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7.3.5. ESTUDO RADIOCRISTALOGRÃFICO DA MILARITA DO PEGMATITO DE
J JAGUARAÇU, ESTADO DE MINAS GERAIS

A. Baptista

Os ct^istais de milarita que serviram a este estudo, foram

cedidos pelo Prof. Jacques P. CasseJanne, do Instituto de Geo-

ciencias da UFRJ, que os coletou no pegmatito de Jaguaraçu,pro

ximo à cidade do mesmo nome, no vale do rio Piracicaba em Mi-

nas Gerais, onde cristais de até 2 cm ocorrem em uma zona albí

tica. 0 mineral foi identificado por meio de seus espectros de

difração e de fluorescência de raios-X.

Considerando-se ser esta a primeira ocorrência registra-

da desse mineral no Brasil, decidiu-se efetuar o estudo radio-

cristalográfico do mesmo, complementado por uma análise quími-

ca.

0 estudo de monocristal foi efetuado pelo método de pre-

cessão e as fotografias obtidas permitiram que fossem determi-

nados os valores das dimensões da cela unitária (hexagonal)

ao = 10,375 A e co = 13,870 A

As reflexões registradas nos diversos níveis recíprocos

fotografados, permitiram confirmar o grupo espacial P 6/mcc men

cionado na literatura.

A análise química do mineral forneceu os seguintes resul

tados:

SiO2: 72,17% A13O2: 1,91%

BeO : 7,10% CaO : 8,84%

K20 : 6,51% H20 : 0,24%

Dessa análise chegou-se à foi mula da milarita de Jaguara

çu:
Kl,39Cal,59 (Be2,87A10,37SÍ12,14) °30,00 ' °'14 H2°
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J 7.3.6. ESTUDO RADIOCRISTALOGRÃFICO DO MINERAL FENACITA

J.L. Mantovano

Os cristais de fenacita (662310^), de três procedências

diferentes, que serviram a este estudo, foram doados pelo Mu-

seu Nacional, onde se encontravam catalogados do seguinte modo:

2701 M - São Miguel de Piracicaba, MG

2073 M - Mina de Esmeralda - Katherinemberg, Ural, Sibé-

ria

62 00 M - Carangola, MG

0 estudo radiocristalografico comparativo, utilizando-se

o método do po, desses três minerais naturais, permitiram de-

terminar as suas dimensões celulares, tendo sido obtidos os se_

guintes valores:

- amostra 2701 M: ao = 12,494 A; co = 8,282 A

- amostra 2073 M: a o = 12,469 A; c o = 8 , 2 7 5 A
o o

- amostra 6200 M: ao = 12,488 A; co = 8,269 A

Uma vez que o mineral natural nem sempre se apresenta no

estado puro, vai-se tentar, para fins de comparação, obter a

fenacita sinteticamente no laboratório, fazendo-se para isso a

fusão a 1.4 009C de uma mistura contendo oxido de berílio,borax

e silica em um cadinho de grafite. Sobre esta "fenacita sinté-

tica" serão realizados os mesmos estudos radiocristalograf icos.


