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RESUMO: O Distrito Mineiro de Ametista do Sul, localizado a noroeste do Estado do Rio 
Grande do Sul é um dos maiores produtores mundiais de geodos de ametista. Na região, cada 
galeria subterrânea, extrai cerca de 2 ton/mês de geodos de ametista de alta a baixa qualidade, 
preenchidos parcialmente por ágata, quartzo incolor, ametista e ± calcita. As rochas 
hospedeiras são rochas vulcânicas da Formação Serra Geral, pertencentes à Província 
vulcânica do Paraná. Nesse contexto, a produção e comercialização dos geodos de ametista 
visa à qualidade das gemas, que devem preferencialmente apresentar cor violeta intensa, 
cristais bem formados e sem presença de manchas. No entanto, alguns geodos podem 
apresentar outros cristais mineralizados por cima das gemas, diminuindo drasticamente seu 
valor econômico e aumentando consideravelmente a quantidade de rejeito produzida por cada 
galeria. Os garimpeiros da região chamam todo material que recobre as gemas de ametista de 
“capa”, que conforme relatado não pode ser removida com ácidos sem prejuízo do minério. O 
objetivo deste trabalho é determinar a composição mineralógica através da técnica de Difração 
de Raios-X da “capa” de geodos de ametista. O trabalho de campo para coleta de amostras foi 
realizado em quatro galerias, duas desativadas e duas em operação. Estratigraficamente todas 
as minas encontram-se no derrame produtor Veia Alta. A estrutura interna do derrame Veia 
Alta nas galerias visitadas caracteriza-se por apresentar um núcleo maciço mineralizado 
sobreposto por um nível de brechas hidrotermais e pela zona amigdaloidal de topo derrame. A 
amostra coletada para a análise é proveniente da “Mina do Ademir” e foi escolhida por 
apresentar-se completamente recoberta pela “capa”, com quantidades significativas de 
material. A “capa” macroscopicamente nessa amostra é formada por duas partes, uma película 
fina formada por uma matéria amorfa de cor branca com espessura de 0,3 mm que recobre 
superficialmente os cristais de ametista, possui dureza 7 e não reage em contato com HCl. A 
outra porção, é formada por cristais brancos subédricos, com tamanho entre 1 mm e 1 cm, 
dureza 3 e que reage em contato com HCl, esses cristais estão formados por cima e entre as 
gemas de ametista. A preparação e a análise da amostra foram realizadas no Laboratório de 
Caracterização de Materiais do Centro de Desenvolvimento Tecnológico da UFPel. A 
preparação da amostra iniciou com a separação do material de interesse do geodo. Após a 
separação, o material foi moído, peneirado (200 mesh) e analisado no Difratômetro LAX XRD-
6000 equipado com tubo de Cu, voltagem de 30 kV, corrente de 20 mA, com velocidade de 
varredura de 1 2θ/min em uma faixa de 5º a 75º. Os resultados revelam que a constituição 
mineral da capa é principalmente calcita com quartzo subordinado. A análise integrada dos 
resultados permite sugerir que a matéria amorfa é formada por quartzo e os cristais são de 
calcita. Apesar de cristais de calcita em geodos de ametista serem comuns, esse trabalho 
apresenta o primeiro relato da composição mineralógica da “capa” dos geodos do Distrito 
Mineiro de Ametista do Sul. 
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