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RESUMO

O trabalho em apreço faz parte do estudo geológico de

senvolvido na localidade de Bandarra, num depósito de manganês
que possui nome homônimo, estando sua localização confinada ao
MunicÍpio de Jacarac i, próximo de Urandi e LicÍnio ds Almeida, su
doeste da Bahía.
A årea objeto de nossos trabalhos se encontra na ex
tremidade su1 de uma faixa de rochas metam6rficas' contendo deze
nas de depósitos manganesfferos distribuÍdos nu¡na fåixa de ?0 km
de extensão, possuindo as cidades de Brejinho das Ametist,as e
Urandi nas extremid.ad.es norte e sul , respectívamentq, þassando
por LicÍnio de AlmeÌda e Tauape.

é alcançado por estrada de roda
gem que liga Jacaracl â LicÍnío de Al-meida, distando cerca de
18 km desta última.
O depósito de Bandarra

As rochaé metassedinentares de idade pré-cambriana, em
escala regional , formam segundo RIBEIRO FILHO (1968) uma seqtlên
cla inferior const,ftufda de gnaisses, gnai sses-graníticos , xig
tos e anfibolitos, sobre a qual repousa uma segllência superior
contendo filitos,
xistos, anfibolitos, metâconglomeraclos e quart
zitos. O depósito de Bandarra está contido na seqüêncla supg

rior,
Na fisiografia da área são encont,radas formas de rele
vo do tipo "hogback" ou "cuestarr que refletem unídades J-itotógi
cas mais resístentes a erosão, representadas por quartzitos
e
formação ferrÍfera.
As altitudes estão compreendidas entre o má
ximo de 1.000 m e minimo de 850 m.

As unidades litológicas estão representadas por três
seqtlências: a) micaxistos que passam a gnaísse na porção infe
rior (seqllência basal); b) formação ferrÍfera (seqtlêncÍa inteq
mediária); c) micaxlstos, anfiboLitos e quartzito micáceo ( se

vi i i

qllência superlor),

A assembléia mineralógica prêsente no conjunto de ro
chas de Bandarrâ reflete condíções metamórficas compatÍveis com
a fácies almandina-anfiboli to .
A anãlise Íntegrada dos elementos estruturais nos con
duz a admit,ir a geração de dobras em provaveJ-mente duas oportu
nidades, as quais no sentido de TURNER & WEISS (1963) correspon
derfam as dobras longitudinais e oblíquas,

o protominério cons
tam jacobsita, hausmannita, bixbyita, hematita, carbonato con
tendo manganês, alleganita, espessartita, tefroÍta e outros si
licatos manEanesífer:os.
Pelo estudo das reLações textur:ais foi possÍvel dis
Èinguir duas fases de formação de hematita e hausmanníta, en
quanto os demais mÌnerais revelaram apenas uma.
Ðo elenco de mineraís que formam

mÍnêrio de mangan6s de Bandarra pode ser classifíca
do em dois grupos principais: a) minério lenticular (primário ou
secundärio); b) minério rolado (secundår'io) . Sua dlstribuição
ocorre em lentes-camadas na formação ferrifera e, em superfÍcíe,
na f orma d.e " granzon " .
O

A atrÍbuíção de uma hipótese singenética ou epígenóti
ca para o cobre nativo presente no protomínêrio de Bandarra não
ë possível diante do estágio atuaf de conhecimentos"

l.

TNTR0DUçÃ0

Durante os úl_timos anos tem sido acumulado grande núme
ro de da<los referentes ä mineralogia e â gênese dos dlferentes
tlpos de depðsitos de manganês. O crescente emprego de técnicas
modernas, propulsoras das novas invest,igacões geoqufmÍcas, aliadas a novos dados experimentais obÈídos pela termodJ-nâmica, prin
c.tpalment,e no que tange ao equilÍbrio ffsico-quÍmico sob condições de baixa pressão e temperatura, tornou possÍveJ. o esclareci
mento de muitas dúvidas relaÈ,1vas ao comport.amento dos mÌnerais
de manganês formados em condições de superfÍcie. O grande passo
na distinção d.esses óxidos foi dado sem dúvj.da alguma com ad,vento do raÍo-X a partir de 1954, antes do que, as determinações po
dem ser tomadas como imprecisas , I.IEWET,I , J.97 2.

Alguns autores tem procurado estabelecer a fácies sedÍ
mentar origlnal a partir do reconhecimento de assembÌéias mlnerais metamõrficas, bem como cle assocÍações mineraLõgicas estáveis em det,erminadas condições d.e temÞeratura e pressão. O estudo <le formações recentes de manganês (nõdu.los) depositadas no
assoal.ho oceânj.co, tem contribuÍdo na elucicJ.ação do ambj_ente de*
posicional de alguns metais que estão associados ao manganês,
Mesmo contando com o crescente refj-namento da geoquÍmi
ca e da termodinâmica aplicadas às associaçöes mineraÍs, alguns
problemas entretanto permanecem pendentesr pois o número de variáveis atuantes nos processos naburais, nem sempre podem ser re
produzidos em laboratõrl,o" No que tange å fonte original do manganês, o processo de transporte e o mecanismo de separação de ou
tros elementos durante o reginie fjedlmentar, part j_cularmcìnte do
ferro, const.ituem aindtr questões passÍveis a screm resolvidas"Se_
gundo HEWETT n 1966, os depõsitos de manganôs est,ão localizados
em perÍodos geocronol6gicos clefinidos, em áreas com¡>aratj,vamente
limitadas, concentrados em f orrnações de jaspilitos e gonclj.tos
de idade Pré-Cambriana, que não se tepetem no Fanerozõico"

2

A presença cle um depósito cìe manganês com associação
Ìnvu1q¡ar, localizado na região Ce Urandi-LicÍnio de A1meidarBA, (les
pertou ainda mais o interesse em conduz j-r os estudos gen6ticos
suscitados pelo mesmo. troram elaborados mapas geológicos da ár:ea
e do depósito, incJ-uindo perfis geológicos dos poços' foca.Lizando
seus aspectos estrì:turais, petl:ográficos, mineralógicos e qenõti
cos, bem como sua avaliação em termos de minério rolado e lenti-

cular.
Durante o desenvoLvimento cto presente trabal-ho, o autor esteve durante três oportunj.dades na região, eÌn feverefro
(L975) , julho (1975) , fevereiro (I976) totalizando cerca de 50
'
dias de permanôncia em campo.

A faLta <le um mapa geolõqi.co regional , voltado para o
esclarecimento tectônico da região, dlficultou sobremanefra o en
tendimento do quadro estrutural idealizado para a área, recorren
do-se para isso à lnterpretação de fotografias aéreas (escala de
1:57"000 aproxima<lamente ) gue abrangem o dep6sito.

2.

TRABALHOS ANTTRIORES

A descoberta dos primeiros afloramentos de
manganês
nas ì-mediações de Urandi e Licínio de AlmeÍda é relatada no ff
nal da década de quarenta (por volta de 1948) , decorrente d.os
trabal-hos de construção da Estrada de Ferro Leste da Bahia, li
gando Salvador a Belo Horizonte. pouco interesse foi despertado
inicialmente nas Cômpanhias de Mineração, pois se acreditava na
que.ta 6poca, que os depõsitos fossem apenas concentrações resi
duais secundárias, provenient-es da alteração de filitos e
xis
tos manganesiferos. contudo, a exaustão dos depósitos de manga
nês sÍtuados na região do QuadriLãtero FerrÍfero, j un tamente com
a crescente demanda deste bem mineral pelo mercado consu¡nidor,
conduziram a partir de 1955, aos primeiros trabalhos de prospec
ção geológica destj-nados à delimitação de novas áreas e a inten
sificação das pesquisas naquelas anteriormente conhecidas.
KEGEL (1956)

considera os depósitos da região de Uran
di, como sendo do tipo residuaL, contendo al-gumas vezes camadas
de minério concordantes, em posição geotôgica similar aos depó
sitos encontrados na. Serra da Jacobina.
KING (1956) menciona para as vizinhanças de

Jacarací

a exÍstência dos ciclos de erosão representados pelas sup€r
fícies Su.I-Americana e Velhas (Terciário antigo e inferior).
(BA),

et aL. (1960) estudando amostras de todorokita
de vários países, se referem ã identificação deste mineral pro
veniente dos depósitos r1e manganês da região de Urandi,
geólogo
ABRIU (1962) baseado nas informâções do
Flernrning, refere-se aos depósitos de manganês a leste do Espinha
ço, encÕntrados em formação <1e quartzitos, fj.litos e xistosn des
crÌtos como minério LenÈicul-ar de alto teor,que se prolongam por
poucos metros em profundidade, apresentando-se na superfÍcie em
forma de blocos soltos.
FRoNDEL
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(1961 e 1965) menciona uma faixa de filitos,
quartzitos e i tabi ri t,os , pertencente s ã série de Minas, com uma
extensão e largura consideráveÍs, estendendo-se desde Urandi e
GUIMARÃES

passand.o através d.e Jacaraci até Brejinho das Ametistas.
as concreções de manganês (psilomel-ana e
cem nos filitos

Apare

pirolu
sita) que constituem os depósitos secundãrios, sugerindo que o
minério tenha se formad.o pela dissolução e precipitação de óxido
de manganês cont-ido em minerais de filit.o clori to-hematí tico.
de
CAMPBELL & DA coSTA (1965) descrevem numa secção
bem
LicÍnio de Almeida a Urandi - na subida da serra - filitos
xistosos com forte mergulho (quase verticais), que passam a
quartzitos com intercalações de xisEos esverdeados, com direção
aproximad.amente N-S, Ao se iniciar a descida da serra' aparecem
afloramentos de quartzitos micáceos, semelhantes ao da Série de
Minas. Nas fafdas da serra, surgem as primeiras exposições de
gnaisses e granitos-gnaì-sses, que predominam na região de Urandi,
Espinosa e Mont.e Azul .Referem-se aos depósitos de manganês da re
gião de Lícínio de Almeida, como oríginados por enriquecimento
superficial de sedimentos manganesÍferos.
RIBEIRO FILHO (1966) reporta a identificação de um mi
neral de manganês magnético (jacobsíta), provenÍente da região
de Licínio de Almedia, BA, das iazidas de Barnabé e Feixe de Vq
ra, que pela vez primeira foi descrito em minério de manganês do
Brasi

L,

RIBEIRO FILI{O & VALARELLI (1966) apresentam resultados
anålises por difração de raios-X em rodonita e espessartita

de
procedentes da jazida Barreíro dos

Campos.

ffLHO & ELLERT (1967) utilizando-se da presen
ça de jacobsit"a no protomínérior executaram o levanÈamento magne
t.ométrico da jazida de Barnabé com pleno êxito.
RIBEIRO

preLiminar <la Cordilhei
ra do Espinhaço, abrangendo a região cenl-ral de Minas Gerais des
de a altura de Itabiraaté o extrenro norte deste Estado, adentrando pe
PFLUG (1967)

apresenta

um mapa

5

1o sudoeste da Bahia até pouco acima de urandÍ, d.escrevendo a
norte e a noroeste desta cidade, gnaisses da Série Pré-Minas e
quartzi.tos da Série Minas.
RIIIEIRO FILËlo (1968) foi o primeiro a estudar com sufi
ciente detalhe os depðsit,os manganesÍferos da região de l,icÍnio
de Almeida e Urandi, estabelecendo a gênese das jazÍdas de manga
nês de Barnak¡ê, Pedra Preta e Barreiro dos Campos' juntamente ccrn
um mapa geolögíco regíonal que abrange a região acima referida.
¿¿ a'l'., 1969, apresentam uma sÍntese da evolução
São
geológica cla região mineíro-bahiana a leste da Bacia do
PI¡LUG

'
Francisco, acompanhada de mapa geotectônico e de distribuição
de fåcies do Geoss incl inal Minas , considerando que as princi.pais
jazidas de manganês pertencem a zona do miogeos s inclinal interno,
ou sejan na zona de transição para condições eugeossínclinais.
(1969) revela a presença de cobre nativo
na localidade de Bandarra (BA) , associaclo com óxidos de manganês
do grupo alfa MnO, e -jacobsita,
RIBEIRO FILHO

(I973) apresenta resultados de treze ang
lises por difração de raios-X em amostras contendo jacobsitas de
com
vãrios depósitos do distrito de Ur.andi (BA) | comparando-as
resultad.os ok¡tidos em jacobsit.as de diversas localidades do mun
RIBEIRo EILHO

do"

& SZIKSZAY (1.973) apresentam o resultado
da distribuição dos elementos traços em sete amostras de minério
de manganês de Urandi, Bahia, juntamente com guarenta outras de
Lafaiete (MG), Urucum (l"lT ) e Serra d.o Navio (AP) '
RTtsEIRO FILHO

(BA),

R]BEIRO FILHO (1"976) considera o depósíto de Bandarra
como origj-nado a partir de sedimentos contendo Mnn Fe, sí

lica, carbonatÕ e col:re, que durante o metamoxfismo conduziu ã
formação de um protominério lenticular contendo tefroiEa, aJ-lega
nita, carbonato, jacobsita e cobre naËivo'

3.
3.1

METODOLOGIA

MAPEA},IENTO

o autor coligiu inícialmente a documentação báslca ne
cessåria para o Levangamento de campo, utilizando-se de fotogra
fias aéreas na escal.a de 1:57.000 aproximadamente, e mapa plano-altimétrico na escala de I:5.000, colocados à disposição peJ-a
CÕmpanhia rle Mineração Urandi S,A. A carta geológica, na escala
l:2.500, foi baseada em mapa planimêtrico executado por topógra
fo da companhia para l-ocação de poços.
o procedÍmento de campo foi conduzido de forma a obLer-se um maior número de dados referentes à geologia da área, com
desenvolvinren to de perfis geológicos' sempre que possÍvel, olîto
gonais às estruturas, procurando-se na medida das possibilidades
de acesso, execuùar caÍìinhamentos que resultassent numa maior den
sidade de pontos por årea"
As observações cle campo vis¿Lram a definição dos tipos
Iitotôgicos, suas extensões dentro dos l.imites da årea, suas re
lações estruturais, bem como a coleta de dados reJ-ativos ãs fei
ções planares e lineares que integram o mapa apresentado anexo.

3.2.

AMOSTIìAGEM DO MINÉRIO

A amostrngem de rninério no depósito foj. conduzida pa
ra fins cle anäIises quÍmicas e seções polidas. No primeiro caso'
executou-se amostragem ent canal obedecenclo critérios descritos em
fo¡:ma
MCKTNSTRY (1970)" No segundo, a coleta foj. efetuada de
pontual , procurando-se, na me<lida do poss.ivel' amostrar uma fiaior
gama <le varíedades texturais em diferentes nívels do depósit-o"

3.3.

ESTUDO ÕPTICO

o estudo óptico das seções pofidas foi conduzido em
microscópio cle luz refletida da Reichert, envolvendo descrição e
reconhecimento (identificação) de minerais por propriedades tais
como: anisotropia, bfrre fle ctânci a, cor, textura, estrutura
e
suas relações no tocante as fases de formação.
Na montagem das seções polidas, foi empregado resina
poly1ite a fri.o"
Os minerais transparentes das lâminas delgadas de ro
cha e de minério foram estudados em microscópio de l"uz transmi
tida da Zeiss, constand.o de ídentificação ópt.ica, descrição mí
neralógica e textural, bem como da ctassificacão de cada rocha
em particular "
A composíção mc¡dal dos anfibolitos foi determinada
Ia contagem de um númerr: de pontos na l-âmina nunca infer1or
500, aplicando-se o m6todo descrito em CHAYES (f949).

3.4.

pe
a

DIF]ìAÇÃO DE RAIOS-X

As anålíses de raios-X pelo mêbodo do pó foram condq
zidas em câmara Debye-Scherrer de 114,6 mm, com radiacões CuK
o (1 = 1,5405) e CrI( c, (I = 2.2896) "
Para leitura dos filmes foí empregado urn leitor do ti
po Norelco, cuja precisão ó dr¿ 0,05o, Em seguid.a, com auxílio
do fichário ASTM (X-ray powder dat.a file, 1965), procedeu'-se ãs
determinações dos minc rai s .

A separação das amostras foi efetuada diretanente nas
seções pol-idas, através do rnj.croscópio de l.nz ref letíd-¿¡., r:tilí
zando-se para isso, urn estilete manua.l com tamanho adequado"

os difratogramas foram obtidos em aparelho marca Nore1
co - típo vertical - com tubo de cobre e f i.ltro de nÍquel, re99
lado para as condições de 35 Krv e 15 mAi sempre que a quantida
de de amostra disponível- fosse suficiente.

3.

s.

ANÃLrSËS

QTJfN,TICAS

As anál-íses quÍmica.s, por via úmida, foram conduzidas
no faboratório da companhia dê
pelo méÈodo convencional,
Þlineração Urandí S.4., sediado em Licínio de Al-meida, BA e pela
Puriquima Análise e Beneficiamento de São Paulo.
As análises por fluorescência de raios-X foram executa
e.l-enentos
das em aparelho marca "Phil-ips", incluindo tanto os
maiores e menores como os el-ementos traços, perfazendo um total
cle quatorze el-ementos analisados por amostra do protominério.

material suk¡metido às análises por fluorescência de
"meshes"
raios:--X sofreu britagem e pulverizacão abaixo de 100
O

(0, 149

mm) .

3. 6 .

FOTOMICROGRATIIAS

As fotomicrografi as que ilustram o trabalho foram ob
tidas em microscópio "ultraphot II" da zeiss, no qual as fotos
são tiradas com chapas rÍgidas de 9 x 12 cm"

4.

GEOLOGIA REGIONAL

A ärea objeto de nossos trabalhos se enconÈra na extl:e
midade sul da região levantada geologicamente Por RIBRIRO FTLI{O
por
(1968) no sudoesLe da Bahia (Figura 1) ' balisada ao norte
Brejinho das Àrnetistas e se estende atê pouco a sul de Urandi,já
na zona limÍtrofe dos Estados da Bahia com Minas Gerais'
Em virtude da escassez de trabalhos que se referem å
região" particularmente no tocante a mapeamento geoLógi'co regÍonal , far-se*á, em seguida, uma compilação dos trabalhos efetua
dos pelo autor acima referido, o qual apresenta um mapa 9eo1ó9i
co da região de Urandi na escala de 1:100.000, com estabeleci
mento da seqtlência estratigráfi.ca regional e descricão petr:ográ
data
fica das unidades titológicas corresponden te s , incluindo
ções radiométricas pelo rnétodo potás s io- argônio.
A região estudada por RIBEIRO F]LHO faz parte da exten
sa unidade geográfica denominada em 1822 por WILHE].M von ESGIWE@
de Serra do Espinhaço (DERBY, 1906), e que representa uma faixa
de metassedimentos com direção aproxímadamente N-S, prolongando-se desde o elradrilátero Ferrífero no Estado de Minas Gerais 'con
ocllf
tinuando para norte onde adentra o Estado da Bahia' indo
tar-se sob os sedimentos Paleozóicos da sinéclise do ParnaÍba"
A região focalj.zada nesta síntese pertence aÔ sistema
de drenagem de rios que compõem à Bacia do são Francisco, limita
de
da a leste pela cordilheira do Espinhaço como seu divisor
água, e por rios menores que väo desaguar diretamente no Atlânt-i
co. As altitudes variam entre 600-900 metros para o domínio do
planalto, atíngindo cotas mais elevadas que alcançam valores em
torno de 1.100 metros -.nas serranias da Çordilheira - que local
men te é conhecida como Serra das Al-mas'
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4.1.

ESTRATIGRAFIA

Ë

PETROGRAITIA

RIBEIRo FILHo' distingue duas seqllêncìas de rochas pré-ca¡nbrianas corre I acionãvei s por al-gulìs auÈores - GUIMARÃES (19611965); CAMPRELL & DA CoSTA (l-965); PFI,UG (1967) ; SHoBBENHAUS &
RENGER (1969) - ãs Séries Minas e Pré-Minas'

constituÍda por gnais
ses, gnaisses-granÍticos, anfibolitos, quartzitos hematÍtícos e
rochas carbonáticas' que refletem metamorfismo de alto grau' ê
sobreposLa por uma seq{lência superior em que predominam quartzi
e
tos com intercalações de filitos, xistos verdes, anfibolitos
meta conglomerados com gïau de metamorfismo que em conjunto col:
respondem a fácies dos xistos verdes' A Tabela 1, mostra a sub
dívisão efetuada Pelo auÈor.
Do Ponto de vista petrogrãfico' os gnaisses (tipo fita
do) são formados por microclina, albita, qvarl-zo, biotita e epi
doto como constituintes essencíais, aparecendo apatita, magnetl
ta, allanita e titanita como componentes acessórios ' Nas pol
com
ções granitizadas, desaparece o bandeamenLo e a xistosidade'
decréscimo na porcentagem de quartzo e enriquecimento em oli'go
clásio, epídoto e allanÍta. A rocha <lenominada gnaisse-graníti
co, inclui al"ém dos minerais acima refer'idos, muscovita e gT:ana
da. Em alguns afloramentos, e1-a adquire gradualmente composLção
granodiorítica por enriquecimento em albita'
osanfibo]-j"toscontidosnaseqllônciaínferior,possueû1
muitas semelhanças entre si, senclo constituÍdos de hornblenda,
albita, quartzo e subordinadamente de !itanita' biotita' apatj ta
e magnetita. São mencionados anfibol itos do r:io do Salt-o' Baq
reiro élos Campos e Barnabé, aparecendo este ültim<¡ corno Lllc¿ti
A primeira seqllência e inferior,

xante do depósito de manganês contendo jacobsita"

Na seqtlência superj or, ê descrito apenas um anf ikrolito
encontrado num afloramento ao longo da E"F"L.B., entle urancli e
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LicÍnio de Almeida, na altura do Km 779. Esta rocha foi descri
ta como constituída de hornblendä, biotita, clörita, epidoto e
ti tani ba .
Os anfibolitos contidos nas rluas seqtlências estão en
caixados concord.antemente nos ntct'-asseclímentos, sugerindo segundo
o autor serem para-anfibol i tos . Em Barreiro dos Camposr eles
são encontrados em cÕntato com mármores, o que indica possivel
mente sua proveniência a partir de dolomitos impuros.

os xistos são mais freqtlentes na seqllência superior,
formando pacotes espessos que abrangem extensa área, dominando
xistos verdes, sericita xistos, grafita xistos e granada xistos.
os xistos, são mais
expressivos na seq{lência superior, onde constituem pacotes de
grande espessura, caracterizados petrografi camente pela presença
de quartzo com porcentagens variáveis de minerais micáceos. Ta.i s;
partes
rochas são responsáveis pela sustentação do relevo nas
mais altas d.a Serra das A1mas.
os metaconglomerados encontram-se na seq{lêncía supg
rior em forma de lentes que se alternam repetidas vezes entre
filitos, xistos e quartzitos. Sua matriz é xistosa, com seixos
de quartzito e quartzo Leitoso, geralmente arredond,ados, com
diâmetro varíável de milÍmetros atê 20 centímetros"
Os

quartzitos

d.o mesmo modo, como

4.2,

GEOCRONOLOGIA

sels
2, os resultados de
datações geocronológicas obtidas pelo método potás s io- argônio em
biotita e hornblenda' que revelaram valores entre 519 + 15 m.4.,
a 79I ! 25 m.a., sendo este ú1tino em rocha total.
São apresentados na Tabela

FILHo, compara estes valores com aqueles
obtidos por TAVoRA et d|.,L967 na região central da Bahla, bem
como em CORDANI et aL., 1968 e, concorda com os autores que os
RIBEIRO

TABEI,A
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dados são ainda insuficientes para estabelecer conclusões plena
mente definidas. Todavia, considera que tais valores, acima men
cionados, tanto podem corresponder a um ciclo orogenético corre
l-acionável ao metamorfismo que afeÈou os metassedimentos do Gru
po Minas, como podem equivaler ao re j uvenescimento de rochas do
craton do São Francisco.

5.
5.

1

GEOLOGIA LOCAL

.

CENERALlDADËS

A escolha do depósito em apreço foÍ suscitada em virLu
de da ocorrência "sui generis", na região, de cobre associado com
do
manganês em formação ferrÍfera, bem como pèIa farniliaridade
Professor Doutor Evaristo Ribeiro Filho (orientador) sobre o dis_
trito manganesÍfero de Licínio de Almeida-Urandi , part icularmente
das jazidas de manganês de Pedra Preta, Barnabé e Barreiro dos
campos, nas quais o referido Professor d.esenvo]r¡eu seus trabalhos
para sua Tese d.e Livre-Docência e tem dailo prosseguimento, co4
forme outros trabalhos publicados.
As duas únicas referências sobre o depósito de Bandar
ra foram efetuadas por este mesmo autor (1969 e 1976) sobre a
de
presença de minerais de cobre cont,idos na lente de minério
manganês daquele dep6s ito.
os primeiros trabalhos de pesquisa nesta área foram efe
tuados para cobre, mas como os resultados se mostraram inexpres
sívos logo na fase inicial de prospecção geoquÍmi ca, abandonaram-se as investigações para tal- finalidade. Numa segunda etapa,
por volta de I973, as pesquísas foram efetuadas para manganêsnle
pg
vand.o-se os trabal"hos até sua fase finaL, com abertura dos
ços.

descritos pelo autor do presente trabalho cerca
de oltenta poços de pesquisa previamente desenvofvidos pela Mine
ração Urandi S/A, atual detentora das Principais jazidas de man
ganês na região, totalizanilo cerca de vinte pequenos depósitos,
os quals se encontram distribuÍdos nas vizínhanças das cidades
de Licínio de Almeida, UrandÍr Jacaraci, Brejinho das Ametistas
e Tauape.
Foram

t6

5.2,

LOCALIZAÇÃO

E

ACESSO

A

BANDARRA

O depósito de Bandarïa está l-ocalizado no extremo sg
doeste do EsÈado da Bahia, na localidade de nome homônl-mo, Pró
ximo da zona li.mÍtrofe com Mj.nas Gerais, Município de Jacaraci,
possuindo como coordenadas geográficas os paralelos 140 48' 37"
e 14o 50' 36" de ratitude sul e os meridianos 42o 3L' 06" e 42o
32t 2'7" de longitude oeste a partir de Greenv'rích, conforme indi

cado no mapa anexo (Figura I).

ã ãrea se faz em parte por estrada de terra-principal , que liga Licínio de Almeida (a norte) a Jacaraci (a
sudeste), trafegável- regul-armente apenas na esLação seca, perfa
O äcesso

zendo um percurso com cerca ¿le 20 Km de extensão'
da
A região é servida pela Estrada de Ferro Leste
Bahia, que liga salvador a Belo Horizonte, passando por Bruma
do, Caculé e LicÍnio de Almeida na Estação Ferroviãria Engenhei
ro Omar, seguindo dalí para Urandi, Espinosa e Montes Claros' Es
da
tradas de rodagem também ligam Liclnio de Almeida a Vitória
Conquista, na tsahÍa' e a Montes claros em Minas Gerais'

5.3.

ASPI]CTOS GEOGRAFICOS

E

GEOMORFOLÕGICOS

A área focalizada neste trabalho faz parte do sistema
orográfico da Cordilheira do Espinhaço - localmenÈe conhecido co
do
mo Serra das Ahnas - divisor de água da bacia hidrográfica
São Francisco que lhe fica a oeste, e dos rios que drenam a rggião a leste fluindo para o Atlântico.
apre s ent a
A topogïafia nas vizinhanças de Bandarra
dois comparti-mentos geomorfológicos distintos' A região do Pla
nalto constítui o primeiro, estendendo-se para leste com altitq
des médias encerrad.as na fórmula 800 + 50 metros. A erosão mode
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lou este plânal.to de maneíra bastante uniforme, surgfndo escas
samente, aqui e acolá, elevações mormente alongadas, const.iEuÍdas
na maioria das vezes de quartziÈos qlte são mais resistentes ap
processo erosivo. O segundo compartimento geomorfológico, e19
va-se acerca de 1".000-1.100 metros ao Ìongo das serranias do Es
c'le
pinhaço, apresentatrclo seus cimos nivel-ados pela superf icíe
erosão Suf Americana de idade Terciária antiga (KING, L956)' sus
Ii
tentados pelas cristas de quartzj.tos que se sobressaem nas
nhas de cumeadas.

As altitudes verificadas em Bandarra apresentam va19
res médios de cotas compreendidos entre o mÍnimo de 850 mefr:os
e o mãximo de l-.000 metl:os, estando este último valor concord¿ìrì
te com aqueles atribuídos para superfÍcie de aplainamento das
cristas da Serra do llspinhaço, a qu¿ÌI KING (1956) denomj.nou su
perfÍcie Sul Americana. Os valores de cotas mÍnimos , provavelmen
te corïespondem à ampla superfície do ciclo Vel.has (Terciário irl
ferior), que nos arredores de Jacaraci, segundo KING (1956) reg
tïinge a vales que avançam em direção ao dfvisor de água da Cor
dilheira, que nesta região, ê truncado abruptamente peJ"a chapa
da Sul Americana "
Destacam-se amplamente na topografia da ärea mapeada,
sustentadas
formas de rel-evo alo t-i.po "hog-backs " ou " cuestas " ,
por quartzitos e fc¡rmação ferrífera que capeiam estraÈos Iitológicos menos resistentes ä erosão. Assim 6 que a formação ferrifg
ra, poïtadora do depósit-o de manganês, constituÍ-se no exemplo
mais notãvel das formas de rel-evo mencionadas aci.ma"
o sistema de drenagem da região pertence ã zona de j.'
fluência da l¡acia hidrográfica do rio das Contas - a monbante *
aparecendo como os p::imeiros aport"es fluviais captatlos em suas
ó
cabeceiras" O rio c1o Paiol que contorna ¿r área noroeste,
aftuente direito do rio Antônio, o qual segue seu leito até ga
nhar finalrnente o coletor de água principat da região'
Dentro dos limites de ãrea abrangì.dos pelo mapeamento'

t9.

a hidrografÍa acha-se representada pelo rio Bandarra, de caráter
obseqllente, tendo em vista a dì_reção oposta do seu curso em rel.a
ção ao mergulho das camadas, escavando um vale cent.ral bastante
profundo que na porção nordeste da área, já próximo da confluên
cia com o rio do Paiol, afcançou seu nível de base local_, confor
me revelam as formas anastomosadas e os arnplos depósì-tos aluvio
nares que se espraiam a1ém de seu leito. A montante do seu cul
so, observam-se corredeiras, e seu leito assume a forma de rlo
encaixado.

A drenagem secundåria está representada, em sua margem
esquerda, peJ-os córregos intermitentes do Tapicuru e Taquari, de
carãter subseqllente, retilíneos e encachoeirad.os , alcançando o
rio Bändarra, em ângulos por volta de 90o.
base na análise integrada dos elementos acfma ex
postos, dentro da área estudada, atribuimos urn estágio
mad.uro
para o rio Bandarra, e juvenil para seus tributários.
Com

O ctima da região é tropical quente de seca méa:-a leel
VÃo, 1966), com temperatu!:as de 27o (méaia das máximas) e
160
(mé¿ia das mÍnimas), proporcionando uma temperatura média anuaf

torno de 23o (SERRA, 1955), A precipitação anual na área de
Jacaraci e Licinio de Almeida é de 650-t.O00mm, caracteri z and.o-se
por um perÍodo chuvoso e guente de novembro a março e outro pe
ríodo seco e frio de maio a outubro.
em

A vegetação encontra-se representada por três
tipos
principais: os Campos Gerais nas zonas de maiores al_titudes, com
vegetação rasteira e arbustos d.iversos; os Cerrados com repre
sentantes de porte mêAio (Z-g metros) nas zonas intermediárias
e encostas onde se verifica maior circulação de água; as Matas
de Galeria (localmente conhecída como mata cipó) com porte geral
mente superior a 5 metros, aparecem com freqtlôncia ao longo de
vales de rios intermitentes e perenes.

veis

O manto de intemperismo atínge profundidades consÌderå
nas áreas em que os micaxistos estão presentes, limitando

20

os afloramentos em sua maior parte ao longo dos rios e vales. As
rochas ultrabãsicas foram poupadas pelo i-ntemperismo somente nas
proximídades do quartzito mícáceo, o qual as protegeu
atravês
de seu capeamento.

5.4.

DISTRIBUIçÃ0 DAS IJNIDADtjS r,rTOLÕGTCAS Ë ESTRAI'rcRÃFICAS

A aÍìálise do mapa geológico anexo (Figura 2) , revela a
presença de um term<¡ Iitológico predominante, representado por
micaxistos, que abrange a maior parte da área focalizada (cerca
de 803 da área toÈa1) . Nas porções mais inferiores dos micaxis
tos, a noroeste, e ao longo do rio Bandarra, afloram rochas com
aparências de gnaisses, conforme teremos oportunidade de discu
tir mais adiante no capítulo atinenÈe à petrografia.

oriental do mesmo mapa, a norte e a suL, apa
recem os anfibolitos, constítuindo juntamente com os quartzitos,
as unidades litológicas menos expressivas da área (cerca de l0z
da área total) . A formação ferrífera abrange a porção meridio
nal, a oeste, respondendo por
menos de I03 da área mapêa
Na porção

da.

superficiais representados por colúvios ou
ainda tálus, com blocos de dimensões centimétricas até decam6tri
cas, constituidos de quartzitos, dispõem-se no domínio centro-.
-leste do mapa geológico. os sedimentos corr.ef ativos aos a1g
viões, dispõem-se à jusante da d.renagem principal-, conforme pode
ser observado no mapa geológico anexo.
Os depósitos

A delimì.tação em campo das unidades 1iÈológicas acima
de
mencionad.as, incluindo cartografia das mesmas na escala
I:5.000 e a interpretação de fotografias aéreas da região na es
cala de 1:57.000 aproximadamente , permitiu-nos considerar, ao me
nos tentativamente, uma seq{lência de empithamento dessas unlda
des para o depósito de Bandarra na segr.rinte ordem: l- ) Seqllêncía
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basal; 2) Seqttência intermediåria; 3) Seql-têncía superior" Ressa.l
te-se gue esta subdivisão é desprovida do propósito de separar
unidades estratigráficas diferentes, mas apenas, estabelecer uma
seql-tência para me lhor: vlsualização do conjunto. A superposicão
de urn quadro estrutural complì.cado, conforme evidencj.a a presen
ça de dobras associadas possivelmente a falhas do tipo inversa,
impossibilíta de certo modo o estabelecimento da sucessão estra
tigråfica origin.rl .
A seqllência basal é constituída quase gue essencialmen
te por micaxistos que aprescntam gr.rdações na sua porção mais in
ferj.or para gnai.sses, conforme constatou-se em vários afloramen
tos localizados às margens do rio Bandarra. Em sua porção maj s
de
superior, jå próxima ao topo, intercalam-se finas camadas
quartzitos algo bandeado e micaxistos impregnados de manganes,
à
que ocorïèm com maior freq{lência na porção sudeste da área,
montante do rio Taquari.. A espessura dessa seqtlência em Bandar
ra, alcança cerca de 500 metros, devendo representar, entretanto,
um valor aparente devido a superposição de dobras e falhas.
A seqllência intermediária encontra-se representada pe
1a formação ferrifera, a qual aparece em dois nÍveis diferentes,
podendo ser tanto devido a uma repetição normal ocorrida duran
Èe a sedimentação ou i,mposta por dobramento ou falhamento. Sua
espessura 6 bastante modesua, não devendo ultrapassar a valores
da ordem de 5-6 metros, embora no perfil geológico apareça oom
espessura ligeiramente superior.
repousa
Sobrepondo-se às duas seqllências anteriores,
uma seq{.lência superior apresentando, no seu terço inferíor, mica
xistos, encimados por anfibolitos na porcão mêdia da seqllência e,
finalmente na sua porção mais superior, aparecem quartzitos mi
cäceos e micaxistos (Foto I) .
Nas brês unidades acima referidas, os contatos J"itolö
gicos apresentam*se sempre definidos, concordantes ' sem grada
ções entre uma e outra. Continuidade lateral está presente em
todas as 1ítologias mencionadas , embo ra os afLoramentos de anfi
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bolitos e quartzitos, não possuam continuídade fÍsica no terreno.
Para o nivel da formação ferrifera que contém o depósito de man
ganês de tsandârra, foi veríficado contj.nuidade em campo' porém
não repr:esentável na escal-a d,o mapeamento executado.

os anfibolitos contidos na parte média da seq{lência su
perior, são concordanteFi com as unidades situadas acima e abaixo,
alcançando uma espessura por volta de 130 metros. Na base des
se anfibolito ou seja no contato com a unidade subjacente raparece, localmente, uma zona de alguns poucos metros de espessura'
constítuÍda de quarLzo com aparência leib.ôsa, concordante com a
seqtlência estratigráfica, como um eventual produto de remobil-l
zação ocorrÍdo durante o metâmorfismo.

¿J

5.

5.

PITROGRAFTA

Na análise e descrições petrográficas foram engtobadas
as rochas pertencentes ã seql-lência basal e superior, uma vez que
aprèsentam semelhanças mineralógicas verificadas ao microscópio.
Desse modo, são descritos os micaxistos superiores em conjuntÒ
suas
com os micaxistos inferiores e gnaisses que aparecem nas
porções basais.

qlrartzitos e os anfibolitos contidos na seqtlência
superior, são descritos separadamente' enquanto a formação fer:rí
fera será discutÍda no capÍtulo referente à geologia econômica.
Os

5.

5

,1. Micaxi

s

to

s

Os micaxistos são rochas de granulacão grosseira, ten
do seus componentes mineralógicos visÍveis megascopj.camen Èe em
certos casos, e lhe conferem quando não intemperizados, tonali
dades quase sempre claras, variando na maior parte delas em tor
no de um cinza esbranquiçado. As anostras não poupadas pelo in

temperismo, principalmente nquelas mais próximas da superfÏcle
e com predomÍ.nío de minerais micáceos, aparecem em cores normal
mente marrom-avermelhado.

A estrutura foliada universalmente reconhecÍvel nesse
tipo de rocha, é em alguns casos pouco proeminente nas amostras
macroscópicas, sem contudo dej.xar de exist.ir. As amostras prg
tr ans i
cedentes das porções mais inferj-ores ' que representam
ções para gnaisses I mostram claramente isso.
A idenhÍficação microscópÍca, evidencj"ou como consti
tuintes essenciais, quartzo e micas (biotita, sericita e clorí.
ta) em todas elas, e como acessórios comuns - turmalina, apatita,
epídoto (zoisita e clinozoisita) e mais raramente - zírcão I tita
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nita, rutilo e cal-cÍta. os mÍnerais opacos estão igualmente pre
sentes em todas elas. 1A microcl-ina e o plagioclásio foram detec
sem constÍtuir-se, entretanto, em quan
tados em algumas amostias
l;
tidades significativas 'como no caso dos gnaisses.
A textura dessas rochas ê quase sempre lepÍdoblástica,
orientada, conforme refletem a disposlção paralela a sub-parale
l-a de minerais micâceos com o quartzo (Fotomicrografia 1) . Estes
minerais formam teitos regularmente hornogêneos ' com alternância
distinta, gue aparecem em alguns domÍnios contorcidos' corrug-a
dos, e atê mesmo com microdobras bem pronunciadas.
As bandas de quartzo quando representadas por i.ndiví
duos que se repetem apenas na direção da xistosidade, tendetn a
ser inequigranulares , em grãos subeuhedrais, com contornos polj.
gonais bem definidos, possuindo orientação segundo a superfÍcie
planar acima mencionada (Fotomicrogra fia 1).
A presença de bandas mais expresslvas, normalmente nas
amostras contendo quantidades relativas mais elevadas de quartzo
qual
em relação às micas, revela textura do tlpo denteadar na
os grãos de quartzo justapõem-se de forma imbrícáda, em contor
nos sinuosos e reentrantes com tendência a grãos anedrals e ine
'
quigranulares.
O quartzo conticìo nessas rochas é sempre lÍmpido, com
pronunciadas algumas vezes extíncão onduLante e não ra

fraturas
'
ro com sinal óptico biaxíal" rnclusões mifimét,rícas a submili
métricas são freqllentes, incluindo turmal-ina, mica e apatita co
mo as mais comuns.

Os cristals de biotita,

quando não transformados, aprg

sentam cor marrom escura' fortemente pleocróicos,

distribuÍdos
em orientações com caracterÍsticas ópticas e morfolðgicas díf.erentes num primeiro caso, as palhetas de biotita acompanham a
xistosidade, enquanto que num segund.o,elas são oblfquas e orto
gonais ã xistosidade, contrastand.o entre sl- caracteristicas ópti
cas distintas. Os cristais de biotita discordantes, são mais

fracamente pleocrõicos, porém, melhor formados, euhed.rais, e si
mulam tamanhos maiores.

o zircão metamÍctico está presenÈe sob a forma de in
clusões em cristais de biotita, resultando halos pleocróicos que
Ihe são caracterí s ticos .
Dentro do grupo das micasr a cl-orita e a sericita apa
A se
recem como produtos da alteração provenientes da biotita.
ricitização e a cloritização foram processos ostensivos que 'afe
taram todas essas rochas. Tais fenômenos, observam-se tanto ao
longo dos planos de clivagem da biotita, como de suas bord.as em
direção ao centro. Durante a transformação da biotJ-t,a, houve Ii
beração de ferro, o qual se concentra ao longo de planos de cLi
vagem e de fratura sob a forma de óxido de ferro e leucoxên1o.
Os mínerais acessórios representados pela âpatíta, tur
malina, zítcáo, titanita, cl-inozoisita, zoisita e mafs raramente
pelo rutilo e calcita, aparecem normalmente nos minerais essen
ciais sob a forma de incl-usões comumente de ordem submilimétrica,
Baseando-se na presenÇa e nas relações quantit,ativas
as
dos mineraís supra mencionados, foi-nos possÍvel qualificar
biotita- seri ci taseguintes rochas: sericita - quartzo - xisto,
-quartzo-xisto, seri c ita-bioti ta-quartzo- xi s to e magnetita-seri
ci ta-quartzo-xi

s

to

.

5.5,2,

Gnaisses

Os gnaisses são encontrad.os nas porções inferiores da
rio
seq{lência basal, e restringem suas exposições ao longo do
Bandarra.

o caráter gnáissico dessas rochas é f acil-mente reconhe
em amostras macroscópicas' tornando-se mais evidentes quan
do observadas em escala de afloramento" Observa-se uma predomínância ligeixamente sensível de minerais félsícos em relacäo aos

cÍvel
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minerais máficos" Destacam-se em algumas deIas, fenocristais de
feldspaÈos sob a forma de lentes, esÈírados, que alcancam até
3 centimetros ao longo do eixo maior.
Na composição mineratógica, foram reconhecidos micro

clina, plagioclåsio, quartzo e micas (bÍotita, clorita e serici
ta) como constituintes essenciais, e como acessórlos, incluem,
turmalina, epídoto (zoisita e clinozoisita) , apatita e opacos.
O aumento progressivo em microcfina nas amostras prove
nientes das porções mais inferiores d.a seqtlência ê notável, aI
cançando em algumas de1as, porcentagem que suplanta ao dos demals
minerai

s.

A textura é granob lás tl ca-lepidob lás t,ica, inequigranu
1ar, em cristais com predomínio de formas subeuhedrais, denotan
do contornos poligonais visÍveis, como na mlcroclina e no plagio
clásio.
A microclina ocorre em porfiroblastos suborientados para

lelamente, com dímensões amplamente variáveÍs, oscilando desde
0110 mm aL:e 2,0 mm como valores extremos, e 0155 mm como valores
mais comuns. Suas bordas apresentam*se algo corroÍdas, em forma
subeuhedral com tendência euhedral

.

Nos cristais de plagioclásio, formas subeuhedrais são
as mais comuns, com seus crÍstais variando desde 0120 mm
até
J-r8 mm como valores extrèmos, e valores médios sempre próxinos

de 1,2 mm. A sericitização atinge ampJ-amente os plagiocl.åsios,
restando apenas alguns núcteos que não foram transformados" O
ângulo de extinção fornecido pelas l-amelas dos cristaís de pla
gioclásio macl-ados, permite-nos caracterizá-1o como d.o tipo ande

sina

(AN 33-37)

.

quartzo ocorre em grãos com ampLa variação no tamg
nho, estendendo-se desde 0,07 mm até 1,2 mm como valores mãximos,
formas
situando seus valores médios por volta de 0,25 mm. As
são anedrais, com endentação nas bordas, e extinção ondulante em
O

guase todos

e1-es

"

A biotita, com pleocroÍ-smo marrom-escuro até pretorapa
rece na forma de palheÈas dispersas com orient,ação aparente, pal
cialmente transformada em cJ-orita.

os minerais acessórios são mais comuns sob a forma de
inclusões de ôrdem milimétrica a submilimétrica, representados
pelo epídoto (zoisita e clinozoisita), turmal-ina, apatita,
zir
cão e opacos.

5. 5.

3.

Quart

zito

A análise megascópica desta rocha, reveJ-a granulacão
média, aLgo pulverulento, em cores que predominam o cinza claro,
com tonalidades virtualmenLe escurecidas, quando em amostras gue
sofreram silicificação em condições de superfície.
De acordo com observações obtÍdas do exame microscópJ.*
co, o quartzo manifesta-se como mineral de amplo predomÍnio, per
fazendo cerca de 95? em volume da rocha totalr vindo em seguida,
a sericita como mineral constÍtuinte acessório. Menos comumente
aparecem turmafina, apatita e opaco. EsLa rocha foi qual.ificada
de quartzito sericí ti co.

Os grânulos de quartzo em formas irregul-ares , inequi gra
nulares e anedrais, exibem extinção ondulante. o contato entre
os grãos de quartzo é ocupado afgumas vezes por finas pal-hetas
dos
de sericita, que o contornam acompanhando a sínuosidade
grãos. rnclusões desta úLtiman são freqllentes, bem como aconte

ce com a turmalina e apatita.
os minerais acessórios são de dimensões submilimêtri
cas, excetuando-se a sericita que é quase sempre de ordem rnilimé
trica e simula aspectos clntílantes em superfÍcie quando obser
vada sob nicóís cruz ados ,
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5.5.4. Anfibolito
Os anf ibo.l-itos são rochas regularmente homogêneas, gtros
seiras, ostenl-am tons esverdeados em amostras quando não intempe
rizadas, que sob o exame megascópico são desprovidas de bandea
mento .

Ao microscópio revelam a presença de textura mais iomu
mente granobláseica, podendo algumas vezes tender a lepidoblásti_
ca, sem contudo, revelar orientação pronunciada d.os Íìinerais.

AnflbóIio e epÍdoto constituem em conjunto mais de B0? do volume
apq
da rocha (Tabela 3) , enquanto que o feldspato e a titanita
recem como componentes acessórios, podento conter opacos, bíoti
ta e turmalina subordinadamen te .
(num
A composição modal das amostras de anfÍboLitos
totat de nove amostras) encontra-se agrupada na Tabela 3.
Depreende-se desses valores que as variações refleti
das de uma amostra para outra são de maneira geral pequenas, o
que é tambêm revelado pela t.extura macroscópica e microscópica
das amostras colhidas em campo.
Embora tenha sido constatado dois tipos de clinoanfi
bólios, um deles é de longe o mais abundante, ocorrendo vez por
outra como único anfÍból-io em determinadas seções delgadas" os
dados ópticos permitem caracterizá-1o como hornbl enda, apresentan
do ãngulo de extinção por volta de 22o. São cristais de tamanho
consideráveL (2,0 mm), prismáticos, freqllentemenÈe geminadosf eu
hedral- subeuhedral , em prismas por vezes alongailos (até S,0 mm),
com pleocroísmo fraco (z = verde páIido, X = amarelo) ' em está
dio de transformação bem avançado para epídoto ( Fotomj.crografía
3).

outro clinoanfibéIio (da séríe cummingtoni ta- gruneri
ta ou tremoli ta- actino Ii ta) aparece escassamente em algumas das
seções del-gadas, agrupados, em crist-ai.s lamelares, euhedrais, fra
O

TABELA

3

ÀNÃ¡ISE MODAI DOS ÃNFIBOTITOS (em percentagem)
MINERAIS

A¡4OSTR.âS

345

l2
Ant rbo Ir-o

73

V6

77

6'!
78

7t

Plagi oclásio
.Eiprdoco

Ti

I7

18

18

I4

2t

I

9

?3

71

73

76

15

13

9

14

11

12

13

I

5

2

tanita

Biotita
opacos

tr

Piroxênio

tt

tr
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camente

pleocróÍcos, biaxíal (-) ,

com ângulo de

extinção situado

entre l3- 15o.
O feldspato se apresenta em indíviduos aproximadamente
equigranulares, agrupados na maior parte das vezes, lÍmpidosrcom
extinção ondulante, biaxial (-) e com geminação potíssintética
segundo a lei da albita em apenas um ou outro cristal.
O mineral opaco encontra-se assocíado com a
titanita,
evoluido possiveJ-nente às suas custas pela incorporação de titâ
nio líberado durante o metamorfismo.
A biotita é rara ocorrendo em forma de palhetas que v_a
riam desde alguns poucos milimetros atê 0,02 mm, em médía 0,03mm,
Seu pleocroÍsmo 6 forte, estend.end.o*se desde marrom claro até re¡
rom escuro.
Os minerais pertencentes ao grupo do epÍdoto (zoisita
e clinozoisita) dispõem-se em cristais isolados ou em agregados
envolvendo comumente a hornblenda.

piroxênio ê encontrado sob a forma de cristais inclu
sos no anfibóIio revelando sinal ópt.ico biaxial (+) e pJ-eocroís
mo mais fraco. As relações de contato verificadas nestes minerais, sugerem transformações retrometamórficas (Fotomicrografia
O

4).

5. 5.

5. Considerações sobre o metamorfismo

o esboço do quadro metarnörfico, baseado
descrições petrográficas apresentadas no capitulo anterior,
Embora

nas
pres.
associações m.inera1ôgicas , pa

cinda de melhor caracterização das
rece-nos justificáve1 apficar para esse grupo de rochas o concei
to de fácies meÈamörfi ca.

Dentro de um contexto geral.,
pode-se considerar tanto cjs anfibol"itos como os micaxistos como um conjunto
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de rochas que, embora respectívamente constituÍdas por associa
ções mineralógicas e 1itológicas dj-ferentes, representem assem
blêias mineralógicas formad.as provavelmente sob as mesmas condj_
ções de metamorfismo. Todàvia, em conseqtlência provavelmente
mais da natureza do sedimento original do que das condições ener
gêticas reinantes duranteo metamorfismo, minerais como estaurol-i
ta, sillimanita e cianita" não forarn registrados, apenas esta

últíma

escas samente.

De acordo com TURNER &

VERHOOGEN

(1960)

e

I¡]TNKT.ER

(1965), as rochas contendo assembféias de al-bita + sil-icatos de
alumÍnlo e cål.cio tornam-se instáveis na fácies almand.ina anfÍbo
Iito, passando a coexistir plagioctásio mais cálcico (> 15? An) ,
do tipo oligoclásio e andesina. rsto foi confirmado nos gnais
ses, revelando tratar-se de um plagioclásio do tipo andesina
(An 33-37).

A feldspatização ocorrida nos gnaisses com desenvolví
mento de lÐrfirobl-astos de microclina (Fotomicrografi a 2), que em
algumas Iâminas perfazem cerca de 30% do volume da rocha, l:em co
mo a presença de veios de quartzo ao longo do 'plano de gnaissi
ficação, deformados em fase provaveJ-mente sintectônica, denotam
mobilização de ál"calis e sÍtica durante o processo metamórfico.
Tais fenôrnenos são compatíveis apenas em ambiente de alta ener
gia, como os deseìlvolvidos em metamorfismo de médio a alto grau.
Nos micaxistos, o plagioclásio, embora não macl.ado e
em menor quantidade do que nos gnaissês, é também representado
pel-o tipo intermedj-ário, consoante com agueles verificados
nos
outros tipos de rochas.
A assembléia mineralógica encontrad.a nos anfibotitos
com hornblenda-plagiocl åsio-epÍctoto constitui, face å
presença
de plagioclåsio do típo oligoclãsio-andesina, a paragênese estã_
vel dentro da fäcies a Imandina-an fiboli !o. Segundo
I{INKLER
(1965), durante o metamorfismo de rochas básicas, a hornblenda
pode aparecer na porção mais superior da fácies xistos
verdes
(subfãcies quart zo-al-bita-ep Ídoto*almandina ) , todavia, em coexj.s

?,

plagioclásio do tipo albita ( < 7'Pó Ab) .
A constaÈacão nos anfibotitos de minerais remanescen
tes de piroxênio incl-usos no anfibó1io (Fotomícrografi a 4), tes
temunha que a composição mineral-ógica original , formada num am
biente de mais alta energian sofreu transformação retrometamór
fica em resposta ås novas condições a que foi. submetida esta ro
tência

cha

com

"

Conquanto estejam ausentes mj-nerais indices de meta
morfÍsmo nas rr:chas de Bandar:ra, o apareci.mento de pl,agioclãsÍo

Lntermediário e a associação hornblenda-pla,gioclåsio-epÍdoto,
aliada à .ampla microclinização dos gnaisses e em menor escala
dos micaxistos, refletem um conjunto <le rochas formadas muito
provavelmente na f ácies almandina-anf ibo-]- j-to ' qu.e patîa TURNER
5500& VERIIoocEN (1960) abrangêm uma faixa de tenìperatura de
-7500 c e pressões de 4.000 - 8.000 bars.

5.6.

ESTRUTURAS

estruturais das feições planares e l-ineares
1ançados em mapa geológico, juntamente com as obscrvações d.e cam
po e a interpretacã.o de fotcgraflas aéreas, representar:am ele.
mentos úteis no estabelecimento do quadro estrutural presumÍvel
para a região.
Os clados de xistosidade apresentam val-ores de direção
("strike") dentro da faixa de 30o até 70o, como máxj-mos e mÍni
mos e mergulhos que variam desde 25o até 600 sempre Ðara sudes,
te, podendo apresentar varì.ações locais como na porção sudeste
do nLapa geológi.co. Os val.ores d.ominantes de direção e mer:gu
tho dispõem-se em torno de 45o e 35o re spectivamente , O caimen
to dos eixos de um s-istema- d-e dobras é quase sempre suave (cel
ca de 50) e se faz para sudoeste, contidos no plano de xistosjdade (Figura 2) " variaçã,o desses valores, entretanto, apclrece
Os dados

a noroeste. Outro sistema possivel-mente existente de dobras conforme será discutido mais adiante - apresenta caimento para
sud.este, em conformidade aproximada com a reta d.e maior mergulho
do plano de xj.stosidade.
I;Írbora tais valores estêjam concentrados dentro de uma
faixa relativelnente estreita de variação, a existência constante
de um quaclro estrutural bast.ante complexo se estampa contrapon
do-se de ccrto modo a esta assertiva.

rochas que fazem parte das seqllências de Bandarra
sugerem que a$ deformações tectônicas, com geïação de dobras, ti
veram paJ"co presumive J-mente em dlras oportunidades distintâs,
em
bora a insuficiência de dados no segund.o caso, seja f actí.vel de
contes tação.
Ä.s

A presença de falha de empurr:ão pode ser levantada ape

nas índiretamente, pois as feições que J-he são caracterÍstícas
tais como: brecha tectôníca, espelho de f al-ha ("Slikenside"),etc.,
não foram encontra<las.

La.

GerCqãq de Dobras

As seqürências médj.a e superior sã-o as que fornecem me
Ihores evidência.s de dobramentos, o registlîo da primeira d,efor
mação plástica impingida na área encontra apoio irrefutável
nas
estruturas gcradas, conforme muit.o bem demons tram as Foios 2, 3,
4 e 5 e as informações do napa geolõgico anexo. Tais d.obras são
l"igeiramente apertadas, com deslocamentos ao longo de
superfÍ
cies paralefas ou sub-paral.elas aos planos axiais.

classificação geométrica em função da posi
ção do eixo da dobra, podemos qualíficar o primeíro sisLema de
dobras como sendo do tipo horízontal" ou fracamente j.nclinado"
Aparentemente, o modelado topográfico foi esculpido em par:te sob
controle dessas estruturas, visto que, há concordância bastante
Baseado na
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regular entre a direção dos eixos das dobras co¡n a orientação
dos talvegues e interflúvios, em partÍcuJ.ar com a drenagem secun
dária (Foto 2).
que
Na porção meridional sudeste da área, as rochas
compõem a seqtlência superior refletem dobras presumivelmente do
tipo inverso, com aparecimento de anfibolito na aba W(rlentro do
setor mapeado) ,o qual ressurge no flanco leste desta estrutura
com mergulho mais acentuado, por6m para o mesmo quadrante e com
a

mesma

direção.

A diferença no padrão geométrico d.as dobras, encontra
das nas três seqttências consideradas para Bandarra, revela que
a l-j-tologia foi fator importante na variação por elas apresenta
das. Ã medida que se camÍnha da seq{lência basal passando pela
intermediária até ã seq{lência superior, verifica-se que as
do
bras tornam-se mais abertas.
Na seqllência superior, mais próxima ao topo, são encon
tradas no quartzito micáceo dobras bastante abertas, Iigeiramen

te simétricas (Foto 3), como resposta de um comportamento mais
deforrnações
competente em relação às demais rochas durante as
te ctôní

c as .

Na seql-ìência intermediâria, representada pela formação
ferrífera, as dobras são mais apertadas do que as mencionadas na

seqllência anterior (Foto 4), send.o na maloria das vezes simétrt
cas, podendo também apresentar dobras com aspecto desarmônicorha
vendo mesmo em al-guns casos transposiçäo do acamamento (Sr) con
forme discutiremos mais adíante.
que
Na seqüência basal com predomÍnio de micaxistos
passam a gnaisses nas porções mais inferiores, as deformações são
mais intensas do que nas seqtlências intermediária e superior,com
plástíco
dobras que refletem comportamento aparentemente mais
aperta
do que as unidades sobrejacentes. São dobras bastante
das, tipo isoclÍna1, com evolução em al-guns casos I partlcularmen

te na parte inferíor da seqllência,para dobras do tipo ptigmáticas
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em gue er fraç.io :Êé1sica apaLece em formas sinuosas dentro de uma
maSSa onde predotìtin¿m mineraís máficos, representados essenciaf
menr-c por ¡ni-.:¡ s (l-¡iotita) .

Na margem esquerda do r:io Bandarra, a montante, apare
cem abundantes eler¡aÇões d.e quartzo que se dispõem
a l inh adas
(com direção de aproximadament.e 40o) , sob a forma de recheios em
cristas e ca.Ihas de pequenos antiformais e sinformais, que cons

Èituem presumi.ve lmente no seu conjunÈo a estrutura sincl-inat in
vertida represcntada na porção sudeste do mapa geológico (Figu
ra 2).

2a.

GelaÇão de Dobras

Citaremos alguns elementos estrutuïais que corroboram
no senÈido de uma outra geracão de dobras superimpostâ na r:egião;
todavia a insuficiência em <laólos impossibÍlita ao menos por en
quanto afirmar com segurança esta asserção.
Na fase preliminar de nossos trabalhos, foi suscitada
através da interpretação de fotoçlrafias aéreas na escala
de
1:57.000, a presença de amplas dobras com oi:ientação aproximada
SSE obtida a partir destas fotos, e caimento regional. em confor
mídade com o mergulho das rochas metas sedimentares da região.

de "Boudinage" no quartzo (re¡nobili
zado possivel-mente durante o netamorfismo) ao longo do plano de
xÍstosidade com orientação paralela ã direção clas camadas - col
forme pode ser visto em scção na Foto 6 - pocle servirr e¡nbora de
maneira questionáveI, como elemento que coil.corre para a segunda
O desenvolvimento

geração de dobras.

JO

a "Boudinage" é independente da
composição ou espécie de material envolvido, sendo função da di
ferença de competência dos estratos durante o processo de deforma
ção. As camadas competentes se fraturam iniciaÌmente, ocorrendo
o afLuxo e preenchimento dessas fraturas por material menos com
petente de camadas adjacenÈes. Todavia, este fenômeno não é res
trito às camadas dobradas, mas tambêm em áreas granitizadas como
aquelae descritas por WE GMANN & HOLMQUIST (in CLOOS, L947\ .
Segundo cl,oos (1947)

De acordo com BTLLTNGS (1"954), observa-se através da
seção transversal de uma dobra, que a camad.a competente se espes

s¿ e se afina simulando formas em rosário, destacando-se em uni
dades indivlduais chamadas de "Boudins", as quais em sua juncão
result.am numa lineação, provando que a ,'Boudinage,' é claramente
o resul-tado do aÌongamento em ângu1o reto em relação ã linha de
"Boudin".

Outro elemento que, embora quest,ionåveI, pode servir
como suporte para uma outra geração de dobras, é o desenvoLvimen
to de uma segunda estrutura plana (foliação S, no sentido
de
BAGDLEY, 1965) (Foto. 7) que intercepta a foliação anterior,
re
sult,ando uma feição linear (lineação) coincidente com a reta de
maÍor declívidade do plano (cerca de 4Oo¡, conforme evídencia a
foto acima mencionada. Esta segunda geracão de foliação é refor
çada pela presença de camad.as dobradas que sofreram transposição
(Foto 5).
& V'IEISS (1963)

ilustram esquematicamente a sq
qllência de eventos ocorrid.os durante a transposição da seguinte
maneira: I) dobramento símil_ar do acamamento 51 (FÍgura 3a), 2)
linhas afternadas se adel-gaçam onde o dobramento é assimêtrico
(Figura 3b); 3) desenvolvimento de um segundo plano representado
pela foliação S.
(Figuras 3c-d). parece-nos bastant,e razoável a
¿
correspondência ent.re a evolução esquemática mostrada pelos au
tores com aquel-a evidenciada atravês da Foto 5.
TURNER
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Flgura 3 - Seqüência de trânsposição de acamameneos
Iiação (Sr).
a) Dobralnento similar do acamamento 51.
b)

(S,

) para fo

Linhas alternadas se adelgaçam onde o dobramen.Lo é as
s

i,m6tr:Í co "

c-d) Desenvol.vlmento de uma seguncla estruku(ra plänêr reprê
sentada peta folÍação Sr.
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os autores acima mencionados as dobras trans
versaj.s ("cross folds" ou "oblj-que folds") possuem plano axiaf
inclinado ou paralelo ao das dobras longitudinais, as guais, por
sua vez, encontram-se disposLas em conf ormj-dad.e com a orientacão
do cinturão orogênico. Claro esLá, que as dol¡ras transversais
são formadas em fase posterj-o.r ao das dobrar: pr:i.ncipais, nos lim
bos das quais elas aparecem. ilsLas dobras b.en sido designadas
de dobras superpostas ou superimpostas ("superposed, or superinposed
Segundo

folds

").

As d.obrâs longit.udinais a.Lém cle serern paralelas ao cor
po orogênico, possuem seus ei><os clispostos na horizontal ou ttg
camente incfinados.

in
base nas feições estrutultaj-s acíma expostas,
cluindo desenvolvimento de "Boudiilage" segundo a direcão das ca
madas, estrutura planar de segunda geracão (foJ.ia.ção Sr), corres
pondência enÈre a linha de "Boudj.n" e a feição l"irrear (interse
ção de sI e 52) , transposição de acamamento e interpretação de
fotografias aéreas, conduzem-nos a um quadro estrutural resuftan
te provavelmente de duas gerações de dobramentos. Desse modo,
parece-nos razoável admitir que a área estudada se enquadra num
sistema de dobras longitudinals em direção aproxima<1a ao da cor
dilheira do Espinhaço naquele trecho da Bahia, e com dobras trans
versaís superpostas ao longo de seus 1iÍìbos.
Com

a concentração íni-cial de manganês tenha sido
produzida durante a seclimentação, as feiçcies aLuais das lentes de
minério poderiam ser pelo menos "pro-parte", resul-tados da t-ectônica.
Embora
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GEOLOGIA ECONÔMICA

Pouca atenção tem sido díspensada pelos pesquisadores
nacionais no senl-,j.do de caracterizar os minerais de manganês de
origem primária ou secundåria, conLiclos em associações com minê

rio ou protominêri,o, procurando focal"izar o aspecto textural re
presentado pelos mesmos, a fim de esclarecer sua gênese"
Salvaguardando- s o alguns trabalhos em sua maioria efe
tuados por pesquisadores estrangej-ros - embora não ao Èodo volta
do para este aspecto - tais como: DORR et aL. (1958) e
Ôo¡¡eu
(1955) na regíão do QuadriláÈero FerrÍfero (I{G) , LEINZ (1948) ,
DOP.P. et aL. (1950), NAGELL & SILVÄ (1961) e VAT,ARELLI (1967) na
Serra do Navio (AP); AI}.,IE I DA (]-946) em URUCUI{ (MT) e RIBEIRO FI
LHO (1968) na regiäo de Urandi (BA) | pouca cit:ação adicional- po
de ser encontrada na llteratura que se ref,ere a manganês.
No capitulo em apreço, será efetuada inicialmente uma
descrição das principais características ópticas de cada mineralem particular, discutindo-se logo a seguir suas retações textu
raÍs e suas prováveis fases de formação. Considerações adiclo
nais serão conduzidas sobre a formação ferrí.fera e o protominé
rio, finalizando com tratamento referente ao aspecto genêtico
do depósito.

5.

7.1. Mineral.ogia

No presente trabaLho, as investigacões foram efetuad.as
por difração d.e raios X e microscopia, especiaLmente em secções
polidas, visando estabelecer a assembl6ia mineralõgica constituinte e suas respectivas gerações decorrentes do processo meta
mór

fi

co

.

Com

base nas condições de formação desses minerais, fo
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distinguidos dois qrupos pr:incipais: a) miqeqqiÊ primários aqueles formados às expensas do metamorfismo, representados por
óxidos (jacobsita, hausmannita, bixbyita, hematita) , silicatos
(espessartita, tefroita, alleganita, anfibótio e nica manganes-Í
feros) e carbonato (kutnahorita ou manganocalcita ou manganodolomita ?); b) milera-is secundår:ios - aqueles formados simulta
neamente em condições superfi cial.s, tais como: minerais do gruoo
o Mno2, malaquita, cuprita e õxldo de ferro hidratado.
os minerais de ganga primários incluem aqueles form¿l
dos juntamente com o probominério no metamorfismo, reDTesëntados
principalmente pelo quartzo (sob a forma de "metachert" ou ias
pe), carbonatos e sílicatos manganesÍferos.
Em conseqllência da dificuldade que o âut.or encontrou
na distinçáo das diferentes tonalidades de cores apresentadas pe
1os minerais de manganês, à medida que prosseguia no estudo em
seções polidas, achou oportuno utilizar a carta de cores para ro
chas "Rock-color chart" distribuída pela ceological Society of
Arnericar'. Esperamos com isso, situar mel-hor o leitor numa faixa
de cores mais estreita do espectro pela simples comparação com a
carta acima referida, princi.palmente aqueles que porventura ve
nham trabafhar com minerais de manganês.
As determìnações dos minerais conduzi<las por intermé
dio de l:alos X estão contidas nas Tabelas 4, 5t 6 e Figura 4.
rarn

Hema

ti

ta (Fe"0.)
¿)

A hematita quando examinada sob 1uz polarlzada, apre
senta cor cinza cl-aro mr-rito prõxima do branco (5 B 9/1.') ' com to
me
nalidade azufada em superfÍc.ief acentuando-se nos grãos de
thor polimento. Sua birreflectância é fraca, porém, seu carãter
anisotrópico é dis Lj-nto. Reflexão lnterna está sempre presente, as
sumindo cores profundanente vermelhas quando se utiliza boa llu
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minação e objetiva cjom aumento igual ou supÊrior a 28 X,
No gue tange

pos distintos: l)

à crÍ s tal

in j_dad.e , cvidenciou-se dois tj._
crj.st-aisi mac_iços com superf ícies 1.Ímpidas, em

formas poliêdricas na maiorj.a das vezes, com dimensões de
0r15 mm, podendo alcançar ate 0,65 mm em determinad.os
graos ;
2) cristais com aspecrto esponjoso na superfÍcie, pontilhados dt:
pequenos grãos submilimõtricos de minerais de ganga.
A hematita pode ocorrer¡ certas vezes, em crislaì,s
agrupados muJ- to próxinos uns ¿ìos out-ros, em formas irregulares,
com variação muito ampì.a de tamanho clentre os grãos num mesmo
domínio, conferindo ao minérj-o uma textura mi crocataclás ti ca, em
que os grãos estão cimentados pelos mineraj_s componentes da gag
ga (Fotomi crogra fi a 5) .
A hematita ocorre iuntamente com a -jacobsj_ta numa trq
ma estrutural deIícada, do tipo "Network', visÍvel apenas com
objetivas de bom aumento (lt X ou super:ior) (Fo tomicrogra fi a 6).
Sua distribuição ocorre em finas camad.as, com 1arqu
ras individuais de cerca de 0,15 mm em mêdia, que se repetem sr-r
cessivamente com os minerais cte ganga, conferindo ao minêrio uma
textura nitidamente orj.entada (Fotom-i crocf raf i a 7).
As relações texturais da hematita evidenciam pel-o m-e.
nos duas fases principais de formação. Na Fotomicrografia B po
de ser obser./adã hematita da primeira fase intercrescida com ig
cobsita, sendo seccj.onada pela hematjÍta da segunda fase c{ue, ao
microscópio, revela orientaç?io ópt-ica diferente.
Õxido de ferro (Lepiclocrocita 'y - Fe00H ou Goethita cl -

Sob
com

Fe00H)

luz polarìzada, apresenta cor cinza esverdeado
refl.etividade muito fraca. Manchas esbranquicadas

(5y 6/I\,
de cristais de hemahita parcialmente substit.uíd.os aparecem como

T¡I1]I¡

I,A
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remanescentes em grande parte das seções. Sua birreflectância é
moderadamente distinta, tornando-se um pouco mais acentuada nas
porções maculadas por hemat-ita.
O exame maís pormenorizado revefa um mineral com carac
teristicas ópticas não muito bem definidas, mostrando variações
de cores e anisotropia em função do maior ou menor grau d,e trans
formação.

Devido ã presença de ¡emanescent.es de hematita sob a
forma de ilhas não compl-etamente transformados, assumem muitas ve
zes, cores originais da hematita. A presença de transformação
íncompleta da hematita conduz alt.erações nas
características
õpticas do mineral , que passa revelar bj- rre flectânci a e
aniso
tropia ligeiramente mais acentuadas.
Embora ao microscópio tenha em aparência muita
semg
thança com a goethita, o aparecimento de tonal.idade verde sujo
"dirty green'r é referido por RÂMDCHR (1969) como diagnóstico des

te mineral.
caráter anisotrópico é distinto a forte, variando d.e
tons verde claro at6 mais escul:o, com maior proeminência nos
grãos que circundam a hematit¿¡"
A dÍstribuição d.a lepidocrocita (?), é em grande parte
controlada pela hematita, como reflqxo da ÍntÍma associação reve
lada pelas mesmas. Nos locais que se verifj..ca maior j-ntensidade
de deformaçäo do miner:al gerador, tanto mais expressivo se torna
o ôxido secundário de ferro, havend,o em certos casos, desapareci
men to parcial. do mesmo.
O

6xido <le ferro secunct.¿iri.ô 6 encontrarlo d.isposto ao
Iongo dos lIm-i-tes de grãos dc out-ïos mj-neraÍs, funci.onand_o como
se fosse ciment.o errr cristÐ.j.s cont;Íquos de he::¿atj_ta ou d,e ganga.
A formação pseferencÍa,ì- cle cc;:dõcs C-e 6xj-ck: de ferro secundário ao longo cla direção de bandamento d.o min6rio,
se
deve a mafor facilida<1e de percol¿rÇão encontl:ada peLas soluções
supefficials contendo Íon ferroso, sobret,udo pela
i- n cJ-i naç ão
do corpo nineralir:ado.
O
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B

., .)ixbv i ta - (t4n. Fe)
^lJ 3

A bixbyj.ta 6 encontLada em grãos iirclivicluais ou em eI
solução com a jacobsita' nuna t-rarna estrutural do tipo "Network" '
na qual representa o mineral hospecleiro.
Apresenta cor cinza cout 1-onalidade creme ou amarelacla
(5Y 8/4t, de refl^eLividade al,ta e com super:fície de bom poiimen
Èo. Sua anisotropia é forte, r¡a.::iando de tons cinza azulado até
castanho, muito semef hant-e ã an.i-sot'ro¡:ia revelada pela hausmanni
ta. A birreflectância é distj.nta, estendendo-se desde o cinza
claro com tons azulaclos até o amarel-o pátlAo. Tais cara-cter-tsti
cas ópticas, em grande pa"te, são discordantes daquelas ol¡serv-a
das por diversos autores, devenclo serem tomadas como anômalas.
Todavia, a consideramos, pois sua det-erminação foi efetuada por

intermédio de raios X (Figura 4) '
As observações conduzidas com objetj-va de menor aumen
to (5,5 X) revelam textura granoblástica' em que se destacam fe
nocristais não exsolvidos com jacobsita, em dimensões que variam
desde 0,10 mm até 0,60 mm, s j"tuando os val-ores médlos por voÌta
de 0,20 mm, Utilizando-se da objetj-va de maior aumento (l'l X oll
superior) , verifica-se o intercresc imento entLe bixbyita e jacob
sita, no qual, esta última aparece como mineral hospedeiro. Nes
te caso, as dimensões da bj.xbyita são relet-ivamcnte mcnores, não
chegando a exceder dois décimos de milímet:ro.
Os cristais de bixbyita não exsol-vidos, são ineqttiqra
nulares, anedrais com tenclênci.a euhed::a1 , evj.denciando relaçõcs
de contato que refletem contemporane idacle com a bixbyi-ta- €xsclvi
da.
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Jacobs i ta

(Mn,

Fe)

304

A jacobsita apresenta cor marrom-averme l-hada (5 R 6/6IO R 6/2'), fortemente magnética e exibe sempre textura em exso
lução.

características ópticas são simil-ares aquelas
apresentadas pefa magnetita, con crístais isótropos, clesprovi
dos de birreflectância e de refl-exão interna. Ao gue pa-rece¡
conforme já mencionara RIBEIRO FILHO (1970) em seu trabaf ìro so
bre as jacobsitas provenientes do distrito manganesÍfero de
Urandi, a cor é o elemento mais ütil para di.stinguir da magne
tita.
A distribuição da jacobsita é inteiramente controlada
pela blxbyita e hematita, ocorrendo corno fase exsolvida, 11ì.spos
ta pre fe renci almente ao longo dos planos de clivagem, resultan
que
do uma estrutura do tipo "Network", de forma anÁl"oga ao
ocorre entre outros espinét.ios (Eotomicrografi er 6)"
RIBEIRO FILHO (1968) reporta a existôncia na mj.na Bar
nabé de jacobsita intercrescida com hematita e t.ambém com haue
mannltarclassificando neste segundo caso como verdenburgita.
Em outras jazidas l-ocalizadas próximas a estas como Fej,xe de Va
ra, Covão, Piedade e Pau de Rego ocorrem também minérios magné
ticos que contêm 'jacobsita e rrredenburgita.
Suas

Hausmann

ita -

(Mnr0U)

distinguidas duas gerações de hausmannita, deno
mi nadas respectivamente de hausmannita I e If,
O exame microscópico da hausmannita f revela cor cin
za média (5 Y 8il1) com refletj-vidade morlerada" Sua birreflec
.tância é distinta, príncipalmente quando observada em grãos com
Foram
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superficie limpida. Anisotropia forte, variando de cj-nza com
tom azul-ac1o atí: casf-anho-marr:om, e ãs vezes amarelo, com este
ú1timo, aparecendo em particular nos grãos que se encontram gemJ.
nados.

ã cristal"ri.n

j-cLade,

distingue-se um tipo ma
ciço com superfÍcie de bom polimonto e outro de aspecto esponjo
so, parcialmente alterado em óxl<lr¡s de manganôs secunclårios.
A textura se mostra em grande pal:le granoblástica, com
crístaís anedrais, arredondados ou subarredondados, inequigranu
lares, varianclo desde 0,05 mm até 0r60 mm, com a maior parte dos
grãos concentrados por volt.1 de 0r25 mm,
Geminacões são f rcqllentesr, ocorrendo em lanel.as
sim
ples, geratmente presentes ao longo dr: p1ano (101) , em aparência
multo similar à macl-a de Carl-sbad.
A hausmannita I revela inclusões submi I imêtri c as
de
cuprita ou hematita (?) e r1o mj.nerais de ganga bem como evidên
cias de substituição pela cupritaf conforme pode ser ok,servado
através da f'otonicrograf -ia 9.
A hausmannita II contém inclusões de hausmanni.ta I
apresenta características õpticas seme].hantes a estaf difer:indo
muitas vezes pe.Ia presença de f inas agul-has de rutil..o (?) (numa
trama nìuito similar àquela veríficada ent):e rutilo em hematita) ,
e pela tonalidade Iigeiramente mais clara, perceptivel apcnas em
grãos contÍguos (Fotomi crografj-a l-0),
No que tange

Él

cr¡orita - (cu^o)
¿
A cuprita faz pai:te do elenco de mincrais formados em
condições de superfície, evol.uí<lo a part-ir do cobre nati.vo pelc)
processo de oxidação.
Ao microscópio se obserîva cor cinza""a:lul ado , similar

à
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Sua
hematita, porém com matiz de azul mais intenso (5 B l/I).
birreflectâncÍa é distinta, oscilando entre o cinza-azulado com
tonalÍdades mais claras atö mais escuras, que sob nÍcois semi-cruzados reflete uma anisotropia notáve1, variando de tons azulado até castanho.
Dentïe as características ópticas observadas na cuprita, a mais notável sem dúvida aJ guma, é sua reflexão interna.
Com objetiva de 28 aumentos, ou superior, aparecem cores profun
d.amente vermelhas ("Vermelho Rubi" ) sal.Íentadas por toda reqião
do grão, aumentando de intensidade em direção as suas bordas.
fre
Na superficie dos crisÈais de cuPrita são muito
qllentes manchas de coloração verde escura a preto, constituídas
provavelmente de maf-erial secundãrio contendo óxido de manganês
e/ou ferro (crednerita ?).
Sua textura, em grande parte, evídencia forma herdacla
do cobre nativo a partir do qual se formou em condições supérge
nas, contudo, na cuprita as relações de contato com os demais
minerais, incluindo os de ganga' se tornam mais esclarecedores.
Observa-se claramente substituição da cuprtta tanto ao
longo de planos de fratura como de clivagem, podendo estar pre
sente nos limites de grãos adjacentes. No primeiro caso, assume
mine
forma de fÍletes e vênulas ao longo da hausmannita e dos
rais de ganga, evidenciando uma fase certamente ulterior, enquan
to no segundo, é nÍtido o controlc oferecÍdo peLa estrutura do
crtstal substitufdo, parti cul"armen te segundo a direção dos pIa
Final-mente
nos de c]-ivagem do carbonato (Fotomi crografi a l1) .
ent re
pode ser mencionad.o a disposição de fj.nÍssimas vênuIas
grãos individuaís d.e minerais que compõem a ganga.

Os grãos que não substituem a ganga säo de aspecto mac j.
ço, podendo se apresentar porosos e pontilhados de minúsculas in
clusões desta, sendo inequigranulares, anedrais, aparecendo grãos
isolados ou agrupadosr com dimensões médias por volta de 0,40 mm.
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Cob

re nativo - (cu)

nativo associado ao protomlnêrio de manganês
na local-idade de Bandarra, foi clescrito inicial.mente por RIBETRO
FILHO (1969) co¡no fil-iado a veio de quartzo. Todavia, estudos
posteriores empreendidos por este mesmo autor conduziram ao aban
dono desta hipótese, passando admitir contemporane idade do mesmo
com o sedimento original, em trabalho apresentado ao Congresso
Internacional, de Geologia da Austrália (1976) .
O cobre aparece intÍnamente associado à cuprita,ocupan
do sempre suas porções ínternasn indicando claramente um estágío
de formação anteltior (Fotomi crografi a II) ,
Caracteriza-se ao ser examinado ao microscópio em luz
polarizada
por uma cor amare lo-Ìaran j a (entre 5 YR 8/4
e
10 YR 8/6), com ausência de birreflectância, porém com efeÍtos
anisotrópicos aparentes.
Os cristais são irregrrlares, anedraj-s,inequj-granulares,
com end.entação nas bordas, ocorrendo em grãos indj-vÍduais ou em
agregados que podem conter ou não Ínclusões de mineraj.s de ganga
e minêrio ( Fotomicrogra fi a fI) .
Os cristaís possuem dimensões que compreendem valores
máximos de 0,04 mm e mínímos <le 0,80 mm, concentrando-se a parce
la dominanÈe ao redor de 0rl-5 mm.
A distribuição do cobre é restrita no elenco das se
O col:re

ções examinadasf estando seu aparecl-mento 1ímitado em apenas três
das trinta e duas seções que compõem a coleção estudada" OcuÞa
de preferência os domínios mais ricos em ga.rlqa carbonãtíca com
associação de cuprita e hausmannj-ta.

lndireta, pois cncontra-se transfor
mado em cuprita, o cobre é encontrado disposto ao lÒngo de micro
fraturas em forma de velos ou vênulas, que refletem uma fase sub
Embora de maneira

seqllente de formação.
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Na ausôncia de fraturas e deformaÇões dos grãos de co
bre nativo, assumimos corno mjneral crisl-alizado em estágio ulte
rior aos óxidos de manganês e ferro que compõem o protominério
de Bandarra.

M

ine ra

is de ganga
Os minerais de ganga estão representados

mais f reqtlen

temente pelo quartzo e carbonato, víndo a seguir, porén em menor
quantidade, granada manganesÍfera (espessartita) e mais escassa
mente tefroíta junto com clinoanfibólio e nica manganesíferos,
incluindo tambén alleganita, a qual foi referida por RIBEIRO FI
LHo (1976) .

o carbonato vlsivel em apenas algumas seções do proto
min6rio, revela at.beração para óxido de alta valêncÍa e subsùi
cuprita
tuição ao longo dos planos de clivagem e fratura pela
(Fotomi crogra fi as t-l- e I2). Sua distribuição revela preferência
pelas regiões em que há predominio de minerais manganesíferos
em relação aqueles que contêm ferro.
A tefroita é encontrada juntamente com o carbonato em
grãos contÍguos, revelanclo rel.ações de contato com bordos de rea

ção

(Fotomí

crografia

12)

.

A espessartita ocorr:e associada ao domÍnio carbonático
e encontra-se parcialmente t-ransformada em óxido de manganês se

cundário

rografia 13). Seus cristais assumem fôrmas aî
redondadas ou subarredondadas , variando desde 0¡I0 mm até 0,30mm
como valores extremos, apresentando em mêdia 0rJ-8 mm. Os demais
sil-icatos ocorrem em proporções quanti tativamente menos expressj
vas do gue a espessartita.
(Fotomi
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5.1

.2,

Tr¿rìr:FDrm¡,lçõr:r Minen.rl6gicas

e Texturais

Segundo RoY (1968) a rodonita junto com espessartita
são comuns em roclìas formaclas no metamorfismo de baixo grau, que
na presença de manganês abundante podem persistir conjuntamente
atê a zona da sill-imanita. A ausôncia de rodocrosita no sedimen
to original deÈermina o não aparecímento de tefroíta, pois somen
te o MnCO3 reagiria com MnSiO3 para dar Mn2SiO4 com liberação de
co

z'

Ainda de acordo com RoY (1.968) , numa assembléia sÍlico-carbonática sediment¿lr, após o metâmorfismo, rodocrosíta' rodo
nita, pyroxmangÍta, espessartrit-.r e Èefroíta são comuns, enquanto
que num depósito de silicato de manganôs metamórfico, a rodocrcr
sita e tefroÍta estão geralmente ausentes, aparecendo espessarti
ta, rodonita e dj-ferentes piroxônios de manganês, anfibõl.ios e
micas que são formados pela reação de óxido de manganês e sllica
misturada, alumina, etc" durante o metamorfismo, ou pela trans_
formação em alta temperatura de silicatos como bementita e neoto

clta.
a importânci;r <1a f^
estabilidade da rodocrosita e dos diferentes óxidos
poÍs, dependendo do vaLor da f ugaci.dade do oxigênio
d,a, a d.es carbonati zação da rodocrosita produzirá
ôxido: ì4no, Mn3O4 r Mn2o3 r ou MnoZ, cujos campos de
também são determlnados pelo valor de f o2'
CÂNDIA (1975) menciona

no

de

campÔ de

manganês,

na fase flui
determinado

estabilídade

As evidências texturais observadas nos mÍnerais do de
pósito de Bandarra, permitem distínguir pelo menos duas fases de
formação de hematita e hausmannita durante o proÕêsso metamórfi
co, designadas respectivamente por I e II. Os dèmaj.s minerais
descritos na associação paragen6tica revelaram apenas uma fase de
formação.
O

malor grau de deformação da hemat,ita r em relação

a
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hematíta II aliado ã presença de veios ou vênulas de uma fase
posterior, servem como argumentos para distinção feíta entre as
mesmas. A primeil:a geração de hematita ocorre tanto sob a form¿l
de cristais ünicos conro em exsolueão com jacobsita.

refere a hausmannita I e TI, além de apresen
tarem característícas ópticas distinÈas, aparecem cristais forma
(fotomlcro
dos na primej.ra fase inclusos nos da fase posterior
grafia 9). Ilste mineral , indis ì:intamente (1a. ou 2a, fases), ê
substituÍdo por cuprita tanto ao longo clos planos de clivagem co
mo nos de fratura.
Nos domÍnios em que havia manganôs em excesso, particular
No que se

mente naqueles em que são abundantês os mine::ais de ganga (carbo
nato), houve formação cle hausmannita. É admissÍveI tarnbêm, que
se o carbonato origlnal fosse portador de manganês, em condlções
de alta temperatura, por de s carbonl zação , conduziLla å for:maç ão
d.e manganosita que se oxidaria prontamente para hausmannita,

A jacobsita intercresci.da com bixbylta em vez de haus
mannita, representa um modo de ocorrência para a quaL não fc¡i en
contrada explicação razoáveJ., pois sabe-se que êm condições com
disponibilidade de ferro, ela se transforma em vredenburgit-.a me
taestável, ou jacobsita (ROY, 1968) .
Durante a formação de jacobsita e hemati.ta por exsolu
ção, a quantidade de hematíta (solvente) Presente no slstema'era
reLatlvamente maior do que a existente de jacobsita (soluto) ,ocor
rendo a incorporação desta última na estrutura da hematita, que
apõs isso, separou-se como excesso (solvente) em fase única homo
gênea para formar hematita em cristais desprovÍdos de jacobsita.
A ausência de jacobslta em exsol.Lìção com hausmanníta
com
parece revelar condlções de resfriamento não compatíveís
aquelas exlgidas pela vredenburgita ou, índicar que o I, j.mile clo
campo de estabílidade desta úttima não fo j- alcançado. Poclcr.-se-ia pensar num processo de recri sta ll z açã,o subseqtente que con
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duzisse a destruição desse lntercrescimento ' todavia, ísso parg
remane s cen te s
ce menos provável' visto que, a1ém de deixar
acarretaria ígualmente à destruição dos intercrescimentos forma
dos enbre j acobs i ta-henìati ta e jacobsiLa-bixbyita.

;

I
\
1

De qual-quer modo r ¿r pl:esença de j acobsita e h¿rusnl.rnn j
.ta no mesmo protominério reveJ-a condições enér:gicas de tempera
t-ura compatíveis con aquelas desenvolvidas no metamorf j..smo regio

nal que afetou a rcgião.
(1947) moslra que a vredenburgita naLural (iacol¡
sita exsolvicla em hausmannit.a) se forma na f aixa de 500-700o c,a
qual coíncide plenamente com aquela deduzida do metamorfismo re
gional a partin das rochas encaix"rntes, gue segtrndo TURNER &
VERTIOOGEN (L960) para a fácies almandína a.nj:ibolito ê fj..xada en
tre 550- 75 Oo c,
MASON

em Bandarra de espessartit¿] e outros si.lica
manganesÍferos, como anfibóIio e mica manganesiferosf parece
mais devj.do ao efeíto estabili.zante desempenhado ¡relo aì-umi

A formação

tos
ser
nio incorporado na estrutura tlestes s j-licatos, do que ausência
de carbonatos contendo manganês no sedimento original¡ conforme
tem sido atribuído por vãrÍos autores"
As relações texturâjs reveladas pelo coÌ:re natj-vo não
podem ser tomad.as ca!¡almente parar resol-ução de sua gênese, pois
a
a1êm de ocorrer sob a forma cle ve.ic.rs e vênulas ele substitui
hausmannita (I e II) e minerais de ganga, bem como símul.a textq
ra do tipo esqueleto, a qual pode::ia indicar contemporê.nei dade na
formação.

os minerais secundários encontram-se representados pggrllpo
la goethlta e,/ou lepidocrocl,ta, m:inerais de manganês do
ç, MnO-,, além de malaquita e cuprita"
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5,7.3. Classificação e Distribui.ção do M:inéni.o
o minério de manganês em Bandarra, bem como em granc.le
par'Le dos depósitos existen tcs na região de Licínio de Almeidaa)
-Ul:andi, podem ser classÍficados em dois grupos principais:
mÍnê-¡qlq fen'Eicular (primário ou secundårio) ; b) mÍnério rol-ado
(secundário - eluvial ou coluvial) .
RIBEIRO FILHO (1968) ao se referir sobre a -iazida cle
Pedra Pretar salienta que uma classific.eção bascada apenas no as
pecto genético, seria insuficiente para atender o interesse pLå
'hico da mineração, por conseguinte' levando em conta estes dôis
fatores adota a seguinte classificação:

I - Depósito lenticular
(Residual

2*

Depõs

)

j-to de enrlque

cimento supórgeno-

¡,tinó

ri.o

MinérÍo pulverulento

Eluvíat - Minêrio
fratura
Rolado - Minério
fratura

compacto

com

compacho

com

concoidal

concoidal"
¡,tinério compacto com geodo de
rol-us i ta
Uinério compacto e h¡otrioidal

pi

Laterítico
o mínério lenticular que ocorre em Band,arra, ao contr:ã
rlo daquele mencionad.o por RTBETRO FILHO (I968) na iazida de pe
dra Preta - é sempre compacto, maciço' bastante homogêneo e cÓm
fratura concoidal . Em determinad.as amostras o bandeamento ê per
ceptfvel macroscopi camente , devido ao leve contrast'e de banilas
maís escuras com bandas mais claras (cinza-aço) festa úl.tima de
aspecto reluzente em superfícì.e. Este tipo de minêrio em amos
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tras de campo apresent-a-se invariavel-mente magn6tíco, em p;'rr t j
cu1ar, nos poços siEuados n¿ì parte central do depéslto' que con
tém em seus extl:emos os poçoçr .l-4 e 68 (Figuras 5 e 9)"
Considerando-se q\re o aumento progressivo da enLrada
acomp¿¡
do fe::ro na estrutura dos esp,iné1ios manganesiferos é
nhado paraLelamente com o aunento na intensj-dade clo magnetÌsmo,
seria lógÍco esperar no depósi,to de B¿lndarra, que os teores em
ferro na porção central fosscm rnais elevados do que os de mailga
nês, invertendo-se a sit-uaçäo em <1i.reção ãs zonas limítrofes do
minêrio, isÈo é, aumento dos teores de manganês com conseq{lente
diminuição dos teores d.e f erro " T'al- obseltvacão, f oi conf i rm-a
da em fase ul-terior com os resul.tados obtidos a partjr de análi
ses quimicas r que mostraln teore s cle :Fer:ro ma.:Ls elevados na parte
central (Tabela 7 e !'i.gura 9 e com valores menores ã rneclida
que nos afastamos em clirecã.o ås ext::emidades.
Obser:vações conduzida,s com detalhÉl em a-mo$ tras macrÒscópicas permitem dísi:inguir de uma maneira geral- - mesmo sen auxilio de análises qr:rímicas - Lrês tlpos lentj-cu'l-ares: l) lgglicullE malganesÍfero; 2) Ientj,cuf ar fer:rug.Lnoso; 3) Igrllf5ìrÀgl 9¿
-"l-iggE-S " Os dois primeiros apresentam carac terí s t-ícas f Ísj'cas se
melhantes, com valores de densidade refativa pouco mais elevada
do que no silicoso, send.o t-arnbóm rnai s contpactosi, com traÇo mais

facilmente ok¡tído na placa de porcclana" Os lent--iculares do Lipn
manganesifero e ferruginoso, d:iferem entre si pela aparência ge*
por:ón
ra1 , cor e traço mais claros do que o tipo ferruginoso,
com h¡rífho netálico menos acenLuado"
os resultarlos das anál.ises quimi cas ef et'uadas nos t-ipos lenticu.l.ares Acima referidr¡s I allresenl-arêìn conlo mêdÍas ilpr:o*
ximadas os seguintes val-orcsi : 25^30î; de Fe e I tOt ¿" ¡4n lent:l*
cular ferruginoso) ; 45*551; clê Mn (lenticul.ar tnanganesifero) ; 3040% de SiO, e 10*20't de Mrì l.ent-ícullar) '
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De uma-.maneira geral, os três grupos acima apresenta
dos distribuem-se l-ateral-mente no depósito, da seguinte maneira:

a) lenticular ferruginoso - abrange a porção central do depósito,
já anteriormente referÍdo, gradando lateraLmente para oeste, at6
alcançar a formação ferrÍfera não manganesÍfera. b) Ienticular
manganesÍfero - ocorre em duas áreas distintas, situadas na por
ção setentrional e meridionalf respectivamente , possuindo como
Iimites graduais entre si, o minér-io lenticul-ar ferruginoso; c)
lenÈícular silicoso - aparece distribuido de forma irregular,
sem qualquer controle aParenle.
O minério rolado é de natureza secundária, distribuin.
do-se na superfície do depósito em forma de col¡erturaf com val-o
res de espessura crescentes em direção às cotas mais inferÍores
alcançando em mêdia 2-3 m nas proximÍclades do rio Tapicuru (Figu
ra 5, Poços IL, 26t L4, I0 e 15).
Este tipo de minério se encontra representado por con
terminol-ogia
creções mais ou menos arredondadas, conhecido na
corrente sobre manganês como "Granzon". Este termo foi utiliza
do no Brasil por DORR et aL. (1950) em face da ocorrência de ma
terial similar ao dos depósitos cubanos
No depósito de Bandarra, a predominância de minério do
tipo "Granzon" no material rolado, deve-se ãs condições extrema
mente favoráveis alí encontradas, pois a interação resul'tante de
faÈores fisiogrãficos com vegetaçãO exuberante e boas condições
para
de circulação de água, respondem pelo ambiente requerido
formação deste tiPo de dePósito.
O minérto do tipo "Granzon" é constituido por massas
nodulares concênt-ricas, de dimensões variáveis, em média de 2 a
3 cm, com um ní.rcleo geralmente duro, podendo ser de composição
variável, ocorrend,o com maior freqllênc1a grãos de quartzo e cle
minério compacto, não faftando, entreÈanto, núcleos de formação
ferrÍfera e de xísto alterado.
As concreções de manganês são formadas na superfÍcie

TASEI.A
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pela adição contÍnua do óxido

torno do núcleo s6l_ido, que por
acréscimo sucessivo em forma concêntrica aunenta d,e tamanho, co
mo resultado da soluk¡iIização e precipitação a partir de horízon
tes manganesíferos. Devido ã extrema facil-idade oferecida na co
leta deste materi-al, bem como sua porcentagem de recuperação que
alcança valores entre 30-35?, advêm sua maior importância econômi
ca em relação ao min6rio lenticul-ar encontrado em muitos depósi
tos na região de LícÍnio de Almeida.
em

base nos poÇos de pesqulsas efetuados (profundida
de ¡náxima de 5 m) , foram distinguidos na fo::mação ferrÍfera,d.ois
horizontes principais cont-endo minério de manganês, separad.os en
tre si por uma camada principal de micaxisto que alcança, no má
simo, cerca de 1 metro (FÍgura 5). A configuração desses hori
zontes é de aspecto lentícular, algumas vezes assumindo formas de
lentes camadas -sempre concordantes, que se aclelgaçam gradualmen
te para as extremidades, com extensão limitada, variando desde
al-guns poucos cent,Ímetros at,é metros (tanto no comprlmento como
na largura) , não dev-ondo contudo, ultrapassar valores acj_ma de
10 metros. Num caso particular, en que a lente se encontrava
lnteiramente exposta na superffcie do terreno, apresent,ou dimen
sões de aproximadamente 5 x 6 m, com o malor valor orientado se
gundo à dlreção da formação ferrffera.
Com

A espessura das l_entes é variável, estendendo-se des
de alguns poucos centfmetros até no máximo 0,85 metros (Figura 5) ,
com os valores médios sltuados ao redor de 0,20 metros.
Não foi constatado uniformfdade na postção dos horizon
tes de mlnérlo na formação ferrffera, podendo ocorrer t.anto na

porção superior como na lnferior ou intermediárla, constltuindo
mais comument.e passagem gradual do que brusca, não havendo po!

tant,o, lfmlte rfgido entre a formaçäo ferrffera e o minérlo,
nas, lsto slm, una zona d,e transtção.

ape
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5 . 7 ' l+

'

Fo::naç

ão Ferríf

er"a

trrnbora no consenso geral a maiorj.a dos inr¡estigadores
de acord.o com a nattÌreza quÍmì-ca dos sedímentos da forma

esteja
ção ferrífera, pairam dì.vergôncias entre as opiniões no que tan
ge a sua origem. Alçtüns autores têm sugeri-do origem vulcânica
sub*aquosa ern solução coloidal' enquatlto outros admitem origem
a partir de rochas sedimentares, pelo simpl-es processo de intem
perismo quÍmico.
como
S (1954, p. 239) define forrnação ferrifera
"um sedimento tipicamerrte químico, em canadas finas ou lamina*
das, contendo t5? ou mais em f:er.r:o e send-o de origem sedimentar"
usado
Segundo este mesmo autor, vãrios nomes l-ocaj-s têm s j-do
taconito'
para designar e$tas formações, tais como; jaspiLito,
ítalcirito, quart zo-hematj- ta-bandada I etc. Em 1951, o autor aci
ma referido, esturlanclo a formaçãro ferrÍfera de Michigam, estabe
Ieceu quatro tipos de fácies: sulfeto, carbonato, sílicato e óxi
JA¡.to

do.

flo sentido de LEPP (1963), o termo formação ferrÍfera
designa um sedimento quÍmíco de idade pré-cambriana, composto de
mlnerais de ferro, sll1ca, carbonatos de cãlcio e de magnésío'
O termo "rïonstone'r, ê referi.do para sedimentos ricos em ferro,
usualmente com porções quÍmicas ou clástj-cas de idade pós pró-cambriana.
DoRR & BARBOS.A (1963, p" 18) r estudando os depósitos
do Distrito c1e rtabira, no Quadrj-l-átero FerrÍferofre

ferrÍferos
definem o termo ilabii:ito à luz dos novos conhecimentos do tra
balho <le J1\ME S (1954), como sendo uma rôcha que denota uma lami
nação metamórfica, formação fácies óxído, com bandas origlnais
no
de "chert" e jaspc lrecLlst.alizados em quartzo granular e
qual o ferro está presente como hematíta' magnetita ou martita'
De acordo com a d.efinição extensamente usada (BRANDT
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eb dL., ín G)}DWIN, 1973), formação ferrífera é geralmente conce
bida como um prec:'-pitado d.omilran temente quimico (ou bi-oquÍmico) ,
constituído tipj.camente por "chert" (ou jaspe), interacamado com
um ou mais miner:ais ricos em ferro, óxido, carbonato' silicato ou

sulfeto.
(ln

19i3) usa o termo formação ferrífe
ra nrm sentido amplo para j-nc1uj-r todas as unidades estratigrãfi
de
cas de rochas laminadas ou acamadas que contêm 15? ou mais
ferror nas quais os minerai s de ferro estão comumente interacama
do com quartzo, uchert" ou carbonato.
geoló
Mesmo considerando o Llso corrente na literatura
gica brasileira do termó itabirito, prefel:imos a denomì.nação de
mencionados,
formação ferrÍfera no sentido dos auÈores acima
pelo caráter maÍs ampfo' focalizando num contexto mais geral / en
res
quanto itabirito'
conforme usa<lo em ÐoRR & BARBOSA (1963) ,
tringe-se ao fácies óxido, tendo portanto conotação com os parâ
metros que cont.rolaram as condições reinantes no ambiente depo
sicional.
Sequndo GoLD:¡.CH (1.97 3) o maior desenvolvimento de f or
mação ferrífera ocorreu no Precambriano m6dio ou superior no inÈervalo de 2.600-1.800 m.a. Os depósitos mais antigos do que
2.600 n.a, estão estritamente assocÌados com "Geenstone belts".
se
A formação fer:rÍfera encontrada em Bandarra não
constitul- numa ocorrência isol,aclê na região. Outros depósit-os
de manç¡anês visitados pelo autor (Pedra de Ferrof VenÈador, Vai
Quem Pode e ofÍvio) também estão contidos nesta formação Qüê,
embora não apresentem contj.nuidade ffsica no terreno, estão en
cerrados na mesma seqllôncia et tr¿ìtigráfi ca , havendo portanto' cor
respondência espaci.al. entre os mesmos.
Como pode ser eviclenc;i.ado através de uma anãl-:Lse do ma
pa geológico apresentado na. Figìlr a 2, a fonnação ferrí-fera da 1o
calidade de Band.arra, faz parte cle uma seq{lôncia me tas sedi mentar ,
constituida d.e mlcaxisto, anfì.bolito e quarCzito micáceor opol
GROSS

GOODWIN,

OJ

tunamente descritos no capÍtul.o referente ã eetrografia.

rocha encai.xante, tanto na lapa como na
capa, 6 representada por micaxi.stos que evidencíam contatos nÍti
d.os e sempre concordani-es. A cotltinuidade IaÈeral da fo:cmação
ferrífera para nordeste foi obscrvada em campo' todaví4, ocorren
do em afloramentos j.solaclos em p¿1rte descontÍnuos, tornando-se
inexeqìlivel sua representaçho na escala do mapeamento executado.

A titologia

d¿r

petrográfico cle algumas l.âminas delgadas das
prorcimirlades do minério, revelam t.extura lepidoblástica, numa a1
Èernância muito regular de l:andas de hematj-ta e guartzo granular.
o quartzo está presente em cristais com forma subeuhed::al' d9notando algumas vezes contornos regul^ares, at"ó poligonais r Quô
justificam consiclcrå-lo como eultecìral. Suas dirnensões são variá
veis, estendendo-Ge desde 0,05 mm até 0,60 mm, corn diâmetros mé
dios concenÈrados próximos de 0,20 mm. Mj-ní¡sculas inclusões de
ordem submilimétrÍca aparecem em matíz avermel-hado, como prov4
ve.is remanescentes de óxido de ferro (hematj-ta ?) englobados pg
1a sÍlica coloidal durante o pl:ocessÕ <le precipiEação química.
são
As finas camadas de llematita e c{uartzo granular
continuas lateralmente, altel:nada$' cÒm bandas mais lar:gas repre
sentadas por quartzo, variando clesde 0,80 mm até 0,08 mm,possui n
do valores médios por volta d.e 0,J-5 mm. A Presença de granada
do tipo espessartita nas vi.zi.nhanças do minôrio se deve å dispo
nibilidade de manganês e al.umi.na que reagJ.ncJo com sÍlica durante
o metamorfismo conduziu sua formar;ão.
A espessura da formacão ferrífera presente em Bandarra
é relativamente modesta, alcançando alquns poucos mêtros, não de,
vendo ultrapassar a ordenì de 5 ou 6 metros. Eln conseqllência das
impreclsões de base copogråfiica utltlza<la clurante o mapeamento
geotógico
geológico' o valor de espessur¿l e)<p::esso no perfil
o

exame

não corresponde ao verdadeiro.

A dlstribuição de manganês nâ formaÇão ferrifera é as
sunto pouco explorado peLos pesqulsadores, havendo conseq{lent'e
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mente carência de dados nesse sentido. Alguns autores, dentre
eles GREEVES (1966), PARK e|: aL. (1951) mencionam na região do
manganesÍfero
Quadril"átero FerrÍfero, a ocorrência de itabirito
em zonas de pequena extensão dentro do itabirito normal , formado
contemporane amente durante a deposiçåo de óxidos de ferro e de
manganês primários, que foram ultimamente concentrados em manga
nôs pela remoção de ferro e sÍlica durante o intemPerismo' PARK
et a'1. (195I), relatam a presença de uma camada com 30 cm de"ita
birito exposto próxírno ã Congonhas do Campo que poderia exempli
ficar este tipo de protominérÍo, conlendo 57å de Fe; 3,36? de Mn;
4,3? de SiOr; O,o2Z de P; 1t94ea ðe Èlro, O material superficial
que recobre esta camada mostl:a um aumento de manganês (8,982) ,
acompanhado por um decréscímo significativo do ferro e da sÍfica.

et aZ. (1958) , os itabiritos do Quadrilá
tero FerrÍfero conÈêm muito baixo teor de manganês, menor do que
l? e, comurnente quantidades inferiores a 0f l"%' contudo, podem
encerrar l.ocalmente vários por cento' até mesmo acima de 10? em
manganês I em certas zonas.
A distribuíção do manganês dentro da formação ferrife
ra em Band.arra é restrita, ocorrendo sob a forma de lentes em par
te descontínuas, com extensão lateral" e vertical Iimitadas' cog
forme pode ser verificado no capltulo anterior' Devido ã insufi
ciência de dados no tocante ã dìstribuição do manganês fora da
zona de inf l-uência do depósito, prl-nclpalmente no que tange seu
conteúdo na formação ferrifera normal, ficamos impossibilitados
de tecer maiores considerações no assunto'
Conforme reportamos no capítulo referente às estrutu
ras, dados adicionais de âmbito regíonaJ- seriam necessários para
o melhor entendimento do quadro estrutural ideall,zado para a ãrea
e, conseqllen temen te, uma visualização mais clara do papel desem
penhado pela tectônlca pocleria ser alcançado para o depósito'
Segundo DORR
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5.7.5, Ensaj.os sÕbre a llerlirne¡r-l¡cio

QrllllLrirr'i r1,r I'or"nt': 'i.t.'
c.;

f'or-¡Ífic-

r'¿r cìe Ban cl¿,r.,:r¿r

O conportamento dos compostos de ferro e manganês du
rante a sedimentação tem sid.o rnostrado por côrt-os aut-ores a pal
.tir de dados experimenta,is em laboratório com "ssociações encon
Lradas na natureza. Alguns autores como KR7\USKOPF (1956),
KRUMBETN & GARREI,S (!952]} , JAMES (195I E ]-954) , GARREI,S & CHRIS"T
(1965) , BRICKIìR (Lg65) , são unånimes em atribuir às condições de
pH e Eh como parâmetros mais j.mportantes que envolvem o proces
so de formação e separação de fer¡:o e manganês em condições su

perficiais

"

(1956) apresenta quatro diagramas de pH e Eh
para compostos anid.ros e hidratados de óxidos e hidréxirlos de
ferro e manganôs re spectivamente, estabelecendo os campos de es
tabilidade clos mes¡nos ' Fazendo-se uma comparação em conjunto
d.esses diagramas de eqüitíbri.on verifica-se que há superposição
dos campos de estabilicla<le da hematita (FerOr) e da hausmannita
(t4n3o4). Desse ¡nodon é compativel a presenÇa de óxidos de ferro
manganosita
e manganês numa solução, excecão feita ao caso da
KRÄUSI(OPF

(Mno)

.

j-agramas, que para um <1e
terminado va.lor de pU fíxor óxjdos e hidrôxidos de ferro se pre
cipi.tam com um vai-or d.e potencial de oxidação s ign i ficativamente
menor do que óxidos e hidróxidos de manga.nês, ou vice-versa, se
fixarmos um determinado valor de [ìh.
Podemos aincla deduzj-r desses

d

SeEundo BORCHERT (1,970), a ausência de el-etról.itos em
coloi
solução produz muclança cle fer:ro e manganôs em partÍculas
dais, com liber:ação e precipì.taÇão múhua, dândo origem ao miné
rio do tipo misto (ferro-manganês ) , os quaj,s são caracteristicos
de fåcies continental cle água doce e de bacj-as transicj-onais pan

tanos as .

btl

(1952), em trabalho básico sobre a
or.igem e classificação dos sedimentos químicos em função do pH e
Eh, mostram doj-s diagramas de eqtlilíbrio conLendo óxÍdo, sulfeÈo
e carbonato de ferro e manganês que se superpõem integralmente'
com os limites dos campos de estabilidade sendo função do poten
cial de oxidação (Dh) e do inverso da concentração hiclrogênica-iônica da solução (pH) (Figuras 6 e 7) ,
contido
De acordo com MoORE & MAYNARD (1"929) o ferro
transportado
nas grandes formações ferr:íferas sedimentares foi
princi.palnente como hidrosol de óxido ferroso ou férrÍco estabi
eletróIitos
t:Lzado pela matéria orgânica que na presença de
ocorreria a precipitação. Estôs autores cfclîeditam que a precj'
pitação do ferro, a partir dc soluções inorgânicas, é aparente
um
mente conduzida antes pela oxidação e hiciró}íse do que por
processo biológico.
ExperiêncÍas relatadas por estes autores atestam que
a
a sÍtica contida em água natural em concentração inferj'or
25 pprn, é transportada como col-óide verdadej-ro, passando a ser
transportada como siticato alcalino em concentrações superiores.
Ficou demonstrado tambén que o. tempo se constitui num importante
fator, bem como a estabitização fornecida pela matéria orgânica'
KRUMBEIN & GARRELS

(1936) consj-dera o transporte do manganês como
bicarbonato através de águas ácidas, que pela remoção de coz
(por bactérias ou oxidação) tornam-se neutras ou levamente alca
alta
linas, conduzíndo à preci,pítação do óxido de manganês de
valência, o qual é relativamente insolúvel. A matéria orgânica
na ãgua não parece estabiliz¿rr o manganês em solução ou promover
sr.ia precipitação como acontece no caso do ferro'
SZWAGE

(1970) considera que o ferro e o manganês se
jam con<luzidos sob a forma de carbonatos, os quais são sol-ubili
zados em água, com o primeiro sendo mais sol-úvel- do que o segun
do, e que na presença de mat6ria orgânica são oxl-dados com aumen
to de Eh e PH.
BORCHERT
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Segundo HARIYA (I961)

, experiências de laborabórlo mos
tram que a presença de Mn(OH) 2 e Mr'O 2 na forma de sols e gels
provocam a absorção de cátions disponíveis em solução, devido es
tarem carregados negativamente em superfície. Por conseguinte,
sedimentos ricos em manganês contêm muitas vezes quantidades
notãveis dos seguintes elementos: Li, K, Ba, Ti, Co, Cu, zn, Pb,
etc. Minério de manganês do tipo "Wad" pode conter 2,82? de Ni;
8,33? de CoO; 9,53? de BaO; e at.é 14? de CuO.
ME RO (1962) menciona que a água do mar está
essencíal
mente saturada em manganês e ferro, e quantidades adicionais des
tes elementos ajudam a precÌpitacão no oceano, formando aparen
temente partículas coloidais h-idratadas, que devido ãs suas prg
priedades superficiais, arrasbam outos Íons metáIicos que
são
grandemente insaÈurados em ågua. Este mesmo autor apresenta re
sultados de cinquenta e quatro análises de vinte e sete elemen
tos em nódulos provenientes do. Pacifico, com uma médÌa de 0,53?
para o Cu; 0,99å para o Ni; 0,35? para o Co; 14? para o Fe
e
24,22 para o YIn.
De acordo com HUB¡jR (iz DORR el; aL,, 1958) , a presença
de carbonato na formação ferrffera, mesmo em escala reduzida, as
segura que durant.e a deposição do carbonato, o pH deve ter
se
mantido acj.ma de 7,8, porém, próximo a "l"imenstone fence"
de
Krumbein & Carrels.

certos casos/ as condicões
são taÍs
e manganês podem ser deposi
tados juntos por causa de suas solubilidades seren muito próxí
Segundo DEGENS (1965) / em
que os carbonatos d.e ferro

ma.

(1952) mencionam que a precipitacão
de cãlcio ê índependente do potenciaL de oxidaÇao da
solr-rçáo
(Eh), ficando seu controle deposicional mais subordinado às cog.
dições de pH, que embora não seja a única, parece ser a mais
importante.
KRUMBEIN & GARRELS

Para

ÐoRR

et aL.

(1958)

, os depósitos de manganês da re
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gião do Ouadrilátero FerrÍfero, incluíndo aqueles com .protominé
rio sí l-i co- carbonático (gondito e queluzito) e mármore-dol"omÍtico, são desprovidos de óxidos primários e a presenca de alaban
dita e grafita indicam Eh negativos (ambiente redutor) clurante
a sedimentação. Condições similares podem ser atribuÍdas aos d.e
pósitos de manganês da Serra do Navio, AP.
tlma apreciação conjunta clos trabalhos acima referidos,
com os el-ementos fornecidos pela formacão ferrifera de Bandarra,
pos s ibi 1Í tam-nos tecer ccrtas cons-Lderações e levantar
hipóte
ses sobre as condições que nortearam a sedimentação quimi-ca do
protominério encontrado em Band.arra.
A presença simultânea na formação ferrífera de Bandar

ra, de minerais com manganês e ferro segurament,e primáríos, com
carbonato (kutnahoríta ou manganocalcita ou manganodolomí ta ) , re
vela que as condições reinantes durante a êpoca de sedimentação
eram favoráveis à formacão de óxidos e carbonatos no mesmo am
biente sedimentar. É ínegável, contudo, que seus campos de esta
bilidade sao regidos por valores de pH-Eh que cliferem ligeiramen
te. Todavia, a variação desses parâmetros individuais ou em con
junto, explica ao menos teoricamente, a coexistência num mesno
deposito de õxidos e carbonatos, ou ainda, sulfetos e carbonatos.
A inpossibilidade de coexistência entre óxidos e sul
fetos (Fe e Mn) demonstrado nos diagramas das Fj-guras 6 e 7
ê
confirmada pel-a associação infreqtìente nos depósitos encontrados
na natureza.
Considerando que o transporte do manganês seja efetua

do em solução como bicarbonato ( SAVAGE, 1936), bem como também
do ferro conforme é admitido por BORCHERT (f970) | parece-nos ra
zoável admítir que no depósito de Bandarra houve uma pré-concen
tração num ambiente ligeir:amente ácido,que por aumento progres
sivo de pH eonduziria, inicialmente, à pr:ecipitacão de óxido de
ferro e logo a seguir de óxido de manganês, tornando a solução
neuÈra ou levemente alcalina, que na presenÇa de metaÍs alcali
nos terrosos (particularmente Ce Ca e Mg) eventualmente disponí
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veis em soluçãor poderiam tranqllilamente conduzj-r à precipitação
de carbonato acima da "li-menstone fence,' e "oxide carbonate fen
ce" de Krumbein & carrels. fsso poderia ser devido à variaçào
do potenci.al de oxidação da solução, a qual inibiria a precipi
tação dos óxidos de ferro e manganês ocasionando a de carbonato.
A ausência de sulfet.os e grafita no protominério
de
Bandarra descarta possibÍl-idades de ambiente redutor para forma
ção de seus minerais primários, bem como de águas estagnadas sem
circulação, que pudessem justi:Eicar um ambÍente euxÍnico. Desse
modo é plausÍvel admitir a presença d.e uma bacia com lloa circula
ção de água, e oxigenaÇão suficiente para manter um ambiente tige.iramente oxidante, com pl{ variando de neutro a levemente aLca
lino, estendendo-se até fracamente ïedutor, com valores de
Eh
positivos.
A presença de camada de micaxisto dentro da formação
ferrÍfera, revela mudanças sensíveis no regime sedimentar, pas
sando de ambiente com sedimentação química para de sedimentação
detrÍtica, que uma vez mais retorna ãs condições do ambiente ori
gina1.

Finalizândo, o autor admite que os sedimentos origi
nais de Mn e Fe do depõsito de Bandarra, foram formados em condi
ções de Eh e pH tal- que a precipitação seguiu ao longo do 1imite
dos campos de estabilidade dos óxidos e dos carbonatos dos dia
gramas de KRUI4BEIN & GARRELS (1952) e BRICKER (1965) (Figuras 6,
7 e 8) ,
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Figura 6 -

Campo

Fígura 7 - Campo de establLl
dade de hematita, slderlta ã
pirita.

de establli

dade dos õxfdos de manganêsl
rodocrosit,a e alabandit,a.
KRUMBEIN & GARRELS (T952).

KRUMBEIN

& GARRELS (1952)

Figura I * Díagrama de estabillda
de entre õxidos e carbonatos dã
manganêsa25oCetATM.
BRTCKER, 1965)

"

1L

5.7.6. Natureza cto Protoni,nór"ro
após a discussão iias condições relativas ao ambiente
necessärio
deposicional- dos minerais pr6-metamórficos, faz*se
tecer considerações a respe:i.to da associação metamórfica desen

volvida durante o metamorfismo.
A ocorrência de óxidos de nanganês de baixa valência
(bi)<by.ita, hausmannita e jarcobsita) associada a carbonato (kug
de
nahorita ou manganocalcita ou ntangano<1ol-omj- ta ) e silicatos
manganôs (espessartita/ tefroí.ta, alleganila, etc.) no protomí
nêri> de Bandar-ra, pa.rece näo encontrar siniliLude com os deoósi
tos encontra<los e descrihos na l.iteratura geoJ-égica nacic¡nal e
estrangeira.
A elucidação de alguns termos utj.l-izados na terminolo
gia corrente de manganês para qual-ificar protominério metamó::f i
co é justificável no presente capitul-o, haja vísto serem encon
trados denominacões diferentes piìl:a o protomlnêrj.o de uma mesma

jazida.
(1906, in ABP'EU' L973, p" 494) usa o termo goll
dito pela primeira vez, para qualifi-car os protominérios da fnc1J-a, que contê¡n princípalmente' espessartitar r:odonita' qoartzo
e, às vezes, pequena guantidade de carhonato e outros mínerais
Pos.teriormente , vári.os autores redefiniram este termo , e s lendendo
sua aplic¿ção para depósitos de tnanganês de outras r:egicies do
mundo, que apresentavam pLo{:ominérios s j-milares.
FERMOR

o gondito como um equivalente me
tamórfico de sedimentos não calcários manganesíferosr incluinclo
sedimentos arenosos e argÍ1osos, constituÍdo de espessalrtiÈa e
quartzo como minerais essenci;ris, comumente com rodonita e ou
tros silicatos de manganês. Para este autol:, os protominérios si
Ì ico- carbonáti cos do Brasil (Serra do Navio, AP e Lafaiete, MG),
diferem dos gonditos verdadei:cos encontraclos na În<1ia, pela au
sência dos óxidos de al-ta tempel:atura. No sentido de ROY (1965),
ROy (1965) considera
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o sedirnento que deu oricJem ao gondito foi depositado num ambi.en
te de condições ox-idantes.
DERBY (1901) , j-ntroduziu o termo queluzíto ao referir-se aos depösi.tos de mang;rnôs do distrito de Queluz ( atualmente
Laf aiete , MG) . GU.IIInRÃES (:1.9:i') ) , rlescre ve o quetuzito como sen
tlo uma rocha t.ipicârnente me.;amórii.ca, constj-tuÍda de dolomita,
de
granacla de manganôs, rodonit¿ì, ¡sbesLo ou tl:emolíta, óxido
manganês, quart-zo e pequena qr:anticlade de gr:afita e apatita. Pa
ra RoY (1965) , o sediment.o que den ot:igem ao queluzito, ao co3
trãrío do gondito, indica un ambicnte de b.rixo FJh - condições eu
xÏnicas - denotacl<¡ pela presenca cle rodocrosita e sulfe+-os ' eg

tando ausente, entretani--o, óxi,dos d.e manganês de ba.ixa valôncia.
RIBEIRO FILHO (1968) refere-se ao protominério da jazi
da de Barr:eiro <los campos (Ui:andi, BA) , como do tipo silico-car
bonático ou gondÍtì.co, no que tange à composicão mineralógica do
minér:ío, uma vcz que, nas lenters carb<¡náti.cas ocorrem massas de
rodonita e gratrada, nntretanto, levtrndo-se em consideração que
foÍ formado en arnbiente redutor e que näo foram encontl:ad,os óxi
dos de número baixo de oxidação, dève-se concluir que o protomi
nério não é do tipo gondítíco.
' . O protominério encontrado no depésito de Bandarra dife
re f .igeiramente d¿ìquel-es considerados por RoY (1965) cono do ti
po gondito e queluzito, podendo serr colocado numa categoria in
termediária - porém dj-ferente do cr¡nsírlerado por RrBElRo FILHO
(f968) para a jaziila de BarLeiro clos Canpos - que pela anáfise
dos diagramas apresentados por KRUMBETN a GARRELS (1952), revel,a
maior proximidade ao protorninêrio clo t-j-po gondito do que ao do
.

tipo queluzi. to.
A associação de cobre nativo neste protominêr:j-o não
serve para qualificàr as condi.ções t1c scu aml¡iente deposicional,
haja vísto a irrelevância da ocorrência no ãmbito t1o depósito,
restringindo-se em apenas um poço clos oitent-a e um estudados- os
extremamente
resultados das aná-l-ises químicas Ììtostratn valorcs
baixos de cobre para o ::eferj do depósito, varianclo de 30 a I1.0 ppm
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nas quatro amostras analisadas (Tabela 8) .
comparando-se o qì-ladro de análises da Tabela aci¡na rnen
cionada, com os resultados obtidos por RIBEIRO FILHO. & SZIKSZAY
outros
(1973) para os rninérios d.e mancf anês de urandi, BA ê àe
depósitos brasílej-ros, veri.fica-se que o conteúdo em cobre no
protominério de Bandarra é inferior ao mencionado por estes au
cobre
tores r e ao que se saiba, em nenhum desses depósitos, o
ê encontrado expresso em minerais como cuprita ou cobre nativo co
mo em Bandarr a.

A não determinacão de m-inerais como aÌabandita e grafi
ta, comumente mencionadas no protominério da Serra do Navio, ÀP
aB
e de lafaiete, MG, afasta a possibilidade de semelhanca no
biente de deposição dos mesmos. Por outro lado, a coexlstência
a
de óxidos e carbonatos no protominério de Bandarra' elimina
possibílidad,e de encontrarmos sulfetos e grafita associados, vis
to que, os três camPos de eslabilidade (sulfetos, óxidos e car
bonatos) em diagramas de pH-Eh não coexistem.
conseqilência cla associacão sedimentar entre óxidos
e carbonatos verificada em Bandarra, a qual difere daqueles meq
cionados para os protominérios rlo tipo clássico, preferimos a in
trodução e uso do termo "Bandarríto" que a]ém disso, inclui s11i
catos manganesiferos.
Desse mod.o, o "B.:rndarrito" pode ser: def inido como uma
rocha meÈamórfica de origem sedimentar (quimica ou bioquÍmica) '
depositada em condições ligeiramente oxidantes, contendo óxidos
de ferro e manganês associados com carbonatos, que como pl:otomi
nério reveLa a presença de óxidos de alta temperatura ( jacobsi
ta, hausmannita e bixbyita), carbonatos (kutnahorita, manganocal
cita ou manganodolomita), e silicatos manganesiferos (tefroíta'
Em

alleganíta, anfibólios e micas)

.
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(Nb); (sr); (F.b); (Pb) - Li¡lite de detecção abaixo de <5 ppn
(Ba)' (Sn) ; (Zr) ; (Cr) - Lirì!Èe de d.eteccão abaixo de<20 pprn
: Limite de tietecção abaixo cle < J- ppm
(zn); (Cu)
(Ì¡i )
- Linite Ce det:cção abaixo r1e <2 ppm
(As )
- Limite de deteccão abaixo de <3 ppm
(v)
- Linite de detecção abaixo .le<lo pprn
* (Tio2 )
- Analisado por raios x

-l

75

5.1.?.

AvaI:i trção cìo Dcpósi.Lo

Foram realizados cerca de oitenta poços de pesquisa,
dos quais apresentamos uma descrição sumária dos mineralizados,
incluindo .minério lentlcular e rolad.o.

simplificar a representação dos dados obtidos
a par.tír da descrição dos poços mllneral- i z ados , optou-se
pela
abreviâção e codificação dos mesmos, conf'orme se segue abaixo:
Ng = número do poço
p = profundidade botal (em metros)
C = cobertura do solo (em melros)
R = minério roLado (espessura em melros)
r = roLado es töril
E = espessura do mj-n6rj.o lentl-cular (em metros)
Rå = percentagem de recuperação do rolado (acima de 2")
Ff = formação ferrffera ,'in sltu" (eir metros)
Mc = micaxisto "ln situ'r (em meLros)
V.isando

.

Nç

r

P
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02
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2,0C

0,40

l_,50
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tö
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t,
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o

,:o
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r

P
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5

10

L,45
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0,85
0,25
0, r0
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0,40
0,80

0r45

-

0,75

r t20

o,80
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o,2o
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Os cáIculos foram desenvofvidos com base nos poços de
pesquisa descritos e referidos acima,levando em eonsideração o
minério rolado e lent.icular, suas respectivas espessuras, recupe
ração, densidade e teor em manganês (fabela 9).

cálculo d.a reserva medida, foi realizado individual
mente para o minério lenticular e rol-ado, obedecend,o-se as áreas
de influência de cada poço mineralizado, Bm ambos os casos, foi
tomado o valor da média aritmêtica para a espessura m6dia no sen
tido de racionalizar os cál-culos.
O volume bruto do minõrio foi calculado através da mul
tiplicação da área mineralizada pela espessura média dos poços
O

com

minério.

A recuperação média foi tomada como sendo a média arit
mêtica entre as recuperações. No volume da r:ecuperação do miné
rio, tomou-se o volume bruÈo do mesmo multiplicado oela percenta
gem média de minério recuperáve1,
No cátculo da densidade, usou-se os valores de 1,6 pa
ra o minério rolado e 2,0 para o minério lenticular, de acordo

ensaios prévios realizados em campo e laboratório.
Para o cátcul-o do teor médio, foi usado a média aritmé
tica dos valores apresentad.os na Tabela 7 (as amost.ras 8 e 9 não
foram consideradas) e de dados adicionais do minério rolado que

com

TABELA
RESERVA DE MTNÉRIO DE BÀND¡\RR.A

Reserva

Medida

¡11néT

Ío

Rolado
L?nticuJ..a:r

Indicada

4
Arca

9

(I{NDIDA, INDICADA E ]NFERIDA)

;:-t ¿\ tjSÞCSSUraVolume
. . bruto
RccuÞcraci
(n
mcdra (n)
(ã) ãiã-^-'iÃ¡jmedia
;
(n- )
)

r.660/93
L.462

ts}

I,l0
O,27

I.A27,23
394,87

Densidade
m6clia

523 ,7

315,90

2,00

631,B0

66'.ò

sri1,17

L8,t2

105,30

1.60

Lent.icular

I.145,94

0

,21

320,20

30,00

256

\6

2,A0

t06 t't

80,00

3

0

1,60

0,35

O,27

1

331,10

1.660,93

195,31

peráve

tI2
30,00
18

Rolado

Inferida Lenticular

Tonelagem

de minério recu-

,

35,38

2

,00

Teor
mecll o

,43

33,91

rl

o,

t't

';

não constan deste trabalho, por c¿¡usa das i'rnprecisões de
men to das aná1is;e::l quími.cas.

iJ

fecha

ocálculodareser:vaindicada'foi'efeluadocombase
conLi
em crit-érios geolôgÍcos, admit-inclo para as lentes-camadas'
a do
nuidacìe na área mineralizadA, con sup<lrfÍcie equivalente
minêrio ro lado "
Para o mÍnério ro1ac1o, re cons Idert¡u-se os valores de es
as
pessura do mesmo em r:ada poço mì'ne:råIizado' levando em conta
va
irregularidades e;<isLentes no nír¡ol. de rol-ado, o quaf possui
riações de espessuras significativas mesmo erì poços adjacenLes"
No cãlculo da reserva ilrferida, admitiu-se continuida
terço
de da ãrea mineralizada em pr:ofundidade de pelo lnenos um
A-B'
de sua extensão, confoi:me sugere a constatação do perfil
miné
executado na planta de detal'he anexa (Fiqura 9i' Para o
rio rolado, omitímos taI estjmativa'
Me

t¡inério rofado
¡,tinério lenti cuI at

5.7'fì'

di. cla

5:ì,9 ,

I

ù

168.49

631.

B0

5L2 .32

Cons;i

Inferida

I¡rd i cada

de¡'¡çõcs

Ge¡16

170.77

l l¡

Teo

r

33r91eó

"¡r;

o depósito de manganôs de Bandarra faz pal:te do conjun
to de rochas me t.âs scìd,imentares da l:¿icies alrtandina anl:ibolito rque
com
como tal' apresent-a uma assetnbléia de mineraj s conpatíveis
a fácies metamórfica super:i mposta '
de
A formação ferrÍfera que con t-érn as lentes-camadas
infe
e
manganês são concordantes com os micaxistos superiores
ríores, em contatos Iitológicos que sc r:evel-am sempre bruscos '
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A distribuição das lentes-camadas se faz em d.ois
na
veis que apresentam gradações l.ateraís tanto na vertical como na
horj-zonf-al em direção a formação ferrífera, acompanhad.as pelo de
cr6scj-mo de manganês e conseqllente enriquecimento em ferro.
O comportämento espacial do depóslto em relaeão às
caix.rntes conduz a classifi.cá-1o como do tipo estr:atiforme.

en

protominério encontrado em Banclarra revel.a
ASSCM
bl-êia mineralógica que difere daquelas descritas na região
cle
Urancli -L j. ci ni o de Al'meida, e d.os protominõr-i.os do tipo c1ássico
refericlos para os depósi-tos brasifei::os e de várias part-es do
O

mundo, senão

ve j amos :

RIBEIRO FILHO (1968) descreve, na região de Urandi- Lí
cj-nj.o de Afmej-da, protominérj_o do tipo s í lico- carbonáti cc¡ (jazi
da de Barrej.r:o dos Campos) e do tipo óxido (pedra pret-a e Barna

hê) representados, no primeiro caso, pela associação de carbona
tos e silicatos de manganês, enquanto no segund.o, aparecem óxi
dos primários de alta temperat-ura (j acobsita, hausm._ann.ita e bix
byj.ta)

.

(1965) se refere aos protominérios cla lndia
como
do tipo gondj-t-o, caract-e r:i z ados pela presença de óxiclos de maJL
ganôs de al-t-a t-emperatuïa e s,tlicatos, estand.o ausent-.es carbona
to de manganôs prì.mãr j.o.
ROY

(1965) considera os rlepósi.t-os brasileit:os como sen
do dj-ferente dos inrlianos, por aþresentarem carbonatos e silicq
tos no prof-omln6rio com graf it-a .ou alabandita, despr:ovid.os de
óxidos p::imárj-os - podendo ser classificados como d.o tipo quelu
ROY

zil-,o.
LVo

caso de Bandarra coexistem no protominério

de alta temperalura com silicat_os e carbonatos, estanclo

tes

óxidos
ausen

ta e grafita.
Os terrnos gondito e queluzj-to no senticìo cl-ássj.co não
encontram correspondência no referj"do depósito, visto que, a1ém
de diferj.rem na assernbléia metamôrfica l:esultantre, Lefletem con
al.abancl.i.

8o

díções de pH e Eh incompatíveis com aquelas admitidas para Ban
darra. Desse modo, admitimos um protominðrio do tipo intermedíé
rio, isto é, entre os do tipo indiano (gonclito) e brasíleiro (gue
luzito) , para o qual sugerinos o termo "Bandarri to",
MAKSIMOV (1960) e ROY (L965, L9701 mencionam no proto
minêrio de depósitos da Rússia (S. Khinghan, Centraf Kazakhstan
e S. Ural-) , associação paraqen6tica semelhante à descrita em Ban
darra.
A presença de õxidos primários de manganês (jacobsita,
hausmannita e bixbyita) nos corpos minerais inclica deposição de
óxidos e/ou hidróxj.dos de manganês com alta va1ôncì-a, em tempe
raturas baixas, contemporâneos à sedimentação, que se converte
ram para óxidos de baixa valência pelo acréscimo de temperatura
durante o metamorfismo que afetou a região,

A associação de carbonatos com óxidos de manganês pr!
mários se deve ãs variações de pH e Eh havidas durante a deposi.
ção da formação ferrífera, oscilando próximo da linha que delimi
ta os campos de estabilidade dos cark¡onatos e dos óxidos no dia
grama de KRUMBEIN & GARRELS, não ult-rapassando a
"limensirone
fence" e "oxide carbonate fence" destes mesmos autores.

A colocação do depósito de Band.arra como sendo de ori
gem metamórfica, evoJ-uído a partir d.e sed.j.mentos mangano-ferrí
feros singenóticos, encontra apoio nos seguintes argumentos:
l^r'I -- åþ
re¡rtes-camadas
de manganôs são encontradas em
^conformidade com horizonte estratigrãfico definido,
delineando
concordância l:egional com as rochas encaixantes Èänto na base co
mo

no topo"

2 - O controle litolóqico exercÍdo pe1.a formação ferrí
fera concorre igualmente como efemento de apoio para ori.gem sedi
mentar do Qepós i to .
3 - A ausência de metamorfismo de contato entre os cor
pos de minério com a formação ferrífera e os micaxistos
Ínfe
riores e superiores descarta a possj.bilidade de ter havido in

B1

f1uência ígnea, hidrotermal ou pneumatolitica" A ocorrência de
veios d.e quartzo princípalmente concordantes, devem-se muíto prg
vavelmente a remobilização ocorrida clurant-e a fase mêt,amórf ica
e de geração das estruturas.
4 - A presença de bandas megascóp-icas; e microsc6picas
,
de hematita, minerais de ganga, jacokrsita e bixbYita intercresci
das, são encontradas nos corpos cle minêrío. Esse banilamento re
vela provavelmente uma variação composi-ci-onal do sedj'mento ori
gina

1.

5 - Ã descrição de jazidas sedimentares metamorfisadas
de manganês tem sido referida em vår:ias regiões no territór-to
brasileiro e no mundo" IlncontLam*se represeniadas no Rrasil,nas
(NAGELL &
jazídas do ouadrilátero lrerrífero' èm Minas Gerais
sILVA, 1961; GUIIvTARÃES, l-969; DORR et aL., 1958; CASTRO, 1963;
GREEVES, Lg66') . Serra dÕ Navio (DORR ,zb aL., 1950; PARI(, 1956) '
(GONçALVES
Distrito de Santo antônio cìe Jesus*Maraú, na Bahia
'
I97?. e GONçALVES & SERFATY, 1976) e na negíão de Urandi-Licinio
de Atmeida (RIBEIRO FILI{O' 1968) .
A análise int-egra.da do que foí exposto no decorrer des
te trabal-ho' aliada äs observações cle campo e daquelas conduzi
das ao microscópio sob seÇões polídas, J.evan-nos a considerar o
depósito de manganês de llanda.rl:a como proveniente c1e sedimentos
prímârj.os singenéticos que sof::era¡n met-amolrfismo na fácies alman
clina anfibolito (TURNER & VERHOOGEN, l-960 e WINKLER, 1965), con
duzindo ã formação do atual protominério"
A ação do inlemperismo sobre os míneraís primári'os pro
piciou a formação de óxidos de manganôs secundärios , tanto na for
ma de lentes-camadas dentrô da formação fer::Ífera por tixiviação
de sÍlica, ferro e caLllonat-o' como na folîma de minério do tipo
"granzon", evoluÍdo a partir da dissolução e reprecípì'tação de
hori zonÈes .rnanganesí feros.
o cobre na1-ivo contido nos col:pos de minêrio requeruma
consideração em particutar' haja vi-stÕ sua assocìação pouco co.
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depõsitos dessa natuieza. Inicial-mente aJ-gumas conside
::ações precísam sel: levantadas para o estabelecimento de uma
possível origem singenêtica ou epigenéÈíca. Das observações de
campo podemos enumerar as seguj-ntes:
mum em

I - Não foj-

comp::orrada a existência de corpos intrusl
vos que apresentassem ligação com o cobre. Os anfibolitos revg
laram conteúdos em cobre igualmente h¡aixos como no minério, va
riando de 65 até 1-12 ppm.

2 - DistribuÍção restrita do col.¡renativo nas lentes de
mínério, limitando-se a apenas um determinado poço dos oitenta

e

um es tudad.os

.

3 - Ausência no local- de ocorrência do cobre de veios
de quart-zo hidrot-ermal. São encontrados em alguns pontos do de
pósito, veios d.e quartzo concordantes de alguns poucos centÍme
tros (no máximo, 55 cm - poço 38, Figura 5), resultantes muit-o
provavelmente de remobilização ocorrida durante a fase metamórfi
ca que afetou a região.

4 - A ocorrên'cia se faz sob a forma de manchas esver
deadas de malaguita que recoLrrem o min6río de manganês. A cupri
ta ê encontrada em menor guantidade do que a mal-aquita e, como
ta1, dlspõe-se disseminada local-mente na l-ente de minério.
cem

ser

O exame microscópico ::evelou alguns aspectos
consider:ados, a saber:

que

mere

1 - Distribuição preferencial na ganga carbonátíca
cobre nativo associado ger:almente a hausman.nita.

de

2 - Substituíção do carbonato ao l-ongo dos planos de
clivagem, assim como clos de fratura, oco::r:endo também ao J-ongo
clos cristais de hausmannita.
3 - A presença de textura do tipo esqueleto
ser indicaf,iva de contemporaneidade deposicionaÌ.

poderia

As análises quí.micas de quatro amostras de protomin6
rio colhidas no dep6sito de Bandarra revelaram teorîes em cobre
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situados na fai-xa ci.e 30-110 ppm (Tabela 8) , denotando valores ex
tremament-e baixos, já que HEWETT (1966) analisand.o cerca de se
tent-a e quatro espêcies minerais de lnanganês provenientes
de
doze reg-tões do mundo, encont-rou valores que indicam de 0,2-0,5?
de col:re como muj-to comuns, podenclo atingir em alguns casos até
33 do mesmo" Tal conparação, entretanto 6 em parie falseada, vis
to que os resultados obtidos em Bandarra não foram
em espé
cies minerais, mas sim em rocha que compõe o protorninério.
Antes de fj.nal-izar as consÍderações acerca da contro
vertida or:j-gem c1o cobre, gostaríamos de levantar algumas ques
tões : a ) no caso de uma possír'r.¡1. origem sÌ.ngenética clo
cobre,
por que sua dj,stl:ibuição ::estr:j-La e não homogênea? b) qual te
ria sido seu comr)ort-amento durante o metamorfj_smo? c) l:eria si
do ele depclsitaðo sob a forma de carbonat_o on fixaclo por este mi
ne::al? d) a pr:esença event-ual de credenerita (CuMn2O4) no seclí
mênto original pode::i.a suport-ar a hipót-ese singenêt-ica, todarzj.a,
seu compol:t-amento d.l¡rante o metamorfismo propic-ia.J:j.a a lj.beração
do cok¡re? e) uma ol:ic{em epíqenôtica a part_ir clos anfj.bol j.t-os
(caso seja comprorracl.o sua oríoem íqnea) serj-a explicado com tão
baíxo conteírdo em cobre ? (T.rbela 10 ) .
Enfim, quest-ões como esl--as, no estádio af_ual <1os conhe
cimentos, levaríam a l:espostas mals do pont-o d.e \¡_i_sta das con je
turas do que pl:oprj-amcnLe l:eais e concret-as.
A resolução da orJ.gem d.o cobre nat-ivo não pode setî con
siderada por encerrada, pois , os clados c1.e campo e os d.e' laborató
rio dj-sponÍveis, at6 o present-e momento, são insuficientes para
optar por uma origem singenótÍca ou epigenótica.
A seção estratigr:áfica das unidades..i litológicas
de
Bandarra revela uma formação ferrÍfera encaixad.a em micaxistos,
possuindo logo aclma um espesso pacote de anf j.bol_j_tos
( cer:ca
de 130 met-¡¡os ) , que caso se confi::me sua origem a partir de ro
cha ígnea por metamorfismo retróçlrado * confol:me denotam afguma.s
evi-d.ências texturais - estarÍamos c1i.ante il.e um con j r-rnt-o que se
assemel.har-ia as formações ferr-iferîas do tipo l/ul-cano- secl.imen taL.
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TABELA ].0

ANÁLISI]S oUfMTcAS

DC)S .ANFIBOI,TTOS

Ni (ppm)

cu (ppm)

cr

(ppm)

RM 35

203

65

1850

RM 36

233

r03

1000

RM 37

l-25

LL2

290

(cu) ;
(cr

¡

(Ni) - Limlte cle detecção al:aixo

de

<l

pPm

- L,imite cle detecção abai><o de <20 ppm

Analista: Tieca SaÍto, Laboratorista da Purj"quima Análise
e Reneffciamento.
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A seqllência paragrenética esquematizada para a associa
cao mineralógica de Bandarra está contida na Tabela 11.
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TABELA 11
SE0UÊNCIA DE Fo RMAçÃ,o DoS MTNER.AIS Do DEPÕSITo DE BANDARRA

rASES
MINERAI S

DE

I"I

INERALTZACÃO

METÄMöRFI CO

Hausmannita I
Hausmannita II

Hematlta f
Hematita II
Jacobs i
Bi xbyi

ta

ta

Lepidocroc i ta
e,/ou Goethi ta

Espessarf-ita
Te

froí ta

A11e gan

i ta

AnfibóIio
Mica (lvlrr )
Grupo

(Mn)

dMnO2

Cobre Nativo
Cupr i

_? _)

-2 -? -? -?

_" _2 _) _) _) _

ta

Malaquita

Kutnahorita?

- - - possÍvel

S

UPE RGÊNT CO
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6.

1-

CONCLUSOES

depósito de mançJanês de Bandarra faz parte de um
conjunto de rochas, (da Cordil-heira do Espinhaço ),corre lacionávei s
por alguns geólogos à Série Minas, no Estado de Minas cerais. Da
tações radiométricas mencionadas por RIBEIRO FILHO (1968)
em
seis amosLras de rochas (três de gna.isse, duas de anfibolito
e
peLo método potás s io- argônio, revelaram um conjun
uma de filito)
to de idades situad.as entre 463 e 79I m.a,, devendo ser tomadas
como idades mÍnimas, provavelmente do úttimo evento termal que
provocou o rej uvenes cimento dessas rochas no cinturão.
O

2 - A interação dos dados de temperatura obtidos a par
tir da associação mÍneralógica das rochas encaixantes com as do
corpo mineralizado, suporta que os valores de temperatura alcan
Çados durante o metamorfismo foram ao redor de 600 a 6500 c.
base na mineralogia e na textura do minério so
mos conduzidos a admitir que a transformação de óxidos com afta
valência para óxido de baixa valência ocorreu durante o metamor
fismo regional que âfetou a área.

3-

Com

4 - A classificação do depósito de Bandarra como do ti
po estratiforme, evoluÍdo por metamorfismo a partir de sedimen
tos singenéticos, encontïa apoio na argumentação levantada no
decorrer deste trabalho.
5 - A associacão mineralógica encontrada no protominé
rio de Bandarra revela caracteristicas que diferem daquelas des
critas nos protominérios indianos e brasileiros, ou sejam, gondí
to e queluzito respectivamente ; devendo ser considerado como do
tipo intermediário, talvez, mais próximo ao do tipo gondito do
que queluzitof para o qual é sugerido o termo "Bandarrito".
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6 * A presenca de hematita e jacobsita, associadas com
hausmanníta nas lentes-camadas do protominério, estã consoante
com a atribuÍção de um depósito do tipo misto, em que o ferro e
manganês sob rÍgido controle de pH e Eh foram depositados alter
nadamente, com variações locais dentro da bacia propiciando depo
síção de carbonato.
7 - A coexístência de carbonato, no sedimento original ,
com óxido de manganês de alta valência pode ser explicada com ba
se no diagrama de KRUMBE]N & GARRELS (1952) e BRICKER (1965) pa
ra condições de formação em superfÍcie (25o C e 1 atmosfera de
pressão).

I - A formação de depósito do típo "Granzon" foi condi
cionada peJ-a conjugação de fatores fisiográficos, com vegetação
exuberante e condições excelentes d.e circufação de água.
9 - O sedimento original que proporcionou o depósito
de Bandarra constiÈuÍa-se de óxidos e/ou hidróxidos de ferro
e
manganês contendo " chert " (ou jaspe) e carbonato(s)
contendo
impurezas argi

J"os as .

I0 - As evidências estruturais, reveladas pelas rochas
que compõem a seqllência metassedimentar de Bandarra, demonstram
a geração de dobras em provavelmente duas fases, que no sentido
de TURNER & WEISS (1963) corresponderÍam as dobras
longi tudi
nais e obtÍquas.
1l - A associação de cobre nativo no depósito de manga
nês de Bandarra se constit,ui num caso em que uma hipótese epige
nética ou singenética no atual estágio de conhecimentos não pode
ainda ser apontada.
12 - Embora Bandarra seja um depósito de grande interes
se para estudos mineralógicos, genéticos, etc., do ponto de vis

ta econômico representa concentracão de pouco valor; visto
tanto para manganês quanto para cobre as reservas sao muito
quenas.

que
p9.
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trotografía I
Relações de contato entre quartzlto(topo) e mi
caxLsto (base) com anfi.bolf to. Notar o ðontrasl
te de tonalÍdade do solo revelado por estas
duas últimas rochas.

Fotografia

2

Realce de dobra sfnformal. controlando a topografia (canto superlor direÍto). Notar que a

drenagem segue

a calha da dobra.
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FotografÍa 3
em
Dobra llgeiramente simétrLca encontrada
Notar
ä;;;rilå-*i;il;"-aã sequência superior'

Ë-!ãã-ã"uià" t"r"trv-tt""t" ubtriS',-,,

Fotografla

4

ferrffera PerDobras pronunciadas na formacão
que
T9!it
tencent'e u ".áuã"ãi" interrneåiária'
aprodlreçao
maior tem
;-;i;;" axialNEdadadobra
foto
'
xiiradament,e

i :'

, -,
| ., ,
\'^

'

L¡

-

.-í û.)a
'I

:

't

tl

/

I
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Íi

\il',
Fot".ogrerfia

5

Dobras apertadas (na porção inferior cla foto)
gue assumem formas desarmônicas e desenvolvem
plano de foliação (S2) segunclo seus planos
axiais. Compare com o esquema da Figura
3
porposto por TURIJER & !fEISS (1963) para trans
posição do acamamento.

í.1 rlt ,

=:-.*\<
.-

+.':

.

Fotografia 6
Veios de guartzo cstirados "Boudinage" segundo
â aireção de foliação da primeira geração de
dobras (micaxisto da seqtlôncia superior) .

Micaxisto co¡n clesenvolvimento de uma 23 super
ffcle planar (S^) - marcad.a por clivagem dä
crenul-ação - perpendicular a foliação prlnci*

pa1.
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Fotomicrografia I
Lâmfna delgada" Textura lepldoblãstica em mf*
caxlsto mostrando Leitos micáceos (cinza cla*
ro) e quartzosos (branco) que se repetem alternadamente, conferindo estrutura orientada
ã rocha. Aumento 50,4 X. Nicõis cruzados.

Fotomicrografia

2

Lâmina delga<la. Textura grano *tepidoL¡lås ti ca

ãm gn"i"""-com fenoblastos de microclina cirAumenfo
cunáados por quartzo e fetdspato'
50

,4 x" Nicóis cruzados"

r04

'

Fotomicrografia 3
Lâmina clelgada" Anf ibol-ito contendô cristal
de hornblenda parcialmente transformado para
mineraici <1o grupo do epidoto. Au ìento 50'4 X"
tqicéi s piìr¿rlelos,

Irot,oml.

crogra f ía

4

Lâmina delga<1a. Anfibolito contendo cristal
de piroxênIo ( di spos1;o na po::cão ccntral <liagq
nafirente) transformac{o em anfibólÍo nas bor*
Aumelttlo
d.as " Nota.r dif erença dt: cl i.vaqclm.
j,cõi
s
N
X"
50,4
Paralelos.

I05

Fotomicrograf i a
Seção polida. Textura brechada contendo cristais d?: hematita que constrastam domÍnios de
granulação fina e grosseira" Notar a substiËulcão åa hematita por J-epidocrocita (ou goe-

thíÈa). Aumênto 12B0 X. NicéIs paralelos'

Fotomícrografia 6
secão polida. Textura de exsolução entre hema
escuro) '
tiðã- tãì"". cfaro) e jacobsita (cinza
orÍenta
com
NoLar'a delicada trama estrutural

;ã;";r;";;iãsiati"".
rale los .

Aumento 680

x" Nicóis

pa

106

Fotomicrogi:afi a

7

policla" Textura orientada com alternãn*
hematifa
a.'leitos fLnamente granular de quartzo)
(priñcipalmente
"rå
ganga
"
de
e minerais
cruzados'
parcialmente
uicõiè
x:
44,I
Ãumento
Seção

Fotomicrografia 8
seção poJ"ícla. veio de hematita da 2å fase- seg
hemg
ãiåtrrttão a da fase anterior. Notar que a
jacobcom
litá au la fase esta intercrescida
sita. Aumento 176 x. Nicóis paralelos'

ro7

Fot,omi croqrlaf i

a

9

Seção poliria. cristais alc) l)ausmannita da 13 ge
r.Ção{ätnr., claro)sendo j.nvadi.dos pela cupriËã
(branco) e pela ganga(cinza escuro) de outra
geração. No L,ar minúscul.as j.nclusões de cuprita
ou hómatita? Aumento 63 X.Nj.côis paralelos.

a l0
Scção policla. l{ausna-nnita da Ig geraçflo (ci.nza claro) sr:ndo sulrstj.tu-Ída pela de 2'- geraÇão (cinza brân.col.Not.ar corrosão nas bordas
áos crist.r:Ls de l9 geração. Äumento 320 X. Nicóis parale.Los,
Fotomi.cro(.jraf i

lCE

i¿ì 1l
po]lda. Cobre nativo(branco) circundado
pela cup¡:ita(cinza cJ"aro) contendo cristais
de hausraannit.a (cinza mêdio) corroÍdos nãs ¡or
(ganga - cinza escuro) é-"ilË
9ll.
-g carbonato
tlt-u1do
pela cuprita aÕ longo dos planos
dã
fratura e de clivagem. t\umento 6g i.
Nicóis
paralelos.
I¡otomi crogr¿rí:

Seção

Fot.omicrografia 12
Lâmina dellJada. Coexistêncía entre tefroÍta
(cinza claro) e carbonato(cinza escur:o)no pro
tominêrio cle Band.arra. Notar transformação iã
cÍplente clo carbonato pera minerai s do grupoqMno2. AurnenLo 56 ,7 X" Nicóis paraJ-eJ"os.

I09

Irotomicrografi a l3
Lâmina delgada' cristais de espessartì'{:a (cin
za escuro) parcialmente transformados
-em mine(cinza)
constié
qanga
A
iãi"-d" gruþo cll'tnor.
Aumento
tuída preferenci almente de quartzo'
56 ,7 X. tlicóis Paralelos.
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