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Introdução 

Ixiolitas são minerais precursores dos minerais 

componentes do sistema tantalita-columbita1. 

Possuem fórmula química M1αM22αO2, onde M1 é 

um cátion +2 (Fe e/ou Mn) e M2 é um cátion +5 (Nb 

e/ou Ta) e α+2α=1. Todos os cátions da ixiolita 

compartilham um mesmo sítio cristalográfico, 

cercado por íons oxigênio. As proporções catiônicas 

devem considerar a neutralidade do cristal. Por ser 

um sistema intrinsicamente desordenado, sua 

caracterização cristalográfica impõe desafios, 

quanto à caracterização da espécie, grupo espacial
2
 

e à distribuição da ocupação do sítio catiônico. 

Grice, Fergunson e Hawthorne, em estudo 

publicado em 1976
1
, mostraram que a célula 

unitária da ixiolita é uma subcélula da columbita, 

indicando o grupo espacial Pbcn para o mineral. 

 

O trabalho objeto desse resumo apresenta o estudo 

cristalográfico de um monocristal de ixiolita, 

proveniente de pegmatito presente no município de 

Vargem Grande (MG). Medidas de difração de raios 

X por monocristal foram realizadas em difratômetro 

Gemini - Agilent, equipado com detector CCD. A 

radiação usada foi MoKα e os dados foram 

coletados com  resolução de 0.45Ǻ, a 293 K. A 

estrutura foi resolvida considerando-se a fórmula 

(Mn0.33Nb0.67)O2. Refinamentos foram realizados, 

em modelos de átomos neutros ou carregados, 

considerando diversos grupos espaciais, como 

Pbcn, Cmcm e Cmc21. Serviram como guia inicial 

para esses refinamentos as ocupações 

determinadas em análise de composição química 

pela técnica de MeV-EDX realizada com um 

monocristal de columbita, proveniente do mesmo 

pegmatito de onde foi obtido o cristal de ixiolita. 

Resultados e Discussão 

A ixiolita apresenta um único sítio metálico, com o 

metal coordenado em geometria de prisma de base 

hexagonal, estando coordenado a 12 átomos de 

oxigênio. As distâncias M–O encontram-se no 

intervalo entre 1,976(4)Ǻ e 2,055(4)Ǻ. Os resultados 

e ocupações de sítio dos melhores refinamentos 

realizados, são apresentados na Tabela 1. As 

condições de extinção sistemática e a congruência 

dos refinamentos indicam que o grupo espacial é o 

Cmcm. Os refinamentos realizados considerando os 

modelos de átomos neutros ou íons mostram-se 

equivalentes, exceto no que se refere ao teor de 

tântalo e nióbio: o modelo que considera a presença 

de íons resulta em teor de tântalo maior que o que 

considera os átomos neutros. 

 
Figura 1. representação ortep da ixiolita, com 
ênfase para a coordenação do metal. 
 

         
 
Tabela 1. resultados de refinamentos para os 
melhores modelos obtidos para a ixiolita a partir do 
refinamento dos dados de difração. 

* refinamentos considerando átomos neutros 

**refinamentos considerando íons 

Conclusões 

O estudo realizado com a ixiolita aqui descrita 

aponta que seu grupo espacial é Cmcm, indicam 

que o mineral é mais rico em tântalo que em nióbio 

e sugerem que o teor de Mn
2+

 é muito maior que o 

de Fe
2+

 nesse mineral. 
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Modelo
 

R(F) wR(F
2
) 

Ocupação (M1, M2) 

Mn Nb Ta 

Cmc21* 0,0351 0,0883 0,166(15) 0,205(11) 0,130(10) 

Cmc21** 0,0355 0,0898 0,165(15) 0,172(12) 0,164(11) 

Cmcm* 0,0317 0,0843 0,166(16) 0,151(15) 0,183(14) 

Cmcm** 0,0318 0,0818 0,166(16) 0,119(14) 0,215(14) 


