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RESI üO

Àe mineralfzaçöeg fosfatadas eEtudadas, localizadas próxinae
a cidade de Irecê, no centro oeste do EËtado da Bahfa, ocorren
agEocfadaE a nfvelE eetromatollticos encaixadoE nas rochag
carbonáticas do Grupo Una, do Proterozóico Superior (l 600 ü4.).
À6 canadag apresentam-se local,mente defornadas, poslcLonadas

eubverticalmente. Foram caracterfzadoE quatro tipos de nlnérJ-oe,
um prlmário, eEtromatol.f tlco e trêe outros secundárLos (trcaaa de

abelharrr rlcagcalhorr e rrroladosn ) formadoa Pela âIteraçåo
intenpérica das rochaE ¡nlneralizadas ou do ninérlo prinário.

os tipos rrcaea de abelhatr e trcascalhot rePresentam ae fácLes
de alteraçäo do ninério prinárfo encontradoE associados,
normalmente, en uD meano perfil de alteração sob condlçöes
clináticas atuais. o lntenperiEmo leva a un enriquecl-nento en

P2oE por lixiviação dos carbonatos e preservação das apatitas.
Nestes tipos ocôrre tanbén un enrlquecimento em ETR com o

intemperfemo. ÀpeÊar de Eua alta eEtabilidade nas condlções
atuais, que são relativamente brandae, a apatLta ' rlnico nineral
portador de fóeforo desÈas fácies, apresenta algunas feições de

dissolução. AnálieeE detalhadas ao Rx e Iv, revelaram que a
apatita do perfll é do tipo fluorapatlta empobreclda en co2, co¡r

pequenas variaçöes estruturafe, ao longo do perfil.

o ¡oinérÍo fácies rrroladoeo, do tipo nodular e do tipo
brecha, é constitufdo de fragnentoE eetroroatolfticos (con ou seu

córtex alunLnoEo ) cl.mentados por uma matriz alumino foÊfatada
(nillfeita). oE vazios são preenchldoe por fosfato âIr¡minoeo da

faníIia da crandaLlita, apatita aecundárla, caoli¡¡lta e

gibbsita. As apatitas secundáriae do tipo fluorapatita aofrem
una pronunciada diseoluçåo. A fácieE trroladoar é fonûada pela
evoluçåo superficial do ninér1o prinár1o em condições tropicais
nais úmidas, IaterLzantes e que certamente ocorreran en épocas

anterioreg.



ÀBSTR,ACT

Thê phosphate' ore of lrecê, in the center-sett of Bahia
ståte, occurE asEociated with stromatolitics levele. The area of
study insert ln the Eeguence of carbonate rocks of Una Group,

upper Proterozoic (* 600 lra.).

ltre study perrnfted to characÈerize four klnds of ore, one

prinary, stronatolitlc, and other three secondary, rrCasa de

Abelharr, ncagcaÌhort and rlroladosn, forned by the weatherl-ng
aÌteration of nineralized rocks.

îhe trcasa de abelharr and trcasca].horr orês represent the
alteration facies of Prlnary ore under actual clinatic
conditions. The weathering índuces to enrichment in P2o5 content
by leaching of carbonateE and preservation of apatftes. In these
klnds a enrlchment in ETR due to weathering, also occurs.
Àpatite, the only phoephated mineral of thoee faciee, Êhow,

although its high stabflity Ín the actual conditions, relatfveLy
mild, may present Eome features of diEeolution. Ànalysis from Rx

and Iv, reveal that the apatitets profile Is the fluorapatite
impoverishes in co2 content, f,tlth Ênalt Etructural variationg.

. The ore facleE rrRoladogr, nodular kind and breccia kind,
constítuted of stromatolitlcE frag'nents (rith or without
aluninous coating) cenented by a aluninum phoEphate groundmass

(rnillisÍte) vtíth volds filled by mineral of crandallite fanily,
apatite, caollnlte and gibbsíte. High dissolution can occur ln
the Eecondary apatites kind fluorapatite. The rrroladosrÌ facies
wa6 formed by evolution superficial of prinary ore in a wet,
troplcal climate, in lateritic weatherinçt zone and they Éure1y

did occur in age ago.
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LTSTA DE ÀBREVIÀçöES

IrlineraiE :

C = calcltâ
Cr = crandallita
F = fluorapatita
K = caoliniÈa
Irll = nillisita
g = quartzo
GeraiÉ :

ÀÀN! análige por ativaçåo neutrônl'ca
ÀN: ativação neutrônica
ETR: el-enentoa terraE-rarâs
ETRL: elementoE terras-raraE leves
EÍRP: elenentos terraE-rarag pesados

MF: infravermelbo transformada de Fourrier
!lE: mÍcrosEonda eletrônica
ItEv: nicroecópio eletrônico de varredura
üo: rnicroÊcóplo óPtico
LP: luz polarizada
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CAPÍTUI¡ 1

INTRODUçåO

o teor nédio de fógforo na crosta terreatre é eetimado em

O, 238 PZOs (RONoV û YARoSHEVSKY, 1969 ) ' NoE J azlnentoe

atualmente explotadoÊ oÊ teorês chegam, frequentemente ' a

atingir entre 1oo e 150 vezet este teor nédÍo' Diferentes tipos
de minérlos eão explotados, eendo oe eedinentares, de longe' os

maie lmportantes, tanto em reservag colDo em teoreE' I{erecem

citaçåo, ainda, oa depósitoe aEEociados a conplexos fgneos

al.calino-carbonatftlcos e as concentraçõêE de çtuanos,

provenientes da deJeção de aves e morcêgog em i]-has e/ou

cavernaE.

Àtualmente a produçäo nundial de fosfatoe é da order¡ de 160

nilhões de toneladae, Eendo 8ot desta produção de origen

sedimentar. As maiores reservas eão encontradaE no llarrocos

(4ot), seguido pela África do suL (13,68), EUA (7,1t) e ex URss

(6,88). os EUA Eåo o maior produtor, (IFA-Internaclonal
Fertifizer ÀssoclatLon e IslrIÀ-hternatlonal Phosphate Industry
Àssociation, apud PANCZER, 1990) ' Indlcios, mineralizações e

jazidas espalham-se pela Europa, Ásia, África, Austrália'
Anérica do Norte e Anérica do sul . As descriçöes destas

nineralizações foram reunidas na síntese rrPhoEphate deposits of

the Worldrr (COOK e SHERGOLD, 1986).

No Brasil, os depósitos de fosfato em explotação são aquêles

provenlentes, en prineiro lugar, dos conplexos alcalino-
carbonatíticos, explotados tanto dlretamente da rocha

carbonátÍca ( Jacupiranga ) como do manto de alteração ( depósltos

residuais de Àraxá, Tapira, Catalão e Jugulá ) ' Às rochas

Eedimentares ocupan uma posição secundária, encontrando-se em

explotação somente os depóÉitos pré-canbrianos (cedro do Àbaeté,
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Fortaleza de lrllnas, Roclnha e Lågamar ) e cretácfcos costeiroE
(Olinda no Estado de Pernambuco ) -

Os eEtudog dos depóeitoe de Pb-zn, ProJ eto lrecê-Lapão
degenvolvldo pela CPRl,t ( Bourrll et aI ., 1985), levou à deecoberta

de importantes dePóÊltoE fosfatados, I'ocalizadoE em Irecê (BÀ).

relacionadoE à nfveis estromatollticoe Íntercaladog nag rochaê

dolonítl,cas do Grupo Una, cronocorrelato ao Grupo Banbuf '

Estes depóeitos, con arnpla dlstribulção na reglåo, âpresentam

altos teoree de P2O5, chegando a 3Ot. Na tentativa de avallar
estes depósitos foEfatadoE, a cBPü ( MoNTEIRo, 1988, 1989 e X99o)

efetuou o mapeaDento daE unidadee estratigráficas, agrupando-ae

em diferentes a¡bíentes deposlcionaie, com baae nas eetruturas
sedLmentares e na associação litológica. Trabalhos posterLores

foram feitos no EêntLdo de estudar a foefatogênese
correlacionar estes depósitos com fosfatos proterozóicoe
África ( BOUJo et aI , 1991).

e
da

ÀpartlrdeBtestrabalhogobservou-gequeos¡naterialede
euperfÍcie, ProvenÍentes da alteração íntenpérica do minério
primário, constítuen Ínportantes rec¡ervas de fosfato,
Justificando-se eetudos mais detalhados Bobre Eua caracterÍzação
e gênese. Àssim, a CBPI'I para fins de utilização, subdividiu os

minérioE da regiäo em nínério prj.nárlo (estronatólitos e rochaE

dolomíticas ) e en ninério secundário, eu¡rérgeno. vários tipos de

ninérios su¡r,érgenos foram definidos: nlnério llxiviado tipo
trcasa de abelhatr, minério etuvial tipo ncascalho!] e um minério
rrrolados tr .

Deumamaneirageraf'osninériosÊecundáriosrfornadospela
alteração inteupérica de ninérios primários são rnaie pobreg en

p2o5, muitas vezes ricos em fosfatos alu¡ninosos ( FLICOTEÀIIX '
1982eBOUiIOetal.r1991)eenelementoscomoUrCdeTh'EEtaÊ
caracteríEticas dificultan o aproveitanento econômico destes

minérloe.
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En lrecê, part€ lnPortante da reserva do nlnér1o fogfatêdo ê

dê maiE fáclt exploraçåo está associada a tipos eecundárloE
(Iavra a céu aberto), que até o monento nåo foram devidanente
caracteri zados .

ÀEeLm é obJ etivo deste eetudo caracterizar os mLnérioe

secundárLos de Irecê, quanÈo aB transfornações quinlcas e

nineralóglcas eofrldas pelae fasea fosfatadaE das dlferentes
fácies de alteraçåo, através de êstudoe mineralógicos
crietalográficoE e crlstalogufmicos.



CÀPÍTUI¡ 2

ÁREÀ DE ESTUDO

1.1 Poslção Geogiráf ica

o acesso a área é feito pelas rodovias BR-324 SaLvador -
Feíra de santana, BR-116 até o entroncamento coE a 8À-052 que

liga a rodovla federal à lrecê, nr¡n Percureo total de 489 kn' A

área de estudo é limitada pelae coordenadas geográficas: 11'18'
e LL'24' I^S; 4l'52', e 41'46',¡fcr, (f19. 1).
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Figura 1. üapa de Localização e situação da área de estudo.
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A área eetudada sftua-se na regtåo fleiográfica denoninada

chapada Dianantlna abrangendo a regiåo centro-norte da Bahia' o
modelado da6 roctrag calcárfas da área de eetudo conpõe a unl'dade

norfológica Chapada de lrecê, um planalto peneplanlzado' Darcado

por feiçóes cáreticae, com cotaE altinétricaE da ordem de 75o m'

os rioe da regiâo pertencem a BacLa Hidrogrráflca do uédlo Rlo

são Francisco, que abrange os rios verde, Jacaré' salitre' Una e

Utlnga.

o clina da região é senl-árldo, claseLflcado por Köppen como

do tipo Bsh. Caracteriza-se por r¡ma temperatura nédia anual de

25'c e uma pluviosidade nédia anual de 600 Dm' nal diEtribufda'
concentrada entre os neses de novenbro e abril' A riquezâ dos

soloa da regíão resultou na eubstitulção da vegetação natlva

(caatinga arbórea ) por plantaçõeE de mLlho' feljão e ma¡nona '
fazendo da regiåo o celelro agrlcola do nordeste '

1.2 contexto Geológico

Geologicanente a área encontra-se situada na unidade

egtrutural denominada Bacia de lrecê (HISI ' fg79') ' localfzada na

porção central do cráton são Francisco, onde se depositou a

eequêncía carbonática do Grupo Una, cronocorrelato aos

sedimentos do Grupo BanbuÍ. Faz parte de uma reglão näo afetada

pela orogênese braslliana (600 lla ' I loo) ' constitulda de

coberturas sedimentares do Proterozáico superior '

Os depósitos do Grupo Una ( Supergrupo São Francitco)

assentam-se dicordantement'e sobre o eDbasamento granlto-

gnáissico e aobre as coberturas sedinentares do Proterozóico

lrfédio nas quais se incLui o Grupo Chapada Dianantina (fig' 2)'

Às seguêncl-as BanbuÍ ( Grupo Una e Grupo Banbuf s's') foran

deposÍtadas e¡¡¡ mar epicontinental dada a extensão da cobertura e

a constância lateral das fácies carbonatadas ' sobre uma porçåo

do cráton mais ou nenos estável ( DÀRDEN}ÍE, 19?8). Na borda

sudoeste e sudeste deste cráton encontram-se os cinturões de

dobramento de idade brasiliana '
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Francísco. (Inda & Barboga, 1978) '



1.2.1 LltoåstrâÈigr¡fl¡ o sediDsntação ôo GruPo ltna

En 1906, DERBY usou o ter¡no Una para designar as sequências
cal.cárias na bacla do rio Una, as quais prosseguem para oêste
(reglão de central, Barra do Mendes e Xique Xique) e para sul-

(canarana, souto soares e lraquara). Nas regiões de frarnaia,
Itaetê, l{agner e Utinga, tanbérn ocorren rochas desta sequência.

No Estado da Bahia o Grupo Una se asse¡nelha e se

correlaciona, a nfvel- de estratos, con o Grupo Ba¡nbuf '
Ànterior¡nente, o terno Bambuf era usado indiscri¡nínadanente para

os dois grrupos. ¡{IsI & PoMPoNET (1978) e MISI (1979) propuseran

u¡na coluna estratigráfica para o Grupo Una na região de Irecê,
sendo identificadas quatro unidades l itoestrat igráf icas,
napeáveis e correlacionadas a unidades encontradas na Serra do

Ra¡na1ho e no Bambuf de Minas (fig. 3).

IRÉCÊ LESTE
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)co

cl

ô5 metâÊsiltito

dl 81 ål metargililo
cl catcárioco dt dotomito
bd brecha dolomltica
co c€lcádo oolftico
ql quâdziloleld6pático
dm diamicllto6
a arlex

B d di6cordåncia

Grupo Châpåcla
Diañåntna Bebêdouro

d 
Grupo chapada
Diamsnlina

Figura 3. correlações entre as colunas I itoestratigráf icas do

crupo Una na serra do Ranalho e na Chapada de Irecê (MISI' 1978).
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à partlr de L974, após a reunlåo conJ unta cPR¡'l-PRosPEc-DNPI'1,

aa for¡Baçöea Bebedouro e Sal.itre passaraD a fazer på*e do Grupo

Una. De ocorrêncla alongada e bordeJ ando a bacia, a Fornaçåo

Bebedouro, unidade mafe basal deete gruPo ¡ relaciona-ge a

sedlnentação glaclogênica, enquanto a Forrûaçäo salltre, DaIE

euperior é tida como ¡¡arlnha raaa.

Fornação Bebedouro

En 1870 ALI-,EN ( apud !ÍoNTEs , L977 | Já Ee ref erla aos

conglomeradoe aflorantee na estrada de Àndaraf-ftaeté.
Posteriormente, outros autoreE eetudaram esta unidade, como

(DERBY, 19O6t WrLLIÀNS, 193Ot BRrrO NEVES' L967 e I',IONTES' L977).
Foi o trabalho de oIJMIRA E LEoNÀRDOS (1940) que utilizou pela
prineira vez o termo Formação Bebedouro para eEEes

conglonerados.

En geral eata unidade ocorre em faixas alongadae, de largura
variando de centenas de metros até algr¡nê quilônetros. Na sua

naioria, oa afloramentos aprêsentam-se inten6anente
lntenperizados, oferecendo escassas infornaçöee quanto a

geometria e estruturas sedi¡nentares. I{esno assin, admite-se para

a Fornação Bebedouro uma espessura variáveI , indo desde ]-m até
16n, (UoNTEs, L977r.

uAcÊDo & BoNHolfE (1984) efetuaram deterninações
geocronológícas para amostras da Fornaçäo Bebedouro na foLha de

Iênçóis, encontrando uma idade de 9oO !14., J-nterpretada co¡no

próxina a idadê de sua deposição. Esta fornação rePousa,

dlscordantemente, sobre o complexo arqueano e os quartizitos do

Grupo chapada Dianantina, (l'fISI e POMPoNET, 1978, I'ÍISI, 1979 e
Ii{ONTES, L977, .

A Fornaçåo Bebedouro é caracterizada, em geral, PeIa presença

dê paraconglonerados ( dianictitos ) com seixoE estriados e

facetados de rochas nagnáticas, metamórfLcas e aedimentares,
dentro de uaa natriz argilosa esverdeada. Ta¡nbén ocorren
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aEeocladoB argilitos, sfltitoe lanlnadoe, grrauvacas a arcózioE.
EEtâ aequência é genetlcanente relacionada a um eplsódlo
glacial, com caractêrfeticas glacfonarinhae.

A lnterpretaçâo genética doe dianictitoE e pelitoe, é afnda
notivo de polêrnica. ot folhelhos congloneráticoe foram
interpretados cono originados por ação de geleirae e os clastos
traneportados até o sltio de deposição por icebergg. Na área de

rençóie aplicou-se um nodelo de sedinentação de terras elevadaE
com geleiras, de onde se orlginariam fluxos gravitacionais
(debrig flon) ocasionalmente retrabalhadoe por ondas e

correntes. oB pelltos con seixos plngados repreeentarian a

porção mais dfstal destes fluxoe, subnetl-do8 eeporadicanente à

descarga de icebergs.

AcLma da ForIoação Bebedouro Ee desenvolve una eedJ.nentação

argilo-carbonatada, bem maiE argilosa e detrítica no Grupo

Banbuí, bem mais carbonatada e t¡¡enoÊ profunda no Grupo Una (fig.
3).

Fornação salLtre

oLIVEIRÀ e LEoNARDos (1940) foram os prineiros a utilizar o

terno Formação Salitre para desigmar os calcárioE aflorantes na

bacia do rio honônÍ¡no. ÀnteriorroenÈe, BRÀNNER (1911) usou o

terno rrCalcário salitretr para deslgmar a sequência carbonática
aflorante na serra do Mulato,

À Fornação salitre abrange uma área be¡o maior gue a da

Fornaçåo Bebedouro, eendo seus terrenos caracterizados por solos
espesEos e relevo monótono do qual Ee pronunci an ¡norros
sustentados por canadas dolonitizadas e/o\ silicificadas. os

contatoE com a Fornação Bebedouro poden ser concordantes,
nornais e até interdigitados (folhas Utinga e üucugê).

lfAcÊDo & BoNHol{E (1984), a partir de amostras cofetadas ao

norte-nordeste de Morro do chapéu estabeleceram uma idade entre
?67 e 9Oo lila. para a deposição da Fornaçåo salitre.
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Durante os eBtudoa executadoa pela cPRü (BOUfIu, 1990), fol
Ievantada a eetratlgrafia da fornação nae folhâs da Lençóla,
lilucugê e lrecê, onde carâcterlzara¡o-se ae principaie unldodeE de

litofácleE relaclonando-aE a amblentes deposicionals.

Na Formação salLtre foram napeadas basicarûente duae unl'dades

de litofácies, Eeparadas con bage nos anbientee deposiclonale. o
primeiro grupo é representado peloe calcl-tutitos, pelitoe e

margag de lanlnação planoparalela, e laminltos algaie. O outro,
pelos calcarenitoe, dolarenitos oolíticos quartzosos, silexLtos
ooidais com eÊtromatólltos e calcários fntraclásticos, domlnados

ocasionalmente por lamJ.naçöee cruzadas.

o primEiro conj unto faciológico é inte4)retado cono u¡t¡

ambl.ente de planfcie de maré, onde predomina¡ os proceEêos de

euepensäo Éobre oE¡ de tração, con períodoe de expoeição. O

seg"undo é tido como u¡tr anbiente de internaré a eubnaré, onde

ocorre u.n maior retrabalhamento doE sedinentoe. ls unidades

sllicificadaE e/ott dolonitizadas são interpretadas como

orfginadas por processos eu¡rérgenos ocorridos num ambiente de

Lnternaré, na zona de miEtura entre ágruas marinhas e
continentais. oa termos oollticos intercaladoË aos dololutitos
indican procesgoc¡ de traçäo em ágTuas agitadas alternados a

proces€ros de suspenção.

BoltFlll et al., 1985, exesutaran um napeamento eistenátLco na

bacia de lrecê, onde foram deterninadas as fácies sedinentares e

os anblentes deposicionais associados. Estes estudos levaran a

interpretação de três cicloE deposicionais, um iniclal G, um

final transgressivo e um internediário regressivo, (fig. 4).
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EEtronatólltoa da ForDação aslltro

À definição nais genérica de estronatóIitos é defendida por
I{ÀLTER (19?6) e ÀI¡|RÀMIK (1979) como sendo estruturas
biossedirnentares produzidas peì.o trapeamento ou pela captação
e/ou pela precipitação de sedimentos e como resultado de

crescimento e de ativldades ¡netabóIicas dos nJ-croorganisrnos,
principalnente das cianofitas.

A moderna classificação e nomenclatura de estro¡natól- itos
baseia-se nos trabalho de KoROIJttK (1960), SEMIKHAToV (1962) ,

KRYLoV (1963) e RÀÀBEN (1969) gue utiliza as laminações e a

forna externa de estronatóIitos individuais. Pode-se

inicialmente dividir os estromatólitos em dois grupos:
estro¡natóIitos horizontais e estromatóIitos colunares. os

estro¡natóIitos colunares foram subdivididos en quatro
supergrupos ( SRMSTÀVÀ, 1986):

-suþergruÞo KUSSIELIDES: Estromatólitos colunares
cilfndricos corn ra¡nificações passivas (exenplo: Jurusania,

Xl¡Ê-sie-l lê, Minìaria, etc. ) ;

-suDèroruÞo TIJNGUSsIDES: EstromatóIitos col-unares co¡n

ranrificações ativas, o diânetro das colunas au¡nenta para o

topo, apresentando uma forma de xfcara, corn eixos das colunas
divergentes (exemplos: Tunqussia e Baicalia, Ingeria,
Boxonia , !i¡nc-I-Iê, etc. ) ;

-SuperqruÞo GyMNosOLENIDES: Estromatólitos col'unares
cilfndricos con ra¡nificações ativas e diânetro das colunas
constante (èxemplo: Gymnosolen) ;

-suÞerqruÞo CoNoPHYIONoIDES:

cilfndricos não ranifÍcados
Col-lonella, JacutoÞhvqton, etc. ) ;

EstronatóIitos coLunares
(exenplos: Conophiton,

Na Bahia as primeiras ocorrências de estrornatóIitos foram
descritas por CÀSSEDÀNNE (1964), nos carbonatos da Fornação

Salitre, e rnais tarde, por SRIVASTÀVÀ (1982) que se referiu a

estro¡natóIitos colunares do tipo Jurussania Krylov a 7kn a SE da
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cldade de lrecê, sugerindo a partir da associação ttÇg!-Le4la-

ü,Ufu.gê.D.i.att a ldade Rifeano Superior para estes carbonatos. Ern

1986, co¡no consultor da CBPM, SRMSTÀVÀ, estudou nais
dêtalhadanente os estromatólltos da Fornação salitre, baseado e¡n

parânetros co¡no: bioher¡na ou biostroma, norfologia externa' modo

de ra¡nificação e estrutura interna.

Os estro¡natól-itos colunares de crescirnento vertical dos

supergrupos Kussielides (tlpo Jurusania Krylov) e Gymnosolenides
(tipo cvmnosolen) 6ã0 amplarnente distribuldos na Formação

Salitre (Pr. I, fotos 1, 2 3 3). Estes organismos caracteri-za¡n-
se por apresentarem colunas l-isas a estranguì.adas, com

frequentes e complexas rarnificações, posicionadas verticaL a

subverticalnente em relação ao plano So, con seções

subcilfndricas, de diânetro uédio en torno de 2-3 cm e

conprimento de 15 a 20 cm. Às Ìârninas estromatol fticas
apresentam en geral u¡na convexídade voltada para o topo o que

facilita a identificação do topo e base das ca¡nadas. segundo a

classificação de LoGÀN et al. (1964), estro¡natólitos do tipo
Jurusania Krylov representaria¡o for¡nas conpostas do tipo SH-LLH-

SH-LLH...l ou seja, urn arranjo de for¡nas do tipo col,t NÀ-TAPETE-

COI,UNA-TAPETE.

Na região, as canadas de estronatólitos colunares não excedem

1,5 tn apresentando-se encaixadas nos dolarenitos de cor cinza
claro a creme de granulação fina a nédia com estruturas
sedirnentares fornadas por tenpestades ( rrhurnmockiesÍ , irgutter-
castsrr, rtflat-pebble stratarr, Ianinação de baixo ângulo, marcas

de onda e outras) presentes nas rochas calcárias da Fornação

sal-itre do crupo Una (unidade Nova América). A presença destas
estruturas indicam un anbiente de alta energia do tipo subrnaré

superior a internaré inferior. Na região, a rnineralização é tida
corno biogênica, pois coexistem nuna ¡nesna colônia for¡nas
estéreis do tipo collonnèlla e fornas ¡nineralizadas e¡n P2o5 do

tipo GvmnosoLen, Jurusania e Þo)<o¡üê.
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1.3 fosfatos de lrecê

A regiåo central da Bahla, onde se locall'za a cldade de

Irecê, fof intenBamenÈe peequisada nos anos 70 para Cu, Pb ê Zn

e para ninerais induetriaie não ¡¡etáI1cos corlo Ba, F e P (r'flsl e

POMPoNET, 1978). Eetes trabalhos indlcara¡¡ nat reglöee de frecê-
Lapão importante mineralLzaçäo de fósforo, que foi
poeterlorrnente detalhado no ProJ eto Bacia de lrecê (BoufIu,
1985) e mais recentenênte no ProJeto lrecê-Lâpão (I'ÍONTEIRO,

1988, 1989 e 1990 )

o Projeto Bacla de lrecê, desenvolvido peLa SME-BÀ em

convênlo com a CPR¡il, efetuou trabalhos geológlcoe na área com o
napeanento da Fo1ha Irecê (1:1oo.ooo) perfazendo uma área de

3.oOO km2, Eituando aE ocorrências de Pb-zn e fósforo. À rocha
fosfática foi reconhecida e deecrita pela prineira vez. Àtravés
da anáIiEe faciológica/anbiental foram obtidaE conceituaçöee
Eedlnentológicae/deposicl-onaLs para â área, assoclando-Eie o

foefato aos estronatól itos colunares.

BoMFru (1986), individualizou seis tlpos de nineralizações na

área associadas ao Dinério prinárlo:

-foEforita relaclonada a estronatólitos algais compoetos, do

tipo SH-LLH-SH-LLH. . . , da forma Jurussania KryLovi

-fosforita relacionada a eÉtromatólitos algais en colunaÊ

isoladas a eaparsaÊt, tipo SH, en matriz carbonática nåo

fosfática;

-naterial brechado intenperizado (tipo r'az. são r,uiz)
fortemente lntenperizado, constituldo por r¡ma massa fina crene
anarelada enriquecida en fosfato, onde estão irnersos fragmentos
de calcllutito preto estéril e de estromatólito, de tamanho e
fornaE diversas i

-fosforita relacionada a estronatótitos algais laminados
(rrlaninltos algaisrr ), do tipo LLH,
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-e dols tipos, de nenor irnportâncla econôrnica, representados
pelos dolonitos fosfáticos e tr f osf arenitosrr .

DoE seis tÍpoe de rnineralização identiflcados, a rnais
lmportante foi relacionada a estromatólitos algais compostos da

forna Jurusania Krylov, subdividida en:

. minério compacto: que representa a rocha fresca, co¡n

espaços intercolunares não lixiviados e teor ¡nédio de P2o5 ern

torno de 30t

.minério tixiviado, tipo "casa de abelharr: os contituintes
intercolunares são lixiviados, enriquecido em P2Os, chega a

atingir 4Ot de P2o5 (teor rnédio da apatita pura) , não atinge
grandes profundidades.

.minério eluviaI, tipo xcascalhoù: totalmente desagregado,
corn 70-80 cn de espessura.

o Projeto Irecê-Lapão executado pela CBPM possibilitou o

mapeamento geotógico-faciológico na escal-a 1:2.0o0, visando a

avaliação de reservas/ caracteri zação qufaica do minério,
condicionamento faciológico destas e delinitação das zonas de

mínérios supérgenos. Àssirn, foran detalhadas as ocorrências de

nineralizações sulfetadas de Cu-Pb-Zn e nineralizações
fosfatadas associadas aos calcários dolonfticos e

estro¡natol fticos da Unidade Nova América, Fornação Salitre.

Neste projeto as nineralizações fosfatadas foram agrupadas ern

rníneralizaçóes Êupergênicas denominadas de r¡ninério tipo o1I e

e¡n rnineralizações primárias, nas quais fazern parte os nfveis
métricos estro¡natolfticos e os calcarenitos dolomfticos /
dolarenitos encaixantes, denorninadas de rr¡ninério do tipo 02tt. À

área delimitada para a execução de trabalhos geológicos foi
subdividída enr três alvos: Faz. são Luiz, Faz. Juazeiro e Faz.
Três lrmãs (ftg. 5).
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Figura 5. llapa de localização de alvos do Projeto lrecê
LaPão Fase IIf, Reprograrnação.

I'Minério Tipo olrl

Às rnineralizações agrupadas no rrninério do tipo oln são

secundárias, sendo u¡na resultante do internperisno e erosão dos

estronatóIitos e rochas fosfatadas (rrcasa de abelharr e

rcascalhorr) e a outra de idade cenozóica, caracterizada por

fragTnentos estro¡natol fticos Iitificados en ¡natriz fosfática
([roladosrr).

o ninério resultante da ação do internperismo e erosão'
atuante sobre os nfveis de estromatóIitos colunares e rochas

fosfatadas forman, em superflcie, extensos cordões de cascalhos
orientados, ern geral-, na direção aproxirnada E-w, de comprimentos

variáveis (até 4 kn) e largura variando conforne o contèxto
estrutural do substrato (30-8Oo n) exibindo u¡na profundidade
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nédia de 1r4 ¡û. Tratam-Ee de fragmentos de dlâEetroe varl'ávele.
cuJoe ualoreE teores eståo aeeocladoe aoa fraginêntoe de naLor
d1ånetro.

Já o nlnério de idade cenozóica (nroladoerr), gerado em

anbiente continental , foi aseoclado a un provável Eietema de

Ieque a1uvlal. EEte material somente foi encontrado concentrado
em cascalheiras, reetritas a pequenaE depresóes fechadae, cottto

reEultado da desl.ntegração desta rocha. Estratêgicamente, esta
fácies de leque aluvial, assenta-ee diecordântemente (angular,
eetratlgráfica e erosional) Eobre a Fortoaçåo Salitre, podendo

Eua área de ocorrêncla ter sido controlada pelo tectonlE¡no
imposto àquela foroação.

ttulnérlo Tipo ozrt - trrn sÍtutr

A mineralizaçåo |tln Eiturr ou prinárla de Pzos está
reLacl-onada a uma fácies lnterpretada como submaré euperLor, na

qual desenvolveran-Ee eÊtronatóIitos colunares e calcarenitos
dolouf ticos/dolarenitos de granulação fina a grosselra, de cor
creme avêrnelhada à cinza escura. Estas rochas formam níveiE de

espeasuraÉ¡ decinétricas a Détricas, arranJ adas por vezes

ciclicamente, constltuindo intervalos mlneralizados con

e6peÊÊuraB varláveis ( aLé 25 n), conforne os egtudos feitos en

furos de sondagens realLzados pela cBPu ( UoNTEIRO, 1989, L989 e
leeo ) .

Teores de P2O5 mais elevados foram encontrados nos nfveiE
estromatolíticos, dininuindo nos estratos de cal'carenitoE e

dolarenitos. Às nineralizações de Pzos nos nívels
estro¡oatolÍticos ocorren:

- nas estruturas colunares cilíndricas a sub-cilíndricaE dos

estronatóIitos, é representada por finas rrcamadasrr de colofana
criptocristalina, incolor, alternando-se com rrcamadasn de

carbonato de cátcio,/nagméslo; estes arranj os cilíndricoÊ,
alcançam conprirnentos de até 12 cmi
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- nos eapaços entre aE estruturåa coh¡nares eBtromatolfticas,
ocorrem como clastoe, aseocLados a calcárIos dolonltlcoa, e

oóidee globularee de cor e6cura, de carbonato e foafâto.

Oa estratos estronatolfticoE coltt espaçoe LntercolunareÊ
conpostos por calcárfoe dotonftlcos microcrletall-noe e oóldes de

carbonato e colofana såo resultanteg de procesEog de

dolonitlzação, o qual é observado regionalnente no ânbfto de

bacia.

Quínlcamente, as mineralizaçöeB do tipo 01 e 02 åpreaentam

teores variáveis de P2O5, Fe2o3, AI2O3 e UgO (tab. 1). Os nfveis
estronatollticos såo rLcoE em P2o5 com balxog teorea de Fe2O3 e

À1203 e altos teores de !lgO, contraetando con baixoe teoree de

P2o5 encontradoE noe calcárioE dolonítlcoe e dolomitos.
Obgervan-Ee altos teores de P2o5 e baixo teor de llgo na fácles
rrcascalhotr proveniente do interoperiE¡no do ninérlo prlnário.

Tabela 1. conposição guírnica das prÍncipaiE mineralizações
da Fornação Salitre.

cÍnério litologia PzOs t FeZO¡+ÀIZO¡ t xSo t

Eipo 01 rrcascalhorr 32 13 9

tipo 02

eetromatól itos <38 r 3 <1 <18

calcários doloníticos
doLomitos

3 -18 <1 <18
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3.1 Ànoatrage!

oE trabalhos de canpo tiveram por obJetivo prlnclpal realizar
uma anoetragren sietenática de todas aa fácieg de âlteraçåo das

rochas fosfatadaE de lrecê. Para tanto foram vleitados oE

afloranentos e trlncheLras descritoE pelâ cBPI'f . As amogtraE

foram cotetadas a partir de perffe, sondagens e amoetras

superfÍciais.

E¡û cada perfÍI amostrado elaborou-Ee um croqui esquemático

rnostrando as relações existentes entre a6 diferentes fácles. No

campo, as anostras foram descritaÊ nacroÉ copicanente quanto a
eetrutura e quando possível, quanto a nineralogla.

3.2 greparaçáo das ÀrostraÊ

Ar auostras foran tratadaa e analleada6 en função de suas

característicaE flslcas e rûorfológicaË - O nlnério prinário,
coletado em testenunho de aonda e na base dos perfís de

alteração, foí Lamínado para estudos microscópicos. o ninério
llcasa de abelhart, rtcascalhotr co¡n estrutura preservada e

rrroladosrt, por seren nais friáveis, sofreraB ur¡a prévia
inpregmação con resína sintétlca, sendo confeccionadas ]â¡olnas

delgadas (sen lamínula) para egtudos nicroscópicos (u.O, e f'IE\¡).

Às amo8tras do trcascalhon 6em estrutura preEervada e do solo
sofreran separações granulométricas, inícialnente em duas

frações: fração fina, deno¡ninada natrÍz e fração gÍrossa,

denomlnada fragnentos ' As aEostrâs da matriz foran secas ao ar,
desagregadas, homogenei zadas e peneiradas, nas frações areia

L9

lnsiiiuto r.le 0eociuncias ßiblioteca
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grossa, areia fina, Eilte çtrosso' silte fino e argila' Às

diferentes frações e o ninério prirnário foram britados e

pulverizados a < 2Oo # para análise ao DRX e para análises
qufnÍcas.

Para se obter os concentrados de apatitas, minerais
essenciais do minério, os fragTmentos de estro¡natóIitos foram

inicialnente britados e lavados en uma solução 10* HCI sob

vibração ultrasônica. Neste processo foram elininados
carbonatos, argila e quartzo. Finalnente, sob lupa binocular, as

fases apatlticas fora¡n exaninadas e selecionadas por meio de

catação com auxflio de estilete de aço.

Os concentrados de apatita fora¡n Pulverizados a < 2oo# e
analisados ao DRX e ao IV. Para a anáIise ao IV as amostras

foram preparadas pelo ¡nétodo de pastilha de KBr.

3.3 Îécnlcas À¡allticâs

os elenentos Fe, Ú9, Câ, ÀI foram dosados por Àbsorção

Àtôrnica, o Na e K por fotonetria de chana e o P e Mn por

colorinetria. o teor de sflica e a perda ao fogo foran obtidos
por gravimetria. Estas análises foran efetuadas no laboratório
de Geoqufmica do fG-UsP.

os ETR La, Cê, Stll, Nd, Eu, Tb, Yb e Lu foram estudados

quirnicanente por Àtivação Neutrônica (ÀN), à una precisão média

de 10 t, no laboratório do fnstituto de Pesquisas Energéticas e

Nucleares (IPEN-CNEN/sP) .

Para o estudo rnineralógico foram utilizados: um Microscópio
óptico Leitz ORTHOPLÀN-POL, binocular de polarização, acoplado a
una cântara fotográfica oRTHOMÀT; un difratônetro Philips Pvt 1730

com anticátodo cu Kø, a 40 Kv e 30 nÀ e urn microscópio de

varredura tipo Jeol Js¡{-T33oA equípado de u¡n detector de

elétrons retrodifundidos e acoplado a um EDS, todos dos

laboratórios do NUPEGEL/USP.
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Para o estudo crlstaloqulmlco daa apatltaB ' fol utlllzado um

espectrônetroNlcoletnodelo2osxBdolaboratórlodatlniverEité
drÀix-MareeiIle III, obtendo-Ee eg[tectroa tranfornadoE de

Fourrler, regletradoe no intervalo entre 4OOO e 25O cm -1 a

rc-L1¡g-z de precisão.

oE dadoE obtidoe pela DR:K pernitlrarn oE cáIculos dos

parâroetroe tal e tcl bem cono doa teorea de cO2' oa cáIcu1oÊ e

gráficos apresentadoe neste trabalho foram efetuados con o

auxllio da PlanlÌÌra EXEL.



CÀPÍTUTô 4

EVOI,UçÃO }IINERÀIóGICA E GEOQUÍUICÀ DO ¡{INÉRIO FOSFÀTN)O

4.1 caracteri zaçåo das fácles

para o eEtudo daE dlferentes fácies dos ninérios fosfatados
foran amostradoa perffe de alteraçåo deEenvolvLdos Eobre

estronatóllto mlneralizado em P2o5, e a¡¡o6tra6 euperflciaie
repreEentando o tipo de nlnérlo de ocorrêncla locallzada
deno¡ninado trroladosrr. oa perffs amostradoe eetão locall-zados nos

alvoÊ Fazenda Juazeiro e Fazenda TrêE rrnãs, asEin definidoE no

ProJeto lrecê-LaPão pela CBPU ( t{oNIEIRo, 1988, 1989 e 1990),

enquanto gue o ninério tlpo nroladoerr foi coletado,
principatnente, no aLvo Fazenda são Luiz.

3.1.1 rtPerfll tiporr de alteraçåo

A partir do .eetudo de várloe perfis de atteração encontradoa

en pedreiras e trinchefraE de exploração, foi posslvel

esquenatizar un perfil que rePreaentasBe de nanefra conpleta
todas aË fácLes de alteraçåo. com base nas dÍferenças
mineralógicas, eEtruturais e de conportamento flsico dos

nateriais, o r¡perf ÍI tlpon de alteração, fol sut¡dividido nas

fácÍes, enumeradaE da base para o topo:

a) rocha fresca (ninério prinário) i b)rrcasa de abelharr

(nlnério líxiviado); c) rrcascalhorr com estrutura preservada e
IrcaEcalholr gem estrutura pregervada (ninério eluvlal) e d)solo
(fig. 6). À segTuir, seråo caracterizadas as diferenteE fácies do

nlnério, encontrados neste perfil.

22
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m rÁcms AMOSTRA

Solo PIV-1.r0

Fácies "C¡scalho"

sem estruturs preservada
Prv-1.7

Fácies "C¡scalho"
com €strutura preservada

Prv-1.4

Flcies "Casa de Abelha" Prv-1.2

Ficies Rocha Fresc¡ Prv-l.1

Figura 6. Perfil de alteração esquernático.

Rocha Fresca

o perfil de alteração se desenvolve sobre estromatólito do

tipo colunar de crescinento vertical predorninando os organismos

dos Supergrupos kussielides (tipo Jurusania Kryl-ov) e

glannosolenides (tipo Gymnosolen) (Pr. I' foto L. 2 ø 3). Na

região, as canadas não excede¡n 1,5 n apresentando-se encaixadas
em dolarenitos de cor cinza claro a crerne de granulação fina a

¡rédia da Formação Salitre do GruPo Una (unidade Nova Anérica).

Algunas esti¡rativas para a cornposição rnineralógica dos

fosfatos da região de frècê, baseado no estudo de três furos de

sonda e a¡nostras de perfis, mostraram a nineralogia básica da

fácies rocha fresca cono sendo dolornita, calcita, fluorapatita e

esnectita.
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À anállEe eenfquantitatlva, ao DRX, de uma amoetra

repreeentativa da fáciee rocha freeca revelou a presênça

predouinante de dolonita (55t), calcita (12t), fluorapatitå
(32t) e pouco guartzo (lt). Estes valores foram obtldoe pel.o

nétodo utilizado por l¡rcAs & PREvoT (1984) quê relacionam a

altura dos picoe de maior lnteneidade doE dlfratogranas de

raios-x, de diferentee nLneraig, con Eua porcentagem,

estabelecendo lndices de proporção, (fig. 7).

À anátise de lâninas delgadae ao uicroecópio óptlco
possibilitou observar a norfologia e aÊ relaçôes daE faseÉ

nínerais tanto da col-una cono do espaço intercolunar do

estronatótito. Eete estudo foL complementado com obEervaçöes ao

MEV.
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Figura 7. Difratograma de ralos-X
orientada (PIv-l.1) representatÍva

amostra pulverizada náo

fácies rocha fresca.
de
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ÀÊ colunaa Båo compoatas de nfvelE dolo¡ftlcoe e apatfticoe,
poeeuindo eEpêEEuraB variáveLe, êntre oros n¡ € 1r5 Dm, (Pr. IIt
foto r). ocorrem nicrofalhas obllquae ao acaDa!¡Ento truncando a

gatrutura. os nfveie dolo¡¡lticos såo ondulados e se acunham na

direçåo das paredes.

Nos nlveiE doloníticos os criÊtais de dolonlta eåo eutredrais,
con aproximadamente 20 Pn de tamanho (F. IfI' foto 1) ' Quando

observadoe ao microscópfo óptico oa crigtaig dolonfticos
apresentam, à luz natural, cor marrom de aspecto esfumaçado

apresentando clivagem ronboédrl-ca, e à luz polarizada a cor de

bírrefringência é alta.

A faae apatÍtica, ao ¡rlEv, exlbe textura grranular (colofana)
anhedral rnuito ffna (< de 1 Um) (P¡r. III, foto 3) apresêntando

algumas fraturas. Já ao nicroecópio, a luz natural Bäo incolores
e a luz polarizada apresenta cor de blrrefrlngência honogênea,

caracterÍstíca de substância lsotrópÍca (colofana) ' Àpesar de

possuir fornas criptocristalinas a apatita apresenta-sè bem

cristalJ"zada, identiflcada ao difratônetro de raios-x co¡0o

fluorapatita. ocorrem alnda apatitas prisnáticae, euhedraie com

30 u,n de coroprinento, dispersas na ¡natrÍz apatltica de textura
granular, visualizada ao ÞIEv (F- III, foto 5).

Às paredes daE colunas poasuem contornog frregulares chegando

a Ber reto em algiuns pontoE. säo compostas de fluorapatita a

senelhança das lârninas apatÍticas Já descrÍtas. Nas reentrâncias
destas paredes poden ocorrer cÌastos e oóIitos carbonátícos en

meio a matrlz foEfatada. A espesEura da coluna en lâmfna varia
entrele2cm.

o espaço intercolunar é constitufdo de clastoa fosfatados e

carbonatados t oólitos calcíticos e fraginentos de nicrofósseLs e¡n

¡¡atriz eminentemente dolonftica (Pr. II, foÈo 2). A superffcie
dos oóIitos e claEtos apresenta inpreginaçåo de óxldo de ferro.
Isoladanente ocorren lentes fosfatada6 englobando fragTl0entos e

oólitos. Nas porções de composição dolonÍtica ocorre uma

microlaninação sutil marcada peta atternância granulo¡oétríca,
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zlnco e cobre,

dispereos tanto nas colunas como noa êaPaçoa intercolr¡narea, de

forna irregular e granulometrÍa muito flna (1 pn) ' Àrgilae do

tlpo egnectl.ta ocorrem preenclrêndo oÊ egPaçoa LntersticÍaie doe

gräoE de fluorapatita da coluna eEtromatot ítica '

trcasa de Àbelharr

Esta fácieÊ representa o estágio lniclal de alteração, en

contato brusco e lrregular com a fácies rocha fresca' A

eEpe66ura deata fácies é de ordem decfunétrica, caracterLzada
pela presença de vazios, de forma alongada e com diânetro
varláveL, nas posições fntercolunareg (Pr. I, foto l)'

EÊseavaziossãoparcialnentepreenchidosporfragnentos
fosfátlcoE e calcÍta em matriz areno-argílosa de cor
avermelhada, rLca em quartzo e caolinita. A eBtrutura prfuoária,

do tlpo estronatolltica, é totalmente preservada e Eugtentada

pelomateríalfosfatadodascolunaE.Àacolunaspotsuem
uicrolanÍnações, alternando níveis apatíticos e níveig col¡

preenchlnento arg¡iloso avermelhado.

ÀonicroscópioópticoaÊcolunassåoconpostasporapatitas
de textura muito fina (colofana) incolor a luz natural, com

birrefringêncla de cor cínza claro a eacuro (E' II' foto 3)' o

nateríal de preenchimento é isotrópico de cor avermelhada a luz
polarÍzada, Iocalnente aparecem carbonatos assocÍados a oóIitos,
íntraclastos e lentes fosfatadas. Entre as tâninas apatlticaE
aparecem nodufações de óxido de ferro e cutans ferruginosos '

À constituição rnineralóglca da a¡roEtra total obtida por

difrato¡oetria de raÍo8-x mostrou a presença dominante de

fluorapatita (ftg. 8). Traços de calcita, observadoE ao Ì!o e

llEv, forann encontradog tanto nas coh¡naE co¡t¡o nos eEpaços

intercolunares. o naterial de preenchinento, anall.Eado ao RX,

revelou a predominância de caolinita com pouco quartzo e

fluorapatita, proveniente da desagregação das colunas do ninério
prlnário.
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Figrura 8. Difratograma de raioÉ-x de a¡noEtra pulverizada não

orientada (PIv-l .2) representativa da fácies casa de abelha.

Ao DIEV, a fase apatítlca das colunas apresenta u.ma textura
granular, com granulometria nuLto fina (<lFm de diânetro),
Eemelhante a estrutura do ninérÍo prinário (E- III' foto 4). O

eEpaço intercolunar, frequentemente, é vazio. Com a dlseolução
dos carbonatos é comum encontrar o molde do críEtal llxivlado
inpresso na porção apatítica das colunas (Pr- IfI, foto 2).

rrca6calhorr

Esta fácies, tipicarnente eluvial , provém da evolução da

fácies rrcasa de abelhart. Para efeitos dldáticos esta fácies foi
EubilÍvidida eD duas subfácies: uma onde o nlnério rrcasa de

abelharr mostra-se fraturâdo, porén sem deslocamento dos

fragnentos - sub fácies trcascalhorr con estrutura preservada e a

outra, onde os fragmentos se desorganlzaram, ocorrendo variâção
lnportante de volume - Eubfácles trcascalhorr sem estrutura
pregervada.
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a) flcascalhorr com estrutura preservada

Esta fácies é constitufda por fragmentos de estromatólito que

pernanecen justapostos, guardando a estrutura prirnária da rocha
(Dr. I, foto I . 5). Dada a presença de fraturas e de um site¡na
poraì. bastante desenvolvido são facilmente desagregados. Estes

fragmentos, nedindo entre 5 e 7 cn de cornprimento, possuem

fornas angulares de cor cinza a esbranquiçada, e encontram-se
associados a urna escassa matriz arenosa friável de cor
aver¡nelhada .

o espaço intercolunar é total¡rente preenchido por u¡n material
areno-argiloso friável senel-hante a matriz (Pr. ÍÍ' foto {).
Basicanente, ao DRX, a rnineralogia do ¡naterial de preenchirnento
é composta por argila do tipo caolinita e quartzo.

Às colunas, fortemente fraturadas, são constitufdas
essenciaLmente por urna fase apatftica. Ao Mo, esta fase
apresenta-se incolor à luz natural e cinza à tuz polarizada (Pr.
ÍÍ, foto 3). Àinda à luz polarizada, observan-se vazios
preenchidos por u¡na fase ocre, opaca, corn alguns grãos
arredondados de quartzo de aproxinadanente or5 nn de diâmetro
(Pr. If, foto a).

b) Cascalhorr se¡n estrutura preservada

Os fragrnentos estronatolfticos, que na subfácies
anterior¡nente descrita encontran-se justapostos, se desorganizam

e perdern a estrutura da rocha original. Àpresentam-se

subarredondados a angulares, de di¡nensóes variáveis (2 a 7 cm),

encontran-se irnersos em ¡natriz areno-argilosa, a semelhança do

¡naterial que preenche os espaços intercolunares da fácies
descrita anterior¡nente. Estes fragTmentos encontram-se
caoticamente orientados, e são constitufdos de uma fase residual
apatfca que sustenta as colunas estro¡natol fticas (Pr. I, foto
6).
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O topo dêEta fácles caracteriza-ee Por apreeentar maLor

proporçåo de matriz, predoninando os fragrnentog de menor tamanho

(2 a 5 cn). À egpeBEura deEta fácles é de 0r5 m, sendo o contato
con o Eolo irregTular.

As apatitaE residuais, das colunas eetromatolltÍcas,
conservan-Ee pratlcamente inalteradae, preEervando a textura
granular encontrada na fácies rocha fresca. Já as apatitas
prisnáticas apresentam bordas arredondadas esboçando uma ligelra
dlssolução .

À anáIise ao difratôr¡etro de raloe-x doe fragmentoe de anbaE

aE fáciee, moEtrou a preEença donLnante de fluorapatlta e

quartzo subordLnados (fig. 9 e 1o).

FÍgura 9. Difratograma de raios-X de frag:nentos da anostra
pulverizada não orienta¿ta (Pfv-l .4) representativa da fácies

rrcagcalhorr con estrutura preservada.

nCscdhorr co¡n xbtruü¡r¡

600

500

,100

It
,9 ¡oo

200

100

0



30

ncËcdho" teú Êù!fur¡
600

500

¡100

E

I roo

200

100

0

Figrura 10. Difratograma de raios-x de fragnentos da amostra

pulverizada nåo orientada (PIV-I.7) repre6entatíva da fácies
trcascalhotr sem e€¡trutura preservada '

solo

oE eoloe que recobren aE fáciee de alteraçåo doE

estronatóIltos, em geral pouco espessos (< 1 n), não constituern

ninérLo. São, regionalnente, representados por ca¡bÍseolos
eutróficos de textura nédia argilosa, aoÊ guais podem estar
associados latossolos ver¡nelho-escuros.

No perfil tipo, cerca de 5 t da Dassa total do solo é

constituido por cascalho (o,2 a 2,5 cn) de fragEentos

estromatolítlcos, quartzo, concreções de ferro e manganês (Pr'
II,fotos5e6).

ÀnáIiseE grranulonétrÍcas da natriz do Eolo (fração < znn)

revelaram as segruintes proporções: 5413 t de argila; 1214 * de

silte fíno; 4,2 4 de sllte grossoi 18,6 t de areia fina e 10,4 t
de areia groc¡sa. A fraçåo argila (< 2F¡0) é constitufda
eminentemente por argilo-roinerais do tÍpo caolinita.
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Quando anallsado por difratonetria de rafoe-X, a matriz
apresentou oa eegruintes mlnerals: quårtzoi argila do tfpo
caollnlta e traçoe de fluoraPattta (ftg. 11)'

Figura 11. Difratograna de raios-X de anostra Pulverizada
näo orientada (PIv-l.10) representativa da ¡atriz do Eolo'

¿1.1.2 rrRoladoErr

Fol reconhecida e individualizada na área um outro tÍpo de

nlneralização secundárla, fora do context'o dos perfie de

alteração, denoninada fácies trroladosn. Esta mineralização

ocorreenpequenasdepressõespróximasanfveieestronatolítÍcos
çfue ocupan as posiçöes nais elevadas do relevo' Foi encontrada

principalnente no ÀIvo Fz. são Luiz.

Tratam-Ee de blocos e seixos arredondados, de Êuperfície ]isa
ferruginizada, constítuldos de fragnentos de eeÈromatólltoe,

IutÍtos e dolomÍtos com ou Eem nodulaçåo, envolvidos en matriz

alr¡mino-fosfatada. Foram identlficadas a fácies trroladoÊtr do

tipo nodular, cujos fragmentog eão revestidos por un córtex

alumino fosfatado, e a fácies rroladogrr do tipo brecha, co¡l

frag¡nentos angulares, se¡n córtex, em pouca natriz, (ftg'12 e

fig.13).
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L2. rrScannerrr da amostra representativa
rrroladosrr tipo nodular'

da fáciesFigura

Figura 13. ilscannerrt da amostra representativa da fácies
rrroladostt tipo brecha

fr: fragrnentos de estromatóIito

m: matriz fosfatada

ct: córtex aluminoso



33

Às anáIises totais da fácies nodular, obtidas Êobre anostras
corn nódulos pequenos e n6dulos grandes ao DRx (fig. lt 3 15)

revelara¡n a nineralogia dominante da natriz e dos nódulos. os

principais ninerais identiffcados ao RX forarn fluorapatita,
dolornita, calcita, ¡nillisita e quartzo.

Figura 14. Difratograna de raios-X de arnostra total
pulverizada não orientada (IV-4a) representativa da fácies

rrroLadostr com nóduIos pequenos.

"Rol¡ùßr corn nôdrlos (>l
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Figura 15. Difratograma de raios-x de amostra total
pulverizada não orientada (IV-4b) representativa da fácies

trroladosrr corn nódulos grandes.

À ¡natriz apresenta-se sempre co¡n textura granular (<1F¡n)

constitufda de fosfato aluminoso, apatita e grãos de quartzo. os

vazios presentes na natriz, nos fragîentos e nos nóduLos estão
ind iscrir¡inadanente preenchidos por apatitas secundárias nas

¡nais variadas fornas (Pr. v, fotos 1, 2, 3t e l). Estas apatitas
poden ocorrer assocÍadas à caoliníta do tipo itacordeonrr (Pr. rv,
fotoa 1, 2 e 3).

Foi estudada, ao DRX, a ¡natriz das diferentes fácies dos
rrroladosir e o material de preenchimento dos vazios. À ¡natriz
apresentou cristais de fluorapatita, rnillisita e quartzo (fig.
1?). Cristais de crandallita e fluorapatita foram encontrados
preenchendo vazios na rnatriz.

Ao MEv pode-se estudar os critais de apatita secundária e os

fosfatos aluminosos que preenchen os vazios na ¡natriz e nos

fragmêntos. Àlguns cristais de apatita apresentan feições de

dissol-ução tanto na superffcie como no interior, (Pr. Iv, fotos
a, 5 e 6).
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os cristais de crandallita apresentan uma granulonetria
nuito fina (spm) na forma de pequenos tetraedros (Pr. v, fotos 5

. 6). Foi possfvel, ainda, identificar um cristal be¡n formado

de gibbsita preenchendo vazios da ¡natriz.

Figura 16. Difratograna de raios-X de anostra pulverizada
não orientada (MN) t.nt"'îTï;îr::"..t, da fácies trroladostt

os nódulos são, frequentemente, constituldos de u¡n núc1eo

fosfatado, em geral representados por fraqmentos de

estro¡natólitos (1 a 5 ¡nm), de forma irregular. Tratan-se dê

calcarenitos e dolomitos revestidos por urna pelfcula (0,5 a 3

¡nn ) de fosfato aluninoso criptocristalino (nillisita?) de

coJ.oração esbranquiçada, rnicrolaminada, alternando carnadas rnais

ricas em Fe. Estes n6dulos, ao nicroscópio óptico, podern

aparecer fragmentados na natrÍz dado o trunca¡nênto das

estruturas do revestimento (fig. 17). À camada externa dos

nódulos é circundada por vazios preenchidos freguentemente por

apatitas secundárias.
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Fragmento de eslromatólito /t Vazio com preench¡mento
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Figrura 17. Eaquema de lânina, obgervada ao nlcroscópfo
óptico, representativa da fácies trroladosr do tLpo nodular'
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a.2 E\roluçéo geoqufrica doe foefatog

{.2.1 El-êuentog naioree e t.raçÐÉ

As consideraçöes Eobre a evoluçäo geoqulnica dos minérl"og

fosfatadoe baeelan-ee nag análiees qufrolcaa de alDostras daE

diferenteE fácies exiÊtentee no nperfll tipon ' nâ fácleE

rroladoÉü e amoBtras de furoE de Eonda (ninério prirnário) '

À rocha fresca foi caracterl.zada tanto apartir de testemunho

de Eonalagens como na superfície na baEe do perfil deecrito

( tabela 2r. Pode-Ee observar que aE amostras minerallzadas

coletadas eD sondagens êncontram-se nale enriquecidaE em P2o5 do

gue a fácieg rocha fregca do perfit estudado e com menor teor de

P. F.

06 resultaclos obtidos para o nperfil tipot ( taÞela 2, figs'

18, 19 e 20) indican que logo na prineira fase de alteração

ocorre un enrlquecÍmento de P2O5' o teor de P2o5 apresenta-Ee

com pequenas varJ-açõee naE fácies aLteradas (PIV-1'2' PIv-1'4 e

PIv-l.7) diuinuindo, bruscamente ' no solo (PIv-l '10)'

Fig,ura 18. Gráfico de distribuição dos elementos malores no

PerfÍI de atteração '

---{>- rccù¡ Étæ¡

----_a-- tr¡ ¿o ¡bolh¡"

____¿- t¡c¡lbo" c¡o
aatr¡ûrl

-x- 
t.&¡lbo' E
Éln¡trl
FÊv¡d¡

-------o- ¡lo
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rolo

"cercrlho" tc[
artrutur! prarcr?rdâ

"c!3crlbo" co¡
ãrtñ¡turâ prarcrvede

"c!¡! dG rbclht"

rochâ freac!

0moetr¡

Prv-1. 10

sio,.

Prv-l.7

Eondågêft (n=3)

ALq'

57, 38

5 ,87

o .67

0,56

L. 32

1,8

Dódulor pequcno!

¡ódulor grrnd.¡

PIV-1.4

Prv-1.2

Prv-1. 1

Tabela 2. conposição Qufrnica (en t) para amostras totais do perfil de alteração e fácies
rrroladosrr. (1- absorção atômica, 2-fotornetria de chama, 3-colorinetria 4-gravimetria). As análises de

rochas fosfatadas (n: núnero de amostras) de sondagen foram obtidas por espectronetria de enissão à arco
cornpiladas do trabalho de BoUJo et al. (1991).

L7 j45

2.14

o ,46

o,1

o,7

Fe,O,r IUgO'

6,92

1, 56

0,6

o ,29

0, 16

o,4

Perfil

rv-4À

IV-48

CaO I

O ,47

o,o92

o, o73

o. o85

6,98

5 ,4s

2,73

1, 84

Nqot

2 ,59

46, 56

51, 81

49,97

44 ,66

47 ,4

12,as

10. 55

o,L2

1,5

O,2L

o,77

0. 31

0, 11

Iqo'

0,48

o,22

o,055

0, 046

o,067

0

PrOr'

5,03

4 ,41

" roledo6 "

P.F.'

3, 59

34,04

39,.L2

34.7 6

24,64

24,9

0, 089

o,091

t2.23

3176

1,7 6

r ,4L

18,39

L2,S

Total

33,31

3s,4s

t-01, 32

95,74

93,76

91, 89

96, 63

97 ,26

C.O/P,O.

o, 15

0, 19

o, 057

o.053

0.72L4

t.3674

1,3591

t,2a9

!, a¡2S

1,6401

34, 13

39.46

38

8,95

7,95

97 ,30

99 ,99

o,97 6

0, g994
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Figrura 19. Gráfico ternário cao-Al2o3-Pzos Para aE

dos minérios do perfil (PIv-l '1: rocba fregca' PIV-I '2:
abelharr, PIV-1 .4: rrcascalhorr com estrutura preservada '
rrcascalhort sem estrutura ) e da fácies nroladosrr (Iv4À:

pequenos, MB: nódulos grandes ) '

amostrag
rrcaga de

Prv-1 .7:
nóduloE



Flqruta 20. Gráfico tte distribuição dos princípals ele¡nentos do Perfil de alteraçåo-

500 100
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O au.mento de P2O5 obeervado naB fácÍeE de alteraçåo deve-ee,
princlpalnente à rápida lixlviaçåo doa carbonatos, quê

praticamente deeaparecen nas faeee iniclaie de alteração, cono

pode aer conBtatado pelo quase total desaparecLmento do lrlgo na

fácieE ttcaea de abe!,harr (PIV-1.2) e dlnfnuição no valor da razåo

ca,lPzos. Portanto trata-se de r¡m enriguecinento relativo de

foefato, devldo Éua PernanêncLa no perfll de alteração.

o Eolo tipicaroente alóctone, caracterlzado pela presença de

naterial reliquJ.ar das rochaa encaixantes dos nlvel-E

estro¡oatolíticos (J'utitoe, calcarenLtos, doloultos " ' ), contêD

pouco P2o5 e altoB teores em AI , si e Fe, devido a sua

conetltuição argilo-ferruginosa. Este material alóctone tanbén

inffuencia oE teores de À1, Si e Fe daE fácies rcascalhorr com e

sen eEtrutura preservada (PIV-I .4 e PIV-1.7).

o ninério fácies rrroladogrr ( talcela 2' flg. 19 e. 21), cuJas

característlcas norfológícas e mineralógícas são totalmente
diferentes das do rrperf 11 tipott, DoEtra un teor de PzOs

senêlhante aos da fáclee trcasa de abellratr e ncascalhon (PIV-1'2,
PIV-1.4 e PIv-1.7). No entanto, o teor de CaO é menor do que oE

teoreE observados nos minérios do perfit. o baixo valor da razão

cao/pzos pode ser explicada pela presença de fosfatos aLuminoeos

tipo crandallita e milllsita, atestado pelo alto teor de ÀI e

balxo teor de Si da fácies nrofadosrr.
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Figura2l.GráfÍcodedístribuiçåodoselementosmaioresde
anostras da fácies trroLadoErr conparadas a u¡la amoE¡tra da fácies

rrcasa de abelharl .

4.2.2 ELeúentos terras -raras

As anostraa selêcionadas dos minérios fosfatados da área de

estudoforamana]'isadasparaosele¡ûentosterras.rarasatravés
da análise por ativação neutrônica (AÀN) ' Às curvas de

clistrlbuição dos ETR foram obtidas por nornalização para os

valores ¡nédÍos dos folhelhos de Piper (19?4), e rocha-fresca '

À abundâncla dos ETR, razâo T-a/I'lr e EEIIR foran deternLnadas

paraasdiferentesfáciesdoninériofosfatado,repregentadasna
ta¡rela 3. Àpartir dos Èeores de cada ETR pode-se calcular oÊ

índices de correlação das fácies do perfit e dos trroladosrr,

apregentados na tabela 4-



FÁCIES

Perfil

fragænto do eolo

nat¡iz do Eolo

solo totåI
argLla do solo

rtOIadOAll

llca6calholl

rrcaÊa de a.bel'harr

rocha fresca

Iå

18

58

61

62

Tabela 3. : leores (en ppn) dos eÌementos terras raras analiEados por Àtlvaçåo lleutrônfca

anoEtras do perfil de altelação sobre estronatóIito e das arDogtras da fácies nroladoei '

Ce

FolheLbo (PLper' 197¡l )

49

119

L22

113

rfd

nódulos

lat¡Lz

Sr

31

56

53

51

2L

213

1r8

712

9

9,6E

9r4

Er¡

45

1,2 t2

5r7

1r5

2

1r9

2rL

lllt

29

2L

L12

1'2

1r5

L13

Yb

50

5,61

o r77

0r6

47

319

3'4

3r7

4r4

I¡T

41

t2L

Lt2

o,25

or15

26

râ/fr

or5

0r5

0'5

org

33

58

or9

o 126

or13

5 r2i

31,5

111 ,5

108 ,9

77 rs

Lo,7

38

EEM,

1r1

3r1

1r3

0r6

715

8L,?7

L93,L2

2OO,3L

193

217

L'1

or4

o12

0r0

1r61

1r8

43 17

915

22 16

3r7

L,23

513

or4

77 ,29

L7,26

9,O7

315

org

43 r7

0r6

62 rs

79 r6L

67,2

f92,3

138,48
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solotot¡l 97 lm l@ 98 86 89 99 99 100

flllgrefros do rob 98 96 I 80 80 99 I 97

m¡triz do sob 100 Ð 85 87 gg IOO l0O

argile do rolo 98 85 87 99 99 100

"ctscdho" 78 80 100 99 98

c¡s¡ de ¡bdh¡ 99 83 86 86

rech¡ fit¡c¡ 84 87 88

¡¡ód¡do¡ d¡ fócLr "rchdo¡" 100 99

m¡triz de fácks "rel¡do!" 100

TabêIa ¿. fndices de correlação dos EfR, calculadoe para anostras do trperfÍl tipoi e da

fáciee trroladoer.
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os valores encontrados para o minério prinário ¡nostram um

enrlquecl-mento em ETRP. Quando eomparadas com aa apatitas
sedinentares ¡narinhas, estudadas Por ÀLTSHULER (1980), as

apatitas do perfil apresentan-se empobrecidas em ETR' e com

¡naiores teores de Ce. contudo as apatitas do ninérÍo primário da

região de lrecê podern ter sido formadas e¡n ambiente ¡narinho.

Supondo ser a nineralização dos estronatólitos de frecê
fornada em ambiente marinho, o maior conteúdo de ce das a¡nostras
analisadas pode ser explicado tanto pela prêsença de outros
minerais, cono argílas, no papel de fixador dos ETR' como pela
alteração das apatitas originais.

À amostra rrcasa de abelhaÍ nostra urn enriguecimento em ETR en

relação a rocha fresca, no entanto a distribuição dos ele¡nentos
nas fácies secundárias do rninério ainda guarda forte identidade
con a rocha fresca. Co¡no ¡nostram as curvas de distribuição e o

fndice de correlação de 99t das fácies rrcasa de abelhair x rocha
fresca.

A distribuição dos ETR no solo, rnatriz do solo e argila do

solo é praticanente a nesma, como nostra a correlação de 1O0t e

o paralelismo das curvas de distribuição. Todas as anostras dos

solos apresentam-se bem correlacionadas podendo individual-izar
um grupo. Sendo que a naior parte da concentração en ETR do solo
total encontra-se na argila do solo. a distribuição dos

elenentos na fase solo se diferencia nas fácies rocha fresca e
rrcasa de abelhatr , se aproxi¡nando mais da fácies rrcascalhor"

os nódulos dos rrrol,adostr se correlacionan 1008 com as fácies
Icasa de abelharr. Já a rnatriz dos nroladosrr se correlaciona 1008

con a argila do solo.

PeIo que virnos até aqui, podemos identificar uma fase
correlacionada com o solo, outra com a fácies rocha fresca. A

fácies rrcascalhorr tornaria una posição internediária entre estas
duas fases.
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OadadoÊnornallzadoEparaoEfolhelhoa(PIPER'L974'e
'rocha fregca (flg8. 22 e 231, lndicaro que a alteração do nlnérlo
foefat.adolevaaumenrlgueclnentoglobâIdogelêmenÈosterraE-
Faråg. Por outro lado, durante a alteraçåo oe padröee de

alteraçåo näo eão homogêneos.

l0

eÀ
C!ìl€r
€
â
ÊLI o.l!
Ë
ÊI

--r-- âPatita Prùnária
(Altsch¡ler, 1980)

-----_o- rocba fresca

-'-4-- tasa de ùelha'

-------{- tascalb'

-------o-- solo total

-------q- tase de óGlha'

-+- tascalho"

--'----o- solo total

argila do solo

op¡m
Figura 22. curvag dos teores de ETR, normalizadoÊ para o

folhelho, das amoÊtras do Ûperfil tfpor de alteração
desenvolvido sobre eetro¡atóllto'
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Ë

aèl
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ÉI

0,1 I¡; Sn ¡,, rb hu,

Fignrra 23. curvas dos teores de ETR, nornalízados para a

rocha fresca, das anostras do rtperf 1I tiporr de alteração
desenvolvido sobre estro¡natólito'
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O padråo exibtdo pela fáclee ncaea de abelhai é eenelhante

àquete apreBentado pala fáclea rocha freeca (ninérfo prfuário ) '
caractêrizado Pslo enrfgueclmento dog ETRP' Quando nornalizado

ao fo1helho, o padräo da fáclee rcaBcalhon é levemente dlfêrente
degteE, dada a preEença de argl-Ia Junto aoE fragBentog

estromatolfticos. Nor aoloE (argila e natriz) ocorre um

eropobrecimento em ETRP e¡¡ relaçäo aoa ErRL ' dlferente dog

padrôes apresentados pelos ml'nérl'os foafatadoÉ (rocha fresca'
rrcaga de abethar e ncascalhorr ) '

Àssin a análise dos padröes ETR e dos lndices de correlação

no perfll penolte agrruPar os ninérlos fosfatados que evoluem a

partir da rocha fresca mineralizada' A nedida que ocorrê u¡¡l

enriquecLmenÈo em P2o5, ocorre um enriquecimento eD ETR'

conservando o aumento doB ErRL en relaçåo aos ETRP em todas AE

fácieÊ ligadas a rocha freeca' OE EoIoB estão bem mals

enriguecidoe apresentando r¡m au'mento em ETRP em relação aos

ETRL.

ComparanClo oe padrões E1IR com a míneralogia das diferentes

amostraE do perfil pode-Ee cÌ¡egar aos rnineraig fixadores de ETR'

os ETR das fácies rocha fresca e rrcasa de abelhan estariam

concentradoa na fase apatftlca e os ETR do EoIo estariam'

prÍncipalnente, concentrados nos argJ'Io rnineraig'

rsto parece indicar que na primelra fase de evoluçåo ' as

terras raras estão ligadas aos fosfatos prinárioB, ern particular
a apatLta, apresentando padröes conpatíveis con a distribuição
deste mineral . Naa fácies mais evofuídas e noÉ Eolos parece ser

a fraçäo argila que conten os elementos terras-raras'

AnalÍsando os padrões de ETR e índices de correlação das

amoEtraE da fácies nroladosrr pode-Ee encontrar uma identidade

com as amoEtras do ¡¡erf iI' OE nódulos da fácies ttroladosrl

constituídoE de estromatótitos apretentaraD um padrão de

enriquecimento em ETRP Éemelhante ao dos fragmentos dos

cascalhos, porén con teores nais elevados (flgs' 24 e 251' Já o
padrão apresentado pela natriz dos rrroladosrr é seDelhante ao

padrão da ¡natriz dos solos.
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AgêmelhançadoBDâdróèsóreforg¡daguandoeåoanallgadosoe
lndloclt dc correlaçAo. o fndfce de correlaçåo ôesta! anortrâr
con oE ¡oinérloe do perfil chega a loo* (nóduloE doe trroladosr e

rrcaecalhoni matriz doe nroladostr e ¡atriz do eolo)

hC" Sm* ïb Yl Ir

Figura 24. curvas dos teores de ETR, nornalizadoÊ para o

folhelho, das amostras da fácieE trroladosrr '
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Figura 25. Curvas dos teorêÊ de ETR, nornalizados para a

rocha fresca, das amostras da fácies trroladosrr '
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a.3 Àpâtitå¡

À apatita naL6 frequente das rochas sedi¡nentares é a

fluorapatlta Calg(PO4)5F2 onde o F pode ser substitufdo
parcialnente pelo oH ou pelo Cl. podendo chegar a ternos extremos

respectivanente, hidroxiapatita e cloroapatita.

À substltuição principal ocorrida na estrutura das apatitas
é a de Po43- por co32-, associada frequente¡nente a introdução de

fons F- e/ou oH- para preservar a neutralidade elétrica do

cristal.

Desta forma, o rnineral mais comurn é a carbonato-
fluorapatita, ou francolita. À fórnula estrutural adnitida por
slansky (1980) para este nineral é:

cato [ (Po4) 6-" (Co3F) ¡J F2

outras substituiçóes podem ocorrer, co¡no ca2+ por Na+ " Mg2*

e F- por oH-. Às diferentes substituições ocorridas na estrutura
das apatitas conduziran LEHR et al. (1968) a propor u¡na fórmula
estrutural mais genérica:

(Ca, Na' lrg) 1q (POa ) 6-x ( CO3 ) xFy ( F, OH) 2,

dos quais y varÍa de 0,33x à 0,5, x está conpreendido, em geral,
entre o e 1,5; o n(unero moles de Na, vizinho de x-y, é superior
ao nú¡nero de ¡noles de Ìlg. O número total de mol-es de F é

superior à 2 na maior parte dos jazinentos sedi¡nentares marinhos
(sr_,ÀNSKY, 1980).

Substituições, nais discretas, podem ocorrer na estrutura das

apatitas como K+, Àg+, sr2+, yr¡2+, Bà2+, T.R.2+, T.R.3+ e u4+ por
ca2+, todos e¡n fnfimas proporções (partes por mil). Podem ainda
ocorrer a substituição de Po43- por so42-, sío42-, Àso42-, Yo+2-,

Àso43-, HPo42-, cro42- e À12oa2-.



apattta

Lntrac].astos
foefatados

EluorapatLtå *

f ra¡rcol ita *

Tabela 5. Conposição qulnica nédla en t, obtidos por l¡fB, doe princlpais eleDêntoe dae

apatltas e Lntraclastos da fácieE rocha fresca, anoatra 90-11Ê. Ànáliee reallzada na

Unlversldade Alx-Irlarsellle III por R. FLICOTEÀUX. * Fluorapatlta e francollta de ltcc1ellân '
1980

cao
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55,6
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Pz05

4L 163

4L.34
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F

219

3,?

3r7

5r0

so3

1r3

I'4

Na2()

o,46

or39

o

L14

ho
o to2

o ,01

0

ot7

cao./P2o5

L 1299

t,273

1r 318

L,621

E/PZoS

0r071

0r091

0 ,089

0r148

æt/PzÛs

o,0329

0 ,0348
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ÀnáliEesqulnfcaapontuaieànicroEeondaeletrônicaparaas
apatftae e Lntraclaatoa foefatadoe da fácl'ee rocha freeca

( Þbsf.â 5) revelaram que oE foefatoE prinárlos de Irecê lloEEuem

valores de cao/Pzos próxlmoe aog da fluorapatJ'ta

estequionétrica: cao /Pzos = 1'318 ( uccr.,Er'rÀN ' 1980) ' Estes

foafatoE såo enpobrecidos êm flúor con relação a fluorapatita
padrão (F /Pzos = oro89), o guê foi J'nterpretado como uma

posslvel entrada de água na estrutura ou lacuna nas posiçóes do

f 1rlor. À razåo (so3rzP2o5) calculada indica que houve una

subetitulçåo Lmportante de Po43- Por So42-'

Em Irecê, a preservaçåo dae apatitas, nae dl'ferentes fácies

do ninérÍo (prinárlo e eecundárío), posslbititou estudar 6ua

evolução no nperfil tiporr, quanto as nodiflcaçõee

cristaloquímicas - ÀpeEar da apatita mostrar-Ee relatl'vanente

eetáveI no ambiente eupérgeno, é evidentê que algunas

tranÊformações devam ocorrer tanto na norfologia quanto naE Suas

propridades internae.

Na fácies nroladosrr, os cristaís de apatitas analLsados ao

t{EV apresentam estruturaa de corroÉão evidenciando a liberaçåo

de pequenas quantidades de Pzos que podeE reagir con outrog

elementos dando origem a fosfatoE EecundárioE '

Assim, estudos por difração de raios-X e à espectroscopia

lnfraver¡nelho perroltiram definir o parâmetro cristalográfico [a]
das apatitas e carachetizaÊ as trocaE iônicas' ern especiaL do

Íon carbonato, ocorridas na estrutura das apatltas '
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l"3.1 DLfratometrla de ral,os-X:

Os parâ¡netros da cela unitária tal e Ic] das apatitas foran
calculados através dos DRX para 5 anostras totais das diferentes
fácies do perfil. À fórnula:

s-d"hkt-w'
permite calcular os parâmetros [a] e [c] através das ref l-exões
(hkl). As reflexões utilizadas no cálculo foran: 2oo, 2l.o, 300,

310 e 41O para o parâmetro [aj e OO2 e 004 para o parâmetro [c].

Na realidade foran empregadas as fór¡nulas:

" = aooo. .,!tþ1n' + h* tc¡ e c = doo,.t .

Às posições dos picos das diferentes reflexões foram
corrigidas mediante a utilização de un padrão interno de

quartzo, assu¡nindo o valor 3,343 Å para o pico de maior
intensidade.

o parâmetro tâl sofre maiores rnodificações com as

substituições iônicas (LEHR et ãI., 1968), assim é o único
considerado no presente trabalho. FLIcoTEAUx (198o), consíderou
diffcil interpretar as diferenças da posição dos picos pelo
nétodo de GUL,BRÀNDSEN (1970) para as apatitas co¡n teores de Co2

abaixo de 2,5*, nestes casos utiliza-se de critérios de

identificação ¡nais significativos en particular os parâmetros
cristalográf icos do siste¡na hexagonal iâ utilizado por
ALTSCHULER et al. (1953), DEER et al. (1965), TANKÀRD (1974r.

o estudo dos parâmetros crista lográf icos por difratometria
de raios-X, nostrou uma fraca dispersão das dinensões do

parânetro cristaLino Ia] corn a alteração (ftg. 26). os valores
entre 9,359 e 9,369 Å, são caracterfsticos dè fluorapatitas con

baixo teor em co32- (Ir{ccLELr.,AN, 1980).

Às fluorapatitas de diferentes depósitos de fosforitos
proterozóicos apresenta¡n valores de tal entre 9,357 e 9,373 A,

(flg. 271. As apatitas do perfil estudado estão neste intervalo.
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Figura 26. Variação do parâtnetro [a] das apatitas ao longo
do pertit de alteração. Francolita e fluorapatita (MccLELl,ÀN 

'1980) ; hidroxiapatita (SL,ANSKY, 1980).

Figura 27. variação do parâmetro [a] das-apatitas de alguns
depósltos sedinentares fosfatados proterozój'cos em conparação

com as apatitas do perfil estudado, (LEHR et al., 1968, FÀRMER,
1974, FREUND & KNOBEL, 1977, BÀUMER et aI., 1990).
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Foran deter¡ninadaÉ as dlneneõ€e do crlstallto p€lo
procedinento adaptado por Rau (1962) obtfdo pêIas largurâ daa

refl€xöeg (OO2) e (3O0) usando a eçraçåo de Debye-Scherer:

onde,

K é a constante de forma com valor lgual a Or9, l, é o

comprinento de onda da radiação cu Kc de vâlor lgrual a 115405 Å

e 9N ê a largura do plco ¡oedida na sua mela altura.

o estudo foi baseado na premiesa de que a distengåo dos
picos é resul-tado da varJ.ação do tamanho do cristalito supondo

não exlstir defornaçöes sm stuas eEtruturaa. OE resultadoE
obtidoE para oE diferentes ninérios foEfatados eståo na tabela
6.

As medidar dos tamanhoE dos cristalitoe para aÊ apatitas doe

ninérioE fosfatados do perfil mostrou uma variaçåo de [a] entre
605 e 668 A e de tcl entre 586 e 867 Â. Já aE apatitas do

ninério tipo rrroladostt apresentou dinensõêê para o parânetro [c]
naiores ( - looo Â). os dados mostram tanbén que as dlmensões de

[c] Êão rnaíores do gue as de [a] para as aPatltas dos diferentes
ninérios, exceto as apatitas do minério prinário. Pode-6e dizer
que as apatitaE são, êttr geral , inequidinenclonais quando

obgervadaE nas direções tal e [c] onde as maioreE dfferenças
destas dLnensões estão nas apatitas do minérlo tipo |troladostr.

Àinda, observa-se, co¡l o intemperisno, uD maior aumento do

tânanho dos crietais na direção tcl quando conparado a dlreção
a, Êendo os valores maiores encontrados no mlnério tipo
rrroladoslr.

Co¡n a di¡olnuÍçåo de CO2 os crÍstais de apatitas aumentan de

tananho, o gue vai a favor doe preceitos adnitidos noÊ trabalhoE
de LEGEROS et al. (L967 e 1968), 9ûê moEtraram que a

subsÈituição por carbonato nas apatltas Eintéticas influencla no

tamanho e forma das apatitas. Por outro lado, afeta as lÍgações
quínicas de Euas estruturas causando um aumento na solubilidade
destas apatitas. LEÌIR et aI. (1968) tanbén obeervaram as mesnas

nudanças en francolitas naturais.

d --(K'1's7ìl(P fi.æso)
hH
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Perfil

rocba fresca

rcâga de abelharr

llCaECAlàOrr COt
estrutr¡ra Preaenradâ

lrcascalholl Eeü
e€tnrtuta preearrada

solo

lltOladogll

arost.ra

tipo nódulos P€que¡ros

tlpo nódutos ¡aLores

Prv-1.1

Pfv-L.2

Prv-l.4

PIV-1.7a

Prv-l.10

aoz (t)

Eabela 6. CO2 nédio obtido por infraverrûelho (* DRX). diroensöes do crietalito

Di-æ¡rsðee da cela rurltáría

1r55

0r88

o,79

o,76

or61

6,879 f 0,004

6,890 10,002

6r892 + 0,001

6,890 t 01001

61899 I Oro08

c (A)

w-4À *

w-48 *

a (Á)

,1359 t 0,007

9,369 f 0,004

9,369 * 0,005

91366 t 01004

91368 + 01011

3r15

r,7o

'lta¡tnho do
crietallto

61882 t or0o4

6,888 t 0,007

c (Â)

586

755

784

858

867

r (Â)

605

696

614

691

664

9r344 1oro10

9,357 ! O,OO7

55

1006

807

609

679
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Ae francolitae gubnetidas a altaa temPeraturas perdeD co2,

alterando progressl'våment€ para fluoraPatlta ( SlfIfH & T'EI'IR 
'

1966). A perôa de co2 aconpanha a dfunlnuiçäo de flrlor ( LEHR et
aI., 1968). Àssin o Detanorfiamo Pode alterar a comP,osiçåo

qufioica daa apatitaÉ' e portanto, sua estrutura '

A6 francolitas doe depóeitos recenteE Bão caractêrizadas por

alto conte¡ldo de Co3 e baixo grau de cristalinidade' O parânetro

[a] egperado para estas apatitas (- 91325 A) moEtra um alto grau

de substituiçõeÊ de carbonato e substituições relacionadas

( MCCLELLAN, 1980). Às apatítas do rnlnério prlnár1o apreEentam um

valor mafor, coD [a] en torno de 91359 À e bafxo conteúdo de

co3. Devido a estes baixos teoreÉ, Boujo êt aI' (1991) augeren

uma alteração euperficial das apatitae coubinando afeitoE de

clima e tênpo.

oE parâmetros tal das apatitas do ninério tLpo riroladosrr

aprêsentaran valores internediários, entre o valor encontrado

para a apatlta do ninério prinárlo e doa nlnérios secundários '
(fis. 26).

Àssim, o estudo dos difratogTramas de raios-X das anostras do

perfil pernitiu identificar a fate apatítica dos ninérios cono

Eendo uma fluorapatita que sofre com a alteração pequenas

variações do parâroetro tal onde as poesiveis sustltuições
iônicas não causaram gfrandes mudanças na estrutura das apatitas '
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,¡.3.2 Bapectroecopla de Àbeorção por Infraver¡ef¡ro:

oEespectroEinfravernelhoEforamobtldogdeamostraEde
apatltasdaBdiferentesfáciesdosnlnérlos(prinárioe
secundário). Não foram analiaadae, por dificul.dade de separação

doE crletale de apatitas, aB aDoEtras do ninérlo tipo rroladoer'

oseapectrosestudadoe¡ooEtranbandasdeabeorçãoreferenteeaog
grupanentoe atônicoe caracterÍsticos da apatita, indlcadas na

taÞela 7.

Neste trabalho as bandas de abÊorçåo foran identiflcadas e

indexadas a partir doe trabalhog de LEHR et 41. (1968) ' TROMBE

et aI . (1968)r rFGERos et al. (1968), FARIIER (1974)' lloENKE

(!g74r, ROSS (Ls74), I{HrlE (19?4), FREIIND & KNOBEL (L9771' EL

FALEH (1988) BAUUER et aI . (1990).

observando oE dado6 da tabela ? verificou-Ee que ae poeições

atribulveie ao grupamentoÊ po¿3- Eão semelhantes àquelaE

descritas para dlferentes apatitas naturais e sintéticaE
(II{CCI,ELLÀN, 1980 ) .

AÊnodiflcaçõeEsigmificativasdaposiçãodaEbandaede
absorção do grupamento co32-, devido a presença de carbonatoa,

só foram encontradas na amogtra 84-11s de rrecê. onde ocorrem as

seguintes nodificaçöes do gruparoento Co32- das apatitae: a banda

aeJ cn-l sofre interferência da banda a 873 cn-l e a 881 cn-l
dos carbonatos reduzindo-se a uma Ionbada i a banda a 1429 cm-l

Bofre a ínterferência da banda a 1435 cm-l doE carbonatoe '

Às bandas de absorção a 864'2-86419 cm-l , a L42g-L43o "t-1 "
a L452_L454 Cn-l obServadas para os concentrados de apatita'
desprovidos de carbonatos, são atribuíveis aos grupamentos CO32-

que substituen os nO43- de uma apatita fluorada, dè acordo com

os trabalhos de GUITBRANDSEN (1966)' LEI'IR et al' (1968), LEGEROS

et aI. (1968), TRol'tBE et 41. (1968) e EL FAL'EH (1988) que

estudaram apatitas naturals e sintéticas'



PO43- v2

Po43- v4

rocha
fresca

SO4z-

472 r7

eo32' v2

rlcaga de
a.belhan

5?2,3

604 16

Po43- vl
PO43- v3

472 t8

tlCagcalholr
c/estrutr¡ra
ñ?êfiêñtâda

57113

604,3

864,7

So4z-

965 rO

I

LO47 rO

LO95,2

@32- vg

464,2

472,7

964 19

572,4

604,4

Tabela 7. Bandas de absorção de infravernelho, cn-l (1- apatita6 do perfil de alteraçåo 2- aptttt¡8
do n1nérlo prfnário de Irecê (6: Eulrerffcle e 84-11s: Êubeuperffcie), BOITJO et a1. 1991) e 3- apatltâs de

depósitos sedímentares e metanórfícas (Pacific IEIand, l{é:<ico), L,EER et al. ,L967'). À t CO2 e [a] dâê

apatitas foran obtidos por eapectronetria ñÆF e DRX, respectiva¡¡ente.

lrCâECA1hotr
srlestrutr¡ra
Drêsår.ltâdâ

t coz

1046,5

1095 ,1

1430,3

L453,9

lal Á

864,3

473,O

965 ,0

57r 14

604,5

L429,5

L454,L

1r 55

IO47,2

1095,1

sol.o

9,359

472,8

864,9

or89

57O 19

604 r4

965,L

9,369

L429,6

1454,3

6

LO46,3

1095,3

)

472

864 15

a4-1ls

569 15

604 16

965,5

o r79

1045 ,5
LO95,2

9 1369

469

t429,2

1453 r 8

fluor-
rpa.tit:

864,8

57L t2

604 16

964 16

3

1045 r 1

1095,5

643

frãnco1l-tâ

o t76

L429,2

L454 rL

9,366

575

602

965 rL

ro45,7

1095 ,4

o ,60

L429,9

L454,2

575-565

602

9r369

1130

LL79,6

955

1040

1085

0r84

L433,6

L452,2

860

9r365

955

1035

1090-1085

9 1359

1420-1415

1453

9,167 9 t325
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À posição ocupada pelas bandas caracterfsticas do grupamento

co32- perníte escolher doís sftj-os estruturais possfveis para
este: de un l-ado a Eubstituição de Po43- e do outro a substituçåo
de oH- nos túneis situados ao longo dos eixos senários
helicoidais.

Por outro lado aparecem bandas de absorção relativas ao

agTrupamento sO¿3- na anostra 84-1ls de Irecê, onde aparecem

associadas as bandas a 643-645 ".-1 " 1130-1180 cm-l considerada
por BÀWER (1990) cono caracterfstica da substituição de
grupanentos Po43- por so43-.

As bandas atribufveis ao Co32- estruturaL das apatitas da

tâbêl¡ 7, incluindo a amostra 84-1ls (subsuperffcie) de lrecê,
conté¡n una apatita fluorada cujo Po43- é substitufdo por Co32-, o

que significa una apatita tendendo a francolita.

com exceção da arnostra 84-11s de lrecê, onde a banda a L433,6

"r-1 resulta da interferência de bandas a L42g "t-1 d. apatita e

a 1435 "*-1 do" carbonatos, foi possfvel calcul-ar o teor en co2

das apatitas utilizando os ¡nétodos propostos por LEHR et aI.
(1968) e SHEIB et aI. (in NÀTHÀN ' 1984).

LEHR et al. (1968) propõen un fndice de Co2 obtido a partir
de espectros de infravermelho, Este fndice baseia-se na relação
das aLturas das bandas de absorções C-o e P-O e é definido pela

seguinte eguação: índicedeCO, =9¿-(Drj2¿, onde:' I)3

Df e D, : alturas das bandas a È!454 cn-1 e a È1429 crn-I,

respectivamente, para a absorção c-o ei
D, : altura da banda a ar6}4 cn-1, para a absorção P-O.

os teores de Co2 foran obtidos a partir dos fndices de CO2,

pela rel,ação dada por SHEIB et al. (in NÀTHÀN, 1984):

i ^^ -o.o342
CO^o/o = -'' 0,226
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Observou-ee un ligeiro enpobrecinenÈo do teor de co2 com o

lntenperisno doa estroroatólltos, Êendo os naLoreg valoreB
encontradoe para a fáciee rochâ freBca seguldo da fácl'eg trcaea

de abelhan (ftg. 2S). oÉ teores obtldos a partir do8 fndicês dê

Co2 eståo entre 0,6 e 1,55t de co2 ( tabela {). BsteE teores
bal.xoe, porém não negligenciáveie, eão be¡ inferfores àque1a

francollta eetequionétrica (6r3t, li{CCr'nLLAN, 1980) e poden eetar
correlacionados ao tempo ê/ou diagênese.

À correlação entre o parâroetro [a] obtido Por DRx e o lndLce

de co2 obtido por espectroscopia infraverneLho é nuito baixa,
podendo ae dizer que nas apatitas eEtudadae o au¡oento do

parânetro [a] não inplica num naior teor de C-,o2.

Flgura 28. variaçåo do índíce de coz das apatitas com a

alteração.

=:::q Éi¿¿ÈÈJÊÈÈÈE



CÀPÍTULO 5

coNsIDERÀçõES FTNATS E CONCLUSõES

Às análises efetuadas no presente trabalho pernitiram
evidenciar a existência de dois diferentes processos de

alteração superficial do estronatólito nineralizado em fosfato
na região de frecê. Um, que deu origem ao perfil estudado na

pedreira, e caraterizado peLa preservação da apatita em todas a

fases de evolução (dcasa de abelhart e rrcascalhol) e outro que

forma um material rico em fosfato alirninoso, tipo rrroladosrr.

5. 1 'rPerf il tl.porl

- O nrinério correspondente ao rrperfil tiport desenvolveu-se
xín situn com algunas contribuiçóes laterais (quartzo e argilo
ninerais) provenientes da erosão das rochas encaixantes
quartzosas (dolarenitos e calcarenitos), sob condições
cli¡náticas e ffsicas conpatfveis com as atuais.

- os diferentes tipos de minério secundário (rrcasa de abelhatl
e rrcascalhorr) foran desenvolvidos a partir de rochas
estrornatol ft icas rnineralizadas pela dissolução, praticament,e
total, dos carbonatos logo no infcío da alteração. Desta forma,
com o internperismo houve concentração relativa da apatita. os
vazios deixados pelos carbonatos podern ser parcialmente
preenchidos por quartzo detrftico e argila do tipo caolinita.

- Do ponto de vista qufnico, os elementos ca e Mg são

eliminados nos prineiros estágios de altêração. o Fe, Al e Si se

concentra¡n no topo do perfil, na for¡na de argi Io-rninera is,
co¡nparando o quirnisno dos ninério pri¡nário e secundário observa-
se u¡n enriquecimento em P2o5 e CaO e empobrecirnento en co2 e I'tgo.

61
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- oa ETR do ninérlo prùnárlo e rcaea de abelhan eståo
concentrados na8 apatl.tas, Já oa ETR do golo e ¡aterial de

preenchimento dae fácieg rcaecalhor eetåo concentradoa,
prlncfpalnente ' noE arglto mfneraie-

- A apatlta, do tipo ftuorapatlta' Be preserva noa diferentee
estágios de alteraçäo Eofrendo Pequenas nodificaçöes em Eua

egtrutura ( parânetro tal) devido, prfncipalnente, â perda de

co2. Às apatitae apresentam fornae de dLeeolução como golfos de

corrosåo, contudo não ocorre â formação de fo6fatog EecundárLos

no perfll dada aE condiçõee brandaE de lntenperisno.

5.2 Fáciea rrroladosrl

- Este materl-al , de ocorrência iEolada na superffcl'e fornando

blocos e eeixoE arredondados, é contituÍdo por uma natriz rlca
erl fluorapatita e fosfato aluminoso (nillieita) englobando

nódulos e fragmentos. oa nrlcleos dos nóduloe e fragrmentos

constituem-Ee de dolarenitos, lutitoe e estronatólitos. os

nóduloÊ såo revestl-dos por córtex foafato alumlnogo (nilllsita),
de coloração crene' microlanlnado alternando níveis ricos em Fe.

- os vazios presentes na matriz, no interior e lirolteE dos

nódulos e fragnentos são preenchidos por cristaia bem formados

de crandalita, fluorapatita e argila do tipo caolinita.

- A argÍIa do tipo caotÍnfta ocorre na forna de acordeon

Junto aos foÊfatos secundários, interpretada como sendo argila
neoformada a partir de soluçöes ricas em ÀI e Si.

- As apatftas presentes princlpaLnente nos fragnentos
estromatolíticos sofren uma inportante dissolução,
possibilitando a fornação de apatitas secur¡dárias e fosfatos
alumlnosos.

- A fácies |troladostr apresenta-se com altos teores de P2o5,

senelhantes aos encontrados nag fácles rrcasa de abelharr e

rrcascalhorr (con e Een estrutura Preservada). Porém, oE teorès de
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cao encontradoa para eEta fácLeE é inferior a doe ninérloE do

perfll de alteraçåo. O elevado teor de À1 e baLxa têor dê sl-

aeeociado âo alto teor de PzOS confirmaß a existêncfa de

fogfatos alumÍnosos.

- oa nódulos e natriz da fácies rrroladogrr encontran-Be
enriquecidos em ETR esÈando Dais concentrados na matrfz. O

padrão de enriquecinento de ETRP doE nódulos é sinilar ao

encontrado para a fácieE rcasa de abelhan.

- PelaE caracterfetl-cae apresentadas esta fácieE poderia ser
Lnterpretada como de origern polfgenética, onde os nóduloE serlan
testenunho de antigos nlvela fosfatados (couraça) que sob

condlçöee diferentee gofreria r¡n desnantelamento e poeterior
cinentaçäo alumino fosfatada.

- À fáciee rrroladogrt dada as 6uas caracteríEticae não se

fornou nas condlçöes atuais.

En conclusão o intenperismo do ¡ninério fosfático de lrecê
pro¡nove a fornação de diferentes tipos de ninérlo secundário,
onde duas evoluções poden ser identificadas. Uma atual , onde as

fácieE fornadas egtão em equltlbrio con as condíçöes climáticaE
da região ( trcasa de abelhatr, rrcascalhorr com eEtrutura preservada

e sên eatrutura preservada ) e outra onde o ninério primário, sob

condiçöes cliroáticas mais agressivas, Eofreu um procee so de

tateriti zação .

Nas fácies do perfll de alteração o único mÍneral de fosfato
é a apatita, do tipo l"nter¡nediário entre a fluorapatita e a

francolita, com baixo conteúdo de co32-. À apatita, devido a

alta resistência face à alteração supérgena, se acumula

reEidualmente con o Lntenperlsmo. Apêsar de6te fato, uma fraca
dissolução pode ser ateEtada pela presença de golfos de corroEão

nos prisnas de apatita. ÀÊ transformaçöee estruturais,
cristaloguÍ¡nicas e na cristalinidade ocorridas nas apatitas eão

pequenas.
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Às condlçöee cllmáticae atuafe são conpatlveis con ae fácfeE
encontradaE no perfil de alteraçåo. Quanto ao minério da fáclee
nroladoer a rnineralogia e norfologia encontrada indlca¡ una,

evoluçåo roals pronunciada e certamentê aseociada a un clf¡¡a mal-e

rlnido e com caracterleticas laterizantea ( presença de fosfato
alunl-noso e gibbsita).
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PR,ANCHÀ I

1- contato do ninérlo fácles rocha fresca (RI) con o mlnérlo
fácfes ncasa de abelhan (cA).

2- Dlinérlo fácies ncaEa de âbelhart. observa-Ee o cresclnento
vertical dos eetromatóIltog colunares dos Supergrupoe
kusEilides (tlpo Juruesania Krylov) e gDrnnogo).lnides (tlpo
c)rDnoÊsol.en). As colunaE egtromatollticae (c) paralelâE gue

apresêntan pontes de ligaçåo e oa eEpåços Lntercolunares
fornam vazios (v) ,

3- viÊão geråI da fácfes oca6a de abelhan.
4- Vlsåo gerat do ninério fácieE rrcascalhorr con estrutura

preservada .

5- Detathe da fácies rrcascalhorr con estrutura preservada.
6- tilinério fácies trcaËcalhort Ee¡[ estrutura preservada.
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1- Microfotografia
apatfticos e

PRÀNCHA II

mostrando alternância de

nlveis dolomlticos da
nfveis
coluna

2-
estromatolftica, fácies rocha fresca, Mo, LP ' 2 '5X.
Microfotografia de clastos e oólitos carbonatados do

espaço intercolunar, da fácies rocha fresca, Mo, LP,
2 ,5X.
Microfotografia do espaço intercolunar, da fácies rrcasa

de abelharr, MO, LP, 2,5X.
Material de preenchimento (pr) do espaço intercolunar,
MO, LP, 2,5X.
Fragmentos de estromatólitos, grãos de quartzo e nódulos
ferruginosos em matriz argilo-feruginosa' Mo, LP, 2 t5X.

3-

4-

5e6-



PRANCHA II



,:,PRANCHÀ "TII
'*:.,/"

f'- " èriglafs de dolonita preeentes. na coluna aetrónatolltfca,
' fáclee rocha freEca,'åo- ¡'tBv. ì:'l f.

2- ,Dlicrofotografia do molde da dolo¡nita fropresso na porção

,. apatltica da coluna eatromatolftJ-ca ' ao ltlEv.

3- " trllcrofotograf ia de apatltae de textura granular,
. criptocrfetalinas, da f,ácles rocha fresca, âo uEv"' 

.

4- tt[icroqotogrâf ia de apa,tltas de textura grranula¡, : ';'' r

'-..... '. crIpÉôcrlstarlnae,.:1¿i ¡6s1sg 'rtoagcarhor r ao litEv ' "'-'" -
5- Ìlicrofotograf Ia dê apatitas euhedrafe inersae em apatltas

crJ.ptocristallnas , da f áciee rocha f regca , âo lrtEv '
'lÌ'ìi ", ,, ; I

, ,..,"r
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PRANCHA III
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z )!'s* Microf otog¡i¿¿ni* a. caútihita tipo "aco{deorrrr' associadas
' ' a apatitas secundárias da fácies rrrolàdo#!0, 'MEV. ' ;l

5 e.6- Apatítas secundárias com feições de díssolução;''
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PRÂNCHA IV
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. .1iJ. Apat ii-.tis sec ¡udáriad pr''.srnál--i.cas., ac;. l¡":-JV" '

. 'i!. ..r. "

L¡,iâ-.,ii:¿is .r.":cuil,lárlÍ¿l'; hábiuo íibrc¡so, â.o I\iE\i.

3 r 4- '-1 j,r:,-.s .s,:b,fnc'räi:1as com tr)- i.,;¡n.',.s í:(,In orien';a.cär.j raJ-
't

M!ì

5- aþ.at.l-tçr seurr.lr.riária,ién cr.u-z, í.¡ersa em crìsta'is fir¡cs de
I

crandallita,,ao MEV.I irr"i ! ' '

6': Detaltiãi dös cristaîb'de crânclal-iita, âo tfEV.
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PRANCHA V


