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RESUMO

Amostras frescas de furos de sonda das jazìdas de man

ganâs de Serra do Navì0, Amapá, e de Buritirana, Parã foram estu
dadas

Em Buritirama ocorrem os segui ntes ti pos de protomì né

rios de manganôs: mãrmores c a I c o s s i I i c ã t i c o s , p i roxma ng i ta mãrmo

res, braun ita mãrmores, tef roi ta-al abandi ta mãrmo re s e xistos
c a I c o s s i I i c ã t i c o s manganesÍferos. As rocha s encai xantes são

consti tuidas por mãrmores, rochas c a I c o s s i I i c ã t i c a s , xi s tos e

quartzi tos dobrados, de atitude gera 1 : dì reção N60W e mergu I ho

20-30o NE. Este pacote de rochas metassed imen ta re s faz parte
do Grupo Grão Parã que é sobrejacenie ãs rochas do Compl exo Xin

sú.

0s protomì néri os de manganês de Buri ti rama caracteri -
zam-se pel a sua na tu reza sílico-carbonãtica, ausênci a de grafi ta
e presença de brauni ta e hausmani ta, além de carbonatos da série
Mn-calcita - Mn-kutnahorì ta, piroxenõides manganesíferos ( pi rox
mangita e rodonita), olivìna ( tefroi ta ) , espessartita, cl i noanfi
bõlios manganesíferos, manganofl ogopi ta (manganofi li ta) e aces

sôri os (aìabandita, esfalerita, espinélio ma ngane s í fe ro e pìro
f anita).

Soìuções sõl idas dos carbonatos i ndi cam temperaturas
superì ores a 55Oo C para o pico do me tamorfi smo s ofri do peì o pro
tomi n6ri o. A paragênese: braun ita + hausmani ta + carbonato man

ga nesi fe ro indica temperatura semel hante e log fn ; -8.
u2

As associ ações das enca ixantes cal coss il i catadas (cal
c ì ta -do l omi ta -qua rtzo-d i opsid io- tremol i ta ) e das me ta pe I iti cas

indicam temperaturas. entre 5OO e 600oC . Estudo de inclusões
fl ui das em g rãos de qua rtzo, somâdos aos dados acima,indicam que

em Buri ti rama, o pi co do metarnorf i smo atjngiu as seguì ntes condi

ções: T =550+50oC; P = 3.000 + 300 atm;1og fn I- B;e, X^^u2 vu2
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mai or que 0,8.

Estas condi ções devem ter ocorri do durante metamorfi s

mo regì onaì progress ivo no cicìo orogenéti co Transamazôni co. Da

tações K/Ar e Rb/Sr des s as rochas fornecem i dades concordantes
de ,l.960 m.a. Nenhum outro fenôneno de monta ocorreu depois des

se ev en to a não ser pequenos ci zal hamentos, remobilizações e aco
modações.

Em Serra do Navio ocorrem protominõrìos do tipo mãrmo

re manganesifero, em forma de lentes envol vi das por estratos de
protomi néri o sil i co-carbonãtj co, encai xados em q u a r t z o - b i o t i t a -
-granada xistos, xi stos g raf itosos e quartzitos.

Essa seqtlência metassedimentar sobrepõe-se a rochas do

Comp le xo Gu ianense. Loca l men te cons iderada como Gru po Serra do

Navio da Série Amapã, este pacote modernamente pertence ao Grupo

Vila Nova , de i dade Rb/Sr 2 .090 m. a. (ectinitos) e K/Ar 1.800-
- I .700 m. a.

0 protomi néri o carbonãti co de Serra do Navi o é carac
teri za do peìa associ ação Ca-kutnahorj ta - Ca-rodocros i ta, oì ivi
na (tefroi ta ) , pì roxenójdes e espessartìta, tendo grafi ta como

acessõri o constante. 0utros mi nerai s menos comuns são: mangano

fìogopìta, cl inopìroxênios manganesíferos - anfibõìios mangane

síferos, pi rofani ta e sulfetos.^

0 protomi nõri o síl i co-carbonãti co c on tém a mesma asso
c ì ação porõm com maior quantidade de granada e p i roxenõ ì de s em

detri mento de olivina e carbona to.

A as soc i ação graf ì ta -pi roxenói de-ol i vi na -carbona to man

ganesifero estabel ece para o protomi néri o tem pe ra tu ra s de 6000C

e fugacidade de oxi gêni o 1og f,.., : - 20, supondo pressões da or
dern de 2.000 atm. '2 -

As paragêneses das rochas calcossilicãticas indi cam ele
vada fração molar de C0Z e temperatura da ordem de 6200C e q f¡,
ou tempe ra tu r a s mai ores a pressões.mais el evadas (cal ci ta-tremo-
'I i ta-di opsidi o-quartzo ),
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As rochas xistosas, metapeliticas mais ou menos sil icã
ticas são mais favorãve is ã obs erva ção das cond i ções re ì na ntes Ã
metamorfismo sofri do pel as rochas da regiã0. 0 climax do meta
morfi smo deve ter sido ati ng ì do a temperaturas da ordem de 700 +

40oC e pressões da ordem de 5,5 + I Kb (s ì 11imanì ta-cordi erj ta -
-qua rtzo -granada; mu s cov i ta-quartzo-s i I I i man i ta -ortoc lãs i o ¡ es
tau ro I i ta -mus cov ì ta -quartzo -s i I I i ma ni ta- b i ot ì ta ) .

Efei tos de metamorfi smo de grau maìs ba i xo, tais como
a passagem de s iI I imanita em bioti ta e andalusita, transformação
de sillimanita e ortoclãsìo para andalusita e microclinio ou pa

ra muscovj ta e quartzo, etc, são abundantes nas rochas pelíticas.
tste metamorfì smo de grau méd io tem seus refl exos também nos pro
tomi nõri os, mármores e rochas cal coss il icãticas.

0 pri mei ro metamorfi smo do ti po reg.i ona ì progressivo
atingiu temperaturas suficientes para a fusão de rochas de compo
s ições favorãvei s, atri bu indo-se aos chamados gran i tos s.intec
tôni cos de Serra do Navio, uma orì gem anatéct.i ca. Apõs um res
frj amento houve um segundo metamorfj smo de grau médio (fãcies
anfibol ito)' provavelnente responsãvel peìas datações K/Ar des
ses metassedi mentos,

0bjetjvando a comparação das condi ções de met.amorf i smo
de Serra do Navi o e de Buritirama, conf ecc.i onaram_se diagramas
de porcentagem moìar e dìagramas de partição de el ementos (em
peso por cento dos cátj ons ) entre fases coexi stentes, com dados
de m icrossonda e.l etr6nica dos minerais dos respectivos protomì n6
.i os manganesiferos. A ì nterpretação desses di agramas evi den
ciou condi ções de equi librì o e d i ferenças no grau de metamorfi s
mo das duas ãreas.

Descont.i nuidades nos "trends', de composição dos carbo
natos de Buri ti rama confirmam dados de miscibilidade dos mine
rais do sistema MnC0, - MgC0, - CaC03, i ndj cando nessa ocorrôn
cia, condì ções t6rmì cas mais bai xas daquel as que prevaì eceram em
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Serra do Nav io.

A natureza dos p iroxe nõ i de s manganesíferos mereceu

a tenção especì al . Estrutura do t ipo p i roxma ng i ta existe at6 um

teor limite de Ca0, passando pa ra estrutura do ti po rodoni ta com

o aumento desse teor. 0 conteÚdo em Ca0 das pi roxmangi tas õ me-

nor em Serna do Navio e majon em Buri ti rama, col aborando com da

dos experi menta j s que sugerem ser esse l ìmite dependente da tem

peratura. Mais uma vez confirmam-se condições metamórficas nìais

drästjcas na prime ira área.



CAPITULO I

I NTRODUçÃO

0 BrasiI é um dos rnaiores produtores. mundiais de manga

nês e a mai.oria das iazidas em exploração sistemãtica é consti.
tuîda de mì nérj os formados por enri quecimento supérgeno de ro

chas mãe, de natureza metassedimentar' carbonãticas com quanti

dades vari ãveis de silìcatos que podem ser generì camente denomi

nadas de Queluzì tos.

Entre as jazìdas com protomi nõri os queluzÍticos podem

ser destacadas as de Buri ti rama e Sere no no Parã; as de Serra do

Navio, Amapã; as de Lafa iete, Saíde e São João de'l Rey em Minas

Gera i s.

A potencialìdade dessas iazidas de e nr i que cì ne nto su

p-ergeno, alõm de outros fatores, estã intimamente relacionadacom

a natureza carbonãti ca dos protomi nõrì os '

Vãri os trabal hos sobre a mineral ogi a e orì gem secu ndã

ri a desses minérios são encontrados na l ì teratura (LEINZ' 1948;

PARK, 1956; NAGELL, 1962; CASTR0, 1960; VALARELLI ' 1966, 1967 '
1975; SCARPELLI, 1973; ANDtRS0N ¿ú aL." 1974; MTLFI et aL',.l973;
BITTENC0URT, 1973; D0RR et aL., 1958) ' Entretanto quando se re

ferem ao protorninérìo, poucos são os autores (SCARPELLI ' 1963'

l96B; da SILVA ¿t aL., 1961; BELL0 et aL.' 1976; COUTINH0 et: aL',
.l976; RIBEIR0 FILH0, 1968; EBERT, 1963) que tratam das condições

metamõrficas a que foram submetidos os antigos sedimentos. Em

a lguns trabaì hos, a natureza siI icãti ca, peìitìca, carbonãti ca ou

quím'i ca é correlacionãvel a ant igos amb i e ntes de sedimentação

(SCARPELLI , 1973 e'EBERT, 1963)'

0s melhores estudos sobre o metamorfismo dessas rochas

dão maior õnfase aos as pectos estruturais e textura i s e ao cadas

tramento dos minerais identificados. Em aìguns casos' o inve¡



tãrio mi ne ra 1õg i co das jazidas possuì nomes dos vãr'i os mineraìs,
sem I evar em conta as associ ações em equi líbrio.

0 obietivo prìncipal do presente traba lho õ de contri
buìr para o conhecimento das condições metamõrficas a que foram
submetidos os protomìnérìos carbonãticos e síl i c o - c a r b o n ã t i c o s de

Buri t irama e de Serra do Navio.

A escol ha de Buri t i rama foi d i tada por vãri os fa tore s :

l) trata-se de jazida cui o e s tudo prel imi nar (ANDERS0N

et aL,, 197 4) denronstnou ter protomi nérj o constì tuído por carbo
na tos , silicatos e óxj dos de manganês. As cons iderações gen6tj
cas sobre Buri tirama pod er i am servi r de base para estudos seme

I hantes das jazidas de Sereno, Ura nd i e Maraú, respei tando-se as

respectivas p a r t i c u l a r i d a d e s . Al ãm disso as encai xantes carbonã

ti cas, c a l c o s s i l i c ã t i c a s e metapeì iti cas seriam favoráve i s a um

estudo paragenõti co.

2) 0 estudo do metamorfismo ¿o protomi n6ri o e das ro
chas encaixantes de Buri ti rama poderi am contri bui r pa ra o estudo
do Grupo Grão Parã que adqu i re, no mome nto, grande ì mpontãnc ia
dev i do ao desenvol vimênto das pesqui sas minera-i s na reg i ão.

3) A jazida de Buriti rama possui reservas médias em

comparação com outras iazidas, mas seu melhor con hec ì me nto e

aproveitamento econômico ajudaria a viabil ìdade da impìantação do

comp.l exo industrial da reg i ão (Marabã - Carajãs - Itaqui ).
4) 0 traba ì ho de AN DE RS 0N ¿¿ aL. (1974) sobre Buritira

ma, e os estudos reg'i onajs da ãrea da Serra dos Carajás (T0LBERT

et ctl," 1971,1973 e BEISEGEL et aL., ì973) e do Proieto RADA¡4

(LIlriA et aL,, 1974), representavam um suporte adequado para o es

tu do proposto.

5) Havìa dìsponibil ìdade de testemunhos de sondagem'

Escol heu-se Serra do Navio peìos seguì ntes moti vos:

I ) trata-se de iazìda cujo protom.i nér'i o é constituido
por carbonatos, si I icatos ' grafìta e su I fetos ' A seme lhança da

...r,i
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jazìda de Serra do Navio com as de Mì nas Gera i s (Lafai ete ' Saúde

e São João del Rey) é fì agrante, justificando uma prevìsão de

que a metodol og ia de e stud o e al gumas cons ì derações gera i s pudes

sem ser aprove ì tadas no estudo destas últimas.

2) 0 estudo do metamorfismo do protomi n-eri o de Serrâ do

Navio e das rochas encaixantes (mãrmores, rochas cal cossi I icãti.
cas, metapel i tos x istosos e rochas quartzo feìdspãticas) contr.i

bu.i ria para o co nhec i me n to dos metassedimentos, que consti tuem o

c ì nturão metamõrfi co, sobreiacentes ãs rochas do Compl exo Guia

nense, I ocalmente denominado de Grupo Serra do Nav io da S6rie

Amapã (NAGELL, 1962) , hoie denominado Grupo Viìa Nova (LIMA et

aL. , 197 4) '

3) A jazida de Serra do Navio é, no Brasil, uma das

mais.i mportantes do ponto de vìsta de reservas. seu protomin-e

rio, conforme trabal hos anteri ores (da SILVA e1; al ., I961) ' deve

rã ser incorporado ãs reservas do minõrio' da mesma forma que

acontece com o protomi néri o de Lafaiete Que es tá sendo explorado

economi camente.

4) Do ponto de vista prãtì co, contava-se com muitas in

formações geoìógicas, tectônicas, petrogrãficas e mineralõgicas

da jazida, alõm de se dispor, de um g ran de acervo de testemunhos

de sondagem.

Trabal hos geocronolõgicos col ocam as duas jazidas estu

dadas dentro do mesmo c i n turão móvel denomi nado Maroni-Itacaiu
nas, dentro do ciclo orogenéti co tranzanazôni co de i dade s abso

lutas Rb/Sr entre I '800 e 2.200 n.a. (G0MES e1; aL'' 1975; M0NTAL

\/Ã0, 1976; C0RDANI,l974; c0RDANI et aL', 1977; HURLEY et; aL"
,ì967) . Seria interessante o estudo metamõrfico dessas duas

ãreas e a sua correì ação com os eventos tectônicos evidencìados

pelos dados geocronol6gi cos.

Para atingir os objetì vos propostos foram ef etuados

estudos mi nera 1õg i cos, petrogrãfi cos ' paragen6tì cos, quími cos e

de inclusões fluidas. 
&
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CAPfTULO I I

MATERT/1.]S E MÉTODOS

As amos tra s estudadas nes te traba I ho são constituidas
por testemunhos de furos de sonda coietados nos arqu ì vos das iq
zidas.

Baseando-se na descrì ção do perf i'l dos furos de sonda

e na observação dos arqu i vos, col etaram-se, a cada intervalo amos

tras de aspecto macroscõpi co característico (mi neral og ia e textu
ra ) .

De Buri ti rama foram amostrados sistematicamente os tes
temunhos dos furos números 10, 22 e l4 da Mina B-5, contando-se
também com vãrias amostras esparsas de ou tros furos.

De S erra do Navi o fo ram amostrados os testemunhos dos

furos 74, 76 e 96 da Mina Faria, F-.l2; números 32, 37 e 40 da Mi

na Chumbo, C-2; 12, 25 e 50 da Mina Antunes, A-'l2; e dos furos
T-12-12 e f-6-59 da Mì na Therezina.

Fo ram confeccì onadas 86 I âmi nas delgadas des sas amos

tra s segu indo-se sua descrì ção petrogrãfi ca e mineralógica.

Posterj ormente, foram real j zados estudos ópti cos . mais

acurados, tais como : determì nação dos ind i ces de refração das

granadas e de n,, dos carbonatos peìo método de imersão; determi
nação do ângul o 2V entre os e jxos óptìcos, ângu I o entre as cli
vagens e ãngu I o entre d i reções crista.l ogrãfi cas e d ì reções ópti
cas dos pì roxên ios, pìroxenóides e olivinas, através da Platina
Un iversal de Federov, a três eixos.

A d i fra tometri a de raìos X foi uti l i zada rotineiramen
te, obtendo-se numerosos djfratogramas conuns de agregados e de

mi nera is individuai s, col etados de amostra de mão por meio de

broca ã diamante, com controì e õpti co de l upa. Foram util jzados

os aparel hos de d i fratometri a "Philjps Norel co 2 KVA" e "Geol
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lKVA". Filmes especiais em câmaras "Debye-Scherer" e de

"Guinier" possibil j ta ram a ob te nção de dados cristalogrãficos ne

cessãrj os ã correl ação compos ì ção-proprì edades dos d i verso s mi ne

rais. Para os carbonatos, foram efetuadas medidas de dlO.+-dlO.Z

e nedidas de Ad l04 com padrão i nterno de calcita (G0LDSMITH &

GRAF , 1957). Para as granada s empregou-se método anâlítico pa ra
determinação de a^ a partir de dìagranas de põ.

Apõs cu j dadosos estudos óptì cos e roe n tge no9 rãf i c os es

tabel eceram-se as prìncipaìs paragôneses das quai s foram selecio
nadas anostras para o estudo da composição quimica dos minerais
a travõs da mi crossonda el etrôn j ca. As assocì ações interessantes
foram fotografadas jndjcando-se na fo to e na secção de microsson
da os mìnerais em equìlíbrìo, os quais seriam posteriormente ana

I i sados. Foram exami nados os seguì ntes mi nera i s: granadas, caI
bonatos, olìvinas, pi roxenói des e em alguns casos também cl ino
piroxênios, anfibõl ios e mi cas manganesíferas, com respeito ã Mg,

Fe, Mn, Ca, Si02, Al ,0, e outros el ementos de amostras dos proto
minãrìos de Serra do Navio e de Buritirama.

A partir dos dados de mi crossonda eletrõnica obtiveram-
-se grãfì cos de partì ção de e'l ementos entre as fases coexisten
tes na mesma I âmi na. Para ìsso, converteu-se a po rc enta gem em

peso dos õx idos em porcentagem em peso dos cãtions.

utjl j zou-se a parti ção ca2+7ca 2* * MnZ* + Fe2+ * l4g2*

entre y'odonjta, piroxmangìta, espessartita, clinoanfibólios e

carbonatos coexistentes, assìm c omo a relação l4n2+ + caZ+ / t,

cãti ons bivalentes entre tefroi tas e carbonatos.

0s dados obt i dos foram submetidos a cál cul os estatísti
cos em computador.

Pa ra as cons i derações referentes ao tipo de metamorfi s

mo forani usados todos os clados de observação disponíveis e os

dados de es tudos termod i nãmi cos das reações concernentes ãs para

qêneses encontradas. Constantes de equilibrio para fa ses impg
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ras, atì vi dades dos componentes ' pressão parcial de oxigênio,pre
sença ou não de grafita ou õxi dos de manganôs, relação *rOr-

XH^0 nu fa se fluida, temperatura e pressão total foram I evadas

emz con s i deraÇão,

Estudos de inclusões fluidas em grãos de quartzo preser

vados entre d i ferentes minerai s de manganês ' uti l izando platina
aquecedora "Chaì x-Meca" enriqueceram os dados de dens idade crí
ti ca do C02 e as correl ações entre temperatura e pressão nas pa

ragêneses de Buri t irama.
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CAPfTULO III

.]AZTI]A DI] MANCANÊS DE BUR]T]RAMA

TII . ], - ASPECTOS GEOLóGICOS DE BUR]T]RAMA

0s depósj tos de manganês de Serra do Sereno, Serrâ de

Buritirama e Azul, localjzam-se na parte centro leste do Estado
do Parã, n uma regi ão drenada peì o rio I tacai unas, afl uente oci-
den ta l do ri o Tocant ins, en tre as coordenadas geogrãfi cas 5030'
e 6006' s e 49032' e 50018' w Gr. (ANDERS0N , DyER & ToRRts ,igl4)
(Figura ì ).

A região é ca racteri zada por pl anícies recobertas por

florestas tropi caì s, n uma al ti tude médi a da o rdem de 250m.0casjo
na I men te a pa re cem cri s tas al ongadas com re I evo de cerca de .l00 

a

200m, onde se des taca a regi ão serrana que cons t itui a Serra dos

Ca raj ãs cujo desnível é de 350 a 4 50m.

0s terrenos Prõ-Cambri a nos da Bacia do rio Itacaiunas
fazem pa rte do chamado Craton do Guaporé, uni dade cratonizada no

ciclo Transamazôni co. tsse ciclo é bem caracteri zado na Serra
dos Carajãs, onde ocorrem rochas de ambi en te possì velmente geos-

sjncl inal, representadas peìo Comp'ì exo Xjngu e Grupo Gião Pará.

As rochas ma is an ti gas da reg i ão, representadas por

gnaÍsses e anfiboli tos pol i metamórfi cos, pertencem ao Compì exo

Xìngu. (Figura 1).

0 Grupo Grão Pará é formado na reg.i ão da Se rra dos Ca-

rajãs,por uma seql-lâ.ncia m e t a s s e d ì m e n t a r , sobrepos ta discordante-
mente ao embasarnento nla is anti go. A ì ì toì ogì a é representada por

xistos, quartzi tos e duas seqüêncì as metavulcãnicas bãsi cas que

con tém a formaç ão ferrífera, denomi nadas de "seqüôncì a paìeovul-
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can i ca superior e inferior
I i ti zados.

-91

e cons ti tuídas por metabas i tos es pe-

T0LBERT et aL. (.l97.l) e G0MES et aL. (1975) obtiveram pa

ra as rochas metavulcânicas afetadas pel o cicìo orogôni co transa
mazônico, idades K/Ar em torno de 2 000 m . a . - P r é - C a m b r ì a n o 

. 
Médio.

Sobrepondo-se di scordantemente ãs un idades do Grupo

Grão Parã, existe uma seqllôncia sedi mentar mol assoi de com espes-
sura superior a 1.500m, constituída por rochas areníticas e con-
gl omerãtì cas alóm de silti tos, fol hel hos e cal cãrì os al ternados,
que pertence ao Grupo Ua tumã . A pa rte superi or dessa seqtlôncìa,
designada por T0LBERT eL aL, (197.l) por Membro Azul , cont6m os pe

I j tos e cal cãri os manganesíferos pri mári os que orìgìnaram o depõ

sito do Azul, Essa sequência contém depósitos de manganês semelhantes

aos da Sõri e Francevilliana, do Gabã0. (VALARELLI,J.V, I977).

Na regi ão da Se rra de Buri ti rama as rochas do embasa-

mento (Cornplexo Xi ngu ) são representadas por bi otì ta gnaisses,
hornblenda gnai sses e anfibol i tos.

A sequônci a metassedimentar que constitui o Grupo Grão Pa-

rã, i ni ci a-se, nessa regi ão, por um quartzi to basal seguì do por
um pacote de xi s tos de iìtoìogìa dì vers j fi cada que con tãm os ho-
rì zontes de pro tomi n6ri os manganesiferos sil i co-carbonãtì cos e

.camadas de quartzìto. Esses horizontes forãm oxidados e so.,f reram
enriquecinento supérgeno ori gi nando os depõsì tos de manganês de

Buritirama.
A Serra de Buri ti rama se estende rumo Nl.^l, a pa rti r do

rio Itacaiunas, por uma distânc.i a de 47 km. Nas proxìmìdades des

se rj o, a Senra se di vi de em doi s ramos, chamados respecti vamen-

te de Serras A e B, que são duas abas de um anti cl inal. (Fì9ura
¿),

A Serra B que apresenta um relevo de 150 a 200m de al-
tura, s us ten tado pél o quartzi to basal r parc ial mente sobreposto
pelo minãrio de manganês supõrgeno, possui as maiores ocorrên
cias de manganôs.
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A SE do r'l o Itacaiunas desaparece o quartzito regponsã

vel pelo relevo de Buriùirama devido talvez a mudança faciol6gi"
ca, reaparecendo porõm cerca de 65 knr depois de maneira predomi:
nan te, na Serra do Sereno, Essa Serra se estende na di reçãp ENE,

possuindo cerca de 45 km de comprimento, atõ 4 km de largura e

um relevo mãximo da ordem de 200m.

As nesmas feições litolõgicas e estruturais de Buriti-
rama são encontradas na Serra do Sereno, sendo as ocorrônclas de

manganÇs das duas serras consideradas do mesmo tipo genõtico
(ANDERS0N et aL., l974\

As ocorrôncias de manqanês dos, dois ramos constituintes da

Serra de Buritirama (A e B) sao, na maior parte, corpos de. for-
ì

mas I enti cul ares con extensões mãdi as de I80m, sendo exceções as

ocorrênci as B4 e B5 com extensões sens i vel mente naiores. 0 corpo
B4 îpresenta três ãreas min."uiizadas, totqlizando 3"3 km de com

primento. Na parte nediana da Serra B estã localizada a maior
ocorrênci a conheci da, corpo 85, Fi gura 3, gue tem .l.400m de cpm-

primento, 35 a 240m de largura (em pl anta) e 5 a 30m de espessu-
ra. Ësse corpo desaparece a N14 por acunhamento e a SE seu desapa

recimento parece estar relacionado a falhamento(ANDERS0N et aL,,
t974). Na Fi gura 4 õ mos trada uma seção transversal desse co rpo ,

e sua fQrma i rregular que segundo esses autores 6 devi da ã perda

de vql ume e conseqtlente afundamento ca.usados por processòs de

oxidação e de enrjquecimento supérgenc,, Essa secção mostra pro-
tomin-erios de manganês intemperìzados, intercalados com miçaxistos e

quartzi tos, todos com a mesma ati tude geral N60trl , 20-300 NE:

Materiaì manganesífero duro e maciço, com teoreq de 46

a 471l de Mn estã limitado a uma zona superficial. Esse material

.gradua rapidamente para baixo a um material mais fino, friãvel,
formado por óxidos de manganês e minerais de argiìá,que constitui o

total do minério bruto (3?-46% de Mn) atê o nivel mais baix0 de

i ntemperi smo. A zo na de ocorrênci a do pr"otomì nõri o est,á s i tuada
abai xo desse nível , cerca de 60m de profundi dade.

Zonas de xi s tos i n tempe ri z a clos , i mpregnados com 6xì dos
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e õxi dos h idratados de manganês, envol vem as concentr"ações Ientì
cul ares de minério ou s,ão ãs vezes i ntercal adas com elas.

Mineraìs autigôni cos do mi néri o supérgeno são: cripto-
melana, I jt-i ofori ta, nsutita e buserita (ou Mn0, amorfo). Em

protomi nõri os intemperi zados e em I ama de sondagem do minõrio
aparecem brauni ta e hausmani ta como minerai s rel ì qui ares.0s prin
cìpais minerai s de ganga são: mica, cl ori ta, mi nera i s de argiìa'
gibbsìta, goethìta e. espessartìta intemperizada. (ANDERS0N et aL,

1e7 4) :

ITI - 2 - ESTUDO DOS PROTOMT}IERIOS E ENCAIXANTES DE BURITIRAMA

GENERAL IDADES

0 depõ s i to de ma ng a nês de Buri ti rama ã compos to por 9

afl o ramen tos s i tua dos na Serra A e por 30 afl oramentos na Serra

B, os maìores sendo B4 e B5

A pa rt ir do es tudo mineralõgico e petrogrãfi co de amos

tras do corpo B5 (furos de sonda, 2, 5' 6, 9, lO, ,ì2, 14, 15, l6
e 22), Figura 3, obteve-se a maior.i a das ìnformações a respeito
da na tureza e bi pos de protomìnõrios e das rochas encaixantes.

De uma manei ra geraì o protomi n6ri o õ cons tj tuído de

mãrmores e xistos c a l c o s s i l i c a t a d o s manganesiferos, e es tã encaj

xado em cal co-mi ca x is tos com lì ntercal ações de camadas de nã rmo

re.

Na Fi gura 4, seção geol ógi ca - 200 N do corpo 85, vêm-

se protomì n6rì os e m j n6r.i os intercalados nos mi caxi s tos. 0 paco-

te de xistos contendo os pr0lomi nãri os es tá situado aba i xo de urn

quartz ito sacaróide e acìma rie quartzi to seri citì co com atitude
geral N60l,J e mergul hos de 20- 30oNE.

A aì teração supér'gcna atì nge em médi a 60 m de profundì
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dade. 0 protomjnõrio sõ pode ser es tuda do baseando-se em furos
profundos e de l oca l ização fa vo rãve I ou sejâ, furos que cortem
lentes de protomìnério abaixo de 60m como B-5-lO , B-5-2?,8-5-14.

DESCRTçÃ0 DE FUR0S DE S0NDA

A Fì gura 5 mos tra os furos vertjcais B-5-9 e B- 5- 10 do

pe rfi 1 200 N. Nesse perfi ì pode- se observar a natureza dos proto
minérios e suas relações com as encai xantes na zona de rochas
frescas do furo B-5-10 e o carãter supðrgeno do m inéri o na zona

ì ntemperì zada do fu ro B-5-9. 0 protomì nãri o de manganês sobrepõe
-se a um calco mjca-xisto com jntercaìações de mãrmore calcossili
cãti co tendo como capa um cal co xisto grafi toso que gradual mente
passa pa ra um hedemberg i ta- granada- mì ca xi sto.

' III-2-2- 1- Furo B5-10

Na pa rte mais profunda des te fu ro (99,5-1'l5m) encontra
-se um pacote onde jntercal am-se faj xas de calco-anfjbõl io-mica
xi s tos e de mã rmo re s c a I c o s s i I i c ã t j c o s . As prìmei ras tem colora-
ção cinza, compos ì ç ão e textura varì ãveì s: leitos miljmétrìcos
de granulação fina e textura ìepidoblãstìca (0,2-0,6 mm)formados
por c1i nopi roxônì o, fl ogopi ta e calcita (esta última granoblãstj
ca) e lejtos onde predomì nam cl ì nopi roxôni os porf irobl ãsti cos e

p o i q u i 1 o b I ã s t i c o s , parci aìmente transformados em agregados de

clinoanfiból ios (tremolita), dolomita e serpentina e ocasionalmen

te epi do to. 0s acessóri os desses cal co xistos são mjcroclínio,
apatìta e magnetita. (Fotos ì e 2)..

As fa ixas de mã rmo re s possuen textura ì epi dob I ás ti ca e

são formadas por carbonatos (40%), fl ogopi tâ orientada (20'30%) e

salita(-20%), apresentando tarnbõm njcroclínio e cl inoanfibóljo
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em quanti dades subordinadas. 0s carbonatos ' ma nga no calcita e do

lomita, juntamente com sal i ta cons ti tuem ãs vezes leitos majs

grosseiros (0,5-2,0mm). (Fotos 3 e 4).

Entre os níve is 98 e 99,5m, encontra-se mã rmo re' calcí
tico com o ri en tação dada por concentrações de fl ogopj ta. Como

acessõri os existem granada e mìnerais opacos.

Aci ma dessa sequôncia, entre 9B e 89m, encontra-se um

pacote de mã rmo re contendo manchas, disseminações ou partes ma-

ci ças (l embrando fragmen tos ) de minerais metãl i cos, constituidas
essencialmente de braun ita com quanti dades subordi nadas de haus-
manita. As partes maci ças contõm, em geraì, pequenas inclusões
de carbonato e fl ogopi ta. (Fo to s 5 a 9),

Ai nda são encontrados veios s iI i cosos on de 6 comun a

presença de feldspato potãssico, barita e apatìta, e veios forma

dos por carbonato de granuì ação grossei ra com fì ogopi ta ou manga

nof iI ita I (2V : +oo). Veios submil jm6trjcos de clinoanfìbõlios e

carbonatos co rtam as pa rtes opacas. (Foto ì0).

Existem a ì gumas zonas de trans i ção entre os opacos e

os veios s iI i cãtj cos que são constì tuidas por massa granoblásti-
ca de ortoclãsìo engì obando qua rtzo a rredonda do, albì ta(pequena
quanti dade) e também cummj ngtoni ta incolor passando a amarel ada

nas bordas. ( Foto l0).
0s carbonatos da ma tri z e dos vejos apres entan compos i

ções varì ávei s. Baseando-se em dados õptì cos e roentgenogrãfì cos

encontrou-se uma varì ação nos carbonatos de Mn-kutnahorì ta, (pre-
dominantemente Mg-kutnahorita) até l"ln-cal c j.ta com 20% de MnC0,.

Dentro deste pacote ocorre una j ntercaì ação métri ca de mármore

dol omíti co de textura granobì ãstica brechóide, consti tuj do essen

ci almente de Mn-dol omi ta e djsseminações de mi nera.i s opacos, cor
tado por veios de carbonatos maìs manganesífer0s posteriores as-

soci ados a manganofi ì i ta. (Amostras : B5-10-94,3m; B5-.l0-96,80-96'95m)'

Segue-se um pa co te espesso, en tre 89 e 72n, constìtui-'
do por i ntercal ações de rochas c a I c o s s i I i c a t a d a s e mã rmo re s com

teor de manganôs de 6 a 9%.
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As rochas calcossiì i catadas dessa seqllência são orien-
tadas, com textura granobl ãs tj ca contendo concentrações vari ã-
vei s de di opsídi o, microclínì0, fl ogop ita e carbonato conforme
os estratos. (Fotos ll e l2). 0 mì crocl íni o possuì incl usões de

quartzo. Pode ser encontrado tambãm feldspato alcalino homogôneo.
A cal ci ta possui incl usões de granadas de granul ação muito fìna.
(Fo to l2). Nessas rochas são aìnda encontrados veios constitui-
dos por associ ações de sericita, biotita, carbonato e barita
(Amostra B5-ì0-80,2 m).

As i ntercal ações de mã rmo re pos s uem uma quanti dade de

carbonato superì or a 45% com textura granoblãstica pavimentosa
contendo incl usões de granadas de granul ação fina. 0 carbonato
es tã associado a flogopì ta.

São também observadas aì gumas i en tes i rregu'l ares mais

grosseiras (2-3mm) constituídas por rodonìta, diopsídio, granada,

fl ogopì ta, apati ta, barj ta e opacos (amostra: B5-10-83,3 m).

0 carbonato encontrado õ a ca'l cìta de uma manei ra gera1, existin
do aì guns I e itos de kutnahori ta.

A segui r, entre os níveis 60 e 70m, ocorre um pacote
cons ti tuído por rochas calcossilicatadas i nal teradas, rì cas em

hedembergi ta, b ioti ta, granada, microcl ini o e quantidade subordi
nada de cì i noanfì ból ì 0, titanìta e turmalina, de textura grano-
blãstjca (Fotos 13, I4, I5 e l6), que graduam a rochas de textu-
ra 1ep idobl ãs ti ca ri cas em b ioti ta con ten do ainda microclinio e

acessórios: turmal i na e zoizita (Fotos l7 e l8). Em certos ní-
vei s a rocha tem te xtu ra granobl ãsti ca e 6 consti tuída predomì -

nantemente de dìopsidio (67% ) (Foto 3l) com calcita e microclí-
nio, tendo ti tan i ta como acessõrio comum. tm outros a textura é

lepidoblãstica e o dìopsídìo õ menos abundante aparecendo muita
fl ogopì ta, cal ci ta, granada e cl i noanfi bóì ì o (cummi ngtonì ta). Co-

mo acessõr'i os apa recem: opacos, apatita e clorita
B5-10-62,3 m).

(amostra:
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III-2-2-2-Furo85-22

0 furo B5-22 entre 50 e 60m cortou xi s tos alterados en

ri quecì dos em óx idos de manganês que dì fi cul tam um es tudo mi cros
cópi co mai s detalhado.

tntre 60 e 70m es be furo atravessou o pr otomin6rio de

manganês que se consti tui numa rocha mais ou ménos homogênea,mãr

more de textura granobì ãs ti ca com 40 a 80% de ca rbonato contendo

ainda granada, pi roxmangì ta, Mn-flogopi ta' (oìivina, em alguns
casos ) e acessórjos: cl inopì roxôni o, serpentina, pì rofani ta e

opacos {Amostras : B5-22-64,3m -85-22-65,8n -85-22-67,ìm) (Fotos

19, 20 e 21)'

tm al guns casos a rocha apresenta granu lação mui to uni

fo rme . 0s mi nerai s kutnahori ta, pi roxmang i ta e Mn-fìogopita tem

granulação entre 0,2-0,4mrn, destoando somente as granadas mais

finas ('0,01 mm); em outros, a piroxmangita forma porfìrobìas-
tos (2-10mm) as ve zes serpenti ni zados, estando assocì ada a olivj
na (0,2-0,4mm) e kutnahorita (0,1-0,3mm) com granada e pirofanì-
ta finas (0,0.1 -0,03mm). (Amostra: B5-22-65,8n).

Al guns ve ios de 0,5-lmm cons ti tuídos de

seri ci ta e opacos são vi s tos em certas lâmjnas.

II] 3 - Furo 85- 14

0 fu ro B5- 
.l4 atravessou o protominõrio entre 65 e 80m.

Trata-se de uma seqrllôncia de calcoxistos com intercalações de

mãrmores manganesíferos. Nos niveìs 80,8 e 78,8m existem ol ivi-
nas mã rmo re s com carbonatos do t ipo kutnahori ta-rodocros ita que

contõm i núrneras i ncl usões de granada fi na perfazendo mais de 50%

das I âmi nas .

Trata-se de rochas com textura granobl ãstj ca orientada
('carbonatos e ol i vi nas 0,2- lmm) com porfi robl as tos isori entados

serpenti na ,
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de olìv'i na (3-8mm), contendo inclusões finas de carbonato e gra-
nada. Acessõri os comuns são fl ogopi ta e p iroxmangi ta. No níve l
80,8m aparece al abandi ta dj ssemi nada e jsolada em cri s tai s de

0,5-2,0mm, ausentando-se nlais acima no níve1 78,8m. (Amostras:

B5-14-78,8m e B5-14-80'8m) '

Nas sequênci as superì ores de mãrmores, nível 72n a oli
vj na e os opacos desaparecem dando I ugar a mãrmore de textura gra

noblãstjca orjentada, de granulação uniforme (0,ì-0,5mm) com kut
nahorita (60%), Mn-flogopjta (25%), granada (.l0%) e piroxmangita
(5%) . (Foto 22) .

Aci ma, ni vei s 69,9m e 67,8m aparecem mãrmores de textu
ra granoblãstica ori entada o nde a pi roxmangj ta po de constìtuir
atuó 35% dos mjnerais presentes (kutnahori ta, granada, restos de

ol ivina serpenti ni zada ), oconrendo as vezes como porfj robl astos
de 2-7mm. (Fotos 23, 24 e 30). Veios de pìroxenõide, anfibõlio,
granada e ca rbona to, assim como faixas fo rma da s oor serpenti na +

bari ta + esfaleri ta atravessam as lâminas.(Amostra: B5-.l4-69,9m) .Algu

mas vezes, Mn-fìogopita predomìna sobre pìroxenõides (pìroxmangì

ta) consti tui ndo 30% da lãmina, que apresenta textura granoblãs-
tica pavimentosa con 60% de carbonato (kutnahorita) possuindo

ai nda granada e opacos (espìnéì io?) como acessõr'ios. (Foto 25).

Exi s tem também a1 gumas i ntercal ações de mãrmores dol o-

míti cos, brancos com textura granobì ãstica, em que o pi roxAni o

(diopsidi o) toma o ìugar dos piroxenóides manganesíferos, conten
do aì nda anfi bõl i o i ncol or (tremoì ita) e acessõrios.

T IPOS DE PROTOMINÉRIOS

Em vista.dos dados apresentados acima, os

ri os de manganês de Buri tì rama podem ser cons i derados

meìra aproximação como mãrmores manganesíferos mais ou

I j cãti cos 'i ntercal ados e/ou gradando pa ra cal co- xi s tos

feros.

p ro tomi nõ-
numa ori -
menos si-
manganesl
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0 es tudo petrogrãfì co e mi neral õgi co pormenori zado, no

entanto, perÍrì te a descrição dos seguintes tipos de protomin6-
ri os, al guns dos quaìs se distinguem pela orìginalidade de sua

paragônese.

Mã rmo res calcoss jl icãtìcos

São rochas (Fotos 19, 20 e 21) cons ti tuídas principal-
mente por Mn-cl inopìroxênios p o ì q u i I o b I ã s t i c o s , carbonatos com

composi ção varìando de 14n-calci ta a Mn-kutnahori ta e flogopita
manganesîfera. Aì nda pode ser encontrado fel dspato potãssi co co-

mo maior constitu.i nte em algumas amostras.

Trata-se de rocha com textura granobl ásti ca contendo

teor de carbonato superì or a 45%, o qua l possui i ncl usões fi nas

de granada

Em veios, observa-se anfiból i o de manganôs substitujn-
do os clinopiroxônios e a rocha apresenta-se ainda cortada por

vânul as de clorìta.
0 pacote de cal coxi stos, com intercal ações de mã rmo re s

calcossilicãticos,contém teor de manganês variando entre 6 e 9% no

f uro B5- l0.

Pi roxmangita mãrmores

São rochas (Fo to s 22, 23 e 24) cons ti tuídas essenciaì-
mente de carbonato (kutnahori ta ) de granul ação 0,2 a 0,4 mm e es

pessarti ta mai s fi na (0,01mm) numa textura em mosãi co, com porfj
robl astos de pì roxmangi ta de 2 a I 0mm que apresentam gemi nação

l amel a r. Em alguns casos a pì roxmangì ta pode cons tj tui r maìs que

35% dos minerajs presentes, es tando associada a res tos de ol jvi-
nas serpenti ni zadas. Nessas rochas, o teor de ca rbo na to encontra
do é de 40%,0s porfìroblastos de piroxmangìta apresentam-se tam

b6m ocasionalmente'serpentìnizados. Em outros casos ' a pi ro xman-

gìta juntanente com a kutnahori ta e Mn-fIogopita consti tuem uma'

rocha de granulação uniforme a menos das granadas majs finas.

Em al gumas amos tras desse protomì n6ri o ainda são ob-
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s e rva dos veios de 0,5 - lmm, al gumas vezes paral el os, de serpen-
ti na manganesifera secundãri a. (Foto 22).

Brauni ta mã rmo re s

Nessas rochas, (Fotos 6,7 ,8,9,10,26 e 32), encontram-

se massas e/ou disseminaçães de braunita intercrescidas com Mn-

cal ci ta, manganofi l ita, feì dspato potãss i co e cl inoanfiból io de

manganês. Manchas de concentração de óx i dos de manganôs contém
mi núscul as jnclusões de ma nga nof ilita e são separadas por ma te
rial mais grosseìro consti tuído por manganofi I i ta e dolomita.

Nesses protomi néri os ainda são encontrados vej os sìli-
cãti cos onde aparecem rodoni ta, espessarti ta e quartzo,aìõm de

vei os submiI im6tri cos de cl inoanfibõl ios e carbonatos.

Tefroi ta al abandi ta mã rmores

São Rochas (Fotos 27, 28 e 29), cujo carbonato varia
em compos'i ção de kutnahori ta a rodocrosi ta, com i ncl usões de gra

nadas fi nas. A textura 6 granobl ãstì ca orientada, ocorrendo a te
froi ta como porfiroblastos com i ncl usões poìqui ìiticas f i nas

de carbonato e granada. As di mensões dos porfirobl astos de ol jvi
na são de 2 a 3mm. Alabandita aparece tanto dissemjnada fina co-
mo sob a forma de cri stai s de 0,5 a 2,Omm.

Al õm desses mi nerai s aind¿ 6 encontrada a esfalerita
e como acessõrios piroxmangi ta e hausmani ta.

0s s ul fetos de manganôs fo ram cons tatados no níve1 BO,B

do furo de sonda B5-14, estando ausentes enr nivei s superi ores a

78,8m.

Xì s tos cal coss i I i cãti cos

São rocha.s (Fotos ll e l2) ori entadas apresentando es-
tratos com porcentagens vari adas de Mn-fIogopi ta ou manganofi I i-
ta,cl i nop i ro xôn ì o, espessarti ta e carbonato de manganôs.

Ainda po dem ocorrer nessas rochas: fel dspato potãssi co,
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pi rroti ta e bari ta. Clori ta tambãm pode ser encontrada, tendo se

fo rma do a partì r da manganof il i ta.

Essas rochas apresentam textura granobl ãsti ca e/ou le
pidoblãstica dependendo da concentração dos mi nerai s presentes
nos es t ra tos di stì ntos.

A'l gumas amostras aì nda a p res en tam cl i noanfi b6l i o inco
I or, salita e carbonato em vei os com feldspato potãssico de

bai xa tri cl inicidade. 0utras mostram orientação dada por concen

trações de fìogopita, apresentando tambõnr, além de carbonatos e

granada, õxi dos de ma ng a nês disseminados.

0 ca rbona to de textura granob'l ãs ti ca pavi mentosa con-
tém i ncl usões de granadas fi nas e es tã associ ado ã fìogopìta
j sori entada. São encontradas, ai nda, lentes ì rregul ares de agre
gados maìs grosseiros (atõ 3mm) contendo essencialmente diopsí-
dio, associado ã granada, fl ogopi ta, apati ta, bari ta e opacos.

]II - 3 . MINEIìALOG]A DOS PROTOMINÉRTOS

Neste item serão descritas as pri ncipais propnf edades

dos minerais encontrados nos protomi nõri os de manganês de Burj -

tì rama. Para a determi nação des tas pr opri edades várì os métodos

foram uti I ì zados, destacando-se: dj f ração de raios-X,õptica pe-

trogrãfi ca, medi das de propri edades õpti cas na Platina Uni ver-
sal de Federov, e anãlìses quimicas em microssonda eletrônica.

As texturas desses mi nerai s acham-se descri tas e il us

tradas anteriormen.te. As assocìações além das descrições pré-
vjas, serão novamente discutidas no jtem V-1, "Condições de me-

tamorf ismo de Buri ti ranta".

t CARBONATOS

Medi das do índi ce de refraÇão n", estudo de microsson.
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da e determinações de Ad l O4, ou seJa, dl04(calcita) - d l04 (ca r-
bonato desconheci do¡' met tram que os carbonatos en co ntra do s no

protominõr'i o são quase que inteìramente compostos por MnC0t'CaCOt

e. MgC0, con pequenas quantì dades de FeC0t' (menos que I mol %).

Os val ores n" medì dos pel o m6todo de i mersão va ri a ram

de 1,675 a ì,780 enquanto que os valores de Àdt64, de 0'03 a

0,14.

A Tabel a I contém anãl i ses de mi crosSonda dos carbona-

tos de Buri ti rama em po rcen tagem em peso e em porcentagem molar

dos componentes Mn c0 3, CaC03, MgC0t e FeC0r. A razão Ca/Mn apre-
s enta grande vari ação em di fe ren tes anos tras, varl ando pouco po-

rém entre grãos de uma mesma lâmina. A quantìdade de lvlg estã re-
l ac lonada com a ra zão CalMn. Quanto mai or a rel ação CalMn ' tanto
menor õ o co n teúdo de Mg devi do ã substi tui ção isomorfa do Ca pe

'I o Mg.

Comparando-se as composì ções dos carbonatos encontra-
dos no protomi n6ri o, que pertencem ao sistema MnC0t - CaC0t

MgC0, com os dados de G0LDSMITH & GRAF (195i) para o sistema

Mnc0], Ca CO, , nota-se que,acima de 5000C, a mai ori a del es estã

dentro da reg ião de compl eta mi sci bi I i dade, que e xtende- s e do

CaC0, at6 Cuo,4Z Mn0,5B C03. (Fjgura 6)'

Em uma amos t ra fo ram e ncon trados carbonatos coexi sten-
tes com composiÇões: CaO,., , Mn0,70 !lgO,ll C0t e CaO,Z9 Mn0,60

Mg0,l0 C0r, 9ue se di s ti ibuem ná regi ão de duas fases imiscí-
veis dos doi s lados do solvus ã temperatura de 535oC do sìs-
tema pu'ro 14nC0,-CaC0,. É possíveì no entanto que o conteido em

Mg e Fe desses carbonatos faça com que o solvus do sìstema

C a- Mn - Mg- Fe- C0, en con tre- s e ã tempe ra tu ra mai s el evada ' como se-

rã di scutì do adi an te. (Fi gura 28).

III - 3 .2. PIROXMANGITA

tntre os pi roxenõi des manganesíferos a pi roxmangi ta õ



TABELA 1 - ANÃLISTS DE MICROSSONDA DE CARBONATOS DE

_25_

PROTOMINIRIOS DE MN

Mol. %

AMOSTRA N9

B5-l4-80,8 I
B5-14-80,8 II
B5-14-80,8 I il
B5-10-80,2 I
B5-10-80,2 II
B5-10-80 ,2 IIt
B5-10-92,0 I
B5-10-92,0 II
B5-10-97,8 II
B5-14-67,l I
B5-t4-67,1 II
B5-14-69,9 I
B5-t 4-69 ,9 I I
B5-14-72,0 I
B5-14-72,0 II
95-14-72,0 III
B5-14-72,0 lV
B5-14-78,8 I
B5-14-78,8 I I
B5-14-78,8 III
B5-t4-78,8 IV
g5-?2-64,6 I
B5-22-64,6 I I
85-22-64,6 I I I
95-22-64,6 l\
B5-22-65,B I
B5-22-65,B r I
85-22-65,8 I I I
B5-22-65,8 IV

MnC0, CaC0, M9C0, FeC0,

60,7 28,6 10,1 0,6
61,5 2g,l g,g 0,6
69,6 lB,7 ll,0 0,6
l7,l 79.5 3,2 0,2
lB,3 79,7 3,9 0,2
ì4,4 B4,l 1,5
l8 ,3 79 ,2 2,3
17,3 gl,4 ,|,3

l0,l 89,4 0,5
47,1 41 ,7 10,6 0,6
47 ,8 41 ,5 l0 ,l 0,6
4l,g 50,3 7,3 0,6
41 ,2 5l,0 7,2 0,6
48,3 39,6 ll,6 0,6
48,4 39,5 l l ,6 0,6
49,1 38,7 ll,6 0,6
48,7 39 ,2 11 ,5 0,6
46,8 41,5 lt,0 0,6
45,5 43 ,0 10,8 0 ,6
45,2 43,2 I I ,0 0,6
47,7 40,6 ll,l 0,6
36,0 55,3 .9,1 0,5
35,4 56,0 B,l 0,5
35,3 56,0 B,l 0,5
35,7 55,6 B,l 0,6
37,4 53,.l 8,9 0,6
37,5 53,5 8,3 0,6
37,B 5l,9 9,6 0,7
35,5 55,7 B,ì 0,7

DE BURITIRAMA

Peso %

MnC0, CaC0, M9C0, FeC0,

64 ,2 26 ,3 7 ,8 0,7
64,4 ?5,7 7,5 0,7
71,9 16,9 8,3 0,7
19 ,l 77 ,2 2,6 0 ,2
19,3 73,3 3,1 0,2
16,3 B2,B 1,3 nd

20,8 7B,3 I ,9 nd

20,1 82,1 l,l nd

lì,7 90,3 0,4 nd

50,4 38,9 8,3 0,7
51,5 39,9 8,0 0,7
45,2 47 ,5 5,8 0,7
44,ì 47,5 5.,7 0,7
52,4 37 ,4 3,2 0,7
5l ,l 36,3 9,0 0,6
5?,0 35,7 g,0 0,6
52,1 36,5 g,l 0,6
50,2 38,8 8,7 0,7
49,.l 40,5 8,6 0,7
49,0 40,7 8,7 0,7
5ì ,0 37 ,8 8,7 0 ,7
39,8 53,3 6,6 0,6
38,B 52,4 6,5 0,6
38,0 53,8 6,5 0,6
39,0 52,0 6,5 0,6
40,9 50,5 7,1 0,7
4l ,2 51,2 6,7 0,7
42,0 49,0 7 ,6 0,7
38,9 53,.l 6,5 0,7
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encontrada com mai s f reqtlênci a no protomi néri o, ocorrendo sempre

associ ada a carbonatos majs ri cos em Mn o que pode ser visto nas

Figuras 7 e 27.e Foto 30 entre outras. Foram efetuadas 27 medidas

de proprì edades ópti cas, em seis 1âmj nas del gadas que conti nham

esse pi roxenõ ide, A vari ação encontrada pa ra o valor do ângulo
axial 2V foi de 40,00 a 47,Oo. valores de yÂz variaram de 37,9o a 43,0o

e o ãngulo entre as cjìvagens (1lo) e (1Ì0) entre 89,5 e 92,00(Ta
bel a VI I I ).

A Tabela II cont6m os dados das anãlises de microssonda
el etrôni ca de pì roxmangi tas. Dela constam porcentagem em peso de Sì0t,Mn0,

Ca0, Mg0 e Fe0 bem como número de ions com base em 3 oxigênios
tL(M.'Si03).

Pela anãì i se da Tabela II e da Figura 7 ve-se que o

conteúdo molar de CaSj 0 3 nas pi roxmangi tas apresenta pouca varig
ção enq ua n to que MnSi0r, FeSi 0, e MgSi 0, va ri am consideravelmen-
te.

lr - 3 - 3 - RODoNlrA

0corre em veios e também como mi neral formador de ' ro-
cha. (Fo to 32).

Foram efetuadas sete medi das de propri edades õpti cas

a travãs de Pl ati na Unìversal sendo os dados apresentados na Tabe

1a VIIi, 0 ãngu'l o axial 2V, varia de 62,0o a 64,00; ylz varia de 36,00

a 40,00 e os ângulos entre ai clivagens (llo) e (lT0) varìam de 88,00

a 91,50.

As anãlises de microssonda eletrônlca, Tabeìô II r flos-

tram uma varìação no seu conteúdo de CaSi0, de 9 a ll. mol % sen-

do que o conteúdo e.m MgSì0, e FeSi0, não excede l5 mol %'

Pel a Fi gura 7 constata-se aj nda que a rodonì ta 6 mais

ri ca em Ca que a pi roxmangi ta, coexi ste com carbonatos mals ri-
ços em cãlcio, (Fjgura 7 e 27 ), e ãs vezes tambõm com clinopìro-
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AMOSTRA N8

TABELA II - ANÃLISES DE MICROSSONDA DE PIROXEN0,IDES DE PROTOMINERIOS DE MN DE BURITIRAMA

B5-t4-80,8 III
B5- t 4-67 ,.l I
Bs-14-67 ,t I I
B5-I4-69,9 i
B5-14-72,0 I
95-14-72,0 r.r

B5-14-72,0 IV

B5-ì4-78,8 II
B5-ì4-78,B III
B5-I4-78,B IV
85-22-64,6 LI

85-22-64,6 rU

85-2?-65,8 r

B5-?2-65,8 11

B5-22-65,B IV

si02

47,7 1

49,76
48,ìB

^a 
a,

49 ,53
48,18
48,72
48,19
4B ,06
47 ,83
5¿,O¿

52,7 5

52,?B
50,i0
50 ,21

4B,93
r.^ LL

48,5ì

Mn0

44,52 I ,09
4?,57 I ,45
42,66 1 ,47
41 ,78 2,o9
4?,40 i ,43
42,44 I ,43
42,51 I,39
42,88 1,57
42,06 I ,4ì
42,2? I,38
30,17 1,70
30,41 I,61
30 ,58 1 ,46
4l,18 1,72
41 ,37 I ,94

Peso % Número de ions com base em 3 oxigônios
CaO ¡4g0 FeO Si Mn Ca Mg Fe

B5-l0-80,2 rr
B5- l0-92 ,0 r

B5-ì 0-97,B IV

Pi roxmangi tas
5,73 0,95
6,31 1,46
6,49 ì ,34
6,?3 i ,86
6 ,88 I ,34
7,13 1 ,30
6,55 I,30
6,75 1,28
7 ,31 1 ,29
7 ,36 1 ,?6

'I 4,98 1 ,62
t4,50 I,65
14,97 1,77

6 ,82 I ,84
6,44 I ,94

Rodoni tas

4 ,50 0 ,62
4,.l5 0,05
r,61 o,ts

4i,63
42,99
45,O2

I ,00 0,79 0,03
I ,0t 0,73 0,03
I ,00 0,75 0,03
I ,00 0,73 0,05
l,oo 0,74 0,03
0,99 0,74 0,03
'I ,00 0,73 0,03
0,99 0,75 0,03
0,99 0,74 0,03
0,99 0,74 0,03
I ,0ì 0,49 0,03
I ,01 0,49 0,03
I ,01 0 ,50 o ,03
I ,0.l 0,70 0,04
t,0t 0,71 0,04

5 ,0.|
4,83
6 ,00

0,18 0,02
0,t9 0,02
0 ,20 0,02
0,t9 0,03
0,2i 0,0?
0 ,22 0,03
0,20 0,02
0 ,21 0 ,03
0 ,23 0,02
0 ,23 0,0?
0 ,43 0,03
0,43 0 ,03
0,42 0,03
0,21 0,03
0,19 0,02

0,ì 4 0,0t
0,13 o,ol
0,05 0,00

I,0t
0 ,99
I ,01

0,73
0 ,77
0,79

0,l I

0,t I

0,13
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xênlo ri co em manganãs,

llt CL INOP IROXEN IOS HANGANES IFEROS

0correm associ ados a rodon i ta e a ca rbon a to s ma is ri-
cos em cãl ci o da séri e cal ci ta-kutnahori ta (Figura 7), Ef etua-
ram-se 22 determi nações õptì cas em Platjna Uni versal tendo sido
encontradas as segui ntes va ri ações :

ângulo 2V: de 50,00 a 60,0o
ãngul o entre y e z: de 37,00 a 40,0o

ânguìo entre as cìivagens (ll0) e (lT0): de 86,00 a 94,00.
6Tabel a VI I I.

Pel a Tabel a III
razoavel mente constante e

mente.

vemos que seu conteúdo em Fe e Mg é

que a razão Mn/Ca varia cons i deravel -

Anãlises feitas com raios-X, mostram padrão de difra-
ção quase ì ndì s ti nguível da johansenì ta.

ilt - 3 - 5 - TEFR0rTA

Aparece predomi nantemente como cristais poiquiloblas-
ticos oli entados ãs vezes com dìmensões maiores que 3mm, englo-
bando carbonatos, granadas e ãs vezes pi roxenõi des. ( Fotos 27,

28 e 29).

Medi das em Pl atina Unjversaì fo rneceram pa ra 5 grãos,
as segui n tes vari ações:

Ângulo 2V*:de 62,0o a 69,0o.4s cl i vagens geralmente apre

sentaram-se mal defi ni das havendo vari ação nos ângul os de 86,0o a

88,0o (Tabela IX).

A Tabel a IV apresenta as anãl i ses de mi crossonda das



TABELA IIl - ANÃLISES DE IIlICROSSONDA DE CLINOPIROXÊNIOS DE PROTOMINERIOS DE MN DE BURITIRAMA

AI4OSTRA NA Si 0Z MnO

B5-10-80,2 I

B5-.l0-80,2 II
B5-10-97,8 II
B5-10-97 ,8 iV

53,00

53,31

53,69

54,07

AMOSTRA N9

B5-t 0-80,2

B5-10-80 ,2

B5-10-97,8

B5-10-97,8

l4,93

14,60
.l3,25

I ì ,37

Peso /.

CaO MSO FeO Al203 Nar0

I

I

V

si

1 ,00
'I ,01

'I ,0t

I ,0.|

Número de ions com base em 3 oxigênios

15,62

1?,37

19 ,42

?0 ,43

Mn

0 ,24

0,29

0 ,2.|

0,18

l4,90

l4,60

l3,66
.l4,36

Ca

0 ,32

0 ,25

0,39

0 ,40

I,02

r,33

0,17

0 ,12

Mg

0 ,42

0,41

0 ,40

v,¿J

0 ,12

0,10

0,07

Fe

0,02

0 ,02

0 ,24

A1

0,01

Na

0 ,01

I

t



TABELA IV .-

AMOSTRA N9

B5-t4-80,8 I
B5-14-80 ,8 I i
B5-14-80,8 III
85-14-78,8 ï
B5-14-78;8 iI'
B5-t4-78,8 III
B5-t4-78,8 IV

ANÃLISES ÐE MICROSSONDA DE

si02

30,68
30,90
3l,64
3l,56
30 ,96
3.l,29
3l,02

AMOSTRA N9

B5-l4-80 ,8 I
B5-r 4-80,B i I
B5.I4.BO,B IIT
B5-i4-78,8 i
B5-14-78,8 II
B5-l4-78,8 I I I
B5-t 4-78,B rV

TEFRO I TAS

Peso %

Ca0

0,06
0 ,08
0 ,07
0,06
0,07
0 ,07
0,06

Mn0

59,37
59 ,37
58,98
54,16
54,41
54,00
53,40

DE PROTOMINERIOS

Mso

6 ,24
6,38
6,73
o oa

9,70
g,gg

9,49

4 oxi gôni os

Mg

o ,30.
0 ,31
0,3.l
0,46
0,45
0 '46
0,45

Número de ions com base em

si

0,99
0,99
I,00
0,99
0 ,98
0,98
0 ,97

DE I4n DE BURITIRAMA

Mn

,6ì
,60

,60

,42

,42
,4i
,4?

Fe0

3,49
1 n)

3,55
4 ,46
4,72
4,63
4,58

Ca

Zn0

nd

nd

nd

0,t6
0 ,12
0 ,21
0,22

Fe

0,09
0,09
0,09
0 ,1?
0,12
0 ,12
0,t2

Zn

0 ,01

0,0.|

I
o)
t\)
I
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olivinas: al6m de MnrSi0O, as tefroitas também apresentam l5 mol

% de MgrSi0O (fors teri ta ) e pequena quanti dade de FerSi 0O (faia-
lita) e de CarSi0O(larnìta).

Nas análises de raios-X,o teor oe forsterita 6 detecta-
do, observando-se um deslocamento considerãvel nas.reflexões, no

sentido de val ores mais baixos d. dlttt¡ do Que os da tefroita
pura (MnrSi0O).

A tefroita õ mineral comum tanto nos pnotomjnãrios de

Burj ti rama como em outros p ro tomi n6 ri os carbonãti cos de manganês

de Serra do Navi o e de Lafa iete. Em todos os casos ela deve ser
denomi nada de pi crotefroì ta segundo al guns autores (CASTRO,l96O )

rr - 3 - 6 - ANFTBÕLt0S MANGANESfFER0S

Esses minerais são geralmente formados em partes da

rocha onde a pressão parci al de ãgua foi alta. Podem ser classi-
fjcados como cumningtonita rjca em Mn ou como uma danemorita ri-
ca em Mg. (Fo to 7). Também foram observados anfi ból i os manganesi

feros da série t r e mo 1 i t a - a c t i n o I i t a (amostra B5-10-92,0m).

Es tudos õpti cos de anfì bóì i os forneceram val ores do ân
qul o axi al 2V. próximos de 850. São mi neraj s i ncol ores ' raramen--X
te apresentando cor amarel a. Gemi nação poì issintõtica tamb6m

foi observada em al guns anfib6l ios. De ma neì ra gera1, sua fo rma -

ção parece ser relacionada a al teração de pi roxenõi des e pì roxê-
ni os associados a veios carbonãtì cos.

A ação de fases hidrotermais pegma tí ti ca s 6 sugerì da

pe la presença de ve ios de quartzo den tro dos mi caxi s tos situados
a NE das ocorrônci as manganesíferas.

Em Buritirama conforne a variação dos teores de Ca,Mg,

Fe, Mn, AI ZO3 e H,0 pode-se p reve r a formação de cl inopi roxênios
normais ao lado da rodonita (Mn, Ca, Fe) Si03 (ABRECHT & PETERS,

1975), carbonatos e minerais h i dratados tais como anfj b6l i os e

f'l ogopi tas (VALARELLI & CR0STA, 1977).
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0s dados de mi crossonda el etrôni ca dos anfib6l ios ana
I j sados acham-se apresentados na Tabel a V,

llt - 3 - 7 GRANADAS

A granada encontrada nos protomi n6rios de Buri ti rama

ã a espessartj ta, us ua i men te com pequenas proporções de grossu-
larìa, piropo, almandina e andradita. 0s dados de microssonda
eletrônica dessas granadas encontram-se na Tabela VI.

Elas oconrem i n ti mamen te associadas a carbonatos c omo

pequenas i ncl usões nes s es minerais ou ainda mui tas vezes ocor-
rem como hospedei ros de fragmentos carbonãti cos, (Fotos l9 a 21 ,
25 e 30).

Granadas de granul ação grossei ra es tão ge ra I men te as-
sociadas a partes mais ricas em pi roxenõ ides.

Med idas dos indi ces de refração forneceram val ores en

tre .l,817 e 1,790 i ndi ca ndo tratan-se do membro fi nal espessar-
ti ta.

Estudos de raios-X forneceramovarì ação do paremetro
da cela unitãria entre ìl,570 e ll,634 A, confirmando os dados
acima,

III - 3 . 8. FLOGOPITA I4ANGANESfFERA

Fl ogopì ta de manganôs é uma fase h i dra tada comum em

associações estudadas. (Fotos 8, ll, 12, 19,20,
. 0corre como pì acas possuindo fõrmul a pt eocrõi
clara; Y = rosada ou castanha pãlida: Z = ama

Seu ângulo axia1 2V* tem um valor aproximado

grande parte das

22, 23, 24 e 25)
ca: X = castanha
rel a esverdeada.
de 350.



TABELA V. ANÃLISES DE MICROSSONDA DE ANFIBõLIOS DE PROTOMiNERIOS DE MN DE BURITIRAHA

AMOSTRA N9 si 02

85-t0-92,0 II 56,87

85-14-69,9 56,43

85-2?-64,6 I 54,38

B5-?2-64,6 IV 56,36

AMOSTRA N9

B5-lo-92,0

B5-14-69 ,9

85-22-64,6

B5-2?-64,6

41203

0,06

0,06

0,l9

0,14

Peso %

CaO MgO MnO

il,ì9 21 ,99 5,83

o,g5 20 ,06 l8,7C

0,92 .l9,46 19,94

o,9l 19,44 19,14

Si

II 7,99

B,03

I 7,9?

iv 7,99

Número de ions com base em 23 oxigônios

AI

0,0.|

0 ,01

0 ,03

0,02

Ca

I,68

0,.l3

o,l4

0,14

FeO Ti 0Z

2,41

?,17

?,17

Mg

4,60

4,75

i )?

4 ,18

Mn

0,69

2,25

2,46

2,30

Naro

0 ,34

0,05

0,08

Fe

ô 20

0 ,?6

0,26

Ti Na

- 0,09

- 0,01

- 0,02

I

(Jr
I
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TABELA VI - ANÃLISES DE MICROSSONDA DE ESPISSARTITAS DE PROTOMINÉRIOS

DE Mn DE BURITIRAMA

Peso "/"

AMOSTRA NA S i 02 Al 203 MnO

85-14-80,8 I 36,99 21 ,?4 40,62
85-ì4-80,8 II 36,64 21 ,27 40,41
85-10-80,2 I 37,39 18,92 34,92
B5-',ì 0-92,0 I 36,95 22,63 34,03
85-14-72,0 I 36 ,95 2l ,21 38 ,20
95-14-72,0 I I 37 ,49 21 ,16 37 ,73
B5-14-72,0 IV 37,78 2t,13 38,60
B5-14-78,8 ! 37,67 21 ,29 39,27
85-22-64,6 I 37 ,7 6 21 ,19- 38 ,20
B5-22-64,6 I I 37 ,67 21 ,17 38,29
85-22-64,6 I I I 37 ,54 2l ,l B 37 ,94
85-22-65,8 I 37 ,36 2l ,24 38,66
85-22-65, B V 38,04 2l ,28 38,27

Ca0

I,06
i ,54
4,66
4,55
1 ,90
2,23
I ,66
2 ,00
2 ,16
2,18
2.,26

2,12
2,10

Mgo

0,72
0,75
I,Bo
2,61
I,54
I ,34
l,l9
I,14
1 ,26
l,lB
1 ,23
I,06
1,09

Fe0

I ,.l3
0,76
3,30
0,84
I ,l I
0,89
I ,'l3
I,03
I ,03
I,02
I,03
1,19
7 ,25

Ti o2

0,07
0 ,31

nd

0,40
0 ,20
0,53

nd

0 ,28
0 ,33
0 ,21

nd

nd

nd

Ti

0,02

o,oz
0 ,01

0,03

0,03
0,02
o 

.ot

Número de ions com base em l2 oxigônios

AMOSTRA Nç SJ

85-14-80,8 I 2,98
B5-14-80,8 rI 2,96
85-.l0-80,2 I 3,03
85-10-92,0 I 2,90
85-14-72,0 I 2,98
85-14-72,0 I I 3,0ì
85-14-72,0 IV 3,02
B5-14-78,8 r 2,98
85-22-64 ,6 I 3,01
85-22-64,6 II 3,00
95-?.2-64,6 III 3,ot
B5-22-65,8 I 2,99
B5-22-65"8 V 3,02

A1

,) nt

2,03
l,Bl
2 ,09
2 ,01

2,00
I,99
2,00
I,99
2,00
2,00
2 ,00
ì ,99

Mn

2,77
2,77
2,39
2 ,26
2,61

2,56
? ,61

2 ,63
2 ,58
2 ,60
2 ,57
2 ,62
t Êo

Ca

0,09
0,13
0 ,40
0 ,42
0,t6
0,.l9
0,14
0,17
o ,l9
0,19
0 ,19
0,lB
0,.l8

Mg Fe

0,09 0,08
0,09 0,05
0,22 0 ,22
0,30 0,05
0,lg 0,07
0,16 0,06
o*,1 4 o ,oB
0,13 0,07
0,t5 0,07
o,l4 o,o7
0,1 5 0 ,07
0,ì 3 0,08
0,l3 0,08
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A Tabe I a VII mos tra anãl i ses de mi crossonda eletrôni-
ca de mangano fl ogopi tas. Ve-se que seu conteúdo em Mn virja
muito pouco nas dj ferentes amos tras e seu conteúdo de Fe, que é

mui to ba ixo quando comparado ao teor de Mg, vari a bastante. En-

controu-se, em seis amos tras anal i sadas, vali ação de 0,29 a 4,4'l ,
na porcen tagem em peso do Fe0. A po rc en ta gem em peso de Mg0 va-
ria de 21 ,73 a 23,84 e a de lfn0 de 3,42 a 6,17. Na mesma tabela,
observa-se que a substì tuìção de Na+ por K+ ã pequena. A fì o9o-
pì ta manganesífera fo i cl ass ifi cada como manganofi l i ta.

III - 3 - 9 - MINERAIS METÃLICOS

0s minerais metãl i cos fo ram es tudados opticamente,por
d ifração de raios-X e s ubmet idos ao es tudo químico semi-quanti-
tati vo na mi crossonda el etrôni ca.

Nos protomjnórìos constituidos por mãrmores com brau-
ni ta , es te mi neral (braunita) aparece macroscoplcamente em abundâncla apre

sentando um aspecto de fragmentos macjços com até l0 cm cortados

e/ ou en vol v idos por massas de carbonato+manganofilita+clinoanfi
bõì io manganesífeno. (Fotos 10 e 26), Mì croscopicamente, a brau
nita contõm inclusões desses minerajs. (Fotos 6, 7, 8 e 9). Seu

conteúdo em SiOo ã aproxi madamente cons tante podendo ser rêpre-
L

sentada pela fõrmu1a ì deal 3Mnr0r. MnSi 0r.

A subs ti tui ção de Mn3+ por Fe3+ e Al3+ na prìmeira
parte da fórmula assim como a de Mn2+ por ca2+ e Mg2+ na sua se

gunda parte 6 muito pequena.

A al abandj ta geral mente ocorre como grãos xenomõrfi cos

contendo um pouco de Fe2+e traços de Mg2+ substjtuindo o manga-

nôs na estrutura. Foì encontrada em apenas uma amos tra anal jsa-
da (fu ro B5-14), associada ao acessõri o pi rroti ta, numa rocha
con tendo rodocrosi ta, tefro ita e espessartita.

. Esfalerita ocorre como urn acessõrio disseminado e con.
tõm Fe e Mn em pequenas proporções substi tuindo o Zn. Ao mi cros



TABELA VI I

AMOSTRA N9

B5-10-80,l I

B5- t 0-92 ,0 V

B5-10-94,5 I

B5-t4-67,1 I
s5-14-72,0 Irr
85-22-64,6 ï i

AI.IOSTRA N9

85-10-80,1 I

B5-10-92,0 V

B5-10-94,5 i
B5-14-67,1 I

85-14-72,0 I i I

85-?2-64,6 I I

- ANÃLISES DE FLOGOPITAS MANGANESTFERAS DE
Peso %

Si 02 A 1203 CaO MgO

39,41 12,97 0,05] 21 ,73

39,10 13,37 - 22,25

39,17 14,29 - 21 ,93

39 ,16 13 ,78 - 23 ,45

39,15 13,27 - 23,84

39,34 12,60 0,04 23,46

Si

5,74

5,74

5,76

5,74

5,76

5,79

l{úrnero de ì ons com base em 22 ox i gân io

PROTOMiNERIOS DE MN DE BURITIRAMA

MnO FeO KZO Nar0

3 ,96 4,41 10 ,20 0,04

7,85 0,29 10,12 0,09

6 ,17 0 ,33 l0 ,'l 6 0 ,07

4,ll 2,00 8,7? 0,49

3,56 1,74 8,34 0,40

3,42 2,14 9,i9 0,19

AI

) 27

2,3t

?,48

2,38

2 ,30

2,19

Ca

0 ,01

0,0ì

I'lg

4,73

4,82

5,13

5,23

5,15

Mn

0,47

0,98

0,77

0,51

0 ,44

0,43

Ti 02

2,08

0,69

0,55

0,52

0,84

I,39

Ti

0,08

0,06

0,06

0 ,03

0,13

Fe

0,54

0,04

0 ,04

0 ,25

0 ,21

0,?6

K

I ,99

ì ,so

I,90

I ,63

I ,69

I ,73

Na

0,0ì

0,03

0,02

o,ì4

0,t I

0,05

@
I
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cõpi o apresenta cor vermel ha, sendo faci I mente confundi da com pi

rofani ta (MnTi0") que cons ti tui acessõrj o comum nos protomi nõ-
' J', '

ri os. Anã1ises de microssonda de pi rofani ta mostram que el a con-

t6m tamb6m peq uena s quanti dades de Ca0 e de Fe0'

Hausman ita constì tui um acessório raro encontrado no

protominãr'i o constituido por mãrmores com braunita. Anãlise de

microssonda constatou 5 no1 % de Fer0, em sua composìção'



TABELA V¡II . OAOOS ÚPIICOS DE PIROITNõIDES T CI¡NOPIROXÊNIOS
DE 8UR¡T ¡ RAMA

2vv Cì I vôgem
(rì0/lìT0)

bz,oo gz,so
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OE PROTOHI ER¡OS DE n

y^z lll nerål

40,oo c'll nopl roxênlo
30, oo cl I nopt roxênio
3g,oo cllnopiroxên'lo
35,00 Cl I nopl.roxênl o

2t ,oo cì I nopt roxêni o

37,00 cl I nopi ¡oxêni o

33,50

4o,oo Rodoni t¡
38,00 Rodonl ta
38,0 0 Rodoni tô
4o,oo Rodonl tô
39,00

38,0o cl I nopt roxênt o

38,50 cì I nopl roxên i o

36,00 cl I nopl roxêni o

32,00 cl I nopl roxêni o

40,oo cl I nopi roxêni o

36 ,90

32,0o
37,00
42 ,Oo

36,00
48.00
54,00

48,00
36,00
50,00
42,50

47,00
32.00
40,00
38 ,0o

3t,oo
4O,Oo

38,00

43,00
39,Oo

43 ,00
39,00
56,00
44,00

39,00
t 4.,oo

35,00
46,00
34,00
45,00
4O,Oo

46,00
45,00
44,00
4Ì,80

Alr0slRA N9

s5-t0-51,4 ì

B5-ì0-5t,4 2

85-t0-51,4 3

85-ì0-5t,4 4

B5-t0-51,4 5

B5-l0-5l,4 6

flãdi ô

B 5- I0- 89,6 I

B5-t0-89,6 2

85- l0 - 89,6 3

85- t 0-89,6 4

nédl r

85-t0-92,0 I

B5-',t0-92,0 2

B5-10-92,0 3

B5-ì0-92,0 4

85,t0-92,0 5

nédl à

85-t4-67,t ì

B5- ì 4-67,I 2

85-14-67,t 3

85-14-67,t 4

85-ì4-67,1 5

85- ì 4-67, ì 6

B5-14-67,ì 7

B5-14-67, ¡ 8

8 5- 14 -6 7,1 9

B5-14-67,1 r0
médla

85-'l4-69,9 |

85-14-69,9 2

85-14-69,9 3

85-ì4-69,9 4

85-14-69,9 5

85-14-69,9 6

B5-14-69,9 I
mõdl ô

85-14-72,0 I
85-t4-72,0 2

B5-14-72,0 3

85-14-72,0 4

85- 14.72 ,0 5

nãdt r

85- 14-7S,8 r

B5-t4-78,8 2

85-14-78,8 3

s5- 14- 78, S 4

B5-t4-78,8 5

s 5- ì 4- 78,8 6

85-14-78,8 7

g5-14-78,8 I
85-r4-78,8 I
B 5- t 4- t8,I ro

nõd1å

Slnôl õptlco

B+

I
g+

B+

I'
E'

B+
-+ö

B'

B'

B+

B+

B'

B+

8+

B+

8+

B+

B+

g+

B+

B+

b

ß

B+

8+

8+

B+

8+

B+

B+

B+

B+

. B+

8+

B+

8+

8+

BI
B+

B+

B+
g+

B+

B+

B+

s2,50
55,00
6l,oo
54,00
5O,Oo

54,10

62,00
63,00
6ì,Oo
6o,oo
6t,50

52 ,Oo
56,0o
5t ,oo
51,60
54 ,0o
52,80

45,00
43,00
48,00

44 ,0o
4ì,Oo
52,00
5o,oo
54 ,00
43,00
47,00
46 ,7o

45,00
4 5,0o
42,0o
39,00
44,00
40,Oo
40,00
42 Jo
42,Oo

42,00
42,0o
43,00
38,00
4ì,40

43,s0
44,0o
45,00
4O,Oo

40,00
43,¡o
53,s0
5t,oo
5ì,Oo
37.00
44 ,80

93,0o
92,00
93,50
9l,oo
94,00
92,60

88,0o
88,00
9ì 

'oo
91,50
89 ,60

93,50
92,00
90,50
91,50

9',t,so

94,00
9l ,00
92,00
91 ,50
88, Oo

91.00
88,00
9o,oo
90,70

92,0o
94 

'oo
89,0o
9 3,0o

87,00
9O,Oo

9o ,80

92,oo
93,0o
9t,oo
89,00
96,00
s2,20

92,5o
9o,oo
88,00
90,Oo
88,00
88,00
9ì,Oo
90,00
89 ,50
9O,Oo

89 ,70

P'lroxmangitå
Pl roxmangi ta
Piroxnôngitô
Plroxma¡9ltô
Pl roxma¡91ta
Pl roÌnàngl ùô

Plroxmôn9lta
Ptroxmangì tô
Plroxmangl ta
Pi roxfiangi tô

Pi roxnôngi ta
P'l roxmôngi ta
Pl roxmôngl ta
Pl roxmanEl ta
Pl roxmôngl ta
Pl ro xmang l ta
Pl roxmàn9i tô

P l roxnangl tô
Pi roxÍran9l tå
Plroxmangi tô
Plroxmônglta
Pl roxnangl tô

Pl roxn¡ng'l tð
Pl roxnângl ta
Pl roxfiðn9l ta
Pl ¡o¡man9l ta
Pl roxnangl tô
Plroxnangltô
Pl roxmârgl tà
Pi ¡oxnôn9l ta
Pi ro¡môngl tä
Pl ro¡nan9l tô



TABILA

AMOSTRA N9

B5-.l4-69,9

B5-'t 4-78,8

B5-14-78,8

B5-14-78,8

B5-14-78,8

Mé,diA

IX - DADOS

I

OPTICOS DE OLIVINAS

Sinal 0pti co

B.

t)

B-

D

I

2

3

4

DE PROTOI.'fINERIOS

2\'la

69,00

58,60

66,00

65,00

62,0o

62,70

DE Mn Dt

Cìivagem

86,00 '

oz no

86,00

88,00

86,8o

BURITIRAMA

l{ineral

Tefroita

Tef roi ta

Tefroita

Tef roi ta

Tef ro'i ta

t

r
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F'oto l-Calco xisto.ParEes em que a rocha apresent.a granulação mais gfosaeira
com macrocristaís de clinopiroxânios com inclusões poíquilíticas de carbon¿
to e flogopita associado a carbonato e flogopita. Arnosçra 85-10(505) 113r64-
-113 r69m. N.clescruzados, X 35.

Foto 2-Calco xisto. Associação de microclÍnio,calciEa,tremolita e salita.Ro-
cha de textura granoblãstica e nematoblãstica com clinopiroxênio parcialmen
te tremolítizado ao lado de calcita e micrr¡c1ínio.Amostra B5-10(507) 109r15
-109,16. N.descruzados. X 88.



FOTO 3-Mãrmore calcossilicãtico.
por salita, flogopita orientada
ta). Amostra B5-10-108,90m. N.

-43-

Rocha de textura Lepidoblãstica constituída
e carbonaÈos (Lfn calcita e ãs vezes dolomi
descruzados, X 35.

FoTo 4- Mármore calcossilicãtico. Leitos mais grosseiros
blástica, onde ocorre clinopiroxônio (salita) associado
molita. Amostra 85-10-108r90m. N. descruzados, X 35.

com textura grano
a carbonaf.o e trã
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FOTO 5-Protominãrio carbonãtico de manganês-Braunita Mãrmore. Partes pretas
são constituídas por braunita (e hausmanica), com aspecto de fragmentos
(brechas) e manganofilita. Zonas de coloração parda são formadas por integ
crescimentos de Mn-calcita e flogopíta, contendo também algum 6xiclo de man
ganês. Zonas de coloração rosada são constituídas por rodoníta bem cristã
lízad,a, com cristais de até 7mm com inclusões de carbonatos. Amostra B5-1õ
(501)-92,00-92,09 m.

F0T0 6-protomin-erio de manganês-Braunita Márrnore.Faixa de braunita com inclu
sões de carbonato em contato -discordante com *ã'*ott calcítico (ãs,vezes.dI

Lomírico) ¿" ..*iul; ;;;ñiãstica. o mãrmore -e constituído por calcita^ldg
lomíta) " 

piro*"r,ãi¿."(rodonita). Amostra 85-10-95r5m'N'descruzados' X 35'

i{.
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FOTO 7-protomin-erio carbonãtico de manganês. Braunita m-armore. Mármores (ca!-"i.i"r"-u 
ãr .'"rãr ã"f"riticos) com fiogopita e clinoanfi¡ótio (tremolita)l

ClinoanfibõLios crescendo dentro dos carbonaEos. À ¿ireíta - carbonatos e

clínoanfib-oLios. Ã esquerda - mãrmore. Em cima - braunita (e hausrnanita) re
cristalizada. Amostra 85-10-95r5m. N. descruzados, X 35'

FoTO 8-Protomin-erio carbonático de manganês' BrauniÈa Mármore' Associação de

carbonato (Mn-calcita) braunita e hauãmanita, flogopita, rodonita e p)-agio-

clãsio. BrauniE;-i;;.;"rescida'gi"""Uiã"ticamenre-cä* os demais minerais'

AmosEra 85-10-90r7m' N' descruzados' X 88'
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FOTO 9- ProLominãrio de manganâs. Braunita mármore. Associação de granada,
cl.inoanfibó1io, plagioclásío, feldspato potássico, quartzo, rodonita e brag
nita (disseminada e disposta em leitos). Amostra 85-10-91rlm. N. descruza-
dos, X 88.

FOTO lo-Protominãrio de manganês. BrauniEa mãrmore. Partes de coloração prg
ta: braunita e hausmanita inEercrescidas com manganofilita e carbonato fino.
Bssas zonas possuem manchas claras formadas por clinopiroxânios, feldspaEo,
clinoanfiUótio e carbonatos. Zonas róseas são constituídas por rodonitas
(cristais de 1 a 4mm). No conÈato enEre rodonita e opacos temos cLinopiroxâ
nios finos. Partes de coloração parda consticuídas por clinopiroxônios fî
nos (0,2-0r4mm).Faixa de coloração cinza clara, siÈuada ã esquerda da fotã,
é formada por granacla, ftogopita e quarLzo. Faixa de coloração branca rosa
da situada ã direiEa <la foto ã constituÍda por quarEzo, feldspato e barital
Amostra 85-10 (504) -92,LO-92, 16m.
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FOTO t1-Rocha calcossilicática com Eextura granoblãstica. Associação de gra
nada, f1ogopita, calcita, tremolita e diopsí¿io tendo como acessõrio aPaÈi-
ta. Amostra 85-10-87r9m. N. descruzados' X 88.

FOTO 12- Rocha caLcossilicática' Associação
granada e flogopita.Textura granoblãstica'
dos, X 88.

de calcita, tremolita'dÍoPsídio,
Amostra B5-10-87 r9n. N.descruza-
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FOTO l3-Rocha calcossilicãtica. Rocha de textura grânoblásfica com carbonato
(calcita), clinopiroxônio (heclembergiCa) e microclínio, tendo como acesso

rio, titanita. AmosEra 85-10-69r6m' N' descruzados, X 35'

FOTO l4-Rocha calcossilicática de textura grano-nematoblãstica com granadas

(que se "pr"""nr"m 
extin¡as), carbonato (ãalcita), hedembergita e clinoanfi

iófio. Amãstra 85-10-69,9m. N. cruzados, X 35
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FOTO 15-Rocha calcossilicãtíca de Lextura granoblãsEica' Associação 
-de 

carbo
naro (calcira),-;i;;i."lásio, granada e tiernolita, Eendo como acessório c9

mum a titanita. Amostra 85-10-67,lm. N.descruzados, X 35.

FOTO 16-Rocha calcossilicãtica. Textura granoblástica com porfiroblastos de

"iir,opiroxônio. 
Associação de c¿rrbonato (calcita), hedembergita, rnicroclÍnio

e como acessorro a titanita (macrocrisLal escuro). A hedembergita ocorre ora
como cristais pequenos, ora cono porfiroblastos. Amostra 85-10-69'6m. N. des

cruzados. X BB.

l :'*
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FOTO 17-Contato enÈre rocha xisEosa e calcossilicãrica. A parte xistosa apre
senta textura lepidoblãstica e constitui-se essencialmenÈe de biotita e ml
croclÍnio. Subordinadamente ocorrem turmalina e quartzo. A parte calcossiLî
cãtica contãm grande quancidade de diopsí¿io ao lado de microclíniorgranadã,
carbonato (calcita), quartzo e titanita, mostrando Lextura granoblástica.
Amostra B5-L0-62,3m. N. descruzados, X 35.

SOTO lB-Detalhe da Parte
diopsídio, microclínio,
Amostra 85-10-62,3m. N.

calcossilicática da
calcita e granada.
descruzados, X 35.

foto anterior.
Titanita ocorre

Associação de
como acessorl0.
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FOTO 1-9-Protomin6rio de manganês. Mãrmore calcossí1ícãtíco. Associagão de car
bonato'(Mn-calcira-Mn-kutnahorita), granadas de diferentes tamanhos, mangano
filita e pirofanita (como acess6rio). a manganofiLita encontra-se tamb-em íñ
cluída nol carbonatos. Textura granoblãsticã. AmosËra B5-22-67r1m. N. descrõ
zados, X 35.

FOTO zg-protominêrio de manganês. Mármore calcossilicático. Associação de cal
bonato (Mn-calcita-Mn-ku¡nahor-ita), com textura em mosãico, manganofilita li-
geiramente serpentinizada e gianada. A granada se encontra incluída no carbo
naro e ,r. *"og.nårîi1ú; " .lt"ruota granulaçao mais f ina que os outros minã
;;i;. 

-A;;r;ã;To, 
apatiLa. Anostr a ns-lz-l7,lm. N.descruzados, x 35'
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FOTO 2l-prorominlrio de manganôs. Mãrmore c-alcossilicãtico. Assocíação de car
bonato (kutnahorita), grrnãdt, piroxmangita' manganofilita e oPacos. Rocha

de textura granoblástiãa e granulaçã.c relativamente uniforme a menos das gra

naclas que são mais finas. Amostra 85-22-64,3m. N.descruzados, X 35'

FOTO 22-Protominório de manganês. Piroxmangira mãrmore' Mãrmore constituÍdo

por carbonato (kutnahoritai com texcura u'n 'oo"i"o, 
pito**angita porf iroblãs

Ëica com i.,"r,,rää"'^;;i;;iiíricas <le granacta.e carbona:o' r1îlTtf ilita e sra

nadas de granulação fina. Veio de serpenrinização corta o'piroxen-oide e os

carbonalos. AmosËra 85-14-72,0m' N' <lescruzados' X 35'

,,,*t'i
'i,!::-,



- 53-'

F0T0 23-Proromln6rio de manganês. Piroxma$ita mãrmore' Mãrmore - consÇltqi
de por cerbonato- (kutnahorlta) ' manganotiíita orientada e granadaa flnae'
cem texrurr g".noùiã.Ii". orientada, em contato com porfirobli"!9t-de-píro1
;;gi;; "or 

ît"ïurã"" a" carbonato å t"ttg"nofilita. Anostra 85*14-67'8m'

N.cruzados. X 35.

FOIO 24-Idem, fot,o anterior. Amostra 85-14-6?r8m. N.desqruzadoe, X 35.
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FOTO 25-Protominério de manganôs. Mãrmore de textura granoblãsticarconstituí
do por carbonato (kutnahorita), espessartita e manganofilita, tendo como
acessório titanita e esfalerita. Faixas em que a manganofilita predomina so
bre a piroxmangita. Amostra 85-14-69,9m. N. descruzados, X 35.

FOTO 26-Protominério de manganôs. BrauniEa mãrmore' Rocha com zoneamento rle

finido pela concentração dã minerais diferentes. Zonas brancas e branco

acinzentadas sao "orrriit.rÍdas 
por veios de quartzo grosseiro. Zonas pretas

"áo 
tot.tdas por braunita e hausmanita. Zonas róseas: cristais grandes de

rodonita com algum quartzo e braunita en seu interior. A faixa cinza escu-

ra locali zaða no ex¡remo esquerclo da foto ã constituída por carbonato (cal

cita, ãs vezes, dolomita) e clinopiroxânios. As zonas de separaç1? ":::9
os opacos e a roclonita -e folnada por ltfn-f logopita, I'ln-calcita, clinoanf ibo

lio å clinopiroxônio.Amostra 85-10 (506) 96,8O'96,95m'
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FoTo 27a-Protomin-erio de manganâs. Tefroica mãrmore. Mármore consEituído por
carbonato (kutnahorita-rodocrosita) com textura em nosãico, incluindo grana
das finas, onde a tefroita aparece como porfiroblasto com inclusões pãiq,rîliticas de carbonato e granada. Amostra B5-I4-78,8m. N.descruzaããrl x'iil-=

t

FOTO 27b-Idem, foto anterior. AmosEra 85-14-7Br8m. N. cruzados' X l)5.



-56-
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FOTO 2g-protominfirio rle manganôs. Tefroita tuãrmore. Olivina porfiroblãstica
com inclusões poiquilíticas de carbonato e granada fina, associad¿r.a- caÏ'

bonato (kutnahoriia-rodocrosita), piroxmangita, granada e manganof:ilita' A

granada possui granulação mais fina que os demais minerais. Amostra 85-14-

-7BrBm. N. descruzados, X 88.

,þ
ft:.

xil'

$r"

i'r

1Q
,h

FOTO 29-Protominério de manganôs. Tefroita mãrrnore' Carbonato (kutnahorita-

-rodocrosiEa) com textura em mosáico englobando granadas finas' De:stacam-se

os porfiroblastos cle tefroita com inclusões cìe carbonato e granad.' gpacos

;;#ã*-são observados. Amostra Il5-14-78,Bm. N.descruzados, X 35'
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Foro 3o-pror.ominãrio de manganês. Piroxnalgi!a mãrmore. Porfiroblasto de p!
roxmangita, com inclusões poiquilificas de earbonato e-granaclat ent contato
com olivina. A oii.rirr" (teiroita) tamb-em possui inclusões de carbonato e

granada. Amostra P'5-14-.67 rlm' N' cruzados, X BB'

FOTO 3l-Rocha calcossilicãtica. clinopiroxênio (diopsídio)- com i.ncLusões de

carbonato (calcita) e granada, "pr"""rrtando 
ge*inação polissint6ticarassocia

ã;-á !r"r,"ar, (extintaã), carbonäEo e microclínio. Textura granobl-ãstica'
Amostia 85-10-67,1m. N. cruzados, X 88'



FOTO 32-Protominério de manganôs. Brau'ita márnore
nita sendo cortada ou englobando opacos (braunita
a carbonatos (Mn-calcita), biotita e micrr¡clínio.
N.cruzados, X 88.

- 58-

. Porfiroblasto de rodo
e hausmanita) as,sociadã
Amostra ts5_10_BgÌr6m.
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CAPITULO I V

J,AZIDA DE MANGANES DE SERRA DO NAVIO

TV - 1 - ASPECTOS GEOLÕGICOS DE SERRA DO NAVIO

0s dep6sìtos de Manganôs de Serra d.o Navio estão loca

lizados na parte este da Bacia Amazônica, no centro do Territ6
rio Federal do Amapã, ãs margens do rio Amapari ' a cerca de lode

I ati tude norte e 520 de ì ong i tude este (SCARPELLI, 1963 ' 1968. e

1973, do qual a maiorja dos dados deste tópico foram obtidos)'

A região de Serra do Navjo õ uma das mais acidentadas
de todo o terrjtõrio s endo recoberta por fl orestas densas. Suas

el evações mãxjmas, no entanto, não ul trapassam 360 m'

No Distrito de Serra do Navio são distinguìdos três ní
veis de erosão estando o i nferi or s i tuado ao redor da cota de
'I 00 m.

o Di s tri to é parte do es cudo Pré-Cambri ano das Guianas

que nessa reg i ão õ compos to princìpalmente por gnai sses, conten
do ai nda em menor quantidade anfi bol i tos, xìstos e quartzitos
além de pegma ti tos e vei os de quartzo (Fì gura 8).

As rochas mai s anti gas da reg i ão são constituîdas por

gnaisses p o 1 i m e t a nrõ r f i c o s Prõ-Cambri anos ' predomi nan teme n te leu

cocrãti cos , contendo quartzo, microclínio, com ou sern oligoclã
sjo e biotita, possuìndo zonas ri cas em hornblendas escttras ge

ra lmen te para l eì as ã f ol iaçã0.

Sobrepondo-se con corda ntemen te aos gnai sses maì s anti
gos, estã a Série Amapã (denomìnação estratigráfica local) cor

respondente ao Gru po Vila Nova que come.ça por anfi bol i tos do Gru

po Jornal, loca-l mente com I entes de xi stos, gnai s ses e quartzi
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tos.

Esses anfj bol i tos são heterogêneos apresentando varia

ções cons i derãvei s, na textura e compos i ção m inera I ógi ca, nesmo

a pequenas d istânci as, sendo consti tuídos pri nci palmente por

hornblenda verde segu ida por a n d e s i n a - o I i g o c 1 ã s ì o . Em quantìda

des menores são encontrados quartzo, magnetì ta, titanita, diopsí

dìo, tremolita, ca rbo na to e sulfetos. O quartzo ocorre também

em vei os.

SCARPELLI ('l 973) admi te a possi bi 1i dade de que os anfi
bol i tos sejam deri vados de uma seqtlêncì a he terogênea de rochas,

pel a ocorrônci a das intercalações de quartzi tos, gnai sses e bio

tì ta xi stos de foì i ação concordante'

Seg un do esse autor, as evi dênci as de campo não permi

tem concl usões quanto ã ori gem dos anfi bol i tos, entretanto, exjs

tem indícios de que peìo menos parte da seqtlência anfibolítica
seja de orì gem sedimentar constatada pelas ì ntercal ações de

quartzi tos. Por outro lado, alguns gnai sses i ntercal ados po:

suem uma textura rei i qu iar ti pi camente porfi rítica i ndi cando ori
gem ígnea.

Anãl ises quími ca s real i zadas por HERZ & BAN E RJ EE (1973)

nos anfì bol i tos de Serra do Navi o permi tj ram concluìr que a ori
gem í gnea é a mais provãvel.

So bre os anf ibolìtos, existe uma nova seqüênci a de me

tassedimentos da Séri e Amapã, Grupo Serra do Navì o, composta de

quartz itos, xì stos e canadas rì cas em carbonato, u n i dades essas

que se al ternam num padrão relati vamente cícl i co repeti do ao me

nos três vezes.

tssas unidades são divididas em três fãcies clistintas
que contém basicamente'a mesma composìção mìneral, porãnl em por

centagens di ferentes e que control am a localização dos protomì né

ri os de manganôs

A fãci es quartzít ica é compos ta por camadas s'i ljcosas

ri cas em quartzo e pìagioclãsio, de granul ação fìna' com peque

nas intercalações de rochas cal cossi I i catadas contendo mi nera is
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tais como, diopsídio, tremolita, titanita ou mesmo hornt¡lenda.

A fãcies biotitica é representada por biotita xisto de

granul ação mais grosseira que as ou tras duas uni dades ' devi do a

recri stal ì zação mai s intensa. Essa un idade é muito aluminosa e

ri ca em minera.i s ti pi camente produzidos por metamorfi smo de sedi

mentos petíti cos ' como: almandi na, si I I imani ta, andal usi ta ' bioti.
ta e cordierita.

A fãcies grafi tosa apenas se d isti ngue das ou tras duas.

por sua alta concentração em grafì ta. Al guma s ve zes apresenta
granu lação fìna, alto conteúdo em qua rtzo e acamamento bem p19

servado, assemeìhando-se ao da fãcies quartzíti ca. 0utras vezes

apresenta maior semelhança com a fãcies biotitica, possuindo gra

nuìação mais grosseira, boa fol ì ação e planos de acamamento pog

co reconhecivei s.

Os protom in6rj os de ma n ga nôs ocorrem na parte superior
da fãcì es grafi tosa, como lentes de extensão e espessuras variã
vei s. txi s tem dois ti pos de protomi nõri os: protomi néri o carbonã

ti co que ocorre na par te j med i a tamen te superi or ã fãcies grafi to
sa e protomi nér'i o silicãtico no contato en tre o protomi nério car

bonã ti co e os xi stos encaixantes.

0casionalmente o protomi n6ri o õ associ ado as outras
duas fãcies, porém representando ocorr6ncias menores (constitui
das por I entes de apenas aìguns decimetros de espessura).

A este do Di stri to (SCARPTLLI ' 1966 ) ocorre uma intru
são granítica s i ntectôn ica enca ixada no pacote de xistos do Gru

po Serra do Navio da Série Amapã, ocupando o alto de uma dobra

anti cl i nal . É formada por um grani to I eucocrãti co de granu lação

mõdia a grossa e ãs vezes pegmatõi de. A orì entação das micas e

os pl anos de c.i zal hamento c o nfe rem a esse corpo uma xistosidade
ìncìpìente.

0corrern ainda I oca I men te no Di stri to al guns pegmati tos 
'

vei os de quartzo, dì ques de djabãsìo e pequenos veì os hidroter
mai s.
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Estruturalmente, a reg i ão de Serra do llavio é pouco co

nheci da dev i do a escassez de afl oramentos e a presença de rochas

idênticas em diversos níveis da coluna estratigrãfica o que difì.
culta as correl ações laterais.

As dobras vari am de abertas a fechadas, mergul hando a

N|,l e SE com ânguìos vari ando de pequenos a moderados ' tendo seus

pl anos axiajs mergul hando a NE. Lo ca I men te se tornam isoclinais
com os fl ancos paraì eìos mergul hando para NE'

0s depós j tos de Manganês da reg i ão foram formados por

enr i qu ec ì men to secundãri o de protomìnérios carbonãt icos e si l icã

ti cos lue ocorrem no Grupo Serra do Navjo'

0s principaìs minerais de ninér'i o são essencialmente:

criptomelana,polianitaep'iroìusitaesubordìnadamentea.litjo
forita (VALARTLLI ' 1967 ' 1975).

IV _ 2 - ESTUDO DOS PROTOMINERIOS E ENCAIXANTES DE SERRA DO NAV]O

tv - 2 - ì GENERAL IDADES

Normal mente os protomi n6ri os de manganôs de Se rra do

Navio são referidos como: a) protomjnério carbonãtico ou mãrmore

manganesifero e, b) protominérì o granatífero, al gumas vezes de

signado de ',gondît.i co.. ou síl i co carbonát'i co (SCARPELLI, 1963'

1968, 1973).

No capîtul o referen te aos aspectos geo lõg i cos de Serra

do Navi o foi vista de manei ra geral a rel ação en tre esses proto

mi nõri os e as rochas encaixantes de acordo com SCARPELLl ' 1963'

1968, 1973.

0s perfìs das Figuras 9 e l0 são os que melhor repre

sentam as estruturâs e as relações entre protominérios e encaixan

tes.
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Nota-se na Fi gura 9 (secção CZ- 14+20 ) que o protomin6

rio carbonãti co é c omo que capeado por protomi nérì o granatífero,

ambos apresentando-se como I entes de dimensões variãveis interca

I adas nos xi s tos encaixantes '

As lentes de protomin6rio carbonãtico apresentam' de

nanei ra gera I , espessuras maìores que as de protomì n6ri o granatí-

fero, e constì tuem o pri nci pa I protomì néri o de ma nga nês al cançan

do em mãdia um teor de 30% de Mn. 0 protomjn6rio granatifero con

tém de 5 a 20% de Mn.

DESCRIçÃ0 DE FUR0s DE S0NDA

IV 2-2-1-Furoc-2-37

0 furo 37 da jazidac-2 atingiu uma profundìdade de

135 m, e cortou um pa cote espesso de xjstos encaixantes (Figura
g) até B0 m consti tuîdos essencialmente de bioti tas orientadas '
sillimanita além de quartzo, plagioclãsjos , anfi ból ios' 9ra

nadas, cl ori tas e opacos (Fotos 33 e 34)

Importante 6 a presença de si lI imani ta em gra nde quan

tidadeenaìgumasamostrasemformadecr.istaisfibrosos-(f1
bro]ita)' assìm como â presença de cordierita (Fotos 34' 35, 36'

37, 38).

tm al9uns ca'sos foi constatada andalusita f reqtlente-

mente em transfornação, para sìl limanita (Foto 39) ' En alguns

casos ela sofre al teração restando apenas cristais sericitì za

dos,nuitas vezes somente com o núcleo inalterado (Amostra C--2

37-99 ) . Andaluzita ocorre tamb6m preservada de n tro de cristais
de granada ( Fotos 40 e 41).

A porcen ta 9em rel ati va dos mi nera i s me nc i onados varia

de acordo com a profundidade. Foram observadas amostras cons
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tj tuídas por grande quantìdade de quartzo e feldspato em detrì

mento de mi neraj s micãceos e amostras em que es tes mi neraì s pre

domi nam ao I ado de sillimanita e grande quanti dade de opacos fj
nos.

Amostras si tuadâs mais prõximas ao contato com o pr0 to

mi néri o, apresentam porfi robl astos de granada em quanti dade con

s i derãvel (Fotos 40 e 4ì ).

Acima do pacote de xistos, e ntre os nive i s 80 m e 65m'

aproximadamente, o furo 37 corta uma lente de mãrmore manganesí

fero ca peado no topo e na base por protomi néri o sílico carbonã

ti co. A rocha síl.i co carbonãti ca 6 const ituída essenci almente

de granada (espessarti ta) com uma quanti dade rel ati va de 60 a

B0%, ao lado de quartzo, anfibõ1i0, cárbonato,piroxenõicles e/ou

tefroj ta. 0u tro constituinte pri ncì pal õ a grafi ta, gue ocorre

di ssemi nada por toda a rocha, e a ces sóri o s como apati ta e pi rofa

n i ta ,

0s carbonatos apresentam textu ra granoblãstica em mo

sãi co podendo também aparecer com granul ação fi na e mal cristal i

zados pri ncìpalmente dentro de granadas' Estas constituem' na

maioria das vezes, porfirobl astos i ncl ui ndo grafì ta ê carbonat0s

fi nos , aparecendo também como cri sta is pequenos com mui to p0uca

ì ncl usã0, ou mesmg sem nenhuma. Pi roxenõi des e olivinas são tam

bõm encontrados como porfiroblastos distribuidos de maneira uni

fo rme por toda rocha.

0s mãrmores manganesíferos cortados pel o furo 37 são

rocha s de textura granoblãstica contendo essencialmente carbona

tos ao I ado de espessarti ta, tefroi ta e grafi ta d'i ssemi nada na

massa de carbonatos. Em menor quant idade ocorrem pì roxen6 ides e

acessóri os como anfi bõl i os, pi rofani ta e sul fetos (Fotos 42 e 43)'

Como no caso anterior' a granada cont6m grande quantì

dade de carbonato fì no di sseninado ' 0s carbonatos das amostras

estudadas apresentôm-se bem crj stal j zados com textura em mosã ico,

salvo carbonatos fi nos "incluídos" em granadas ' As ol ivi nas e

pi roxen6i des apresentam-se como porfì robl astos ' 0s pì roxenói des
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foram tamb6m, em al guns casos, constatados em veios. Veios de

sericita proveni ente da al teração de pì roxenõi des também f oram

observados. Esta rocha consti tui o prì nci pa1 protomi n6ri o de

manganês pelo seu alto teo r, 30% Mn.

IV-2-2-2-FuroC-2'40

0 furo 40 da jazìda C, ati nge uma s eqüênc i a de rochas

xi stosas que consti tuem as encai xantes de protomi néri o.

Trata-se de rochas ori entadas, consti tuídas principal
mente de b ioti tâ, silìimanita, quartzo e em alguns casos de cor

di eri ta ao lado degranadas ãs vezes poì qui I obl ãstj cas. Como aces

s6rios são comuns turmal ina, apatita e titanita (Amostras C'Z-40-
-84 m e c-2-40-66m) (Fotos 44, 45, 46 e 47) .

Nesse mesmo pacote existem ainda i ntercal ações de ro

chas calcossi I icáticas consti tuídas por faì xas al ternadas de di

ferentes granuì aÇões, possui ndo em sua maìor parte quarl.zo si

tuado ern fai xas de granul ação mais grosseì ra ' ao I ado de porf i

bl astos de granada n podendo ocorrer aìnda epídoto, anfibõl ios,
cì inopiroxênjos, flogopita e I oca I men te carbonatos (Fotos 48 e

49). Nas faìxas de granulação majs fina ocorrem epidoto' musco

vita e prehnì ta, alõm de opacos fi nos e clorita. 0s cristaìs
de epídoto às vezes aparecem cortados por veios de prehnita (Amos

tra C-2-40-72 n). A titanita ocorre como acessõrio sendo que vã

ri os cri stai s estão s ofre nd o aì teração apresentando-se rodeados

por opacos f inos.

Acirna da seq{1ência de xistos e rochas càlcossil icãti
cas, o furo de sonda atravessa uma I ente de rochas Formadas

principalmente por .porf i robìastos de g ranada (espessartita) ao

I ado de feldspatos, g rafì ta , anfi ból ios e biotita' tendo como

acessõrj os: apati ta, pirofànita ' titanita e alanita com uma

textu ra qranoblãsti ca (Amos tra C-2-40-55 m).
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0 mãrmore nanganesífero cortado por este furo (Figura

9) é const ituído prì nci pa lmente por carbonatos com textura em mo

sãico, granadas porf iroblãsticas ou como cri stai s menores ' sem

pre poiquilobìãsticas com inclusões de carbonato, tendo como aces

sóri o constante a grafi ta (Fotos 50' 5l)'

0correm ainda ol ì vi na, ora c omo pequenos cri stai s ' ora

como porfì robl astos incluindo carbonato e opacos (Fotos 50' 5l'
52,5g) ; rodonitas Iocalizadas em contato com as olivinas e em

al guns casos cl orì ta em ve ios. E comum a presença de cl ori ta den

tro de granada. P.i rofanita e apatita ainda ocorrem como acessó

ri os.

Acima dessas rochas exjste uma seqtlênci a de xi stos com

j ntercal ações caìcossil.i cã ti cas seguidas por uma lente com uma es

pessura de l0 m de protomi nér'ì os granatÍferos'

IV 2-2-3-FuroF-I2-76

A Figura l0 mostra uma secção da Jazida F-12 onde

se pode ver I en tes mais espessas de protomi n6ri o carbonãti co in

tercal adas com I entes de protomì néri o s i 1i cáti co, assim como sua

aì teração a m inéri os de manganês '

0 furo 76 dessa jazìda atingìu espessa zona de protomi-

néri o carbonãti co entre os nívei s 86 e I35 m' cuias amostras fo

ram estudadas em detal he (v ide dados de microssonda)'

0s prìncìpais mj nerai s encontrados nessa rocha são:

carbonatos com textura em mosãico; granadas ãs vezes porfi robl ãs

ti cas i ncl uj ndo carbonatos fi nos ; tefroi tas ora porfiroblás

ticas p o i q u i 1 o b ì ã s t i c a s , engl obando carbonatos ' ora como cris

tai s pequenos, ao I ado de Mn-fl ogop ita em quanti dades variãveis

de amostra para amostra. Piroxenõides de manganôs são mìnerais

comuns em mui tas amostras ãs vezes em contato com tefroi tas ' Em

algunscasossãotambémpoiqui]oblãsticosenglobandocarbonatos'
Ai nda podem ocorrer anfi ból ì os, pirofanita e opa co s fì nos (grafi
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ta) (Fotos 54, 55, 56, 57) . Em al gumas amostras é notãvel a

quantì dade de pi rofani ta, disposta em fa ixas inclusive de n tro de

granadas, ocorrendo ao I ado de Mn-fl ogopi ta (Fotos 58 e 59).

(Amostra F-12-76-117). A grafita encontra-se disseminada por toda a

rocha (Fotos 54' 55, 5B).

Em algumas amostras os cri sta is de carbonato mos tram-
-se rel ati vamente aìongados e ori entados conferi ndo a rocha uma

textura granoblãstìca orientada (Amostra F-12-76-94'B n) (Foto

56 ) .

Amostras dessa seqtlôncia fo ram bem caracteri zadas como

protomin6rìos de manganês carbonãtì cos.

IV - 2 - 2 - 4 - Outras Amostras

Foram tamb6m es tudada s em detalhe amostras dos f uros

74 da Jazida F-ì2, além da Jazida A-12 (Furos 12,48' 25 e 50) e

Jazida TU - furo 59, de grande semel hança na compos ição das ro

cha s encai xantes bem como na dos protomi néri os iã descri tos ' o

que mostram as Fotos 60 a 66.

T IPOS DE PROTOMINÉRIO

Com base nestes estudos, pode- s e concl u i r que de manei.

ra genéri ca exì stem doi s ti pos de protomi néri os em Serra do Na

vio - carbonãt ico e granatífero '

0 protomi nõri o carbonãti co ( Fotos 42, 43, 50 , 5l , 52 ,

53, 54, 55, 56, 57, 58, 59) ou mármore manganesifero é formado

essencialmente por ca-kutnahorita-ca-rodocros ì ta (carbonato) ao la

do de espessarti ta, tefro i ta e grafita' Em menor quantidade

ocorrem pi roxenóì des ma ng a ne sîfe ros e acessõrios c omo anfi bõl i os

bjotita, fel dspato potãss i co e su I fetos.

IV
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0 protomi néri o g ranatîfero (ou síl i co-carbonãti co, ou

queluzito) possui um alto conteúdo de espessart ita ao I ado de

quartzo, cl i noanf ibõl.i o e gr"af ita que constì tuem os pri ncì paì s

minerais. podem a inda ser encontradas qua nti dades varì ãvei s de

acessõri os como carbonato, titani ta, biotita, c 1 i n o p i r o x ê n i o , p i

rofan ita e suìfetos.

IV - 3 - MINERALOGIA DO PROTOMINÉRIO

Neste t6pi co serão descri tas as propri edades dos mine

rajs consti tui ntes dos protom inérì os de manganês carbonãtj co e

granatîfero, que foram determinadas através de técnicas de

raios X, petrografì a õpti ca, anãl'i ses em Platina Unjversal de

Federov e tõcn icas de mi crossonda eletrôni ca.

As descri ções textura i s e as paragêneses desses mine

rajs, além de terem sido descrìtas e ìlustradas anteriormentese

rão objeto de novas con s i derações no i tem refere nte ãs condi

çõe s de metamorfi smo.

CARBONATOS

0s carbona tos encontrados nos protomi n6ri os de Serra

do Navio (Fotos 43, 44, 5ì, 52, 54, 56) pertencem ã s6rie Ca-

- kutn ahori ta - Ca-rodocros i ta .

0s dados de compos i ção quimi ca dos carbonatos deter

mi nados atrav6s da mi crossonda el etrôni ca encontram-se na Tabe

ìa X que fornece dados de porcentagem em peso e em porcentagem

mol ar dos componentes detectados - MnC0, ' CaC0r, lt'lSC0, e FeC0r.

Na mesma tabela, assim como nð Fi gura ll observa-se

que a ra zão , CalMn é aproximadamente constante em uma mesma

amostra, apresentando porém gl^ande variação em dìferentes f urol'

IV



IABELA X

A¡IÃLISES DE IITCROSSONDÀ DE CARBONATOS OE PROTOMII'¡ÉRIOS DE I'IN DE SERRA DO IIÀVIO

ArirosTRA r{9 nC03

c2-37-8.l,l I 47 ,62
c2-37-8ì,t ¡I 48,t3
c2-37-81 ,¡ III 46,40
c2-37-8t,t iv 45,54
c2-37-8t ,l V 50,29
c2-37-81 ,l Vl 46,68

c2-40-53,5 I 39,30
c2-40-53,5 i.r 39 , t 0

c2-40-s3,5 IiI 38,90
c2-40-53,5 M6,40
c2-40-53,5 V 40,20
c2-40-53,5 VI 40,40

F1?-76-94,8 | 67 ,75
Ft2-76-94,8 II 69,',I9
Fl2-76-94,8 II 8,43

F12-76-122 I 70,06
Ft2-7 6-122 II 69,66
F12-76-122 n¡ 69,29
F12-7 6-1?2 rV 69,29

Ft2-76-ltì,7 I 70,45
F12-76-111,7 rtr 69,94
Ft2-76-llt,7 M0,66
Fl2-76- 1,7 V '1'l ,20

Ft2-76-117 I 63,77
F12-76-117 tV 58,44
Fl2-7 6-117 V 56,05
112-76-117 VI 54,63
F'12-7 6-111 Urt 6t,59

Tl2-'¡2-90,5 r 69,69
2-12-90,5 ¡II 67,36

Tl2-l2-90,5 M9,21
Tl2-ì2-90,5 VI 68,08

Pes o g

CaC03 l'{g C 0a FeC03

45,77 5,30 0,42
44,20 6,20 0,43
46,53 5,95 0,4t
46,83 5,42 0,57
42,69 5,54 0,39
46,00 5 ,49 0,57

55,90 4,50 0,50
56,20 4,s0 0,48
56,90 4,t0 0,s6
59,70 4,10 0,35
54,40 4,90 0,54
54,90 4,90 0,68

16,53 8,57 5,3?
14.83 9,0? 5,39
't6,t9 8,52 5,32

t5,63 9,91 3,21
16,99 I ,90 2,60
18,24 8,85 2,58
18,24 8,85 ? ,59

i 5,23 9,45 2,12
t 5 ,81 9,33 2,0t
'15,'13 3,53 2,'l5
15,15 9,43 2,15

?8,54 6,82 1,9?
3ì ,56 6,67 I ,46
35,3t 6,06 r,43
36,63 5,72 I ,41
28,78 7,07 I,66

21 ,30 6,57 l ,l B

2ì,36 1 ,93 1,22
20,51 7 ,82 1,?7
2l ,?4 7,93 I,28

MnC03

44,t6
44 ,'Ì 0

42 ,80
4 t ,80
16 ,90
43,40

36,ì4
35,92
35,70
33,?6
37,05
36,93

65,34
66,6t
65,86

66,91
67,00
66,05
66,05

68,40
67 ,99
68,50
68,74

58 ,80

52,73
st,59
58,10

66,83
64 ,82
66,',| |

65,11

Mol X

CaC03 l.lg C03 FeCo,

48,75 6,70 0,38
47 ,10 7 ,80 0 ,40
49,30 7 ,50 0,40
5 t ,30 6,s0 0,40
45,70 7,00 0,40
49,10 7 ,00 0,50

57,99 5,41 0,46
58,24 5,40 0,43
58,88 4,9'l 0,50
6'l,54 4,89 0,32-
56 ,55 5,89 0,49
56,61 5,84 0,62

18 ,31 ,26 5,09
t6,40 ll,84 5,15
ì7,89 ìl,t7 5,08

ì7,ì5 t2,90 3,04
18,77 ',t ',t ,67 2,s6
19,96 II,50 2,49
ì 9,96 l t ,50 2,49
'l7,05 '12,51 2,05
t 7 ,65 12,36 2,00
t6,84 t2,60 2,07
't6,80 12,4',1 2,06

30,70 8,70 '|,80

34,44 I,65 I ,39
38,¡5 7,78 'l,34

39,1? 7,36 1,32
3t,20 9,ì0 ì,60

23 ,46 8 ,59 1 ,r2
?3,61 '10,41 ì,17
22,50 ì 0,19 r ,21

?3,33 .l0,34 t ,2t
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de carbonatos, rodoni'
manganâs de serra do

I.\¡

I
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de sonda e em diferentes mi nas. A quanti dade de Mg e Fe dos car
bona tos estã rel aci onada ã ra zão Ca /Mn; qua n to maior es sa rela
ção menor o conteúdo de (Fe + Mg) dos carbonatos '

Al õm des s es dados foram fei tas medi das do índ i ce de re
fração n" vari ando entre 1,72 e 1,78 e determinação de Adl04

(0,14 a 0,06) em estrei ta corre lação com os dados de microsson
da.

rv - 3 - 2 - P lROxENolDEs

Dois tìpos de pi roxenói des, rodon i ta (Foto 42) e pi rox
rnang i ta (Fotos 54, 55 , 58) foram encontrados nos protomi nãri os de

Serra do Navio.

A p iroxmangi ta õ encontrada mai s freqüentemenl;e e como

pode ser observado pelas Fì guras 11 e 27 é associ ada a carbona

tos mais ricos na molõcuì a MnC0r.

Em três lâminas deì gadas foram real i zadas dezoi to de

terminações de pi opr'i edades óptìcas da piroxmangita tais como me

dida do ângulo 2v entre os eìxos õptìcos, medida do ângulo entre

as clivagens (ll0) (tTO¡ e medida do ânguìo entre direçiies õpti
cas e di reções cri stal ogrãfì cas (y,/\z).

Para o ângu I o axi al 2V ob teve- s e uma va r i ação mãdi a de

42,7 a 43,0o; o ângu1o entre as clivagens variou de 89,r5o a

90,80 (m-edia) e o val or m6dio do ângul o entre o ind ì ce de refra
ção maior v ê râ dìreção cristalogrãfìca Z variou de 43 ,0o a

44,oo (Tabeì a xvl).

Dados õp ti cos das rodoni tas foram obti dos em' vári as

secções del gadas. De uma mane ira gera I , o val or do ângu I o axial

2V varìou de 60,0o a 64,00, o ânguìo entre o indice Y e o eìxo

7, de 34,00 a 40,0o e os ângulos entre as clivagens de 88,00 a

93 ,00 .

A porcentagem em peso dos componentes Si0r' Mn0' Ca0.'
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Mg0 e Fe0, obtìdos por mict"ossonda eletrônica, de piroxrnangjtas

e rodoni tas, bem como os dados relativos ao número de íolrs com

base em trôs oxigênìos, estão na Tabela XI. 0bserva-se que o

conteúdo de CaS i 0, das pi roxmangi tas não ul trapassa a 3,5 mol%,

enquanto que para as rodoni tas o mais baixo teor de CaS i 0, õ de

7 nol%

Na Figura Il vemos que a rodon i ta coexi ste com carbona

tos mais ri cos em cãl ci o e a p ì roxma ng i ta com carbonatos mais

ricos na mol écu I a Mn C0r.

Ai nda com base na Tabel a XI constata-se que o teor de

FeSi03 + MgSi0, das piroxmangitas varia de l2 a 27 mol% sendo'
portanto, maior que pa ra as rodonjtas'

. Nos protom inéri os de Serra do Navi o não foram encon

trados cl inopìroxênios coexj stentes com rodoni ta.

rv - 3 - TEFRO ITAS

A tefroi ta além dos carbonatos 6 o mi neral mais comum

nos protom.i nõrios carbonãticos de manganês. Aparece na maioria das ve-

zes como porfi robl astos engl obando ou tros mi nera ì s prìncìpalmen

te carbonatos ( Fotos 42, 50, 51 , 52, 53 , 55 ' 57 ) '

Dados óptì cos de Platina Unìversal para as tefroi tas

são apresentados na Tabela XVII.

A variação média obtida para o ângulo 2V foi de

5l,3oa 60,10 e os ângulos entre as clivagens muitas vezes mal d.e

finidas vari aram de 87,50 a 91,6o.

Dados de micros'sonda eletrônica de tefroitas (Tabela

XII) mostram que ao I ado de manganês, encon tram- s e quantidades

apreciãveis de ma gnés i o e ferro dependendo da compos ì ção dos car

bona tos coex istentes, rel ação que também pode ser vi sta na Figu

ra I l



AMoSTRA N9 Si 02

F12-76-111,7 II 49,96

F12-7 6-117 I I 47 ,7 1

F12-7 6-117 I V 49 ,05
F12-76-117 V 48,75
F12-76-117 VI 48,85
F12-76-117 VII 48,32

112-12-90 ,5 I 48.97
T12-12-90,5 III 47,87

112-1?-90 ,5 IV 48,44
Tl2-12-90,5 VI 48,16

c2-37-81,l I 48,43
c2-37-Bl,l II 48,06
c2-37-81 ,l III 48,38
c2-37-81,1 IV 48,70
c2-37-81 ,l U 48,7?
C2-40r53 '5 I 47 ,32
c2-40-53,5 III 47,52
c2-40-53,5 M7,69
c2-40-53,5 Vi 47 ,95

TABELA XI - ANÃLISES DE MICROSSONDA DE PIROXENOIDES DE PROTOMINERIOS DE Mn DE SERRA DO NAViO

Mn0

43 ,20 0,96
43,08 1 ,26
43 ,62 t ,l7
44,17 1 ,?7
44,19 I ,29
44,79 1 ,21
46,27 I ,07
47,55 i,17
46 ,56 ì ,09
46 ,96 1 ,24

Peso % Número de ions com base em 3 oxigênios
CaO MgO FeO Si Mn Ca Mg Fe

Pi roxmang i tas
5,02 2,53
5,12 3,25
5 ,10 2 ,90
4,85 3,09
4,74 3,04
4 ,59 2,87
3,77 1 ,78
2,76 I,59
3,40 I,73
3,36 I,69

Rodonitas
3 ,20 0 ,89
.) A'> n orì

3,4] 0,99
Jrto vrt I

3 ,24 1 ,24
3,38 I,28
3,46 I ,43
3,58 I,65
3,50 ì ,58

45,94 3,31
46,1 4 3,02
45 ,?4 3 ,24
46 ,64 3,27
45,93 3,04
44,39 3 ,50
44,05 3,57
43 ,97 3 ,40
43.51 4,01

1 ,02
I,00
I,0ì
I ,00
I ,00
I,00
I,01
I ,01

I,01
I,00

I ,00
I ,00
I,00
I,00
I ,00
I ,00
I,00
I,00
ì,00

0,75 0,02
0,76 0,03
0,76 0,03
0,77 0,03
0,77 0,03
0,78 0,03
0,8.l 0,02
0,85 0,03
0,82 0,02
0,83 0,03

o,81 o,07
0 ,8i 0,07
0,80 0,07
0 ,8ì 0,07
0,80 0,07
0,79 0,08
o,79 o,oB
0,79 0,08
0,77 0,09

0,15
0,t6
0,16
0,1 5

0,t4
0 ,14
0,12
0,09
0,li
0,t0

0,10
0,ll
0,ll
0,t0
0,.1 0

0,ll
0,1I
0,il
0,11

0,04
0,06
0,05
0,05
0,05
0,05
0,03
0,03
0,03
0,03

0,02
0 ,02
0,02
0,01
t\ 

^)
0,02
0,03
0,03
0,03



AHOSTRA N9

c2-37 -81 ,1
c2-37-8.l , ì

c2-37 -81 ,1
c2-37-81,1
c2-37 -81 ,1
c2-40-53,5
c2-40-53,5
c2-40-53,5
F12-7 6-94 ,8
F12-76-94,8
F12-7 6-94 ,8
F12-76-122
F 12-7 6 -122
F12-7 6-122
F12-76-122
F12-7 6-111 ,7
F12-76-'t11 ,7
Ft2-76-111,7
F 12-7 6 -117
F12-7 6-117

TABELA XII - ANÃLISES

I
II
IV
V

VI

I
II
III
I
II
IV

si02

3l,54
30 ,99
3l,57
3l,45
3'l ,47
3ì,07
30,89
3l,28
30,92
30,91
30,I I
3ì ,l I

3l ,12
3l ,04
31,09
30,6ì
3l,45
3l,34
31 ,25
30,t0

DE MICROSSONDA DE

Peso %

MnO CaO

59,95 o,l0
59,59 0,13
58,88 0 ,09
60 ,58 0 ,',Ì 3

58,01 0,l l
56,38 0,07
57,63 0,09
58,.l8 0,10
46,13 0,07
45,44 0,05
46 ,20 0,06
52,12 0,05
51 ,74 0,07
5l ,71 0,06
52,20 0 ,1 0

55,16 0,09
53,90 0,09
54,03 0,07
53,98 0,07
62,15 0,06

TEFROITAS

Mgo

5 ,3?
Ã oo

6,39
6,65
5 ,62
6,.l6
5,86
5,90
a oE

4 ,24
3,86
5,0.I
E EO

5,60
5,95 ,

4,93
5,55
5,76
5,69
0 ,45

I
iI
v

II
V

DE PROTOMINERIOS DE

Número

FeO Si

4,57 I ,oo
4,50 0,99
4,05 .l ,00
3,76 0,99
6,34 I ,00
6,20 I,00
5,34 I ,00
5,3t I ,00

20 ,25 0 ,99
20,38 I ,00
19,99 0,99
12,66 I ,00
12,55 I,00
12,42 I ,00
I2,l0 0,99
8,96 I,00
8,92 ],ol
9,ì9 I,00

.l0 ,08 I ,00
9,33 I ,00

IV
VII

Mn DE SERRA D0 NAVI0

de ions com base em 4 oxigênios
Mn Ca Mg Fe

r62

,6i
Ãa

,6?

'56
Ã¿

EO

,58

,24
; LQ

r1Z

,40

,41

,41

,52
,47

,47

,46

,73

- 0,?5
- 0,28
- 0,30
- 0,29
- 0,27
- rl 2n

- 0,28
- 0,28
- 0,19
- 0,20
- 0,t9
- 0,24
- ^ 

c'7

- 0,27
- 0,28
- ñ 2¿.

- 0,27
- 0,27
- 0,27
- 0,02

0,12
0 ,12
0,il
0,10
0,ì7
0,l7
0,14
0,14
ar ÊE

N EE

0,55
0,34
0,34
0,33
0,32
0 ,24
0,24
0 ,25
0,27
0,26



Nas ol i vi nas, as relações (Mg2+ + Fe

1Fe2+ + Mg2+¡ são ma i ores que nos carbonatos e

xi stentes, ao mesmo tempo, as porcentagens de

nessas tefroi tas é muito baixa.

1Ô

2+) /Mn?+ e FeZ+ /
pi roxenoi des coe

Ca2Si04 (l arnita)

tv - 3 E S P E S S A R T I TA

A espessarti ta 6 encontrada pri nc i pa l mente nos proto
mlnérios queluzítìcos, podendo por6m aparecer em grandes quantida
des nos protominérios carbonãtjcos. Espessartita ocorre como

cri stai s grandes poi qui I obl ãsti cos ou pequenos , s endo que os

ma i ores possuem muìta inclusão de grafi ta e carbonato fi no djs
seminado (Fotos 43, 50, 5l, 53, 54, 55' 58, 59).

0s resul tados das anãlises por mi crossonda eì etrôni ca

das granadas ac ham- s e tabeì ados (Tabe I a XIII). Nes sa tabel a ve

ri fi ca-se que o con teúdo do componen te espessartita ã muito al

to, cerca de 90%, possuindo em menores quantidades os componen

tes grossularia, aImandina e pj ropo.

As quantidades de grossularja e almandi na estão rela
c i onada s ã compos ição dos carbonatos coexi stentes; o conteúdo

de pi ropo É aproxìrnadamente constante o que ìndica que seu limi
te de sol ução s6l i da foì atingido

Medidas de indi ces de refração assim como o e s tudo de

raïos X com medi das de parâmetros da cela das granadas confi r
mam dados de mi crossonda el etrôni ca (Tabel a XIII ).

IV - 3 - 5 . FLOGOPITA HANGANESIFERA

Essa fl ogopi ta 6 um mi neral mui to comum em amostras
que possuem carbonatos ri cos em magn6s i o (Fotos 54' 55, 56, 57,

58, 59). Medidas õptìcas forneceram ângulo entre os eixos õg



AMOSTRA N9

c2-37-8l,I I

c2-37-81 ,l II

c2-37-81 ,l v

c2-40- 5 3,5 I

c2-40-53,5 v

F12-76-122 I

F12-76-1?2 II

F12-76-1?? III
F1?-76-111 ,7 IV

F12-76-111 ,7 V

F12-76-117 I I

F12-76-117 U

F12-76-117 VI

112-12-90,5 I

Tl2--ì2=90'5 III
112-12-90,5 IV

112-12-90,5 VI

TABILA XIII - ANÃLISES DE MICROSSONDA DE ESPESSARTITAS

si 02 4.l203

37,34 20,74

37,47 21 ,22

37,63 20,62

36,63 20,86

36 ,9 5 21 ,27

37,31 ?1 ,64

37,62 ?1 ,27

3t,?8 2l ,51

37,46 Z0,84

36,60 20,81

37 ,?0 z0,89

37,35 20,95

31 ,21 21 ,20

37,46 21 ,39

36,90 21 ,23

36,98 21 ,41

37,32 21 ,13

Peso %

Cao MnO MgO FeO

l,9l 40,?6 0,59 0,82

ì,73 40,69 0,61 0,66

1,78 40,47 0,63 0,58

2,5ì 38,36 0,61 0,88

t,8B 39,14 0,64 I,09

1,15 39,03 0,66 ?,21

I,59 38,77 0,70 2,39

1,97 38,72 0,66 2,19

1,29 39,25 0,69 1,60

l,65 38,83 0,79 I,45

I ,81 39,25 0,66 1 ,57

1,83 39,65 0,56 1,65

I,95 39,06 0,53 1,64

1,28 40,4? 0,60 0,32

1,21 40,47 0,50 0,96

l,l9 40,47 0,62 0,95

1 ,57 39,73 0,64 0,06

DE PROTOMINERIOS DE MN DE SERRA DO

Ti 02

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

0 ,06

n.d.

n.d.

0 ,32

0,16

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Número de

Ti si

i ons com base em l2
Al Ca Mn

1 ,97 0 ,16 2,75

2,00 0,15 2,75

.ì ,95 0,15 2,75

2,01 0,?? 2,65

2,02 0,16 2,68

2,04 0,10 ?,64

2,00 0,14 ?,62

2,0? 0 ,17 2,62

l ,98 0,1I 2,68

2,00 0,14 2,68

I,99 0,16 2,68

I,98 0,16 2,70

2,01 0,17 2,66

2,02 0,11 2,74

2,02 0,l l 2,77

2,03 0,10 2,76

2,00 0,14 2,71

3,0,|

2,99

3,02

t oo

2,g8

, oo

3,00

, oo

3 ,02

, 00

3,00

3,00

, oo

3,00

2,98

2,98

3,00

NAVIO

oxi gên'ios

Mg Fe

0,07 0,06

0,07 0,04

0,07 0,04

0,07 0,06

0,08 0,07

0,08 0,15

0,08 0,16

0,08 0,13

0,08 0,ll

0,10 0,10

0,08 0,l l

0,07 0,1 1

0,06 0,ll

0,07 0,06

0,06 0,07

0,07 o,06

0,08

0 ,04

0,02
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ticos (2V) aproximadamente igual a 34-350. 0correm como placas

com pl eocroi smo vari ando de amarel o esverdeado a castanho cl aro.

Na Tabela XIV são vi stos os dados de microssonda da

fl ogopi ta. Seu conteúdo de manganês. õ aproximadamente cons tin
- 9t )t 2+

teo mas a razão Fe¿* /Fe'* + Mg'" estã relacionada com os carbona

tos e tefroi tas coexi stentes '

3 - 6 - ANFIBÓLIOS

Anfi ból i os são raros nos protomi nãrj os carbonãt icos,
onde parecem ter sido formados a partjr de piroxmangita e ol ivi
na (Fotos 5i, 5B).

Estudos õpti cos mostraram tra ta r- se de um anf ib61io in
col or, ãs vezes amarelado e sem nenhum ou com muito pouco pl eo

croismo. Geminação. pol issìntética foi observada em alguns cr.is

tais e medid.as dos ângul os entre os eixos 6ptì cos 2Vx f orneceram

val ores entre B3o e 86o.

Dados de mi crossonda eletrônica são apre sen tados na

bela XV onde se observa a porcentagem em peso do Mg0 varl ando

'I 9,02 a 20,37; a do MnO de 17,04 a 19,'ì9 e a de FeO de 0,53'

2 ,64.

Esses anfibõl ios podem ser classificados como cummingto

nita ri ca em manganês ou como uma danemori ta ri ca em n-agnõs i o '

Em mu i tos casos o cres ci me nto dos anfibõl ios ã pos te

rior ã forma ção das principais assemblõias metamõrfi cas, prova

velmente cono resultado de valor maior de X,,, dos fluidos dos
n2u

poros durante uma fase de metamorfi smo retrógrado '

IV

Ta

de

a



TABELA xIV - ANÃLISES Dt I'tIcR0ss0NDA Dt FL0G0PiTAS MANGANESfFERAS DE PR0T0MINERi0S DE Mn DE

SERRA DO NAVIO

AM0STRA N9 si02

F1?-76-94,8 I 37,48

FlZ-7 6-94 ,B I I 37 ,59

F12-76-111 ,7 1l,r 40,72

F1?-76-117 II 39,72

AMOSTRA NS S.i

t12-76-94,8 I 5,65

F12-76-94,8 II 5,71

F12-76-11 1,7 III 5,89

F12-76-117 Ii 5,86

41203

14,06

13,06

t 3,29

1?,7 1

Pes o %

CaO l"lg0

- i8,59

0,02 l8,37
aa aa. LJ 

'LJ

- t2 2q

Número de ions com base en 2? oxigênios

AI

2,50

2,34

2,?7

t ,1

l'4n0

3,10

r ôo

3,03

3 ,43

Ca

Fe0

o 70

9,76

9,36

5,45

Mg

4,l8

4 ,27

5,0.l

4 ,89

ïi 02

c,66

0 ,61

0,44

0,76

I'l n

0,40

ô to

0,37

o,43

l,la ,0
0,16

0,15

0 ,42

0,12

Fe

1 t1

0 ,4.l

0 ,67

Kzo

8,83

9,05

9 ,27

I ,46

Ti

0,07

0,07

0,05

0,08

t\ <t

0,05

0,04

0,12

0,03

t\

,70

,75

,7 I

,79

I
@

I



TABELA XV - ANÃLISES DT MICROSSONDA DE ANFIBõLIOS DT PROTOMINERIOS DE MN DE SERRA DO NAVIO

AMOSTRA Ng

F12-76-111,7

F 12-7 6 -111 ,7

Tt 2-12-90,5

T12-ì 2-90,5

Tl2-l2-90,5

si02

56,73

57,36

56,7 1

56,54

56,66

II
I

II
V

AI'{OSTRA N9

Fl2-76-ì I I ,7

F1?-76-111,7

Tl2-12-90,5
Tt 2-t 2-qn (

Tl2- l2-90,5

A1203

0 ,?6

0 ,32
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lv - 3 - 7 - AtNERATS HETALtC0S E ACESSóRt0S

A grafita é o princìpal mineral opaco de Serra do Ng

vio, encontrando-se sempre disseminada nos protominãrios e nas
rochas encai xantes, pri nc ipa l mente no xi sto de fãcies grafi tosa
(ScARPELLI, 1973).

A grafi ta encontra-se tamb6m i ncl uída poiquiìobtãsti
camente nos carbonatos, nas granadas, onde ãs vezes forna zo

nas concêntri cas e/ou disposições radiais e na cordieri ta ( GI RAR

DI et aL., 1965) (Fotos 50, 5l , 52, 53, 54, 55, 58, 59).

te, MG,

graf i ta
peratura

0 mi néri o de Se rra do Navio assemel ha-se ao de Lafa i e
e distingue-se daquel e de Buri ti rana, pela presença de

que impede a formação de õxidos de ma nganês de alta tem

nos pro tom i nõr i os das duas primeiras jazidas.

A pirofanìta (Fotos 42, 51 , 52, 56, 58, 59)
ta consti tuem acessõri os comuns em muitas lâminas. A

apresenta-se também disseminada ou em nassas informes
gados de cristais vermelhos translúcidos e pleocróicos
tropos ) .

e a apati
primeira

d<l agre
(an isõ

Sul fetos comunente e nc on trados em veios cortando as

encai xantes, c omo calcopirita e pi rroti ta, são mais raramonte ob

servados nos protominérios, prõximos a veios s e r p e n t i n i :¿ a d o s .

Alõm dos citados foram encontrados também alabandita e r:sfaleri
ta, em raros crì stai s isolados.
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FOTO 33-Rocha merapelírica.Sillimanita-bíotita xisto. Rocha de texEura lepi
¿ãtfãsrica constiinída por leitos de sillimanira fibrosa (fibrolica) dig
cordantes cle biotit", *âi" novas, ao lado de muscovita, quarEzo e plagio
c1ásio. Amostra C2-37-L34m. N. descruzados, X 35'

FOTO 34-Rocha metapelítica. Sillinani
tj c:¿r com porf iroblastos de granada.
da (porfiroblãstica) e sillimanita f
N. descruzados, X 35.

ta - granada xisto. Textura lepidoblãs
Associação de quartzo, biotita, grang
ibrosa (fibrolita) . Amostra C2-37-l2On.

ô
r'i{¡
a
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Foro 35-Rocha metapelitica' lsillimanita-granada xisto'' sillimanit'a fibrosa
orientada (fibrolita) ocorre ao lado de quartzo, biotita e Pequen;r quan¡i-

dade de muscovita. Ent alguns casos observa-se a sillimanita transEormando-

-se em biorita. Textura [epidoblástica. AmosLra C2-37-120rn' N' descruzados'

x 35.

FOTO 36-Rocha metapelítica.Sillimanita-'granada-biorira xisto com c,:rdierita.
Rocha de textura lepidoblãstica com porfiroblastos de granada que se encon
tra associada a "orãi"rita, quartzo à uiotita orientada. A cordie'cita sã
apresenta pouco alterada. Amostra C2-37-99n. N. descruzados, X 35.
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FOTO 37-Idem, foto anterior. AmosLra C2-31-99m. N. cruzados, X 35.

FOT6 3B-Rocha merapelítica.Sillimanita-'granaCa-biotita xisEo com cordierita.
porfiroblasro de !ranada (extinto) com inclusões poiquilÍticas de andalusi
ta. 0uLros minerais associados são:sillimanita e biotita orientadits, cor
dierita com alguma alreração, e opacos. Textura lepidoblãsCica. AÍtostra
C2-37-99m. N. cruzados, X 35.
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FOTO 39-Rocha metapelítica.SiLLimanita-granada-biotíta xisto com cordierita.
Granada porfiroblãstica encontra-se associada ã cordierítar_biotÍt"r."o91;
lusita, sillimanita, quartzo e opacos. A granada possui incLusoes poiquil i
ticas å" q.nrtro e opacos. Andalusit,a transformandorse em siLlímanita. Tex

tura lepidoblãstica. AmosLra C2-37-99m. N. descruzados, X 88.

FOTO 4o-Rocha metapelítica. Sillimanita-granada-biotita xisto "9T-c:I11:i1::'';;"ñ"-il; ã obser.rado um macrocristal de granada com inclusoes Poiqurrl-
ticas de andalusiEa e opacos' A""o.iados ã gianada, encontramos cristais de

siLl-imanira e biotita orienau¿o", ;iil de aãdalusita' A andalusica 6 olser

vada Eran"for*"iãolru "* sillimaniÈa e esta em biotita' Amostra C2-37-99 m'

N. descruzados' X225
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FOTO 4l-Rocha metapelítica. Sillimanita-granada-biotiÈa xisto com cr:rdieriÈa.
Associação de granada, andalusita, sillimanita, biotita e quartzo. Porfiro-
blastos de granada com inclusões de andalusita. A andalusita permanece in
tacta no int,erior das granadas, transformando-se, externamente, em sillima-
nita. A transformação de sillimanita em biotita ã tambãm observada. Biotitas
posteriores são vistas em torno das granadas. Amostra C2-37-99m. N.descruza
dos. X 35.

¡OTO 42-Protominãrio carbonãtico de manganês. Mãrmore manganesífero.
tos (Ca-kutnahorita), de granulação fina e textura em mosáico, conl

sões de granadas (espessãrtitasi mais finas. Textura granoblástic¿r.
C2-37-81m. N. descruzados, X 88.

Carbona
lnc Iu

Amos t?a
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FOTO 43-protominério carbonãtico de manganâs. Mãrmore manganesífero. Porção-¿e 
fâri"a onde ocorrem porfiroblastos de piroxen6ides (rodoníta) e de oli-

vina (tefroira) ambos cãm inclusões poiquilíticas de carbonato e granada.As

sociados a esses minerais ocorrem carbonatc, (Ca-kuLnahorita), granada(espee

sartita), grafita e pirofanita com textura granoblástica. Amostra C2-37-8lm
N. descruzadosr X 35.

FOTO 44-Rocha metâpelírica.Sillimanita-granzrda xistojAssociação de granada,
gillimanita, biotita, quartzo, plagioclãsio e andalusita' Observa-se trans
;;;;il-ãã'rLiri*ur,írá em biotita. Crenulrrção salientada pel"a orientação-
de siitímanita (fibrolira) e biotita. Texl:ura 1"epidoblástica. Amostra C2-

-40-84m. N. descruzados, X 35.
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FOTO 45-Rocha merapelítica.Sillimanita-biotita xisto. Associação de sillima
nita, andalusifa, quartzo, biotita e opacos. Agregados de andalusita trans
formando-se em "ítiirn"rrita da qual são observaãos ora cortes paralelos ã
seceão 100, (prismas), ora "orC"t paralelos ã secção 001 (losangos). Textri
ra iepidobt-ãstica. Amostra C2-4O-66n N.descruzados, X 88'

FOTO 46-Rocha metapelítica. Sillimanita-granada xisEo com cordierita. Porçãc'
da lâmina onde ocorrem macrocristais prismáricos de sillimanita or:ientada,
ãs vezes transformando-se em biotita, ao lado de quartzo, cordierita e opa
cos. Textura lepidoblástica. Amostra C2-40-66m. N.descruzados, X .ì5.
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FOTO 47-Rocha metapelítica. Sillimanita-granada xisto com cordierita. Aeqo
clação de cordierita, granada, quartzo, biotita e opacos. A granada possüi
incluções poiquilíticas de quartzo. Textura lepidoblástica dada por bioti-
tas orlgntadas. Amostra C2-40-66n. N. descruzados, X 88.

FOTO 48-Rocha calcossilicática. Rocha de textura granoblãstica e granulação
relatívamente uniforme constítuída por calcita, diopsídio, rremolita e
guartzo. Arnost.ra C2-40-72n. N. descruzados' X 35.
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FOTO 49-Rocha calcossilicática. Parte da lâmina onde aparece granada porfiro
blãstica associada a calcita, tremolita, guartzo e diopsí¿io. Textura grano
blãstica. Amostra C2-40-72n. N. descruzados, X 35.

FOTO s0-Protominãrio carbonãtico de manganês. Tefroita mãrmore com espessar
tita. farmore de textura granoblãstica com porfiroblastos de espessartita
e tefroita. Tefroita poiquiloblãstica, com inclusões dê carbonato e grafi
ta, associada a carbonato (Ca-kutnahorita), granada (espessartita) e opa
cos (grafita e pirofanita). A espessartita contém inclusões radiais de caî
bonato e graf.ita. Amos tra C2-40-53r5m. N. descruzados, X 35
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FOTO 5l-proEominério carbonãtico de manganês. Tefroita mãrmore com espessàr

tita. Porfiroblastos de granada (espesðarEita) e olivina (tefroit¿r)associa
dos a carbonat,o (Ca-kutnãharira), grafita e pirofanita. A espessartita pos

;;i t";i;sões radiais de carbonato fino e grafita; a tefroita inclui carbo

nato. grafíra e pirofaniEa.Amostra C2-40-53r5m.N.descruzados, X 88'

FOTO 52-Proromin-erio carbonático de manganês. Tefroita mármore' Ast;ociação

de carbonato (ca-kuEnahorita), olivina (tefroita), grafita, pirof¡rnita e

sulfetos. A grafita aparec" ri.,tnã"i" ¿ìttu*inada-nãs olivinas po::firoblás

ticas. o carbonato apresenta textura granoblãsÈica em mosáico, por;suindo

em cerras r"i"rl-ãr;;i;;â" maior. lmãstra c2-40-48,5m' N'descruzados'x 88'

3Ã

ú.'Ar
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FOTO 53-proEominêrio carbonãtico de manganês,. Tefroita mármore com espesqar
'iii"l-o";;;i;;ã. de tefroita, carbor,"tã (c""kutnahorita), st3""11-".j::T:å

""iiic"l, 
gr"iit. e pirofanita. As olivinas e as granadas, sao Portlroþra'

ticas e possuem incllsões de carbonato e grafita' Amostra C2-40-53'5m' N'

cruzados. X 35.

l.{å

rì,
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FOTO 54-Prot,ominério carbonático de manganê;. Carbonato (Ca-rodocrosita)con
textura em mosãico associado a granada (espessartita), manganofilita e Pt
roxmangita porfiroblãstica com inclusões de carbonato. A granada possui
muita inclusão de grafica e de carbonatos finos dj-sseminados. AmostrarFl2-
-76-91m. N. descruzados, X 35.
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FOTO 55-Protomin6rio carbonãtico de manganâs. Macrocristal de piroxenóide
(piroxmangita) com inclusões poiquilÍticas de carbonato (Mn-kutnahorita)

.e manganofilita, associado a tefroita, espessartita e opâcos (grafita e
pirofanita). A granacla 6 porfiroblãstica e contém inclusões de grafita e
de carbonatos finos. Amostra FI2-76-117m. N. descruzados, X 35.

FOTO 56-Proromin6rio carbonático de manganâs, Mãrmore constiCuído por carbo
nato (Ca-rodocrosita) com textura em mosáico, manganofilita, pirofanita e

opacos f inos (graf.ita). O-s carbonatos são alongados e junto ãs maltganof ilir
Èasrconferem uma orientação ã rocha.Textura granoblãstica orientada.Amostra
F7?.-76-94.8m. N. descruzados, X 35.
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FOTO s7-Protomin-erio carbonãtico de manganês. Olivina (tefroita) porfiroblás
tica incluindo carbonato, granada e grafita, associada ã granada (espessar:
tita), manganofilita, carbonato (Ca-rodocrosita), anfibó1io manganesífero e
opacos (grafita e pirofanita). Amostra FI2-76-106,7m. N.cruzados, X 88.

FOTO s8-protominério carbonático de manganôs. Associação de piroxmangita.rgra
nada (espessartita), anfibólio manganesÍfero, carbonato (Mn-kutnaìrorita),
*ã"!"nof if iru e f aíxas de pirof ar,it". A granacla é porf iroblástic,a contendo

irrciu"õ"" poi.quilíricas de grafita e pirofanita. Amostra F12-76-tL7m. N.des

cruzados, X 35.
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FOTO 59- Protomin6rio carbonãtico de manganâs. Detalhe onde aparece a asso?
clação: carbonato (Mn-kutnahorita), espessartita, pirofaníta, manganofilí
ta e grafita. A espessartita possui inclusões de carbonato, grafita e dã
faixas de pirofanita. Amostra I'12-76-117m. N.descruzados. X 88.
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FOTO 60-Rocha metapelítica. Sillimanita-biotita xisto com andalusita. Macro
cristais de andalusita de primeira geração (pr6 ou sintectônica) com íã'
clugões planares e ãs vezes levemente encurvadas, de quartzo, muscovita, -
grafÍta e biotita. Crescimento de sillimanita posterior, a partir da anda
lusita. A sillimanita ocorre como cristais fibrosos (fibrolita) orientados
ã 9Oo da xistosidade primãria. Andalusita de segunda geração, forrûada a pal
tlr da siLlímanita, contém inclusões orientadas na mesma direção da xistosÏ
darle das sillimanitas. Amostra C2-32-148m. N. descruzados, X 35
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FOTO 6L-Rocha merapelírica. Sillimaníta-biotita xisto com andalusiEa. Deta
the onde aparecem cristais de andalusita de segunda geração formados a

partir da sillimanita, ao lado da sillimanita (fibr.olita), muscovita, bio
iit" " opacos. Texturå lepidoblãstica com crenulação salientada pela ori-en
Èação da sillimanita. Amostra C2-32-148m. N. descruzados, X 35.
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FOTO 62-Rocha metapelítica.Granada-biotita xisto com andalusita. Porfiroblas
tos de andalusiLa com inclusoes poiquilÍticas de quartzo, biotita e opacosT
A andalusita..estã ¡rssociada ã granada, quartzo, biotita, muscovit.a e graf i-
ta. A granãdâ. cambõm possui inclusões poiquilíticas de quartzo e opacos.Tex
Eura lepidotitásLic;r com macrocristais de andalusita e granacla. Amostra AI27
-48-140m. N. descruzados, X 35.

'a

,t ¡.
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FOTO 6 3-Rocha me Ëape lí tica. Si l L irnani ta-,granada-bioti ta' xisto com cordierita,
Associação de granada, sillimanita, cordierita, biotita, muscovita e opa-
cos.Sombra de granada constituída por siLl-imanita (fibrolita) e cordierÍta.
Transformação de sillirnanita e biotita em cordierita e muscovita. Textura
lepidoblãsii"" com granadas porfiro.blãsticas. Amostra 412-48-139¡¡., N. des
eruzados, X 35.

Foro 64-Rocha calcossilícãrica. Associação de diopsÍdio e feldspato

co Èransfor*"rraãIr" "* ar"roLira, calcita, muscovita e (quattzo) '
;r;;;iãrli". ã"ã; ;;t lremolita orientada e granobl-ãstica devid<¡

rti" *Lt"rais. Amostra T6-59-118m' N' descruzados' X 35'

potassl
Textura
aos de
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FOTO 65-Rocha rica em granada, contendo ainda quartzo, biotita e opacos, so
frendo alteração com o aparecimento <le r,r""ovitr, clórita (e epíaãto ?i. -
Partes claras-quatlzo; cinza claras - clorita; ripas cinza claras - mus-
covita; cínza médias - biotita. Amostra T6-59-l02m.N.descruzados. X 35.

FOTO 66-Protominãrio carbonãtico de manganês. Porfiroblastos de tel:roitas
com inclusões poiquilÍticas de granada (espessartita), carbonato tr opa-
cos (grafita). As Eefroitas consEituem macrocristais relaËivamentt: orien
tados conferindo à rocha uma texEura granoblãsrica orientada. Amostra C7-

-43-48m. N. descruzados, X 35.
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CAPfTULO V

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

V - 1 - CONDIÇõES FÍSICO-QUÍMICAS DO METAMORI']SMO DE BUR]TTRAMA

0 e s tudo mineralõgìco do pro¿omi nér i o de Buri tirama

permi t i u a caractèri zação de vãr ì as assoc iações mineralógicas

as quais es tão rel acionadas abaixo:

(l) - ca rbona to + pì roxmangì ta + tefroi ta
(2) - tefroita + carbonato + espessartita + pirofanita
(3) - tefroita + carbonato + piroxmangita + espessarti1:a

(4) - carbonato + tefro i ta + espessartita + al abandi ta +

+(esfaìerita)
(5) - carbonato + braun ita + manganofi I i ta + Mn-anfi bõl i o

(6) - Mn-c1inopiroxônio + carbonato + manganofilita +'{
+ esPessartita

(7) - Mn-cl i nopi roxênì o + rodonì ta + carbonato

(B) - rodonì ta + carbonato + espessartita
(9) - Mn-cI i nopi roxôni o + rodon i ta + carbonato + braunita

(10) - Mn - c I i n o p ì r o x ô n i o + Mn-clìnoanfibõl io + manganofi I ita +

+ espessartita + carbonato
(lf ) - p iroxma ng i ta + manganofi I i ta + carbonato

(.l2) - p i roxma ng ì ta + Mn-cl inoanfibõl io + ca rb ona to +

+ espessarti ta
(13) - piroxmangita + carbona to + espessartì ta + manganofil ìta
(.l4) - carbonato + braun i ta + hausmanita

(15) - carbonato +. hausmanita

Ana I isando-se essas associações peì a regra das fases '
pode- se , numa prì me ira a prox i mação, cons i derar um s ì stema de
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ci nco componentes fixos: Mn-Ca-Mg-Al -Sì (desprezando-se Fe e K)

e de três componentes mõveis: C0r,Hr0 e S2 (fase fluìda). Dessa

manei ra paragênes es de quatro fases sõl i das i ndi cam um sìstema

trivariante. E o que acontece em gera ì com paragêneses sem flo
gopì ta. Ad i c.i onando-se esta Última equìvale a cons i derar um sis
tema a seis componentes com a inclusão do potãssio e o sistema

permanece trivariante para associações com cinco fases sõlidas e

uma fas e fluìda, normalmente observadas.

A paragênese (l) = carbonato manganesífero + pi roxman

gita + tefroi ta (Fotos 28 e 30) é previ sta no sistema teórico
Mn-Sj -C-0-H c omo resu I tado da reação '

MnC0, + MnS i0, = MnrSi04+c0z (rodocrosì ta + pì roxmangi

ta = tefroita) - (PETERS et aL., 1974).

A Fìgura l2 mostra essa reação sob nQ l0 num dìagrama

ìsobãrico Txlogf^ supondo X^^ = l ' 0 efeito da press?io total' u2 ,u2

tende a aumentar a temperatura de equilíbrio dessa reaç?ío, ao

rnesmo tempo que fração molar de C0r'i nferior a I tende a diminuí'
-la. A paragênese (9) = clinopìroxônio manganesifero + rodonita +

+ braunita + carbonato manganesífero (Fotos 10' 32) aprt:senta gran

de ì mportânc i a sal ientando a inf l uênci a do Ca0 no polit'i pì smo do

pi roxenõì de ma nganesíf ero .

A assocìação de ct i nopi roxôni o manganesífero ( johanse

nita) com os pi roxenói des de manganês (p i roxma ng i ta , ro Con i ta e

bustamita) foi objeto de trabalho de ABRECHT & PETERS (1975)' Em

bora o diagrama experìmenta.ì apresentado seja um di agrama de sín

tese ef.etuado ã 2.000 bars, exisl.e a possibilidade da associação
johanseni ta-rodon ita ser estãvel acima de 500o, afi rmação que é

tanto mais verdacle i ra quanto major for a pressão total ( Fi gura

25) .

A paragênese (I a) = carbona to ¡ brauni ta + hausmanita

no s i stema puro Mn-Sì -C-0-H corresponde a um pon to i sobãr'i co in

variante que fìxaria 1og fn ern ..8 a p r o x j rn a d a m e n t e e temperatura
u?

.em torno de 450o a 2 .000 bars, cons iderando-se X,-.' = l. (Figura
LUz
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12, reação 20), No en tan to, o carbonato associ ado ã brauni ta no

brauni ta mãrmore é, f r e q il e n t e m e n t e , mangano cal ci ta, devendo-se
na interpretação desses dados I evar em conta a ativìdade do

MnC03 neste carbonato. A ma nga no calcita é uma sol ução sõlida
de CaC0, e Mn C0, significando que a atividade do Mn C03 nesse car
bonato ã menor que 1, impl i cando num aunento da fugacidade de 0,
qu a ndo comparado com Mn C0, Þuro,

A brauni ta pode ser formada atrav6s de vãrias reações:
reação en tre rodocrosi ta e quartzo, oxi dação da piroxmangita ou

ainda pel a reação en tre õxi dos de manganês e quartzo ou pi roxe
nójdes, (reações lB, 20, 21 , 22 e 23 de PETERS, VALARELLI. & CAN

DrA, r974).

A reação en tre rodocros i ta e qua r tzo no metamorfi smo

progressivo tende a formar normaìmente piroxenõìdes associados ã

rodocros i ta ou raramente a qua rtzo quando h ouve r excesso de sil i.

ca. Por outro lado, em nenhum caso foi observada oxidação de pì.

roxen6i des. Quando estes úl tìmos são afetados por ve i o:; ou por

retrometamorfismo, nota-se seja serpenti n ização, seia transforma

ção em anfibõl ios.

Em algumas lãmjnas (Foto 9) nota-se uma estrutura ban

deada imposta a s ed i mentos i nterestrati f icados compos tos essen

ci almente de carbonatos e -ox jdos. Isso j ndi ca que provavelmente

a braunjta formou-se a partir da reação entre quartzo e óxidos de

manganês (hausmanita ou bixbyita). Estes últìmos poderi am ser
produto de metamorfi smo de h idrõxi dos sedimentares ou então da

decomposìção de mdngano calcita que na ïmpossibilidade de formar
pi roxen-oi des e muito menos wol lastonì ta, ter-se- ì a decomposto em

õxi do de ma nga nô s + calcita, segundo G0L DS MI TH & GRAF (.l957), jus

ti fi cando assim a paragônese = carbonato + hausmanj ta.

Vei os e massas siI icãticas encon trados no braunita mãr

more apresentam pa rag6neses complexas. Al gumas vezes a partj;
de um núc'l eo de quartzo + apatì ta + ba ri ta + fel dspato potãssi co

hã passagem gradual para zonas de rodoni ta granoblãstica de Srq
nuìação grosseira (at6 7 mm). No contato entre as zonas de rodo
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nita e as massas de brauni ta + Mn-fl ogopi ta + Mn-cal ci ta, existe
uma faixa mi ì imõtri ca de cl i nopi roxêni o + cl i noanfi bõl i o e Mn-flo
gopi ta (Fotos 10, 26ll .

Provavelmente, trata-se de fe nôme no de remobilìzação de

sílìca que ocorreu a pequenas distâncias em condições nretamórf i.

cas talvez não 1on'ge do pico do metamorfismo, visto os resulta
dos das i ncl usões fluidas dos crì sta is de quartzo.

A rodon i ta dessas fa i xas representari am reação en tre a

sílica e carbonatos ma nga ne sife ros enquanto que a associação cìi
nopìroxônìos, c I i n o a n f i b õ I ì o s , Mn-fl ogopj ta deve repres€)ntar rea

ção entre carbonatos pouco manganesíferos e a mesma síl ica acon

panhada pe ìa a l teração de silicatos e aluminossil icatos.

I nfe 1 i zmen te fal tam dados teõri cos e experi mentaì s pa

ra analisar a jnfluência da espessartita, da manganof il'i ta e dos

clinoanfibólìos manganesíferos vistos em diversas assoc'i ações,no
deslocamento ou na particularização dos equilíbrios, Muito fal
ta ainda para a anãlise completa da presença de alabandita, espi_

nél io, pi rofani ta e outros acessõrios.

Se nos protomi nõri os hã predomi nânci a de miner ais cal
co-manganesíferos, nas rochas enca ixantes predomi nam minerais
caì co-magnes i a nos.

Nas rochas encaixantes mais carbonãticas -e relativamen
te comum a associação isobãrica divariante calcita + diopsí.dio +

+ tremolìta (Fotos 2, 4, 1l , l2) cujos campos de estabilidade são

rnuito variãveis em função de P, T e X.n (SKIPPEN, 1974). Em al- ,u 
2

gurnas 1âmi na s a associ ação i sobãri ca univariante calcjta + dìop

sídi o + tr emol i ta + quartzo foi encontrada (Foto 17), i ndi cando

pressão de fl ui do superì or a 1,5 Kb ã temperaturas superi ores a

550o C ì nd.i cada pela miss ibi.l i dade dos carbonatos vjsta anteri or

mente. Segundo l^J I NKLER (1976) es se equi I íbri o apresenta um pata

mar em dìagrama isobãrico (T x X,^,.., )com seu mãximo vaìor de. 
"r2. 

seu mãximo valor de XC02

= 0,8 e variando de 5400c ã pressão de I Kb até 6550c ã 5 Kb (Fi
guras l5a, l5b e Figura 9-6' tl.^ t.lINKLtR, 1976, p. 122).
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A associação cal ci ta + dol omj ta + q ua rtzo + diopsidio
+ tremol i ta tamb6m foi enco n trada re p res en tando um pon to i sobã

ri co i nvari ante e el evada fração mol ar do C0r.

tssa associ ação pode ser vista no di agrama isobãrico
T x X^^ , da Fisura l3 (SKIPPEN, l974) no ponto (2) indicando

LU ?'
um alto valor da fração molar do C0, e uma temperatura entre 500

e 6000C dependendo da pres são total (Fìgura l5a, ponto iI)'

Al guns grãos de quartzo de massas silicosas concordan

tes preservadas nos protomi nér'i os de manganês de Buri ti rama fo
ram sel eci onados para o estudo das i ncl usões fl uidas. l'al estu

do (VALARELLI & V0N RAUMER, 1975) revelou a presença de jnclu

sões fluiias de vãri as gerações com d iferentes frações de COr.

As i ncl usões primãrias eram mono e bifásicas e conti
nh am quase que exc l us ivamente C0r , sendo que nas inclusíjes tar
dias a concentração de C0, djminuia aparecendo inclusõe:i trifã
si cas com C0, I iOu ì do, C0, gãs e Hr0 liquido de al ta salinidade'

Nas inclusões bifásicas, c0Z(l ) . C0e(g),as homogenei

zações tenderam a fo rma r uma só fase Iiquida

A Fì gu ra l4 apresenta os resul tados do estudo de 394

i ncl usões, constando del a as temperaturas de homogenei zação ob

ti das, e as correspondentes dens ì dades críticas do C0, de cada

uma (LAND0LF-B0ERNSTEIN tables, 1960).

0 valor médio da temperatura de homogeneização estã

entre 8-9oc corre s ponde ndo a uma dens i dade crîti ca do C0, de
2

0, B7 g/crnJ, que conforme os dados de KENNEDY (1954) representa
um gradiente de l0o c/s¡ bars ( 54o c/Km) .

Em vista dos dados paragenéticos d iscuti dos anterior
mente dos protomi n6rios e das encaixantes de Buri ti rama, pode-

-se supor uma temperatura de 550 + 50oc pa ra o pi co do metamor

fi smo. Assim, os dados de i ncl usões fl ui das fornecem pressões

totais da ordem de 3.000 + 300 atmosferas.
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CONDIçÕES FfSICO-QUÍMICAS DO

NAVIO

METAMORFISMO DE SETIRA DO

As segu intes paragôneses são comu n s nos protonri néri os

de Serra do Navio:

(l) carbonato + rodoni ta + tefrojta + espessartita +

+ graf i ta
(2) ca rbo na to + tefroi ta + grafjta
(3) carbonáto + tefroj ta + espessarti ta +

(4) rodoni ta + carbonato + graf ita
(5) espessartìta + rodoni ta + carbonato +

(6) carbonato + tefroì ta + Mn-flogopi ta +

(7) carbonato + tefroi ta + Mn-fl ogopi ta +

ta + grafita
(B) tefro ì ta + Mn-anfjbólio + carbonato + Mn- Fl ogopj ta

+ graf ita
(9) carbonato + p i roxma ng i ta + Mn-fl ogopi ta + grafìta

(.ì0) espessartì ta + pi roxmangi ta + carbona to + Mn-fl o-
gopi ta + grafita

(11) pj roxmangì ta + carbonato + tefroì ta + grafi ta
(12) piroxmangi ta + carbonato + Mn-anf ibõl io +

+ espessarti ta + grafìta

Consi derando Hr0, C02 e S como componentes móve i s e

seis componentes f ixos: Sì, Al , Mn, Ca, K,(Fe + Mg), as paragê

neses observadas de um mãximo de cinco fases sõl idas e uma fase
fluida indicam um sistema tri vari ante.

A paragênese (1) = carbonato manganesifero + rodonita
+ tefroita + espessartita + grafita (Foto 42) e a paragênese

(ll) piroxmangìta + ¡u¿¡¿horita + tefro ì ta + graf ita (Foto 55),
são importantes pojs mos tram a coexi st6nc ia da rodonj ta com car
bona to majs rjco em cãlcio e da p.i roxma ng i ta com carbonato mais

ri co em manganôs, isto é, a ì mportânc i a do cãlcio no ti po de pi

roxenõi de f ormado.

g raf ita

gra1li ta
graf i ta
espessarti
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A menos da grafi ta, a associação de p i r o x e n õ i d e - o I i v i
na - ca rbona to é isobãr'i ca univariante, coincidente com a reação

l0 de PETERS et aL., 1g75, ã temperatura constante I600oC, fi
xando-se X^^ = l, P = 2 .000 bars, e ì ndependente da fugac idade

vuz
de oxigênio.

A presença de grafi ta nessa associação passa ô ter uma

importânc ia muìto grande poì s eìa ind i ca um equilibrio en que a

graf ita funciona c omo tampão. Esse eguilibrio õ visto em PETTRS

et aL., 1975, reação 14, que naqueìas condições experimentais
consideradas (P = 2'000 bars e X"n = I ) deterninam uma tenpera

""2
tür a mãxima de apnoximadamente 6ù00C e fugacidade mãxima segundo

1og fo, < -21 .

Das ou tras paragêneses observadas , al gumas e s t:ão conti
das nas analisadas e em outras aparecem mjnerais tais como a es

pessartita, manganofilita e anfjbõlio manganesífero, cu.i a ìn

fluôncia nas cond ições de equi lÍbri o não podem ser deduzi das de

vido a fal ta de dados teõri cos e experimentais.

Len tes de rochas cal cossì I i cãti cas ' que ocorr(lm inter
caladas nas encaìxantes maìs quartzosas dos protominãrir¡s' apre

sentam como minerais caracteristicos, calcjta, tremol itir e dioP

sidio 1e ocas ionalmente, hornblenda) (Fotos 48, 49 e 64)' Esses

minerais ocorrem em bandas mitimétrjcas a centimótricas parale

las ao bandeamento da rocha, em porcentagens var'iãveis. Em mãr

mores calcÍticos claros ocorrem quârtzo, biotita, tremol ita'diop
sídi o, ti tani ta, sul fetos e grafi ta.

A assocì ação cal ci ta + tremol i ta + diopsídio encontra
da nessas rochas (Fotos 4B e 49) possui um ampl o campo de estabi
lidade, o que pode ser visto no dìagrama ìsobãrico T x X ^,.,, da

vu2

Figura l3 exi stj ndo at6 um mãxirno de 650oC quando 6 cons i derada

a pressão constante..de 3 Kb. Esse valor de temperatura porõm

serã maior para pressões maiores. No d i agrama isobãrjco da Fìgu

ra ì5 (t^¡INKLER, 1976) construÍdo ã P = 5 Kb, observa-se es sa as

,sociação exìstindo at6 aproximadamente 730o.
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A presença de quartzo ( Fotos 48 e 49) nessa associa

ção como jã foi men c i onado na parag6nese de Buri ti rama, corres
ponde a um equilibrio isobãrico univariânte com os pares P, T ã

x"n =0,7 - 0,8:500oc- l Kb;550oc- 2Kb;580oc- 3Kb;

6200ç, - 4 Kb e 650oc - 5 Kb (sKIPPEN,1974)

As encaixantes metapelíticas correspondentes ô.os xis
tos, graf i tos os ou não , possuem associações mineraìõgicas muito
variãveis. As principa.is paragêneses encontradas são as seguin
tes:

(13) biotita - qua rtzo - grafi ta - andal us j ta -
- sillimanita

(ì4) andaìusita - biotita - muscovita - quart;¿o

(15) biotita - quartzo - ptagioclãsio - corditrrita -
- sul fetos - grafìta

(ì6) cordì eri ta - qua rtzo - biotita - granada - silli
ma ni ta - andalusita

('l7) granada - biotita - quartzo - estaurol i ta - sill i

manita - turmaljna + sulfetos + grafita
(lB) bjotita - qu a rtzo - estaurol ita - almandina -

- sillimanita - grafi ta
(19) cord'i erita - biotita - granada - estaurolita

(cord i eri ta c I ori ti zada )

As três úl timas associações prov6m de SCARPELLI (l968),

Em rochas mais silicãticas encontraram-se:
\

(20 ) quartzo - pl ag ì ocì ãs io - muscovi ta - sjllimanita
(21) muscovi ta - turmal ina - quartzo - pìagioclãsjo -

- graf i ta
(22) quartzo - plagioclãsio - biotita - clorita -

- cordierita

A estaurol i ta õ um mineral i mporta n te presente em vã

rlas assoc'i ações observadas. Reações que envol vem o desaparecì
mento da estaurol i ta se dão a temperaturas mãximas superi ores a
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7000C, dependendo dos mi nera i s a ela äs sqci ados. Quando a estau

rol,ita estã associada ã muscovita e ao quartzo temos a seguinte

reação si gnifi cati va:

(a ) estaurol i ta + muscovi ta + quartzo = bf oti ta +

+ Al,Si0S + HZo.

Essa reação, se Ç0nsiderarmos uma T;6750 + lSoC,ocor

re ã pressão total de aproximadêmente 5'5 Kb.

Ã pressões mais elevadas enÇontra-se a seguinte rêtção!

(b) estaurolita + muscovita + quartza = AltSi0t +

+ almandina + biotita + HA0 (TH0MPS0N & NORTON' 1968).

Se a muscovita não estã presente, a estaurolit'a persis

te atã tèmperaturas mais elevadas, destacando-se as segulnteg

reqçõos:

Bi oti ta as sQc i ada ã estaurolita e quartzo

(c) estaurol i ta + biotita ì quartzo = cordi eni ta + gra

nada + muscovita + H20 que ocorre I t€nperqturas
mais elevadas que 675 + lsoc lHorrrR, 1975).

(d) estaurol i ta + quartTo = Al ZSi0S + aln¡andlna + cor
dierita

(e) estaqrolita + quartzo = Al2Si05 + almandina + Hr('

Esta última reação se dá a uma temperatura de 7Q00c

a P = 5 Kb sendo apenas ligeiramente dependente da pressão'

Nas paragêneses encontradas nas encai xantes netapel í
t lcaF de Serra do Nav i o, a estêurol i ta estã geralmente àssoci a

da ã bi oti ta, quartzo, granada e si I limani ta lndicando uma te0
peratura superior a 675oC para pressões de 5,5 Kb segqndo as

reações (b) e (e).

Também foi observada a cordierita coexistindo çom gr.a

nada, bioti ta e estaurol i ta. segundo a reação (ç), essa assQ-

ciação ocorre a temperaturas superiores a 6750C.

As paragêneses das rochas metapeltÍti cas em geral en



con tram- s e en tre os equi líbrios das reações

estauroì i ta + muscovita + quartzo
tita + H20 (H0SCHEK, 1969)

mu scov i ta + quartzo = sillirnanita
(CHATTERJEE & JOI]ANNES, 1974)

estaurol ì ta + quartzo = sìl limani
(RrcHARDS0N, re6B).

-ll6-

= sìllimanil;a + bio

+ K feldspal:o + Hr0

t.a + granada + HZ0

Excetuando-se a veross eme ìhança da segunda reação pe

lo fa to de ter-se plagioclãsio em Serra do Navio majs comumente

que feìdspato alcal ino, âs panagêneses i ndi cam que o pir:o do me

tamorfismo pode ser estabelecido ã temperaturas de 700 + ¡OoC ã
pressão total de 5,5 + I Kb (Figura 16).

Ao l ado des ses dados temos ainda a coexi stônc ia de

cordierita e almandjna ao lado de sill imanita, quartzo r: bioti
ta, assocìação que foi estudada por HENSEN (.l97.l), HENSEN &

GRTEN (1971, 1972 e 1973)e CURRIE,(197.l). Essa ass66i¿,;ão é

apenas possiveì ã altas temperaturas e d en tro de um restrito in
terva I o de pres sões.

De acordo com os autores ci tados, a razão Fe0/Fe0 +

+ MgO da rocha é responsãve1 pel a pos ì ção e l argura da faixa di
vari ante no pìano P, T, na qual coex i s tem granada e cordierita.
Se essa razão decresce, aumenta a pressão de formação da grana

da e a cordieri ta pers iste até pressões mais el evadas, ou seia,
a faj xa divariante no pl ano P, T onde coexistem cord ierj ta e

granada, se des I oca na dì reção de pressões mais el evadas quando

as compos i ções se tornarem mais rj cas em magnésio.

GIRARDI, C0UTINH0 & VALARELLI (1965) determinaram o

valor dessa rei ação pa ra cordieri tas de Serra do Nav io c omo sen

do a p rox i mad ame nte 0,4.

Segundo CURRIE, t97l (Figura ì7) tal cordierita . estã
em equilîbrio ã 70OoC com granada de rel ação Fe0/Fe0 + Mg0

= 0,85, ã pressão de aproximadamente 5,5 Kb.

esEssas cond i ções são concordantes com as obti das ou
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reações metamõrficas em rochas pe1íti-
f'JTNKLER, L976.

700

Figuta 18

Kb

Fígura 17 - Diagrama P-XFeO de granadas e cordíeriÈas coexisten
tes na presença de sillímaniEa e quarEzo a 700oC -
Segundo CURRIE , 1971, l4 I,tIN(LER, 1976.

Figura 18 - Díagrama P-T para a associação cordierita+almandina
+ sillimanita + quarEzo para vãrios valores da re 1a
ção FeO/FeO+MgO de "o*po"i ção EoEaI - Segundo t^IIN=

, KLER, 1976.
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timadas por outras paragêneses, mesmo que seja desconher:ida a

composição total da amostra em termos de Fe0/.Fe0 + Mg0 (Figura
I B) .

As di versas paragêneses estudadas i ndi cam que o pico
do me tamo rf i smo pode ser estabelecido ã temperatura de 700 +

3OoC e pressão total de 5,5 + ì Kb.

Essas condições de P, T são suficientes para provoc.ar
mì gma ti za çã0, pegmati tì zação e pal i ngênese. Assim, os menc i o
nados pegmatj tos e granitos sintectôn.i cos (SCARpELLI et, aL,,.l963, l96B, 'l973 ) devem ter origem anatéctica.

I númeras associ ações demonstram os fenôme nos de mi gma

ti zação com formação de fases granÍticas: quartzo - muscovi ta -
- plagioclãsio e turma I i na, e como aces s6ri os zi rcão, grafi ta,
sulfetos e ti tan ita.

Vãrios indicios de uma segunda fase metam6rfica foram
obs ervados principalmente nas rochas enca'i xantes. Esta segunda
fase es tã bem caracteri zada nas rochas pel íti cas onde sc' obser
va, comumènte, a formação de andalusita de segunda gerar;ão a

parti r de sillimanita ( Foto 60), Al guma s vezes observa-se afor
mação de andalusita associada a microclínio (ou muscovi.la e

qua rtzo ) a partir de sitìimanita e ortoclãsio (Fotos 60 e 6t),
bem como siltimanita e biotita t r a n s f o rm a n d o - s e em cord ieri ta e

muscovi ta (Foto 63). Nas rochas calcossilicatadas o pl"i nci pal
i ndíci o des te segundo metamorfi smo é a tra ns forma ção de diopsî
dio + feldspato potãss i co em flogopita + cal ci ta (Foto 64),

Este netamorfi smo pode ser caracteri zado corno de grau
m6dio, fãcies anfibol ito sob condições semelhantes ãs ocorridas
em Buri tj rama, e com va I ores de X^^ bem inferiores ãs do priLUz

mei ro metamorf i smo.

Ligadas. ou conseql.lentes a esta fase, vãrias or¡tras
tran s forma çõe s "retrometamõrfi cas " ou de ação de remobi I i zação
de sol uções fo ram observadas, tanto nos protom in-eri os c omo nâs
rochas encai xantes:
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rodocros i ta + rodoni ta cortada por veios de quartzo,al
bita e Mn-anfibólio, este último formado por a1ùeração do piroxã
nõide;

rodonita transformando-se em Mn-anfibõlio + rodocrosi
ta;

tefroi ta + rodocros i ta + granada, cortados por rodon i ta ;

tefroi ta + espessarti ta + rodocros i ta + g rafì ta sendo

anfi bol i ti zada com o apareci mento de carbonato manganesi fero fi
no;

cloritização de plagioclãsios de rochas caìt;o-silicã
ti cas e de cordi eri ta e bi oti ta de metapel i tos I bem como, trans
formação de sillimanita em andalusita ou biotita nas ror:has meta
peìiticas (Fotos 35, 36, 37, 40. 51, 44, 46, 48)..



120 -

V - 3 - PARTIÇÃO DE ELEMENTOS

Nas Fi guras 7 e ll os dados de microssonda dos pi roxe
nõides, ol ivinas, carbonatos e cl i nopi roxêni os de Buri ti rama e

de Serra do Navio são plotados em dìagrama trianguìar corn vérti
ces (Mn) - (ca) - (Ms + Fe) em porcentagem molar. A sirnbotogiã
ind i ca a coexi stônci a entre as fases numa mesma 1âmina.

0s dados desses dìagramas ressal tam mais uma vez a in
f'luência da compos ì ção dos carbonatos no ti po de p i roxe nói de man

ga nesÍfero coexi s ten te. Além disso são observados os "trends"de
compos i ção dos di ferentes mi nerai s cons i derados. Esses diagra
rnas ì ndi cam que as tefroi tas são magnes i anas, denomì nadas por

alguns autores de pìcrotefroita. 0s dados de cornposição dos pi
roxen6ìdes (rodonìta e piroxmangita), coincidem com as anãlises
de mìneraìs semelhantes tabelados em DEER, R0t^l IE & ZUSSMAN l]?U3l:
Nota-se uma di ferença entre os " tre nds " de ca rbona tos de Buri ti
rama e de Serra do Navio que serã comentada mais adiante. Alé;
disso observa-se que os cl j nop iroxôn i os coexi stem com rodoni tas
e carbonatos pobres em manganôs. Sem analisar os "gaps " de com

pos ição dos carbonatos, pode-se di zer que eìes constituem uma so

ìução sõl i da entre mangano-calcita e m a n g a n o - k u t n a h o ¡" i ta, ambas

magnesianas (com pouco de Fe)

A Figura 19 mostra a distribuìção! em peso por cento de

cãtions , de ca?+¡ca?+ * ,n2+ * Mg2+ + Fe2+ entre carbo..t.t,iai!
pessarti tas coexi stentes. Nota-se que existe uma lei de dì

bu i ção regu l ar en tne os doi s minerais ana li sados a nenos de uma
'I ì geì ra di spersão dos pontos na reg i ão de carbonatos pobres em

cã1cio. A granada, provavel mente formou-se a partir da reação
en tre carbonato manganesífero, sit i ca e filossiiicatos,do tì po:

12 (Mn*CarMgrFer)C03 + 25i02 + AlOSi401g(0H)g =

- 2 (MnOCaOt4grFer)rAlrSir0l2 * 6 (Mnr_pCuy_qM9r_.F.*-r)C0, + 4H20 + 6C02
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A di s persão de pontos obs ervada na distribuição de ele
men to s entre espessarti ta e carbonato pode ser devi da ao cresci
mento porfiroblãstico e zonado das granadas quê muitas vezes p09

suem i ncl usões poìquiliticas do carbonato ori gi nal , tendendo a

equi tíbrios parc ia i s seia durante o me tamo rf i smo progress i vo,
quanto durante o metamorfi smo retr6grado ou metamorfj smo pos te
rj or de mai s baixo grau.

Nas Fjguras 20 e 2l são vistas as distribuições Ca?+ /z
cãti ons bivalentes ( xM2* ) entre carbona tos e piroxenóides coexi s

tentes: rodon i ta ou p iroxmang ita. Nota-se que ex'i s tem leis de

distribuição regul ar do tipo potenci al , do cãlcio entre o carbo

nato e os pi roxenõi des, i nde pe nde nteme nte do fato das rodoni tas
de uma dada jazida serem sempre mais ri cas nes se el emento do que

as pi roxmangi tas.

A regul ari dade dessas distribuições indicam que as fa
ses consideradas estão em equilibrio, destacando-se pa ra a f orma

ção dos pìroxenõides a seguìnte reação

2 (Mn*CarMgrFew) C03+Si02 = (MnOCaoMg"Fer) Si0r+C0r+(tn*-pCuy-ot9r-rF.*-r)C03

A natureza do inossil iiato de cadeia simpìes depende da

rel ação caz+ /1,4n2+ que decresce na segu i nte ordem

pi roxôn io > rodoni ta > pi roxma ng i ta

Nas fi guras de distribuição menc i o nadas acima observa-
-se uma tendônc ia dos pontos referentes a Serra do Navio concen

tra rem- se na extremi dade mais pobre em Ca dos carbonatos. Em Ser

ra do Navio a temperatura mãxima atingida peìo netamorfìsmo suPg

'rou em pelo menos 1500C a de Buritirama. tsses fatos sugerem uma

d i fe renc i ação t6rmi ca segundo a qua ì ã mai s al tas temperaturas,
os pi roxen6i des e a espessartj ta admi tem rel ati vamente mais manga

nês e provavelmente tamb6m mais Fe e Mg do que ca.

A Fì qura 22 apresenta os dados de distribuição de

c.a?* / tlrtz* entre carbonatos e anfibõl ios manganesíferos coexisten
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tes. Embora exi stam poucos dados , pode- s e inferir uma certa re
guìaridade dos pon tos sugerindo equì I ibrj os entre as fases em

con ta to. Ao mesmo tempo nota-se uma certa constância do Ca nos
anfiból ios, embora coex i s tam com carbonatos rel ati vamente pobres
nesse elemento em Serra do Navì o e carbonatos mais ri cos em Buri
ti rama.

A djstribuição Caz* 1t|z* entre olivinas e carbonatos
coexi stentes apresentou va I ores semel hantes e muito pequenos de
vido ao constante baixo teo r de Ca0 das olivinas. A rel ação
Mn2n + cuzr ¡ r,l,l2r mostrou-se também regular para esse par de mine
rais (Figura 23).

Para a formação das ol ivinas exi stem duas reações pni n

c i pa ì s :

')! )t
2 M.- co3 + Sì0, = M;' sio4 + 2 coz

7t tL )LM'' C03 + M''Si03 = Mã' Si0o + C0,

a parti r res pec ti vamen te de carbonato e qu a rtzo ou de carbonato
e pi roxenóì de. Essas reações diferem f und ame nta I me nte entre si
pel a pressão parcial do C0, de equì líbrio. A primei ra del as õdi
ficilmente reaI izãvel no metamorfi smo progressivo de rochas car
bonãti cas pois a 2.000 bars, a fração moi ar do C0, para o equitî
bri o dessa reação deve ser pr6x i ma de 0,01 , sendo que as paragê

neses e al guns dados de i ncl usões fluìdas indìcam fração molar
de C0, el evada (r0,8).

Essa d.i stribuição apresenta uma certa di spersão talvez
dev i da ao fa to de que a maiorja das ol i vi nas formou-se a parti r
de pì roxenõide e carbona to, sendo importante cons i derar-se em

cada caso o ti po estrutural do piroxenõide orìginaì. Al 6m disso,
muitas ol j vj nas são porfi robl ãsti cas e poiquì lobì ãsticar;,

Anal i sando-se as Figuras 24 e ll, observa-se que as pi

roxmangitas de Serra do Navio coexistem com carbonatos r:om valo
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Figura ì9a - Reìação Ca?+ /tl4?+ entre carbonatos e espessart.itas

PARÂMETROS ESTATÍSTI COS

Variãnci a total = 0.3721
Variância não expìicada -- 0.6464
Variancia expl i cada = 0.3257
Coeficìente de determinação = 0.8752
Coefjciente de correlação = 0.9355
Porcento da sorna total 

-dos 
quadrados = 87.5249

TESTE DA SIGNIFICÂNCIA DA FUNÇÃO DE GRAU 1

Graus de I iberdade do numerador = I
Graus de I iberdade do denomìnador = ll
Numero F observado = 77 .1757

0.6

ca2+ / tM2+ (% peso dos car¡ons)CARBoNAT0S

0.8 1.0 r.4 1.6

coexistentes. Buritirama.
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Figura l9b - Relação CuZ* /t142* entre carbonatos e espessartitas

PARÃMETROS ESTATTSTI COS

Variãnci a total
Variâncì a não expl i cada
Vari ãnci a expl ì cada
Coef ìci ente de determinação
Coefi ci ente de correl ação
Porcento da soma total dos quadrados

TESTE DA SIGNIFICÂNCIA DA FUNçÃO DE

Graus de ìiberdade do numerador
Graus de liberdade do denominador
Número F observadc

ca2+ /LM2+ (% peso dos cations)CARB0NAToS

= 0.1296
= 0.0520
= 0.0677
-- 0.5220

=52.?036

GRAU I

=l ]E

= 1 6 .383.l

o-

E'
d-

1.4 t.6

coexì stentes, Sema do Navio.

l\)

I
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Figura l9c - Relação Cu?* ¡zlnz* entre carbonatos e espessartitas

PARÂMETROS ESTATISTI COS

Varjãnci a total = 0.6059
Variãnci a não expl i cada = 0.1519
Vari ancj a expììcada = 0.4540
Coeficiente de determinação = 0.7493
Coeficiente de correlação = 0.8656
Porcento da soma total dos quadrados = 74.9348

TESTE DA SIGNIFICÂNCIA DA FUNçÃO DE

Graus de I iberdade do numerador
Graus de liberdade do denominador
Número F observado

1t )L
aã'' /tML' lcl ¡ac¡ l¡c ¡:+inncl Carhnn¡fn<

\ ù HçJw

Ë- 3-i-il-ê.1.ô .- F-t2-76_9q-8
o - F_12_16_122

^ :l::::.: o- F_17-J6-,tt.7
è - F_t 2_16_tt7.A

"- ¡-l-ll-:1.1 +- r_r2_r2_e0.5
s _ 5_5-11-ó;.9 E - C- Z-37-8t -rc- 3-j-jr,-72.0 a- c- 2-Ao-53.s

GRAU 'ì

'I

-to
= 83.7087

1.4 1.6

coexistentes. Buritirama e Sema do Navio.
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Coeficiente de determi nacão
Coeficiente de correl acão
Porcento da soma total'dos quadrados =

TESTE DA STGNIFiCÂNCIA DA FUNçÃO DE GRAU l
Graus de liberdade do numerador
Graus de liberdade do denom.inador
Numero F observado

j - S-S-i(-A¡.e

X - ?-i-iç-SZ.¿
9 _ 5_)_r r_l/.9

= 
- E-5-r4-ó9.9

r - ð-5-rl-7â-E
v - r-i-¿:+i-ó
û - 3-r-22-ót.3

nação

caz+ / îM2+ (Z peso dos cations)CARBONAToS

= 0.0036
0.9278
0.9632

9?.778;2

I
'I

12.846ì9
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Figura 20b - Distnibuiçã o Cuz* ¡t:Mzr

PARÂMETROS ESTATÍSTTCOS

Varjãnci a total = 0.0130
Variância não exPìicada = 0'0057
Variância expì i cada = 0'0074
Còeficìente de determinação = g'qq?1
Coeficiente de correìação = U'l5IU
Poicento da soma totâl dos quadrados = 56'5260

TESTE DA SIGNIF]CÃNCIA DA FUNÇÃO DE GRAU I

Graus de liberdade do numerador = I

Graus de liberdade do denominador = 7

Número F observado = 9.]016

. - F-rz-76-9À_B
a ' F-12-16'122
o - l't2-76'1lt '1
o - F-! 2-76_l17.0
+ ' 1-17-12-91.5
É - c- 2_37-31 1

0.8 1.0 1.? 1.4 1.6

entre carbonatos e rodonitas coexistentes. Serra do Navio.

c¿2+ /L142+ (% peso cios cat ions)CARBoNAT0S
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Figura 20c - Distribuição Cuz* ¡t142* entre carbonatos e

PARÃ}4ITROS ESTATTSTICOS

Variância total
Vari ãnci a não expìicada
Vari ãnci a expl i cada
Coefj ci ente de determinação
Coefi ci ente de correlação
Porcento da soma total dos quadrados

TESTE DA SIGNIFICÂNCIA DA FUNçÃO DI

Graus de I iberdade do numerador
Graus de liberdade do denomìnador
Número F obs erva do

= 0.1097
= 0.0064
= 0.1032
= 0.9417
= 0.9702
-_ 94.1194

GRAU I

=l
= l0
=160.0517

caz+ /Lt42+ (% peso dos cations)CARBONAToS

1.2 1.4 1.6

rodonitas coexistentes. Buritirama e Serra do Navio.
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Figura 2la - D.istribuição Cuz* ¡tM7* entre carbonatos

PARÂMETROS ESTATISTI COS

Vari ânci a total
Va ri ãnci a não expìicada
Vari anci a expì i cada
Coef ici ente de determinação
Coefi ci ente de correl acão
Porcento da sona total dos quadrados

/ ¿ - s-,-¡ i-ôa _t
+ - i-i-l r-ó1.2
x - :_t_i l_i:. J

i - 5- i-r ¡-;t ' 3

v _ ¡-i-l--5?.1
¡:' E'5-l l_ó:.9
a - 3-5-ì 1-72.0
r - ô-5-ì {-73.!
v - 5-;-¿:-al-5
e - s-:-¿¿-ot.J

TESTE OA SIGNIFICÂNCIA DA FUNçÃO DE GRAU I

Graus de I i berdade
Graus de liberdade
Número F observado

ç.2+ ¡ 2¡2+ (% peso dos cations)CARBONAT0S

do numerador = 1

do denominador = l3
= 61 .8746

= 0.0771
= 0.0134
= 0. 0637
= 0.8264
_ n onol

= 82.6376

1.2 1.4 I .6

e piroxmangi tas coexistentes. Buritirama,
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Figura 2'lb - Distribuição Caz* ¡zl4?* entre carbonatos

PARÂMETROS ESTATTSTI cos

Variânci a total = 0.0126
Variãncia não expìicada = 0.0038
Vari ãnci a expìicada = 0.0087
coeficiente de determinacão = 0'6951
Coefjciente de correlaçãó = q.9992
Porcento.da soma total dos quadrados = 69.5129

TESTE DA SIGNIFICÂNCIA DA FUNçÃO DE GRAU I

Graus de liberdade do numerador = I
Graus de liberciade do denominador = 8
Número F observadc = ì8'2406

,\v

\O .,'

gØ\' ..

ç¿z+ ¡¡y2+ (% peso dos cat ions) CARBONAToS

o-

tr-
3-

1.2 1.4 1.6

e piroxmangitas coexistentes. Serra do l,lavì0.
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PARÂMETROS ESTATTSTI COS

Variãnci a totaì = 0.2039
Varìãncja não explicada = 0.0237
Vari ãnci a exPlicada = 0.1802
Coeficiente de determinação = 0.8839
Coeficiente de correlação = 0'9401
Porcento da soma total-dos quadrados = 88.3880

TISTE DA SIGNIFICÂNCIA DA FUNçÃO DE GRAU I

Graus de l iberdade do numerador = I
Graus de liberdade do denominador = 23

Número F observado = 175.0705
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Caz+/rl 2+ (% peso dos cations)CARBoNAT0S
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PARÃMETROS ESTATISTICOS

vari ãnci a totai
Variãncia não exPl i cada
Variânci a exPì ì cada
Coefi ci ente de determìnação
Coefi ci ente de correl ação
Porcento da soma totaì dos quadrados

TESÎE DA SIGNIF1CÃNCIA DA FUNçÃO DE

Graus de l iberdade do numerador
Graus de liberdade do denominador
Número F obs ervado
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----'"
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^ 2+ . ..2+LA / Lvl entre carDonatos

r^2+ t.w2-+ to. --t Lt' \.o pe>o uos cattonSJLAKóUNAtu5

= 0.0016
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e anfibólios rnanganesíferos coexistentes. Buritirama.
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Fìgura 22b - Distribuição Ca2+/¡M2+ entre

TESTE DA

Graus de
Graus de
Número F

SIGNIFICÂNCiA DA FUNçÃO DE

I i berdade do
l i berdade do
ob s erva dc

= 0.0055
= 0.001 1

= 0.0044
= 0.7954
= 0.8919
= 79.5427

GRAU ]

=l
-?
= 79.5427

numerador
denomi nador

carbonatos e anfiból ios manganesíferos

1-4

(% peso dos cat ions) CARBoNAT0S
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coexistentes. Serra do Navi o.
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PARÂMETROS ËSTATÍSTI COS

Variãncìa total
Vari ânci a não expìicada
Vari ancj a expì ì cada
Coefi c iente da determìnação
Coefi ci ente de correl acão
Porcento da soma total -dos 

quadrados

TESTE DA SIGNIFTCÃNCIA DA FUNÇÃO DE

Graus de liberdade do numerador
Graus de liberdade do denominador
Número F obs e rva do

-N.*j>
sùy -.

= 0.0478
= 0.0100

= 0.0378
= 0.791?
= 0.8895
= 79.1159
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PARÂMETROS ESTATÍSTI COS

Vari ãnci a total = C'0016
Variãncia não expììcada = 0.0001
Vari ãnci a explicada = 0'0014
Coeficiente de determinação = 0.9062oefi ci ente de determinaçao
Coefì c i ente de comelação
Porcento da soma total dos quadrados = 90 '6235

TESTE DA SIGNIFICÂNCIA DA FUNÇÃO DE GRAU I

Graus de I iberdade do numerador
Graus de I iberdade do denominador
Número F obs ervado

Ca2+ + ¡1n2+ /zl4z+ (% oeÉo dos carions)CARBoNATOS
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PARÃMETROS ESTATfSTI COS

Varì ânci a total = 0.0314
Variãncia não expl icada = 0.0058
Vari anci a expìicada = O.OZ57
Coeficiente de determìnação = 0.8163
Coeficiente de correìacãó = 0.9035
Porcento da sona total 

-dos 
quadrados = 8l .6258

TESTE 0A SIGNIFICÂNCrA DA FUNçÃ0 DE GRAU l
Graus de Ìiberdade do numerador = l
Graus de l.iberdade do denominador = l8
Numero F observado = 79.9634

. _ F_12-76_9\-8
o - F-12-15-172
c - F-ì2-t-6-171.ì
è - F-12-j6-r r7. c
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PARÃI'4ETROS ESTATTSTICOS

Variãnci a total
Vari ânci a não explicada
Vari ãnc ia expl i cada
Coef .i ci ente de determinação
Coefi ci ente de correìação
Porcento da soma totaì dos quadrados

TESTE DA SIGNIFICÃNCIA DA FUNçÃO DE GRAU

Graus de I iberdade do numerador
Graus de liberdade do denominador
Número F obs e rva dc

CaZ+ + HnZ+/E 2+ (% peso dos cations)CARBONATOS
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0.8856

78.4277

l

I
25

90.8894

0.98 l.0c

e tefroitas coexistentes. Buritirama e Serra do Navio'

o-
e-

r-t
I



0.ì4

0.1 2

0.l0

0.08

0.06

0-04

0.02

c

c
.9
o

o-o
o
c)è

+

=¡l
+
ll

,R

/ .\o

-ø
// 

rl
-o

/o
/<'',Ø

o 0.2 0.4 0.6 0.8 L0 1.? 1.4 I.6

Figura 24 - Dìstrìbuiçã o Caz+ ¡2¡42+ entre carbonatos e os piroxenõides de Serra do Navio.

,.P
./

'/ tO_ ^.t 
.

,. ¿1"

R - RODONITA

P - PIROXI,IANGITA

ç¿2+ ¡2y2+ (% peso dos cat ions) CARBONATOS



-ì39-

Cr ,L
res de Ca''/¡M- ate 0,35 (correspondendo a uma composiÇão MnO,Ut'

Cuo.40, M90,07,F.0,0t c03)-' Entr: o: valores 0'35 e 0'40 não

.*iiiËr piiåiånõi¿ðil'mat-a partir de 0,40 forma-se a rodonita'

Na Fi gura 26 (coexistência de carbonatos com pi roxenõ i des de Bu

rjtirama) observa-se que o limite dessa relação nas piroxmangi

tas é de 0,51 , e que as rodon i tas f ormam-se somente a part ir de

0,74n exi sti ndo um "9ap" entre esses valores '

EstesdadosvemcorroborarcomotrabalhoeXp€,rÍmenta]
de ABRECHT & PETERS (1975) dando-lhe uma interpretação dinâmica

apenas sugeri da pel os au tores ' A to'l erânci a de substituição de

Mn por Ca nas piroxmangìtas depende de temperatura' Quítnto me

nor a temperatura, mai or o lìmite dessa substi tuição ( Fi gura 25),
confirmando temperatura mãxima do metamorfismo de Buritirama in
ferior ã de Serra do Navi o. Esses fatos expl i cam o mai or teor
de Ca das pi roxmangi tas de Burì ti rama quando comparadas com as
pi roxmangì tas de Serra do Nav j o. 0 mesmo fa to é verificado quan

do se comparam as rodoni tas das duas ocorrências.

A Figura 27 rettne a distribuição Calr cãtions bivalen
tes de vãri os mi nerai s contra a mesma rel ação dos carbonatos coe
xi s tentes. Essa fi gura tem o méri to de ressa ltar i nterval os de
porcentagem em peso do Ca, no quaì não exj stem carbonatos e con
seqtlentemente não é pl otado nenhum outro mi neral .

Nas amostras dos protomi néri os de Serra do Navio
fo ram encontrados ca rbona tos com di stri bu i ção de Ca maior
0,56. A ri gor, neste caso não se pode falar em i nterval o'.

Em Buritirama õ nítida a falta de carbonatos c:om
)L trres Ca.-/rM'- entre 0,52 e 0,75.

nao

que

val o

0s dados da Figura 27 auxiliados pel a observar;ão dos

"trends" vistos nas Fi guras 7 e ll sugerem que os carbonatos de

Buri ti rama dispõem-se de um 
.l ado e do outro do "solvus" do siste

ma MnC0, - CaC0, - Mg C0r, desprezando-se o conteúdo de t:e. A pro
jeção do "solvus" desse sistema ternãrio deve ìnterceptar o
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"trend" de composi ção dos carbonatos nos pontos Cu0, B0 Mn0,l 
B

M9O,OgC0g e CaO,56 Mn0,36 Mg0,OeC0¡ (ãrea calcita-dolomita-kutna
horita). Al6m disso dois carbonatos da amos tra B-5-14 - 80,8m
não se alinham no "trend" geral sugeri ndo que tal vez tamb6m nes
te caso ti vesse havido influência do "sol vus " da ãrea compreendi
da entre os ca rbona to s dol omita-kutnahori ta-rodocros i ta-magnesi ta

Na Figura 27 são ì nterpretados esses fenômenos basea
dos nos dados de observação das amostras de Buri ti rama e nos dia
gramas a 500oc e 6000c de G0LDSMITH & GRAF (t 960) , por esses da

dos mais uma vez conf irma-se uma tempe ratu ra entre 500 e 60OoC

pa ra o pì co do metamorfi smo de Buri ti rama. (Fi gura 28).

0s " trends " de compos i ção dos carbonatos de Serra dq

Navio (Figura 11) aproxÍmamlse mais dõs termos magnesianos, de

manei ra contínua i ndi cando, não terem ìnterceptado nenhum"soì vus"
do referi do sistema e portanto indicando uma tempe ra tu ra reinan
te maior do que a de Buri tirama.

Estes dados são referen tes aos protomi nõri os manganesi
feros sil ico-carbonáti cos, e as concl usões a res pe i to das cond i
ções de P e T, diferentes nas duas jazidas, j¡¡pl icam no reconhe
cimento do fato que essas paragêneses ref .letem os pìcos do meta
morf,ismo, independentemente da existêncja de um segundo netamor
fj smo em Serra do Nav i o, semel hante ao que ocorreu em Burj t irama.

Nos mãrñores rnanganesíferos e nos protomi n6ri os sÍl .i co-
-carbonãti cos sem a I u m i n o s s i I i c a t o s de Serra do Navio, o efeito
do segundo metamorfismor restrì ngì u-se a pequenas áreas ou a

vei os onde foi possível o camì nho de so l uções com i nversão nos
val ores das frações mol ares de C0, e Hr0.
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28. - Soluções sólidas no sisrema CaCO3-MgCO3-MnCO3

(a) 5O0oC e Pressão total de 10 Kb i
(b) 600oc e Pressão Lorâ1 de l0 Kb;

Segundo cOLDSMITH & cRAF, 1960.

a:
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V - 4 - CORRELAÇÃO ENTRE O METAMORFISMO, A GEOTECTONICA E A

GEOCRONOI,OGIA

Na Serra de Buritirama ocorre uma seqllência nreta-sedi
mentar (Grupo Grão Parã) que se sobrepõe discordantemente ao em

ba s amen to antigo denomj nado Compì exo Xi ngu. Em Serra dc Navio
a s i tuação estrati grãfì ca é semel hante: rochas meta*sedimentares
( Grupo Vila Nova ) assentando-se sobre o embasamento antigo do
Compl exo Gui anense. Uma ãr"ea pertence ao Cra to n Guianes e ou tra
ao Craton do Guaporé separados pela S.i n6cìise do Amazonas, mas
ambas pertencentes a Plataforma Amazônica cuja continuidade é

assegurada por grandes fe ições estruturai s como: cinturôes de do
bramentos de metassedimentos, estruturas de fl uxo das rc chas ana
tecti cas dos comp lexos e feições ì ineagênicas motivadas por oro
geni as e ativações de p1a taforma (MONTALVÃ0 , 197 6) .

Ambas reg iões pertencem ã unidade g e o - c r o n o - t € c t ô n i c a

Ci nturão Mõvel Maroni-Itaca iúnas de i dade compree nd i da e ntre
'I .800 e 2.200 n.a. (C0RDANI et a|.,1977 e TASSINARI, 1978), ci
clo orogenét ico Transamazônico.

Em Serra do Navio tem sido obedec i da uma estrêtigrafìa
local estabelecida por NAGELL (1962) e seguida peìos get,logos da
IC,oMI, até SCARPELLI (1973). Trabalhos posteriores ao projeto
RADAM (LIMA et aL., 1974; C0RDANI, 1974; M0NTALVÃ0, 197(;;C0RDANI
et aL. " 1977; e TASS I NARI , .l978), considerarn os metassecl i mentos
c0m0 pertencentes ao Grupo Vila Nova, an ti ga Séri e Vila Nova de
ACKTRMAN (1948) reunjda com as ocorrõnci as manganesífer¿,s da Ser
ra do Navio.

Uma i sõcrona Rb/Sr de ectinitos do Gru po Vila Nova
(C0RDAN 1, 1974) forneceu idade de 2.090 m.a. Datações K/Ar dos
metassedimentos da Serra do Navio fo r nec eram i dades entre 1.7.l0
e 1.770 m.a. (SCARPELLI , 1973 e HERZ & BANtRJEE, 1973) t: L800
m.a, (bi otj ta dos xistos encai xantes do protomi néri o ntanganesî
fero, segundo SCARPELLI, 1968).

A idade.Rb/Sr em torno de 2.100 m.a. deve corresponder
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ao pi co do metamorfi smo reg ì ona 1 que ati ngi u temperatura da or
dem de 7000C e pressões de 5,5 Kb. Ap6s um período de resfria
men to houve a superi mpos ì ção de um segundo metamorfi smo em con

d i ções de grau méa io 1fãcies anfi bol i to ) , representando um rea
quec i me nto desse cinturão mõvel, concomi tantemente com f enôme

nos de magmat ismo ãcido e intermediãrio do Gru po Uatumã. 0s da

dos tectôni cos e geocnonológi cos encontram apoi o nas observa

ções textura i s, paragenét icas e mineral ógicas deste trabal ho.

Em Buritirama, ex is te uma i sõc rona Rb/Sr das rochas
do Gru po Grão Parã na reg j ão do rio I tacai únas fornecenCo idade
de ì.960 + 20 m.a. (GOMES eb aL., 1975). Ao mesmo tempo esses
autores apresentam para um anfi bol i to da Serra de Burj ti rama ida

des K/Ar de 1.961 + 3l m.a. (amostra 8044 de GOMES ¿¿ ai',.,1975)
e de 1.905 + 59 m.a. para as metavulcânicas básicas da $erra dos

Ca raj ãs. Na ãrea ex is te também magmatismo do epì sõd i o tJatumã a

parti r de ,l.800 m.a., representado pel o Gran j to Carajás com isó
crona Rb/Sr (TASSINARI, l97B).

0s metassedìmentos de Buritì rama estudados nerìte tra
balho não sofreram reaquecimento, como sugere a concordiìncia dos

dados geocronoìógìcos K/Ar e Rb/Sr e os dados texturai s, parage

n-eticos e m inera l õg i cos discutidos anteriormente.
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