limite de detecção por ME, porém, onde 

foi possível medi-lo notou-se que a razão K/Rb era baixa (figura 36).  
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Figura 36 – Tendência de mineralização 

em pegmatitos (em Kingsley e Ekweme, 

2008).  
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IV.2.2. Feldspatos  

Os feldspatos do Licungo exibem cores que variam entre branca e castanho clara e, 

pontualmente, verde, conforme está expresso na tabela 8 pelos índices de cores de Munsell. Os 

feldspatos de Vila Maior, Mugulama e Pompisco são os mais claros, enquanto que os de Careca 

e Melatube são os que apresentam uma coloração mais intensa (castanha). São, em geral, 

feldspatos maciços com a excepção de alguns feldspatos cavernosos de Murribane sujeitos à 

alteração hidrotermal e corrosão.  

 

Tabela 8 – Índices e designações das cores de Munsell para os feldspatos do Campo pegmatítico de Licungo. (
(1)

 - 

análise química; 
(2)

 – DRX).  

Amost Local Índice de 

Munsell 

Denominação da cor de 

Munsell  

Características mais salientes das Características mais 

salientes 

13.2Mt Melatube (1,2) 10YR 6/2 Castanho claro amarelado  Fibrosa, clivagem distinta, brilho vítreo. 

IIaMb Murribane (2) 5YR 8/1 Cinzento rosado Intercrescimento gráfico muito fino, maciço, baço. 

IIbMb Murribane (2) 5YR 8/1 Cinzento rosado Maciço, baço. 

2Mb2 Murribane (2) 5YR 8/1 Cinzento rosado Completamente homogéneo.  

27aA Azul Mais (1,2) 5YR 7/2 Róseo laranja acinzentado Macropertítico, planos de clivagem distintos. 

27A Azul Mais (1,2) 5YR 7/2 Róseo laranja acinzentado  Maciço, macropertítico. 

29A Azul Mais (1,2) 5YR 7/2 Róseo laranja acinzentado  Homogéneo, maciço. 

37.2PCa Careca (1,2) 10YR 6/2 Castanho claro amarelado Baço, intercalações pontuais com quartzo e mica. 

31ACa Careca (1) 5YR 8/1 Cinzento rosado Maciço, macropertítico. 

38RCa Careca (1,2) 10YR 6/2 Castanho claro amarelado  Texturas de exsolução muito finas, tende para creme. 

26bVi Veira (1,2) 5YR 7/2 Róseo laranja acinzentado Brilho vítreo, maciço, macroprtítico. 

35Sc Sheelite (2) 5YR 8/1 Cinzento rosado Associado ao quartzo e mica, baço. 

8Ig Vila Maior 5BG 7/2 Azul esverdeado pálido Heterogeneidade resultante da intercalação com feldspato 

branco e granada vermelha. 

16VM Vila Maior (1,2) 10YR 8/2 Cor de laranja muito clara Vítreo, homogéneo, tende para branco. 

20VM Vila Maior (1,2) 5YR 8/1 Cinzento rosado Texturas de exsolução muito finas. 

21PVM Vila Maior (2) N9 Branco Contém placas de biotite. 

22VM Vila Maior (2) 10YR 8/2 Cor de laranja muito clara Em desagregação; tem finas laminações de micas. 

23bVM Vila Maior (2) 10YR 8/2 Cor de laranja muito clara Quase homogéneo, manchas castanhas de meteorização. 

25VM Vila Maior (1,2) 10YR 8/2 Cor de laranja muito clara Tende para creme, tem películas finas de moscovite. 

10.1Ig Igaro(1) 5YR 7/2 Róseo laranja acinzentado  Baço, homogéneo. 

IgBe2 Ígaro(1,2) 5YR 8/1 Cinzento rosado Baço, homogéneo. 

09Ig Mugulama (2) 5YR 8/1 Cinzento rosado Intercrescimento gráfico. 

09.2Ig Mugulama (2) 5YR 8/1 Cinzento rosado Intercrescimento gráfico. 

32dMg Mugulama N9 Branco (albite) Baço. 

L2 Pompisco(1,2) 10YR 8/2 Cor de laranja muito clara Baço, clivagem distinta. Tende à cor branca. 

L6.3 Lugela(2) N9 Branco Certo brilho vítreo. 
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Os feldspatos verdes foram analisados e identificados como microclinas. A origem da coloração 

verde das amazonites é motivo de controvérsia e já fora atribuída à presença de cromóforos 

como Cu, Fe, Cs, Tl, Rb, Pb e Ba, para além dos defeitos estruturais. Actualmente há um relativo 

consenso da coloração por presença de Pb
2+

, havendo autores que consideram ser, a cor da 

amazonite, resultante da presença de Pb em associação com água de cristalização. Pb divalente e 

água substituiriam, num primeiro estágio, o K no feldspato (Pb
2+

 + H2O = K
+
) e os raios gama 

provenientes do decaimento radioactivo de K
40

 seriam responsáveis pela dissociação da água
 

(Evangelista et al., 2000).  

O teor em Pb nas microclinas verdes é variável entre um mínimo não detectável pela 

microssonda até uma concentração máxima equivalente a 759 ppm (0.0759%) e de 0 a 650 ppm 

em microclinas não verdes (tabela 9). Não há uma tendência clara que sustente que Pb seja 

superior em microclinas verdes em relação às brancas-róseas. O teor em Pb é variável, mesmo 

dentro da mesma amostra, atingindo ora valores baixos, ora altos, em relação aos feldspatos de 

outras cores (figura 37A). Sendo o Pb mais compatível com o K+, esperava-se que o K
+
 fosse 

inferior nas microclinas verdes resultante da substituição por Pb, mas acontece o contrário.  

Lopes Nunes (1979) referiu-se à correlação positiva entre Rb e Cs e a cor verde e azul das 

microclinas de Monapo em Nampula, porém para o caso de Licungo nem o Rb, nem o Cs são 

claramente superiores nas amazonites (figura 37).  

O Pb não deverá ser por si só o responsável pela cor verde das amazonites, uma vez que as 

microclinas de cores diferentes de verde apresentam, no geral, elevados teores em Pb 

comparáveis ou até superiores aos da microclina (figura 37A). O mesmo pode ser dito em 

relação ao Rb
+
 e Cs

+ 
(figura 37B e 37C) referidos por Lopes Nunes (1979) como estando 

positivamente relacionados com as cores verde e azul das microclinas.  

O Fe
2+

 poderá ser a causa da cor verde das microclinas de Licungo (figura 37D). É, em geral, 

superior em amazonite do que em todas as microclinas de outros fulcros pegmatíticos, chegando 

a atingir o equivalente a 1530 ppm. 
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Figura 37 – Variação de iões menores, Pb
2+

 (A), Rb
+
 (B), Cs

+
 (C) e Fe

2+
 (D) entre amazonite e 

microclinas não verdes. 

 

A análise do comportamento geoquímico das pertites é feita com base em dados apresentados na 

tabela 9B, na qual a composição está expressa em % de catiões. Os dados de análise em % de 

peso dos óxidos (tabela 9A) foram convertidos em % dos catiões. Por conveniência, as 

composições da fase albítica foram separadas das da fase potássica. O último conjunto de dados 

apresentado na tabela 9B corresponde às composições químicas médias das amazonites. A 

conversão dos dados em apfu torna-se menos prática para o caso das albites, pois os teores 

baixos de Rb, Cs, Ba e até de K são reduzidos a zero pelo cálculo.  
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Tabela 9A – Composição dos feldspatos de Licungo em % de óxido, obtida em análise pontual por ME.  

Am SiO2 K2O Na2O FeO Al2O3 Rb2O CaO MnO SrO Cs2O TiO2 ZnO PbO BaO 

27aA-2 65.27 15.41 0.53 0.096 18.11 0.246 0.000 0.000 0.162 0.018 0.000 0.122 0.076 0.022 

27aA-3 64.45 15.91 0.48 0.034 17.88 0.231 0.000 0.000 0.109 0.026 0.075 0.016 0.056 0.076 

29aA-1 64.55 15.08 1.03 0.000 18.01 0.036 0.000 0.008 0.166 0.036 0.006 0.073 0.030 0.000 

29aA-2 64.38 15.39 0.51 0.061 17.73 0.194 0.000 0.066 0.114 0.025 0.016 0.000 0.030 0.000 

27A_1 64.89 15.22 0.63 0.000 17.97 0.116 0.007 0.000 0.107 0.000 0.000 0.082 0.072 0.030 

27A_2 64.55 15.29 0.66 0.000 18.37 0.089 0.000 0.050 0.093 0.027 0.000 0.000 0.065 0.027 

132MT-1 65.09 15.69 0.72 0.034 18.06 0.162 0.000 0.000 0.118 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

132MT-2 65.33 15.64 0.54 0.103 17.98 0.256 0.008 0.008 0.060 0.025 0.000 0.000 0.015 0.008 

26bvi-1 65.12 15.58 0.60 0.034 18.00 0.266 0.000 0.000 0.041 0.009 0.000 0.098 0.051 0.092 

26bvi-2 65.03 15.6 0.52 0.021 17.90 0.227 0.000 0.000 0.088 0.000 0.040 0.082 0.050 0.000 

31Aca-1 65.58 13.72 1.75 0.055 18.42 0.210 0.011 0.066 0.135 0.000 0.000 0.000 0.008 0.000 

31Aca-2 64.79 15.43 0.65 0.014 18.42 0.168 0.000 0.000 0.135 0.000 0.030 0.025 0.000 0.005 

27_2Pca_ 65.04 14.83 0.91 0.055 18.30 0.021 0.011 0.109 0.096 0.052 0.008 0.000 0.000 0.046 

27_2Pca_ 65.72 14.81 0.92 0.007 18.41 0.071 0.015 0.050 0.123 0.013 0.000 0.041 0.000 0.000 

38Rca_1 64.84 14.98 0.69 0.014 18.28 0.112 0.000 0.050 0.128 0.007 0.037 0.000 0.000 0.000 

38Rca_2 64.96 15.38 0.57 0.076 18.14 0.093 0.000 0.000 0.120 0.033 0.002 0.000 0.000 0.114 

25Vm-1 64.84 15.15 0.85 0.000 17.95 0.235 0.002 0.000 0.049 0.000 0.000 0.049 0.056 0.000 

25Vm-2 64.85 15.15 0.75 0.034 17.95 0.231 0.000 0.066 0.066 0.018 0.008 0.000 0.038 0.113 

20VM-1 64.83 14.81 0.80 0.021 18.16 0.384 0.000 0.000 0.000 0.039 0.057 0.294 0.027 0.024 

20VM-2 64.64 14.86 0.71 0.000 17.99 0.492 0.000 0.000 0.000 0.009 0.000 0.000 0.039 0.014 

16VM_1 64.74 15.37 0.67 0.028 18.31 0.154 0.000 0.092 0.054 0.025 0.000 0.000 0.000 0.057 

16VM_2 65.37 15.27 0.61 0.000 18.29 0.119 0.000 0.033 0.053 0.004 0.012 0.000 0.082 0.027 

IG_BE-1 64.86 15.35 0.65 0.021 18.08 0.216 0.006 0.025 0.038 0.010 0.000 0.041 0.000 0.000 

IG_BE-2 65.01 14.19 1.64 0.000 18.18 0.223 0.002 0.000 0.107 0.057 0.008 0.000 0.059 0.019 

10_IG_1 65.9 15.19 0.58 0.014 18.59 0.059 0.009 0.000 0.046 0.053 0.018 0.148 0.006 0.005 

10_IG_2 65.6 15.13 0.61 0.000 18.38 0.059 0.001 0.000 0.107 0.024 0.000 0.025 0.063 0.000 

L2_1 64.63 15.22 0.72 0.117 18.11 0.220 0.000 0.033 0.051 0.012 0.000 0.181 0.000 0.000 

L2_2 65.01 15.2 0.66 0.097 18.08 0.283 0.000 0.042 0.000 0.000 0.000 0.074 0.000 0.000 

27aA-4 68.43 0.053 12.4 0.083 19.36 0.000 0.093 0.000 0.142 0.012 0.066 0.050 0.000 0.008 

27aA-5 68.86 0.065 12.4 0.007 19.14 0.026 0.120 0.000 0.154 0.000 0.008 0.000 0.000 0.030 

29aA-3 68.19 0.087 12.5 0.075 19.20 0.000 0.097 0.050 0.130 0.000 0.026 0.033 0.006 0.029 

29aA-4 68.14 0.043 12.2 0.048 18.96 0.004 0.096 0.008 0.114 0.000 0.000 0.189 0.009 0.000 

27A_3 67.52 0.106 11.7 0.076 20.21 0.027 0.931 0.000 0.174 0.007 0.000 0.075 0.053 0.000 

27A_4 67.98 0.173 11.8 0.000 19.78 0.000 0.673 0.000 0.083 0.016 0.000 0.083 0.000 0.000 

132MT-3 68.01 0.074 12.5 0.076 19.34 0.000 0.132 0.000 0.129 0.053 0.000 0.000 0.000 0.038 

132MT-4 68.63 0.06 12.4 0.000 19.57 0.000 0.174 0.017 0.131 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000 

26bvi-3 67.64 0.076 12.5 0.096 18.97 0.000 0.151 0.041 0.174 0.000 0.000 0.074 0.040 0.027 

26bvi-4 67.9 0.062 12.2 0.014 19.28 0.000 0.309 0.025 0.094 0.000 0.020 0.000 0.000 0.000 

31Aca-3 68.53 0.043 12 0.069 19.33 0.000 0.137 0.017 0.095 0.000 0.000 0.000 0.031 0.000 

31Aca-4 68.41 0.07 12 0.007 19.42 0.000 0.233 0.000 0.113 0.000 0.000 0.000 0.028 0.110 

27_2Pca_ 68.53 0.086 12.1 0.000 19.42 0.014 0.061 0.008 0.073 0.003 0.000 0.000 0.005 0.054 

27_2Pca_ 68.8 0.096 12.2 0.042 19.51 0.000 0.104 0.017 0.097 0.003 0.002 0.067 0.030 0.038 

38Rca_3 68.06 0.132 12.3 0.028 19.42 0.032 0.037 0.034 0.156 0.010 0.000 0.150 0.000 0.008 

38Rca_4 68.66 0.122 12.2 0.000 19.21 0.000 0.104 0.000 0.087 0.036 0.000 0.000 0.050 0.041 

25Vm-3 68.27 0.064 12.5 0.007 19.07 0.000 0.055 0.000 0.109 0.003 0.000 0.000 0.016 0.008 

25Vm-4 68.64 0.103 12.3 0.000 19.17 0.000 0.033 0.042 0.107 0.032 0.022 0.041 0.022 0.000 

20VM-3 68.62 0.035 12.2 0.000 19.06 0.000 0.033 0.000 0.097 0.000 0.038 0.173 0.046 0.003 

20VM-4 68.79 0.08 12.3 0.000 19.12 0.001 0.021 0.000 0.100 0.029 0.006 0.000 0.046 0.016 

16VM_3 68.21 0.089 12.4 0.000 19.38 0.019 0.149 0.050 0.109 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

16VM_4 68.47 0.075 12.3 0.070 19.66 0.000 0.119 0.000 0.125 0.000 0.000 0.092 0.000 0.000 

IG_BE-3 68.25 0.078 12.5 0.000 19.18 0.012 0.062 0.000 0.160 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

IG_BE-4 68.69 0.052 12.4 0.145 19.13 0.035 0.021 0.083 0.174 0.022 0.000 0.000 0.048 0.051 

10_IG_3 69.1 0.079 11.9 0.069 19.31 0.000 0.169 0.017 0.158 0.005 0.000 0.067 0.014 0.000 

10_IG_4 69.41 0.069 12.1 0.007 19.30 0.000 0.057 0.000 0.100 0.014 0.000 0.008 0.054 0.038 

L2_3 68.71 0.039 12.2 0.000 19.10 0.000 0.051 0.008 0.195 0.000 0.042 0.000 0.000 0.054 

L2_4 68.48 0.112 12.1 0.000 19.17 0.000 0.083 0.000 0.113 0.025 0.000 0.075 0.000 0.000 
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Tabela 9B – Composição química dos feldspatos de Licungo em % do peso dos catiões (análises pontuais efectuadas 

em ME). As linhas carregadas separam de cima para baixo os feldspatos potássicos brancos-róseos, as albites e as 

amazonites. Sq indica a sequência da projecção dos dados nos gráficos. 

Sq Amostra Local Si K Na Fe Al Rb Ca Mn Sr Cs Ti Zn Pb Ba 

1 27aA-2 Azul Mais 30.52 12.79 0.393 0.009 9.58 0.225 0.000 0.000 0.137 0.017 0.000 0.098 0.070 0.019 
2 27aA-3 Azul Mais 30.13 13.21 0.358 0.003 9.46 0.211 0.000 0.000 0.092 0.025 0.045 0.013 0.052 0.068 
3 29aA-1 Azul Mais 30.18 12.52 0.765 0.000 9.53 0.033 0.000 0.006 0.140 0.034 0.004 0.059 0.027 0.000 
4 29aA-2 Azul Mais 30.10 12.78 0.379 0.006 9.38 0.177 0.000 0.051 0.096 0.023 0.010 0.000 0.028 0.000 
5 27A_1 Azul Mais 30.34 12.64 0.468 0.000 9.51 0.106 0.005 0.000 0.090 0.000 0.000 0.066 0.067 0.027 
6 27A_2 Azul Mais 30.18 12.69 0.486 0.000 9.72 0.082 0.000 0.039 0.079 0.025 0.000 0.000 0.060 0.024 
7 132MT-1 Melatube 30.43 13.03 0.531 0.003 9.56 0.148 0.000 0.000 0.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
8 132MT-2 Melatube 30.54 12.98 0.399 0.010 9.52 0.234 0.006 0.006 0.051 0.023 0.000 0.000 0.014 0.007 
9 26bvi-1 Vieira 30.45 12.93 0.446 0.003 9.53 0.243 0.000 0.000 0.035 0.008 0.000 0.079 0.047 0.082 

10 26bvi-2 Vieira 30.40 12.95 0.388 0.002 9.47 0.208 0.000 0.000 0.075 0.000 0.024 0.066 0.046 0.000 
11 31Aca-1 Careca 30.66 11.39 1.298 0.005 9.75 0.192 0.008 0.051 0.114 0.000 0.000 0.000 0.007 0.000 
12 31Aca-2 Careca 30.29 12.81 0.482 0.001 9.75 0.154 0.000 0.000 0.114 0.000 0.018 0.020 0.000 0.005 
13 27_2Pca_ Careca 30.41 12.31 0.672 0.005 9.69 0.019 0.008 0.084 0.082 0.049 0.005 0.000 0.000 0.042 
14 27_2Pca_ Careca 30.73 12.29 0.685 0.001 9.74 0.065 0.011 0.039 0.104 0.013 0.000 0.033 0.000 0.000 
15 38Rca_1 Careca 30.31 12.44 0.515 0.001 9.67 0.103 0.000 0.039 0.108 0.007 0.022 0.000 0.000 0.000 
16 38Rca_2 Careca 30.37 12.77 0.426 0.007 9.60 0.085 0.000 0.000 0.102 0.031 0.001 0.000 0.000 0.102 
17 25Vm-1 Vila Maior 30.31 12.58 0.630 0.000 9.50 0.215 0.001 0.000 0.041 0.000 0.000 0.039 0.052 0.000 
18 25Vm-2 Vila Maior 30.32 12.58 0.557 0.003 9.50 0.211 0.000 0.051 0.056 0.017 0.005 0.000 0.035 0.101 
19 20VM-1 Vila Maior 30.31 12.29 0.592 0.002 9.61 0.351 0.000 0.000 0.000 0.037 0.034 0.237 0.025 0.022 
20 20VM-2 Vila Maior 30.22 12.34 0.529 0.000 9.52 0.450 0.000 0.000 0.000 0.008 0.000 0.000 0.036 0.012 
21 16VM_1 Vila Maior 30.27 12.76 0.499 0.003 9.69 0.141 0.000 0.071 0.046 0.023 0.000 0.000 0.000 0.051 
22 16VM_2 Vila Maior 30.56 12.68 0.451 0.000 9.68 0.109 0.000 0.026 0.045 0.003 0.007 0.000 0.076 0.024 
23 IG_BE-1 Igaro 30.32 12.74 0.482 0.002 9.57 0.197 0.004 0.019 0.032 0.009 0.000 0.033 0.000 0.000 
24 IG_BE-2 Igaro 30.39 11.78 1.217 0.000 9.62 0.204 0.001 0.000 0.091 0.054 0.005 0.000 0.054 0.017 
25 10_IG_1 Mugulama 30.81 12.61 0.432 0.001 9.84 0.054 0.007 0.000 0.039 0.050 0.011 0.119 0.005 0.005 
26 10_IG_2 Mugulama 30.67 12.56 0.451 0.000 9.73 0.054 0.001 0.000 0.091 0.023 0.000 0.020 0.058 0.000 
27 L2_1 Pompisco 30.22 12.64 0.532 0.011 9.58 0.201 0.000 0.026 0.043 0.011 0.000 0.146 0.000 0.000 
28 L2_2 Pompisco 30.39 12.62 0.486 0.009 9.57 0.259 0.000 0.032 0.000 0.000 0.000 0.060 0.000 0.000 

1 27aA-4 Azul Mais 31.99 0.044 9.184 0.008 10.25 0.000 0.066 0.000 0.120 0.011 0.040 0.040 0.000 0.007 
2 27aA-5 Azul Mais 32.19 0.054 9.206 0.001 10.13 0.024 0.086 0.000 0.130 0.000 0.005 0.000 0.000 0.027 
3 29aA-3 Azul Mais 31.88 0.072 9.281 0.007 10.16 0.000 0.070 0.038 0.110 0.000 0.016 0.026 0.005 0.026 
4 29aA-4 Azul Mais 31.86 0.036 9.013 0.005 10.03 0.003 0.069 0.006 0.096 0.000 0.000 0.152 0.008 0.000 
5 27A_3 Azul Mais 31.57 0.088 8.694 0.007 10.70 0.025 0.665 0.000 0.147 0.007 0.000 0.060 0.049 0.000 
6 27A_4 Azul Mais 31.78 0.144 8.732 0.000 10.47 0.000 0.481 0.000 0.070 0.015 0.000 0.067 0.000 0.000 
7 132MT-3 Melatube 31.80 0.062 9.281 0.007 10.24 0.000 0.094 0.000 0.109 0.050 0.000 0.000 0.000 0.034 
8 132MT-4 Melatube 32.09 0.050 9.221 0.000 10.36 0.000 0.124 0.013 0.111 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000 
9 26bvi-3 Vieira 31.62 0.063 9.281 0.009 10.04 0.000 0.108 0.032 0.147 0.000 0.000 0.059 0.037 0.024 

10 26bvi-4 Vieira 31.74 0.051 9.058 0.001 10.20 0.000 0.221 0.019 0.079 0.000 0.012 0.000 0.000 0.000 
11 31Aca-3 Careca 32.04 0.036 8.924 0.007 10.23 0.000 0.098 0.013 0.080 0.000 0.000 0.000 0.029 0.000 
12 31Aca-4 Careca 31.98 0.058 8.917 0.001 10.28 0.000 0.166 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000 0.026 0.099 
13 27_2Pca_ Careca 32.04 0.071 9.006 0.000 10.28 0.013 0.044 0.007 0.062 0.003 0.000 0.000 0.004 0.049 
14 27_2Pca_ Careca 32.17 0.080 9.021 0.004 10.33 0.000 0.074 0.013 0.082 0.003 0.001 0.054 0.028 0.034 
15 38Rca_3 Careca 31.82 0.110 9.117 0.003 10.28 0.029 0.027 0.026 0.132 0.010 0.000 0.121 0.000 0.007 
16 38Rca_4 Careca 32.10 0.101 9.043 0.000 10.17 0.000 0.074 0.000 0.073 0.033 0.000 0.000 0.046 0.036 
17 25Vm-3 Vila Maior 31.92 0.053 9.236 0.001 10.09 0.000 0.039 0.000 0.092 0.003 0.000 0.000 0.015 0.007 
18 25Vm-4 Vila Maior 32.09 0.086 9.147 0.000 10.15 0.000 0.024 0.032 0.091 0.030 0.013 0.033 0.021 0.000 
19 20VM-3 Vila Maior 32.08 0.029 9.073 0.000 10.09 0.000 0.023 0.000 0.082 0.000 0.023 0.139 0.043 0.002 
20 20VM-4 Vila Maior 32.16 0.066 9.154 0.000 10.12 0.001 0.015 0.000 0.085 0.027 0.004 0.000 0.043 0.014 
21 16VM_3 Vila Maior 31.89 0.074 9.206 0.000 10.26 0.017 0.106 0.039 0.092 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
22 16VM_4 Vila Maior 32.01 0.062 9.140 0.007 10.41 0.000 0.085 0.000 0.106 0.000 0.000 0.074 0.000 0.000 
23 IG_BE-3 Igaro 31.91 0.064 9.266 0.000 10.15 0.011 0.044 0.000 0.136 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
24 IG_BE-4 Igaro 32.11 0.043 9.206 0.014 10.12 0.032 0.015 0.064 0.147 0.020 0.000 0.000 0.045 0.046 
25 10_IG_3 Mugulama 32.31 0.066 8.843 0.007 10.22 0.000 0.121 0.013 0.133 0.004 0.000 0.054 0.013 0.000 
26 10_IG_4 Mugulama 32.45 0.057 8.969 0.001 10.21 0.000 0.040 0.000 0.084 0.013 0.000 0.007 0.050 0.034 
27 L2_3 Pompisco 32.12 0.033 9.028 0.000 10.11 0.000 0.036 0.007 0.165 0.000 0.025 0.000 0.000 0.048 
28 L2_4 Pompisco 32.02 0.093 8.991 0.000 10.15 0.000 0.059 0.000 0.095 0.024 0.000 0.060 0.000 0.000 

15 8IgVM Vila Maior 30.4 13.43 0.334 0.062 9.42 0.156 0.000 0.000 0.048 0.014 0.002 0.01 0.04 0.02 
22 8IgVM Vila Maior 30.6 13.24 0.362 0.020 9.71 0.226 0.000 0.000 0.082 0.001 0.000 0.04 0.07 0.11 
23 8IgVM Vila Maior 30.6 12.64 0.458 0.000 9.82 0.198 0.000 0.017 0.056 0.009 0.000 0.02 0.05 0.05 
24 8IgVM Vila Maior 30.8 13.37 0.360 0.031 9.47 0.119 0.000 0.015 0.093 0.014 0.000 0.03 0.03 0.000 
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A característica fundamental mostrada pelas análises químicas é a variação alternada de 

composições ricas em K e em Na. K varia de 11.4% a 13.2% nas microclinas (e de 0.029% a 

0.14% nas albites) e o Na
+
 varia de 8.69% a 9.28% nas albites (e 0.36 a 1.30% na fase potássica) 

(tabela 9B e figura 38). Isto indicia a generalização do fenómeno de pertitização por exsolução, 

sendo a pertitização desencadeada por metassomatismo vestigial. Na
+
 tem uma composição 

uniforme ao longo de todo o campo pegmatítico, enquanto que o K apresenta ligeiras variações.  
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Figura 38 – Variação composicional de Na e K nas fases albítica e microclínica das pertites do Licungo. 

Na-Fk= teor em Na na fase microclinica; Na-Ab= teor em Na na vénula albtíca; K-FK= teor em K na 

fase microclina e K-Ab = teor em K na vénula albítica. 

 

Na figura 39 apresentam-se texturas de exsolução, que assumem comportamentos diferentes em 

diferentes fulcros pegmatiticos, tal como documentam as imagens em electrões retrodifundidos 

captadas em microssonda electrónica. As vénulas albíticas são rectilíneas em Careca; difusas 

mas com a mesma orientação e espessura em Vila Maior; difusas com diferentes espessuras em 

Igaro, Azul Mais, Vieira e Vila Maior. Em certos casos notam-se albites orientadas, de 

dimensões reduzidas em alternância com as de dimensões maiores, no caso de Melatube e Azul 

Mais.  
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A. Careca B. Vila Maior 

  
C. Igaro D. Azul Mais 

  
E. Vieira F. Melatube 

Figura 39 – Padrões de exsolução nas pertites de Licungo. 
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As pertites de Azul Mais, Vieira e Melatube sugerem a existência de pertitizações bimodais, 

possivelmente de exsolução seguida de substituição. Curiosamente encontram-se nestes 

pegmatíticos algumas das águas-marinhas de cores mais intensas. 

 

O Na não é um componente principal da microclina. Este entra na estrutura substituindo o K, 

conforme mostra a boa correlação negativa entre Na e K, na figura 40. A solução sólida entre 

estes dois componentes principais é muito fraca na fase albitica. O K
+
 substitui de uma forma 

muito limitada ao Na
+
.  
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Relacao ionica na fase albitica
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Figura 40 – Relação entre K e Na na fase potássica (A) e na fase albítica (B) das pertites de Licungo. 

 

O Na
+
 devido à proximidade de raios iónicos com Ca

2+
, tem mais preferência por este do que 

pelo K
+
. Apesar disso a correlação entre Na e Ca é fraca (figura 41) devido, provavelmente, à 

concorrência de outros iões tais como Sr
2+

 e Ba
2+

 pelo mesmo espaço estrutural M, mas, 

sobretudo, pelo facto de muita albite de todas estas ocorrências ser acrescentada de albite 

proveniente de influxos de alteração hidrotermal tardia. 
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Relacao ionica nas albites

y = -0.5506x + 5.1051
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Figura 41 – Comportamento de Ca nas pertites. A – Fraccionação de Ca entre feldspato potássico e 

albite; B – Correlação entre Ca e Na nas albites. 

 

O ião Ca
2+

 ó o maior substituinte da Na
+
, porém em menores proporções (< 10% do total de 

sódio), na série das plagioclases, de tal modo que constitui uma fase albítica no sentido estrito. 

Aplicando o diagrama ternário Ab-An-Or como geotermómetro (Furnman e Lindsley (1988) em 

Deer et al., 2008), nota-se que projecção dos dados cai no extremo composicional das albites e 

dos feldspatos potássicos e em valores muito baixos da anortite (figura 42), facto que sugere a 

cristalização das zonas intermédias internas dos pegmatitos em condições de temperturas 

inferiores a 750ºC e de pressão que varia entre 0.5 e 1 kbar, embora os valores de pressão tenham 

que ser aferidos por geobarómetros mais adequados.  

 

 

 

Figura 42 – Projecção dos feldspatos 

pertíticos do Licungo no diagrama ternário 

Ab-An-Or.  
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Os outros iões menores importantes na substituição de Na
+
 e/ou K

+
 estão representados na figura 

43. Rb
+
 tende claramente a concentrar-se na fase potássica, substituindo K

+
. Concentrações mais 

elevadas de Rb
+
 na fase potássica registam-se em Vila Maior, sendo esta mais uma indicação do 

carácter mais evoluído deste pegmatito, no contexto geral da petrogénese e metalogénese do 

campo pegmatítico do Licungo.  
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Figura 43 – Fraccionação de Rb
+
 (A), Sr2+ (B), Cs

+
 (C) e Ba

2+
 (D) entre as fases potássica e albítica 

das pertites.  

 

O Cs
+
 tem ligeira tendência de se concentrar em feldspato potássico, o mesmo acontecendo em 

relação ao Ba, que tende muito para o equilíbrio.   

 

A compatibilidade entre K-Rb/Cs/Ba é sustentada pelas regras de Goldschmidt que prevêem 

maior probabilidade de substituição quanto menor for a diferença dos raios iónicos entre os iões 
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em competição e o ião a ser substituído. London (1992) confirmou experimentalmente que SrO e 

BaO fraccionavam mais fortemente para a ortoclase do que para feldspatos ricos em molécula 

albítica e anortítica, tendência não seguida pelo Sr para o caso dos feldspatos de Licungo.  

Os iões Ba
2+

 e Sr
2+

 não são apenas compatíveis com a fase potássica. A sua distribuição entre os 

feldspatos depende do conteúdo em anortite na fusão original. A albite aceita o Sr e Ba melhor 

que anortite (Incenhoer & London, 1996).  

 

Como já foi referido, a exsolução é uma consequência do ordenamento dos átomos de Al e Si, 

resultante do arrefecimento do fluido magmático ou da actividade dos fluidos tardios. A sua 

concentração é também condicionante para a evolução do magma para um termo albítico ou K-

feldspático, como também para a alcalinidade e progresso da mineralização em berilo.  

As concentrações de alumina são variáveis nas duas fases exsolvidas, apresentando teores que 

variam entre 10.03% e 10.70% nas albites e entre 9.38% a 9.84% nos feldspatos potássicos 

(tabela 9A e figura 45). Dão indicação de se estar perante um magma peraluminoso, com elevado 

teor em alumina para a fase sódica (figura 44). 
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As concentrações de Si variam entre 31.65% e 32.45% na albite e entre 30.10% e 30.81% em 

feldspato potássico. As diferenças dos teores de sílica nas duas fases das pertites são mais 

notáveis em relação aos de Al
3+

.   

Figura 44 – Determinação dos índices de 

peralcalinidade e peraluminosidade do 

magma pegmatítico. 
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Figura 45 – Fraccionação de Si e Al entre a fase potássica (FK) e albítica (Ab) das pertites.   

 

Tanto o Al
3+

, como o Si
4+

, fraccionam mais a favor das albites provavelmente por razões de 

natureza estrutural (dois átomos de Al e Si na albite contra um átomo nos feldspatos potássicos 

por fórmula unitária). O ligeiro aumento de Si é acompanhado pelo aumento de Al nos feldspatos 

potássicos, havendo, porém, uma relação inversa nas albites, onde o aumento de Si
4+

 é 

acompanhado pela redução de Al
3+

. 

 

A fraccionação dos elementos menores entre a albite e os feldspatos potássicos é muito variável 

(figura 46). Maior percentagem de ferro em feldspatos potássicos ocorre em Azul Mais, Vieira e 

Lugela e as menores em Azul Mais, Vila Maior e Igaro. A distribuição bastante diferenciada de 

ferro regista-se ao nível de uma mesma amostra da pertite. Ti
4+ 

concentra-se mais em feldspatos 

potássicos do que em albites, registando teores mais elevados em Azul Mais e Vila Maior. Mais 

Zn
2+

 regista-se em Vila Maior e mais Mn
2+

 em Vila Maior e Careca nas pertites. Também aqui, 

Vila Maior indicia maiores percursos de fraccionação e possivelmente a inclusão de unidades e 

paragéneses mais evoluídas.  
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Figura 46 – Tendência de fraccionação de elementos-traço, Fe
2+ 

(A), Mn
2+ 

(B), Zn
2+ 

(C) e Ti
4+ 

(D), entre 

albite e feldspato potássico. 

 

Começa também a tomar forma a ideia de que, pelo menos em parte, o Fe
2+

 poderá estar 

relacionado com a cromatização amazonítica e o Fe
3+

 relacionado com o enrubescimento mais 

tardio de todos os fedspatos. 

A falta de um padrão mais regular de distribuição de Zn, Mn, Fe e Ti faz supor que tenha havido 

nucleações simultâneas de outras fases em associação paragenética com albite e feldspato 

potássico, hospedeiros destes iões, por exemplo, gahnite e nióbio-tantalatos. A distribuição 

destes pode ter sido feita em ambiente de desequilíbrio químico ou metassomatismo. A 

realização da fraccionação em diferentes condições de temperatura e/ou pressão tem, igualmente, 

efeito sobre a variação composicional no eixo da albite-anortite da série das plagioclases 

variando o coeficiente de fraccionação de iões, como por exemplo, Sr e Ba. 
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IV.2.2.1 Evolução Magmática e Mineralização 

Os indicadores Rb+Cs versus Ba+Sr foram usados para a avaliação do grau de fraccionação 

magmática relativa de diferentes fulcros pegmatíticos. A relação entre estes indicadores é 

inversa. Rb+Cs aumenta com a diminuição de Ba+Sr (figura 47).  
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Figura 47 – Correlação Rb+Cs versus Ba+Rb para a estimativa do estágio de evolução magmática. 

 

A disposição dos pontos permite observar que o grau de fraccionação aumenta na sequência de 

Careca a Vila Maior. Azul Mais e Melatube estão, igualmente, entre os prgmatitos menos 

evoluídos e Lugela entre os mais evoluídos (figura 47).  

 

Shiwei (1984) usou a variação composicional de elementos maiores em diferentes tipos de 

pegmatitos para predizer o potencial dos pegmatitos em mineralização em elementos raros, 

baseando-se nas razões K/Na versus Si/Al. Valores mais altos destas razões indicam menor 

probabilidade de mineralização e os mais baixos indicam maior probabilidade de mineralização 

em elementos raros.  

Uma extrapolação dos resultados analíticos dos feldspatos para a análise modal dos pegmatitos 

correspondentes sugere, no diagrama de Shiwei, uma localização entre pegmatitos berilíferos e 

pegmatitos litiníferos, mas mais no primeiro domínio metalogénico (figura 48).  
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Ekwere (1984) considera ainda, que as razões Ba/Rb e Rb/Sr, tanto em pegmatitos, como nos 

seus feldspatos, são bons indicadores de mineralização e dos processos de alteração tardios 

relacionados, sendo a razão Ba/Rb mais elevada nas rochas sãs do que nas alteradas.  

A projecção dos dados pontuais dos feldspatos junto à linha das ordenadas (figura 49) sugere que 

as amostras analisadas indiciam uma baixa influência da alteração hidrotermal difusa e pervasiva 

sobre as composições originais das fases essenciais. Este padrão só se modifica um pouco no 

caso do corpo Careca, muito rico em feldspato.  

 

 

 

 

 

Figura 48 – Determinação da 

tendência de mineralização, usando 

as razões (K/Na)/(Si/Al) (em Shiwei, 

1984). 

 

Figura 49 – Diagrama Ba/Rb 

versus Rb/Sr, para análises 

pontuais de feldspatos.  
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IV.2.2 2. Triclinicidade dos Feldspatos 

A triclinicidade dos feldspatos analisados, apresenta uma menor amplitude de variação, isto é, 

varia entre 0.87 e 1.0. As triclinicidades mais baixas registam-se em Ígaro (0.872) e em 

Mugulama (0.874) e os valores mais altos em Azul Mais, Melatube e Vila Maior (tabela 10).  

 

Tabela 10 – Resultados da determinação da triclinicidade dos feldspatos de diferentes fulcros pegmatíticos de 

Licungo. 

Amostra Local Latitude Longitude 
Zona/associações paragenéticas 
portadoras ∆  

IIbMb Murribane 16º53´38.2" 37º01´44.7" Indistinta - elevada meteorização 0.97 

IIaMb Murribane 16º53´38.2" 37º01´44.7" Indistinta - elevada meteorização 0.98 

2Mb2 Murribane 16º53´38.2" 37º01´44.7" Associação quartzo-feldspato 0.96 

132Mt Melatube 16º53´34.4 37º01´24.3 unidade essencialmente Feldspática 1.00 

16VM Vila Maior 16º52´10.8" 37º03´46.52" Indiferenciada (FK+Qz+Mica) 0.96 

20VM Vila Maior 16º52'09'' 37º03'47.0'' Indiferenciada (FK+Qz+Mica) 0.98 

21P1 Vila Maior 16º52´7.3" 37º03´42.4 Intermédia (zona feldspática) 0.98 

22VM Vila Maior 16º52´04.6 37º03´45.4" Associação quartzo-feldspato 0.99 

23bVM Vila Maior 16º52´06.4" 37º03´52" Feldspato<mica>quartzo 1.00 

25VM Vila Maior 16º52´15.8" 37º03´43.2" FK em contacto com o encaixante 0.95 

27aA Azul Mais 16º54´22.3" 37º01´45.1" Feldspato 1.00 

27A Azul Mais 16º54´22.3" 37º01´45.1" Feldspato+quartzo+berilo 0.96 

29A Azul Mais 16º54´04.2" 37º02´03" Fk+Qz 1.00 

35Sc Sheelite 16º55´0.3" 37º04´47" FK+Qz 0.97 

38RCa Careca 16º53´04.2" 37º04´45.1" Unidade feldspática  0.97 

37.2PCa Careca 16º53´03" 37º04´41.6" Unidade feldspática  0.96 

09Ig  Mugulama 16º52´44.5 37º02´49.2" Feld com pegmatito gráfico e Qz  0.87 

09.2 Ig Mugulama 16º52´47.3 37º02´50.5" Pegmatito grosseiro (feld+Qz)  0.97 

Ig-Be2 Ígaro 16º51'01.2 37º03'01.5 Unidade feldspática (?) 0.87 

26bVi Vieira 16º53´50.2" 37º02´42.9" Indiferenciada (columbite+FK+Qz)   0.95 

L6.3 Lugela 16º39´52.1" 36º55'59.3'' Unidade feldspatica (zona intermédia) 0.96 

L2 Lugela 16º47'38.9" 36º58'21.4'' Unidade feldspato-micácea 0.97 

 

Estes valores elevados indiciam que os feldspatos apresentam um ordenamento maior dos 

átomos de Si e Al, e uma simetria triclínica. Está-se perante microclinas máximas, em todo o 

campo pegmatítico, cristalizadas em ambientes de arrefecimento lento do magma, condições 

adequadas para o referido ordenamento e pertitização por exsolução. Verifica-se, igualmente, 

que as variações dentro dos corpos pegmatíticos individualizados são mínimas, podendo afirmar-

se que existe baixa complexidade ao nível dos eventos responsáveis pela formação dos 

pegmatitos. É de salientar o crescimento da triclinicidade provavelmente relacionado com o 
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enrubescimento tardio dos FK na dependência dos fenómenos de epissieniização incipiente em 

“subsolidus”.  

Alguns difractogramas foram seleccionados e são apresentados em ordem decrescente do valor 

da triclinicidade. Mostram ligeiras diferenças estruturais presumivelmente associadas aos 

diferentes estágios de ordenamento dos átomos de Al e Si. A natureza dos iões de substituição 

pode, igualmente, ser responsável pelas variações do estado estrutural dos feldspatos.  

A variação da posição angular dos picos (131) é mais notória. Os feldspatos de maior 

triclinicidade têm baixo valor angular, que aumenta progressivamente para os feldspatos de 

menor triclinicidade. A mesma tendência acontece em relação ao ângulo de abertura entre as 

superfícies de reflexão (131 e 1 3 1) que é maior para os feldspatos de maior triclinicidade e 

menor para os de menor triclinicidade (figura 50). 

 

A relação entre a triclinicidade e a cor dos feldspatos não é clara. As cores róseas e castanhas dos 

feldspatos parecem estar associadas às microclinas máximas (Azul Mais na figura 51 e tabela 10) 

e as cores cinzentas aos valores mais baixos da triclinicidade (Igaro e Mugulama na figura 51), 

para o caso do Licungo. 

 

A coxistência dos picos (13 1) e (02 2 ) da albite com os da microclina no intervalo angular 2θ = 

29-31º, reflecte a exsolução e pertitização da maioria dos feldspatos alcalinos do Licungo. 

Figura 50 – Configuração dos difractogramas de 

raios X dos feldspatos com diferentes triclinicidades 

(T) no intervalo angular 2θ=29º-31º. 
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IV.2.3. Nióbio-Tantalatos  

A composição química dos minerais de Ta e Nb em % de óxidos consta da tabela 11A.  

Na e Ca compotam-se em certos casos como elementos vestigiais e em outros como constituintes 

principais dos nióbio-tantalatos. Sb, Bi, Y e Mg são essencialmente vestigiais.   

 

Tabela 11A – Resultados das análises químicas dos minerais de Nb e Ta em % de óxidos.  

Am Sc2O3 TiO2 Nb2O5 SnO2 Ta2O5 WO3 MnO FeO Na2O Y2O3 CaO MgO Sb2O5 Bi2O3 UO2 F 

Mt5 0.92 3.16 46.99 0.12 29.36 1.65 4.78 12.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Mt5 0.84 2.80 48.26 0.22 30.03 0.40 5.34 12.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Mt5 0.39 2.70 42.07 0.01 35.75 0.50 5.12 11.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Mt5 0.52 2.44 42.98 0.24 35.27 1.10 5.43 11.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Mt5 0.27 2.07 43.04 0.11 36.16 0.78 6.23 11.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.73 

Mt5 0.52 2.56 45.90 0.14 34.50 1.17 5.69 11.50 0.03 0.11 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.85 

Mt6 0.69 3.90 57.47 0.12 19.56 2.78 7.00 11.92 0.00 0.28 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 1.13 

Mt6 0.68 3.89 52.51 0.01 23.85 2.28 6.24 11.13 0.00 0.25 0.00 0.03 0.00 0.00 0.04 1.14 

Mt7 1.08 3.47 45.16 0.19 29.23 1.21 4.96 12.76 0.00 0.03 0.03 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 

Mt7 0.91 3.19 48.27 0.06 30.91 0.99 4.66 12.76 0.04 0.10 0.01 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 

Mt7 0.90 3.17 48.47 0.14 30.27 1.44 5.00 12.11 0.00 0.26 0.03 0.05 0.00 0.01 0.00 0.00 

Mt7 0.78 3.26 54.28 0.00 23.04 1.52 7.72 10.09 0.04 0.26 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 

Mt7 0.76 3.01 55.22 0.05 21.84 0.74 7.75 10.28 0.01 0.19 0.06 0.00 0.00 0.03 0.02 0.00 

2Mtt 0.65 3.50 53.59 0.03 21.75 2.50 6.64 11.45 0.00 0.10 0.08 0.02 0.00 0.00 0.06 0.00 

2Mtt 0.63 3.58 51.24 0.16 22.32 2.17 6.96 11.47 0.00 0.15 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2Mtt 0.68 2.76 50.81 0.05 23.97 1.44 7.77 10.65 0.00 0.25 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2Mtt 0.21 2.13 37.60 0.13 39.78 1.35 6.02 10.94 0.01 0.07 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 

2Mtt 0.23 2.13 37.42 0.06 40.38 1.32 6.38 10.86 0.00 0.14 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2Mtt 0.27 2.42 38.79 0.17 38.45 1.11 6.59 10.91 0.05 0.05 0.01 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 

2Mtt 0.25 2.35 39.12 0.08 39.80 1.41 5.74 10.86 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 

2Mtt 0.21 2.11 39.38 0.00 39.73 1.88 6.44 10.83 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 

2Mtt 0.27 2.42 37.62 0.18 39.27 1.14 6.51 10.63 0.00 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 

Mt6 0.06 4.01 29.57 0.22 47.39 1.80 5.05 11.72 0.00 0.23 0.03 0.00 0.00 0.02 0.00 0.86 

Mt6 0.03 3.14 23.89 0.43 52.69 1.91 4.56 11.79 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91 

Mt6 0.03 2.70 27.91 0.14 52.03 0.00 5.17 11.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.96 

Mt6 0.10 2.32 35.05 0.30 46.62 1.72 6.19 11.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.14 

Mt6 0.12 2.51 33.52 0.17 45.14 0.99 5.51 11.14 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1.12 

Mt5 0.00 4.02 14.97 0.10 58.68 0.68 0.02 0.17 5.67 0.00 14.51 0.00 0.28 0.07 0.33 0.00 

Mt5 0.00 4.75 14.27 0.00 57.54 0.30 0.07 0.00 5.62 0.00 14.23 0.00 0.08 0.00 2.86 0.00 

Mt5 0.01 4.56 13.01 0.00 59.00 0.64 0.09 0.19 3.91 0.00 14.04 0.00 0.12 0.00 2.83 0.00 

Mt5 0.00 5.62 13.52 0.00 57.31 1.28 0.12 0.17 3.99 0.00 11.94 0.00 0.12 0.08 3.79 2.46 

Mt5 0.00 5.52 15.53 0.00 52.31 1.12 0.29 0.21 2.33 0.00 13.06 0.00 0.06 0.09 4.19 2.45 

Mt5 0.00 5.97 14.49 0.00 53.56 0.39 0.06 0.00 5.45 0.01 13.69 0.00 0.17 0.07 4.38 3.23 

Mt5 0.00 1.44 5.36 0.00 69.74 0.00 0.10 0.27 4.83 0.00 10.21 0.00 0.00 0.00 6.29 4.71 

Mt6 0.00 2.10 4.53 0.33 72.52 0.00 0.07 0.14 5.09 0.00 12.26 0.00 0.09 0.00 0.02 5.01 

Mt6 0.03 2.47 4.76 0.67 71.20 0.00 0.01 0.05 5.66 0.00 13.04 0.00 0.10 0.00 0.00 5.47 

Mt6 0.03 2.00 4.83 0.39 72.96 0.00 0.07 0.18 4.91 0.00 13.64 0.00 0.00 0.03 0.00 4.96 

Mt6 0.00 2.12 5.04 0.26 71.89 0.00 0.03 0.00 5.35 0.00 12.92 0.00 0.00 0.00 0.86 4.97 

Mt7 0.00 4.44 14.20 0.09 58.49 0.07 0.13 0.00 5.25 0.00 14.66 0.00 0.30 0.03 0.35 0.00 

Mt7 0.00 4.47 14.55 0.03 57.01 0.54 0.17 0.04 5.51 0.00 15.05 0.00 0.18 0.06 0.23 0.00 

Mt7 0.00 4.51 15.37 0.21 55.50 0.22 0.18 0.00 4.15 0.00 15.47 0.00 0.32 0.00 0.41 0.00 

Mt7 0.02 4.67 13.86 0.11 58.26 0.40 0.24 0.07 4.38 0.00 15.24 0.00 0.21 0.17 0.60 0.00 

Mt7 0.00 54.61 11.83 0.25 20.96 0.26 0.05 10.49 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 

Mt7 0.00 51.36 12.01 0.00 24.76 0.00 0.04 11.09 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 

Mt7 0.00 57.85 10.91 0.06 19.63 0.09 0.00 9.83 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 

Mt7 0.00 49.05 10.71 0.28 26.27 0.40 0.02 11.05 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Foram calculadas as correspondentes fórmulas estruturais considerando uma normalização a 6 

átomos de oxigénio por fórmula unitária e os resutados estão apresentados em tabela 11B.  

 

Tabela 11B – Resultados das análises químicas dos minerais de Nb e Ta convertidos em apfu. As linhas carregadas 

marcam a mudança composicional reflectida nos zonamentos presentes em cada amostra. 

Am Na Ca Fe Mn Mg Ti Nb Ta Sn W U Sb Bi Sc Y F Total 

Mt5 0.00 0.00 0.67 0.26 0.00 0.15 1.34 0.50 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 3.00 

Mt5 0.00 0.00 0.67 0.28 0.00 0.13 1.36 0.51 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 3.01 

Mt5 0.00 0.00 0.66 0.29 0.00 0.13 1.25 0.64 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 3.00 

Mt5 0.00 0.00 0.64 0.30 0.00 0.12 1.26 0.62 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 2.99 

Mt5 0.00 0.00 0.61 0.34 0.00 0.10 1.27 0.64 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.15 2.99 

Mt5 0.00 0.00 0.60 0.30 0.00 0.12 1.30 0.59 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.17 2.98 

Mt6 0.00 0.00 0.58 0.34 0.00 0.17 1.51 0.31 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.03 0.01 0.21 3.00 

Mt6 0.00 0.00 0.56 0.32 0.00 0.18 1.44 0.39 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.04 0.01 0.22 2.98 

Mt7 0.00 0.00 0.68 0.27 0.00 0.17 1.31 0.51 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 3.03 

Mt7 0.00 0.00 0.66 0.24 0.00 0.15 1.35 0.52 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 2.99 

Mt7 0.00 0.00 0.63 0.26 0.00 0.15 1.35 0.51 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.05 0.01 0.00 2.98 

Mt7 0.00 0.00 0.51 0.39 0.00 0.15 1.48 0.38 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.04 0.01 0.00 2.99 

Mt7 0.00 0.00 0.52 0.40 0.00 0.14 1.52 0.36 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.04 0.01 0.00 3.00 

Mtt 0.00 0.01 0.58 0.34 0.00 0.16 1.47 0.36 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 3.00 

Mtt 0.00 0.00 0.59 0.37 0.00 0.17 1.44 0.38 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 3.02 

Mtt 0.00 0.00 0.56 0.41 0.00 0.13 1.44 0.41 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.04 0.01 0.00 3.02 

2Mtt 0.00 0.00 0.62 0.35 0.00 0.11 1.15 0.73 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 3.00 

2Mtt 0.00 0.00 0.61 0.36 0.00 0.11 1.14 0.74 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 3.01 

2Mtt 0.01 0.00 0.61 0.37 0.00 0.12 1.17 0.70 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 3.02 

2Mtt 0.00 0.00 0.60 0.32 0.00 0.12 1.17 0.72 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 2.98 

2Mtt 0.00 0.00 0.60 0.36 0.00 0.10 1.17 0.71 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 3.00 

2Mtt 0.00 0.00 0.60 0.37 0.00 0.12 1.15 0.72 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 0.00 3.02 

Mt6 0.00 0.00 0.67 0.29 0.00 0.21 0.92 0.88 0.01 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.19 3.02 

Mt6 0.00 0.01 0.71 0.28 0.00 0.17 0.78 1.03 0.01 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 3.03 

Mt6 0.00 0.00 0.70 0.31 0.00 0.14 0.89 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 3.03 

Mt6 0.00 0.00 0.65 0.34 0.00 0.11 1.04 0.83 0.01 0.03 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.24 3.02 

Mt6 0.00 0.00 0.64 0.32 0.00 0.13 1.04 0.84 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.24 3.00 

Mt5 0.78 1.10 0.01 0.00 0.00 0.21 0.48 1.13 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 3.73 

Mt5 0.77 1.08 0.00 0.00 0.00 0.25 0.46 1.11 0.00 0.01 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.73 

Mt5 0.55 1.09 0.01 0.01 0.00 0.25 0.43 1.17 0.00 0.01 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.56 

Mt5 0.56 0.93 0.01 0.01 0.00 0.31 0.45 1.13 0.00 0.02 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.57 3.49 

Mt5 0.34 1.04 0.01 0.02 0.00 0.31 0.52 1.06 0.00 0.02 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.57 3.38 

Mt5 0.75 1.05 0.00 0.00 0.00 0.32 0.47 1.04 0.00 0.01 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.73 3.71 

Mt5 0.76 0.88 0.02 0.01 0.00 0.09 0.20 1.53 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 3.59 

Mt6 0.78 1.03 0.01 0.00 0.00 0.12 0.16 1.55 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.25 3.68 

Mt6 0.85 1.08 0.00 0.00 0.00 0.14 0.17 1.50 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.34 3.76 

Mt6 0.73 1.12 0.01 0.00 0.00 0.12 0.17 1.53 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.21 3.70 

Mt6 0.80 1.07 0.00 0.00 0.00 0.12 0.18 1.52 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1.22 3.72 

Mt7 0.73 1.12 0.00 0.01 0.00 0.24 0.46 1.14 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 3.71 

Mt7 0.76 1.15 0.00 0.01 0.00 0.24 0.47 1.10 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 3.75 

Mt7 0.58 1.19 0.00 0.01 0.00 0.24 0.50 1.09 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 3.64 

Mt7 0.61 1.17 0.00 0.01 0.00 0.25 0.45 1.13 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 3.65 

Mt7 0.00 0.00 0.44 0.00 0.00 2.07 0.27 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.08 

Mt7 0.00 0.00 0.48 0.00 0.00 1.98 0.28 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.08 

Mt7 0.00 0.00 0.41 0.00 0.00 2.16 0.24 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.08 

Mt7 0.00 0.00 0.49 0.00 0.00 1.95 0.26 0.38 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.08 
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A composição química é dominada pela presença de Nb
5+

 no sítio B e Fe
2+

 no sítio A da 

estrutura cristalina de referência, AB2O6. Ocasionalmente, o teor em Ta
5+

 supera ao de Nb
5+

 e, 

nestes casos, é mais visível a zonalidade composicional quando observada em secções polidas, 

em imagens de electrões retrodifundidos em microscopia electrónica de varrimento (figura 51).  

No caso presente, observa-se um zonamento principal marcado pela alternância entre cor clara 

(domínio mais rico em Ta de maior peso atómico) e cor escura (domínio mais rico em Nb de 

menor peso atómico). A transição entre os domínios composicionais mais tantalíferos e os 

domínios mais niobíferos é marcada por um zonamento de segunda ordem, de carácter 

oscilatório. Observa-se redução do teor em Nb à medida que se aproxima da zona da tantalite na 

qual surgem manchas brilhantes de microlite (figura 51). 

 

 

A 

 

 

 

B 

Figura 51 – Zonamento das columbite-tantalites em Melatube. A – Cinzento escuro – fase rica em Ti; 

cinzento claro – columbite-tantalite. B – Zonamento primário marcado por manchas claras e escuras 

oscilatórias (a preto surgem arrancamentos) de tantalite e columbite. As manchas brancas na columbite 

e as secções brancas na tantalite (microlite) podem ser resulaltado de desequilíbrios em “subsolidus”na 

dependência de alteração hidrotermal. 

 

Na amostra Mt5 registam-se, localmente, concentrações relativamente baixas de Ta e Nb, 

acompanhadas pela tendência de enriquecimento em Ti (com até 2.07 apfu) (tabela 11B). Aqui, 
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em algumas secções, a concentração do Ti é muito superior à de Ta e Nb (2*Ti > Ta+Nb), 

podendo ocorrer betafite em relação com as unidades secundárias (figura 52). 

 

 

Na figura 52 a maioria dos pontos analisados mostra uma extensiva solução sólida entre minerais 

com um extremo composicional de Ta, de um lado, e de Nb doutro lado, indiciando uma certa 

evolução para a formação de minerais da série microlite-pirocloro. 

 

IV.2.3.1. Substituições Iónicas, Diferenciação e Mineralização 

A figura 53 mostra que a correlação entre Fe e Mn é forte, o que significa que estes catiões 

divalentes se substituem mutuamente. São os principais ocupantes das posições estruturais A e 

alternam com o Ca para a formação das estruturas das microlites contíguas, presentes nos 

zonamentos.  
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Figura 53 – Principais fases 

de Ta e Nb nos pegmatitos de 

Licungo. 

 

Figura 52 – Diagrama ternário de 

Ta*Nb*Ti resultado das análises 

pontuais das amostras colhidas em 

Melatube. 
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Na figura 53, a linha cheia indica a tendência geral de fraccionação do campo pegmatítico e as 

setas mostram a amplitude de fraccionação dentro do corpo individual. A projecção desses 

pontos num sentido quase perpendicular à linha (tracejada) mostra que Mn e Fe variam entre si 

de uma forma directa e proporcional, contribuindo para a formação das granadas, para além dos 

minerais de Nb e Ta. 

As microlites e betafites têm teores de Mn muito baixos e por isso se projectam muito abaixo do 

campo das outras fases de Nb e Ta (figura 54).  

 

Ta e Nb mostram duas correlações negativas principais. Uma que acomoda as columbites, 

tantalites e columbo-tantalites. Uma outra tendência de maior inclinação e enriquecimento 

relativo em Ta é projectada sobre as microlites (figura 54). 
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As substituições Nb-Ta são as mais comuns, porém, o afastamento do total de átomos por 

fórmula unitária em relação ao valor estequiométrico 3.0 (o número total dos átomos por fórmula 

unitária varia de 2.98 a 3.7) sugere a ocorrência de substituições iónicas não homovalentes que 

permitem a entrada de outros iões de menor carga nas posições B da estrutura, tais como Y e Sc, 

para além do Ti. A substituição acoplada Y
3+

 + (Nb,Ta)
5+

 = Ti
4+

 + Sn
4+

 (Aurisicchio et al., 2002) 

é mais provável (figura 55). 

 

Figura 54 – Correlação entre Ta e 

Nb nos nióbio-tantalatos. 
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y = -0.6516x + 1.889

R2 = 0.9327
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A microlite que aparece em zonamentos em forma de bandas claras, é interpretada como sendo 

um produto de substituição das columbites-tantalites (Mulja et al., 1996).  

Aplicando o quadrilátero das columbites (Cerny e Ercit, 1989) verifica-se que a maioria dos 

dados analíticos é projectada no campo composicional de menor razão Ta/(Ta+Nb) e 

Mn/(Mn+Fe), correspondente às columbites ferríferas (figura 56). Maior fraccionação verifica-se 

no sentido de aumento de Ta (substituição de Nb por Ta) e ligeiro aumento de Fe
2+ 

no sentido do 

campo da tapiolite. 

  

 

  

Duas séries de fraccionação análogas e paralelas podem ser consideradas, mediante a variação do 

teor em Fe (estão representadas por setas). Os pontos envolvidos com uma oval afastam-se 

destas duas tendências - podem corresponder a substituições. 

Figura 55 – correlação Y
3+

 + 

(Nb,Ta)
5+

 versus Ti
4+

 + Sn
4+

 nas 

columbites-tantalites e óxidos 

associados. 

 

Figura 56 – Projecção dos 

resultados das análises de Ta
5+

, 

Nb
5+

, Fe
2+

 e Mn
2+

no 

quadrilátero das columbites – 

tantalites das amostras de 

Melatube. 
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A maior concentração dos pontos no domínio das Fe-columbites e a tendência de fraccionação 

no sentido do campo das tapiolites-ixiolites sugere que se trata de pegmatitos de especialização 

berilo-columbite. 

 

IV.2.4. Granadas 

As granadas estão menos distribuídas no campo pegmatítico, havendo ocorrências em Vila 

Maior, Murribane e Scheelite. O carácter geral NYF dos pegmatitos é desfavorável à ocorrência 

de consideráveis quantidades de granadas em Licungo (Knorring et al., 1983 e Simmonis et al., 

2003). 

Os teores em sílica e alumina variam dentro de intervalos limitados entre 35.9% - 37.8% e 18.7% 

- 21.2%, respectivamente. As granadas apresentam elevadas concentrações de Y (Y2O3 superior 

a 1% em certos casos) e de Ti (TiO2 atinge 0.37%) (tabela 12A).  

 

Tabela 12A – Composição química das granadas em % do peso dos óxidos, ordenada do centro (1º ponto) de cada 

amostra para o bordo (último ponto) (Ig9VM = amostra de Vila Maior; Gr2Mb e 12.3Mb =amostras de Murribane).  

Amostra K2O Na2O FeO SiO2 CaO MgO MnO Al2O3 TiO2 Cr2O3 Y2O3 Total 

Ig8VM 0.001 0.048 13.49 36.59 1.268 0.568 27.71 19.33 0.248 0.019 1.244 100.5 

Ig8VM 0.000 0.092 13.21 36.84 1.570 0.405 27.87 20.59 0.026 0.013 0.623 101.2 

Ig8VM 0.009 0.075 13.12 37.09 1.510 0.412 27.30 20.21 0.031 0.005 0.602 100.4 

Ig8VM 0.018 0.069 14.45 36.53 1.740 0.636 26.84 18.67 0.372 0.002 1.380 100.7 

Ig8VM 0.000 0.044 13.38 37.57 1.430 0.395 27.76 20.27 0.000 0.000 0.273 101.1 

Ig8VM 0.000 0.062 14.17 37.00 1.640 0.451 27.14 19.67 0.098 0.038 0.674 100.9 

Ig8VM 0.000 0.031 14.12 37.03 1.397 0.434 27.16 20.34 0.000 0.020 0.499 101.0 

Ig8VM 0.022 0.067 13.54 37.00 1.610 0.399 26.46 20.22 0.038 0.000 0.375 99.7 

Ig8VM 0.001 0.042 13.82 37.83 1.580 0.458 27.09 20.20 0.000 0.028 0.301 101.3 

Gr2Mb 0.007 0.000 23.79 37.40 0.218 0.243 19.86 20.64 0.067 0.004 0.754 103.0 

Gr2Mb 0.000 0.014 22.96 37.16 0.244 0.198 19.41 21.19 0.043 0.021 0.716 102.0 

Gr2Mb 0.000 0.060 23.60 36.62 0.237 0.195 19.57 20.90 0.104 0.000 0.703 102.0 

Gr2Mb 0.003 0.042 23.40 36.94 0.251 0.275 19.02 21.01 0.043 0.000 0.750 101.7 

12.3Mb 0.000 0.048 22.52 36.00 0.253 0.241 18.48 20.49 0.045 0.004 0.823 98.9 

12.3Mb 0.000 0.042 22.45 35.93 0.251 0.233 18.75 20.59 0.037 0.002 0.833 99.1 

grSc 0.002 0.059 19.70 36.43 0.609 0.087 21.41 20.70 0.065 0.002 0.629 99.7 

grSc 0.003 0.064 19.91 36.59 0.601 0.081 21.40 20.63 0.058 0.000 0.619 100.0 

grSc 0.000 0.067 19.81 36.58 0.585 0.099 21.22 20.95 0.054 0.000 0.631 100.0 
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Os dados da composição das granadas convertidos em átomos por fórmula unitária estão 

expressos em tabela 12B. 

 

Tabela 12B – Composição química das granadas em apfu.  

Amostra Si Al iv Al vi Ti Cr Fe3+ Fe2+ Mn Mg Ca Y Total 

Ig8VM 3.006 0.000 1.889 0.015 0.001 0.059 0.868 1.928 0.070 0.112 0.082 8.030 

Ig8VM 2.994 0.006 1.974 0.002 0.001 0.012 0.886 1.919 0.049 0.137 0.040 7.979 

Ig8VM 3.032 0.000 1.954 0.002 0.000 0.001 0.896 1.891 0.050 0.132 0.039 7.958 

Ig8VM 3.002 0.000 1.830 0.023 0.000 0.106 0.887 1.868 0.078 0.153 0.091 7.949 

Ig8VM 3.045 0.000 1.940 0.000 0.000 0.010 0.897 1.905 0.048 0.124 0.018 7.968 

Ig8VM 3.018 0.000 1.902 0.006 0.002 0.053 0.914 1.875 0.055 0.143 0.044 7.970 

Ig8VM 3.012 0.000 1.957 0.000 0.001 0.019 0.942 1.871 0.053 0.122 0.032 7.977 

Ig8VM 3.036 0.000 1.961 0.002 0.000 0.000 0.936 1.839 0.049 0.142 0.025 7.965 

Ig8VM 3.055 0.000 1.927 0.000 0.002 0.010 0.923 1.853 0.055 0.137 0.019 7.962 

Gr2Mb 3.004 0.000 1.963 0.004 0.000 0.015 1.583 1.351 0.029 0.019 0.048 7.968 

Gr2Mb 2.990 0.010 2.014 0.003 0.001 0.000 1.584 1.323 0.024 0.021 0.046 7.970 

Gr2Mb 2.974 0.026 1.982 0.006 0.000 0.000 1.603 1.346 0.024 0.021 0.046 7.982 

Gr2Mb 2.988 0.012 2.004 0.003 0.000 0.000 1.607 1.303 0.033 0.022 0.048 7.971 

12.3Mb 2.990 0.010 2.010 0.003 0.000 0.000 1.600 1.300 0.030 0.022 0.055 7.965 

12.3Mb 2.981 0.019 2.009 0.002 0.000 0.000 1.590 1.317 0.029 0.022 0.055 7.970 

grSc 2.996 0.004 2.015 0.004 0.000 0.000 1.394 1.491 0.011 0.054 0.041 7.970 

grSc 3.003 0.000 2.008 0.004 0.000 0.000 1.401 1.488 0.010 0.053 0.041 7.967 

grSc 2.991 0.009 2.026 0.003 0.000 0.000 1.408 1.470 0.012 0.051 0.041 7.971 

 

As granadas de Murribane são de pequenas dimensões, de coloração avermelhada, transparentes 

a translúcidas, de brilho vítreo e ocorrem, principalmente, em associação com o feldspato 

pertítico róseo. São microscopicamente atravessadas por micas, óxidos de Mn e contém 

inclusões de silicatos de Y e Yb. Os espaços dodecaédricos (espaços cúbicos distorcidos) na 

estrutura são partilhados por iões Fe
2+ 

e Mn
2+

 que são presumivelmente responsáveis pela cor 

vermelha das granadas. A preponderância de FeO sobre MnO permite considerar as granadas de 

Murribane incluídas na variedade almandina.  

As granadas de Scheelite mostram uma coloração amarelo-avermelhada mais clara que se deve, 

provavelmente, à predominância de MnO sobre FeO (figura 57). A tendência de equilíbrio entre 

Fe e Mn é favorável à cristalização das granadas do tipo almandina-espessartite correntemente 

referidas como mangano-almandinas.  
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As granadas analisadas em Vila Maior ocorrem em associação com os feldspatos amazoníticos. 

São, em geral, idiomórficas e cristalizaram, provavelmente, antes dos feldspatos hospedeiros. 

Exibem um zonamento oscilatório mais visível junto aos bordos dos cristais. Nos centros dos 

cristais ocorrem inclusões de zircão (cristal superior-esquerdo em relação ao centro do 

zonamento – figura 58A) e rútilo (2 cristais no lado inferior direito em relação ao centro na 

mesma figura 58A) com concentrações consideráveis de elementos raros tais como Nb, Ta, Y, 

Th e U. A albite ocorre igualmente em inclusão, no núcleo, em associação com rútilo e zircão 

(figura 58).  

 

 

Figura 57 – Variação 

composicional de FeO e MnO 

nos fulcros pegmatíticos de Vila 

Maior (VM), Murribane (Mb) e 

Scheelite (Sc). 
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A 

B C D 

Figura 58 – Mapa de raios X mostrando o zonamento oscilatório da granada de Vila Maior. A-

zonamento resultante ou total; B - zonamento de Ca
2+

; C - zonamento de Ti
4+

 e D - zonamento de Y
3+

. 

 

Verifica-se uma oscilação dos teores de Fe e Mn entre o centro e o bordo do cristal de referência 

para Vila Maior. Na figura 57, atrás, para Vila Maior o MnO representa o dobro de FeO, 

composição que sugere uma verdadeira espessartite. A presença da lepidotite, amazonite e uma 

razão Mn/Fe elevada dão indicação da cristalização dos minerais a partir de um magma bastante 

evoluído, próprio de fraccionação de carácter LCT. Knorring et al. (1983) sustentam esta 



 96 

afirmação, pois, sugerem que as espessartites são típicas dos pegmatitos complexos portadores 

de fases de Li, como lepidolite, petalite, espodumena e ambligonite. 

Para o caso em análise, o zonamento deve-se, provavelmente, a variações simultâneas de Fe e 

Mn em conjugação com a tendência de fraccionação de Ca, Ti e Y do núcleo aos bordos dos 

cristais (figura 58). O Ca
2+

 concentra-se no invólucro das fases posicionadas no núcleo da 

granada (rútilo e zircão) e nos bordos (figura 58B); o Ti
4+

 concentra-se à volta do núcleo (figura 

58C) e o Y
3+

 diminui do interior para a bordadura (figura 58D). O Y é compatível e é, portanto, 

facilmente incorporado nas estruturas da granada, zircão e rútilo, na ausência da xenotima. 

 

IV.2.4.1. Substituições Iónicas 

Em síntese, as granadas de diferentes corpos pegmatíticos apresentam ligeiras diferenças 

composicionais entre si (figura 59).  
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A linha de tendência que une os corpos pegmatíticos na figura indica que existe uma boa 

correlação negativa entre Mn e Fe. Esta tendência, ao nível do campo, sugere que entre estes três 

fulcros a evolução aumenta no sentido, Murribane-Scheelite-Vila Maior.  

A correlação geral do campo é negativa entre Fe
2+

 e Ca
2+

 (figura 60). Existem, contudo, 

variações de origem local marcadas pela ligeira tendência de correlação positiva entre estes dois 

indicadores, que reflectem o zonamento oscilatório das granadas de Vila Maior. O mesmo 

comportamento ortogonal de uma tendência principal do campo relativamente a tendências 

Figura 59 – Correlação entre Fe
2+

 

e Mn
2+

 nas granadas. 
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secundárias nos fulcros pegmatíticos individuais foi já anteriormente descrita para o caso do 

zonamento em bandas, originado pela variação composicional de Nb e Ta em Nb-tantalatos.  
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Para além de indicarem tendências divergentes para o campo e corpos pegmatíticos individuais, 

as figuras 61 (A e B) indicam a possibilidade de ocorrência de dois eventos termotectónicos, um 

de escala regional e outro de origem local, relacionado com a formação do zonamento 

oscilatório, sendo este último coerente com a concentração de Y e Ca. A dissolução parcial das 

inclusões de zircão e albite durante a formação da parte nuclear das granadas pode ter 

contribuído para a transferência de Y e Ca para as granadas.  
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A B 

Figura 61 – Correlação entre Ca
2+

 e Mg
2+ 

(A) e entre Al
3+

 e Y
3+ 

(B) nas granadas. 

 

Figura 60 – Tendência de 

fraccionação Ca/Fe em granadas 

de pegmatitos do Licungo. A seta 

cinzenta indica a tendência do 

corpo e a preta a tendência do 

campo pegmatítico.  
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O crescimento em desequilíbrio das granadas é caracterizado por uma disposição não linear entre 

Al e Y. O Y é quase independente do teor em Al nas granadas de Murribane.   

A tendência de substituição de Al por Y tem um carácter local. É mais forte em Vila Maior do 

que em Murribane e Scheelite (figura 61B). 

 

Era de esperar a ocorrência de maiores conteúdos da molécula almandina na generalidade destes 

pegmatitos que têm carácter NYF. A ocorrência da componente espessartite pode dever-se à 

competição pelo ferro por parte de outras fases minerais em formação na altura da cristalização 

da granada (Simmonis et al., 2003).   

 

 

IV.2.5. Minerais de Terras Raras 

Em ME, a cerite revela os seguintes elementos maiores em ordem decrescente de grandeza: Si, 

Al, Ce, Ca, Nd, La e Th. Os elementos vestigiais são Pr, Y, Ti e P em percentagem inferior a 1%. 

Após várias repetições das medições o fecho das análises foi sempre da ordem dos 90% o que 

faz supor que o remanescente seja devido à hidratação.  

As TR estão também presentes sob forma de cristais subdiomórficos com grande brilho em 

electrões retrodifundidos (figura 62), como TR2O3, sendo TR = Ce (óxido de Ce = 31%), La 

(óxido de La = 15%), Nd (óxido de Nd = 13%), Pr (óxido de Pr = 3.25%) e como elementos 

vestigiais U e Y (UO2 e Y2O3 menores que 1%). 

Além da ocorrência generalizada de xenotima, monazite e cheralite, justifica-se uma breve nota 

para a ocorrência de diferentes minerais de TR no pegmatito Azul Mais, em especial óxidos. 

 

 

Figura 62 – Imagem de electrões retrodifundidos 

com minerais de terras raras. Cristal branco é um 

óxido de terras raras que não foi possível identificar; 

manchas pretas são aluminosilicatos e o fundo 

cinzento representa a cerite. 
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V. POTENCIALIDADE ECONÓMICA DOS RECURSOS ASSOCIADOS  

 

A favorabilidade ou desfavorabilidade para a exploração das águas-marinhas “true blue” foi 

analisada em dois pontos de vista: através do conjunto de condicionalismos de natureza 

geológica que conjugam para a génese das gemas e através do potencial mineiro dos recursos e 

recursos-base asssociados, numa perspectiva de aproveitamento integral e integrado dos 

pegmatitos. 

 

Em análise distanciada, o contraste de características exibido pelo quartzo e feldspato da zona 

intermédia e pelo quartzo do núcleo em relação às rochas encaixantes, nomeadamente a cor, a 

forma e o relevo, permitiu identificar 49 índices de pegmatitos (Moiana, 2009) e fazer uma 

primeira estimativa das reservas de feldspatos no Domínio do Licungo. Tratou-se de uma 

estimativa em baixo valor devido à limitação do método usado, com notórias deficiências para 

incluir áreas não aflorantes ou outras com densa cobertura vegetal. Leal Gomes (2009) alargou a 

análise distanciada para o Domínio de Lugela (figura 63) e baseando-se em levantamentos 

cartográficos no campo e em análise dos corpos intersectados em vários poços e trincheiras de 

prospecção, estabeleceu paradigmas estruturais e morfológicos e fez uma quantificação das 

reservas de feldspatos numa perspectiva alargada às micas, gemas, nióbio-tantalatos, minerais de 

terras raras e outros minerais acessórios presentes nos principais fulcros do Licungo (figura 64).  
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Figura 63 – Localização de recursos no Campo Pegmatítico do Licungo. 1 – área com reservas 

indicadas; 2 – compartimento com recursos hipotéticos; 3 – índices do domínio de Licungo; 4 – índices 

do domínio de Lugela; 5 – cursos de água principais; 6 - lineamentos estruturais de 1ª ordem, 7 – 

lineamentos estruturais de ordem inferior.  

 

Os recursos de feldspatos potássicos predominam em Careca, onde há previsão de ocorrência 

destes em 47% do volume do pegmatito. A estimativa de quartzo é de 72% do volume em 

Mugulama; 21% de granadas em Azul Mais e 42% de moscovite, apatite, pegmatito gráfico e 

outros minerais acessórios, incluindo gemas, em Vila Maior (figura 64).  
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Figura 64 – Modelos geométricos e estruturais dos fulcros pegmatiticos de Licungo e estimativa das 

reservas de quartzo e feldspatos e dos minerais acessórios em KT (quilotoneladas) (Leal Gomes, 2009). 



 102 

 

Foram definidas reservas de quartzo situadas no corredor ocidental entre Ígaro e Mugulama 

(quartzo de primeira em cerca de 40% do “tout-venant” desmontado, incluindo cerca de 3 a 8% 

de quartzo de qualidade óptica). Também se estimaram reservas de feldspatos potássicos de 1ª, 

essencialmente pertíticos, situados no corredor oriental entre Vila Maior e Careca (6 a 31% de 

FK em “tout-venant” desmontado). Leal Gomes (2009) faz menção a enormes jazidas de 

pegmatito gráfico, equacionando, assim, a existência de recursos de FK gráfico. 

 

Dias e Leal Gomes (2006) aplicaram a mineralometria para a identificação e estimativa dos 

recursos base recorrendo adicionalmente à análise de concentrados de minerais densos. Foram 

identificados recursos de TR, Nb e Ta com possibilidades de incremento do seu teor para W, 

onde o pegmatito assume um carácter LCT. 

 

Estabelece-se o seguinte quadro sinóptico para a última actualização dos recursos base a 

potenciais do Campo Pegmatítico do Licungo, excluindo reservas calculadas e provadas, 

atribuídas a corpos individuais nas imediações de cortas antigas. 

 

Tabela 13 – Estimativa e localização geográfica dos recursos de pegmatitos de Licungo (adaptado de Leal Gomes, 

2009 e Leal Gomes, 2010b). 

Recurso Quantitativo Fulcros de 1ª ordem 

Berilo industrial 2 KT Ígaro-Mugulama-Vila Maior 

Berilo gema 1 000 Kg Triângulo Ígaro-Melatube-Vila Maior 

Berilo gema “true blue” 100 Kg Triângulo Melatube-Azul-Vieira 

Feldspato potássico de 1ª 3423 KT Perímetro total do Licungo 

Quartzo hialino a leitoso de 1ª 1 098 KT Perímetro total do Licungo 

Concentrados “coltan” indiferenciados 4599Kg Perímetro total do Licungo 

Concentrados de bismutite indiferenciados 3813 Kg Área Bismutite-Scheelite 

Concentrados de scheelite 5200 Kg Área Bismutite-Scheelite 
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VI. CONCLUSÕES 

Aplicando vários elementos discutidos neste trabalho é possível sugerir tendências evolutivas 

indicadoras de “gemstone enhacement” para berilos de qualidade água-marinha (“true blue”): 

 

1. Definem-se tendências mineroquímicas geometricamente diferenciadas, nas fases 

consideradas tipomórficas, a diferentes escalas e níveis de organização. 

2. Em alguns casos, essas tendências podem ser consideradas tendências de fraccionação 

geoquímica dos elementos vestigiais indicadores de evolução paragenética, em contexto de 

sistemas graníticos residuais, aplo-graníticos ou pegmatíticos. 

3. Os níveis em que se organizam as trajectórias lineares e os respectivos elementos incluem: 

a) Trajectórias para o conjunto, campo pegmatítico; 

b) Trajectória para o conjunto zonal, corpo pegmatítico; 

c) Trajectória para o crescimento cristalino de edifícios mineralógicos individuais. 

4. As trajectórias de níveis de organização contíguos podem ser ortogonais entre si para as 

mesmas variáveis. Isto sugere variações oscilatórias das tendências de fraccionação que parecem 

se notar em todas as fases tipomórfcas consideradas – berilo, pertite, granada e Nb-tantalatos. 

5. Neste contexto, a melhor qualidade gemológica de água-marinha com alta diafanidade, brilho 

e cor, designada “true blue” correlaciona-se com altos conteúdos de Fe na malha do berilo e altos 

conteúdos de elementos indicadores da evolução paragenética (Na, K, Cs e Rb). As tendências 

evolutivas secundárias, que sobrevêm após a deformação e lixiviação hidrotermal daqueles 

constituintes, opacificam e clarificam os corpos cristalinos. 

6. Como corrolário, os melhores berilos são corpos cristalinos de pequenas dimensões (c <8 cm e 

a <1.5 cm) em corpos filoneanos a lenticulares pouco possantes (< 1.5 m) e extensos (< 20 m), 

ou corpos cristalinos de grandes dimensões, nas suas porções nodulares ou ocelares internas, 

menos afectadas pela hidrólise e dissolução sobrepostas. Estes grandes cristais tendem a estar 

presentes em frentes de transição e interface das fases pegmatíticas essenciais ou em corôas de 

génese reaccional peritéctica. 

7. No caso dos pequenos cristais, em pequenos pegmatítos, a cor azul é persistente e primária-

precoce. O cromóforo Fe pode ser incorporado, tal como defendem Polli et al. (2006) e Deer et 

al. (2008), por contaminação do magma pegmatítico com transferência de constituintes a partir 
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de rochas meta-ultramáficas a máficas encaixantes. O facto de os corpos pegmatíticos serem 

pouco possantes favorece a dissipação do esforço sobreposto de forma dúctil nas rochas mais 

pelíticas encaixantes e assim, a qualidade gemológica dos berilos mantém-se pouco afectada.  

8. No caso de grandes cristais, em grandes pegmatitos, a cor azul é também primária e precoce, 

mas não é tão persistente, dado que uma deformação de carácter mais frágil permite rupturas 

periféricas dos berilos que abrem acesso aos fluidos lixiviantes. No entanto podem persistir, 

nestes casos, alguns ocelos de berilos de muito boa qualidade e grandes dimensões, ainda 

preservados no interior de gigacristais de qualidade pobre.    

9. A disponibilidade do cromóforo Fe
2+

 pode ser igualmente assegurada por contaminação 

precoce do magma pegmatítico primordial. 

 

O Campo de Lugela foi sujeito a várias gerações de deformações muito incisivas que tem o seu 

impacto na qualidade das gemas. Os berilos azuis têm uma génese similar à das gemas do Igaro e 

Vila Maior, todos localizados na parte setentrional do Campo Pegmatítico do Licungo.   

 

 

DEFINIÇÃO DOS ALVOS “TRUE BLUE” 

Consideram-se como alvos preferenciais para a pesquisa de águas marinhas  “true blue” as 

massas pegmatíticas com as propriedades seguintes: 

1 – Corpo pegmatítico zonado com núcleo de quartzo > 60% e zona intermédia > 30% do 

volume, com possança de 120 a 25 cm, com extensões de 10-30 m, com microclina rósea, 

intrusivo em migmatitos anfibólicos, com feições NYF, com Ti-magnetite, xenotima, fosfatos de 

TR. Prevêem-se cristais de pequenas dimensões com c <15 cm e a <2 cm com cor mais intensa e 

menos danos texturais e de diafanidade. 

 

2. Unidades de interface peripertítica na transição para o núcleo quartzoso e zonas de sombra em 

compartimentos pegmatíticos essencialmente quartzosos, para corpos de grandes dimensões (> 3 

m de possança e > 30 m de extensão) – porções ocelares internas preservadas (não danificadas) 

de cristais de grandes dimensões (a=3-20 cm e c=50-120 cm) preferencialmente deformados e 

lixiviados por soluções hidrotermais veiculadas por rupturas – prevêem-se nódulos irregulares 

limitados por superfícies de fractura concoidal com mais de 2 g de massa em cada “pedra”.     



 105 

 

Em suma, há condições para se avançar em estudos mais aprofundados com vista à exploração 

das águas-marinhas “true blue” em Licungo, sendo aconselhável, para questões de 

sustentabilidade, o aproveitamento de recursos associados, em particular os feldspatos potássicos 

e quartzo hialino e leitoso.  
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