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TNTRODUçÃrl

A jazida do t'forro da Mina, situada no munieipio
de Conselheiro Lafaiete (Queluz), ven sendo explorada desde o
ano de f890. A exploração ã feita a cén aberto pela Companhia
Meridional de Míneração, subsidiária da U.S.SEee1. DuranÈe mui
tos anos foi este cofisiderada a maior jazídz de manganâs do
continente su1 anericano, com uÍra produção acumulada de
B 000 000 toneladas de inin6rio.
um
A ocorrência manganesífera do Morro da l{ina'e
exemplo típico de jazinento supergenético formado Por altera
. -ção intempãrica de proEominãrios Portadores de uanganes '
No gue foi publicado em relação a esta jazída, se
so
enccrntram nuitas idéias conflitantes quando da explicação
bre o proces so f ormadcr d¿ mesrna.
Segundo Derby (1901) , a j a zLða seria constituída
de produtos residuais resultantes,Ja .Jecomposição e lixiviação
Ce um protonin6ric predominantemente quartzo espessartÍtico' A
pos
nàteriat
es ta rocha este eutor ,åeu o floÞe de qrlãfîzitcl
suindo as gtesmas caraeterísticas daquela rccha que Fermor (1909)
def iniu comc gondí to.
inportân
0 primeiro autcr que conferiu a 'levida
esseû
cia áos carbonatos manganeslferos, cono constituintes
ciais do protominãrio, foi llussak (1906). Ele acreditava nos
silica¡os de manganês como resultantes da açáo Ce um metanor
fismc de conÈaËo sobre o carbonato.
De Derby (1908) Cara a primeira descriçãc mais mi
nuciosa do protominãrio.
singewalc e }filler (1917) abraçaram as id-eias de
Derby (190r e 1908) e de Hussak (1906), recofrsiderando apenas
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o caso dc netam3rfisrno formador Cos silicatos, que seriarsegun
dc e1e, um metamorfismo regional e não de cont3to.
Guimarães (1929 e 1935) acreditava que grande per
Èe do nangarês depositado primariamente esiivesse en forma de
óxidos sendo o netamorfismo regional subordinado. Segundo e1e,
os silicatos teriarn sido formadcs por reação dos -oxidcs
con
outros minerais por ação de um hicirct.ermalismo, restando sem
reagir alguns óxidos que teriam permanecido at'e hoj e.

Freiberg (1934) acreciitava eur ua sedimento crigi
na1 compostc pcr carbonatc de rnanganãs e dolonito, modificaCo
posteriormente por metamorfisrnos regional e de contato.
Park et a1. (1951) eraiû partidãrics da hipótese
,ie urr enriguecimento epigen-eticc hiCrotermal do manganês. Esta
a peLa presença de al-abancita em
sua c.Jnclusão
"t;;;;;"ã.ott¿
niveis inferiores Co proÈornineric, nineral este que e1e conÈa
va colno send,c característico de anbiente hirlrctermal.
4.

mais
Horen (1953) fci c autor responsãve1 pelo
compleÈo trabalbo desenvolvido nc Morro Ca Yina. E1e estuCou
porúenori¡aCanìente o proÈomináric, sendo o prineiro a usar nã
Seu trabalho ccnsÈi
Èodos nodernos Ce Lresquisa nineralõgica.
O rninã
tui a base das pesquisas posteriores scbre a jazi!a.
rio cxidaCc não foi estuCado eori tanto Jetalhe coreo o Protoni
n6rio. Este autor reputa como exist€ntes e atuanÈeS no prcto
nin6rio os Ccis tipos Ce nelamorf isfllo. O predc.r¡ínanÈe s ería
o regional, estando o netamorf isnno Ce ccntato, accnpanhacio por
alguma açãc hidrotermal, suborclinado ao primeiro. O nanganâs
rio ç,rotominério, concenlrado For uaa depcsiçãc sub-aquãtica en
meio redutor, sob a f orma de carbonato, teria si,io p3uco inoCi
f icado quir,ricanente pcr estes meËamorf ismos. As rnoCif icações
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mai.s lnarcantes teriam sido na paragênese mineral.

O que teria
conferido maior inportância econômica eo depósíto 6 a grande
espessura da camada, a repetíção da mesma por dobramentos tec
tônícos e a alteração supérgena.
ì\

(1955) refutou a hipõrese de park eE a1.
(1951) jusrificando a presença de alabandíta como rendo
sído
formada pelo enxôfre adicionado pelos diques granÍticos.
Em Dorr, Horen e coelho )1959) foram
pubricadas
as id6ias de Horen (1953) cujo rrabalho original nãc foi edita
Od¡nan

do.

Ebert (1963) sugere a ação intempérÍca sobre os
metabasitos da sãrie Barbacena como liberadora do manganês de
positado na Formação Lafaiete. uma ação metan6rfica regional
teria formadc o "quartzo-queluzito", rocha composta fundamen
talmente por quartzo e esÞessarÈita. Na região de conselheiro
Lafaiete, co*o a camada de carbonatos era muito espessa,
a
transf ormação não f oi total , teniio s idc f ormad.c o ,,q.re1uzito
carbonãtico"" A formação de rodortita e de tefroita teria sido
provocada por um metamorfismc i1e contato e os anfibó1ios
cumingtonÍticos presenÈes seriam resultantes de um efeito
h!
drotermal subordina'io. A alabandita presente em pequena quag
tidad,e teria sua origem relaciona,la com o enxôfre singen6tico
dos se<limentos. o intemperisruo tropical teria sido f atcr
i*
portante na fornação da jazíd.a. Este intemperismo teria
agi
do mai s prof un.ramente na Forrnação Laf aiete devido ã presença
dc enxôfre nos sedimentos prinãrÍos, elemento este formador de
ãcido sulfúricc, composto de grande ativicade nos processos
de alteração.
Todos os autores cítados não

se fixaram em fatos
relacionados com a geoquínica da ocorrência e apresentam quase

-5-

nada sobre aspectos físico-quÍnicos do processc de alteração
do proto¡rin6rio.
0 processo intenpêrico foi tomado como um
fenômeno estãtico pois eles se aËên quese que exclusivamente
na anã1ise dcs produtos originais e residuais da alteraçãc.
EsËe trabaLho visa fornecer alguns subsíaios pg
ra a interpretação dos fenômenos ligados com a gânese do m!

nãrio de manganâs. Para isto se fez necessãrio un levanta
mento mineralógico do prot,omin6rio e do rninério, assim cono
um estudo das diversas fases intermediárias do processo de
cecomposição do protoninãrio.
avaliação d.a intens idad.e dos ef ei tos intem
pãricos que agiran sobre o prctoninãrio no deccrrer de sua
alteração foi possíve1 pelo estudo tahtc dos minerais sup6r
genos formados como dos minerais do protoninãrio.
O intenpe
rismo pode ser avaliado pelas variãveis fÍsico-quÍmicas
do
tneio arnbiente e esÈas variãveis regulam a forrnação rlos mine
rais neste meio. LevánCo-se em conta isto" um estudo da n!
neralogia do minãrio pode permitir una avaliação das condições intenpãricas atuent.es no processo alterante.
Uma

-6ESTUDO DO MEIO FÍSICO

As principais j a zidas de nanganâs de r.Iinas Gerais
são relacionadas diretamente con três grupos de rochas que pg
deriam constituir fontes prinárías cieste elemento. o primeiro
'e a série Barbacena, o segundo 6 a Fornação
Lafaiete vindo em
seguica a sárie Minas, sen<lc estas sãries colocacas por Ebert
(1963) respectivamente no "Arqueano" e no "Algcnquiano".
Da sêrie Barbacena fazem parte algumas
ocorrên
cias muito restritas de rnetabasitcs manganesíferos sem inpor
tância econômiea. Nesta S6rie abundam rcchas básicas meta-vuI
cânicas ou hipabissais.
rsto 6 inconrpatíve1 com a hip6tese cg
mument,e aventada na literatura
de gue um magmatismo bãsico te
ria sido a font,e principar de manganâs das ccncentrações
da
Fornnação Laf aiete.
Os protoninãrios manganesÍferos de Ccnselheito La
faiete pertencen ã Formaçãc do nesmo nomer gue tanbárn ã conhe
cida pelo nome gen6rico de "xistos pr6-Minas" (Dorr,
Horen,
coelho' 1958). Esra Forrnação nãc foi aferada pelo ciasttofis

no do finn do Prã-Canbriano inferior, caracterizad.a por intensa
deformação, granitização e migmaritização. A Formação Lafaig
te sofreu apenas efeitos pos teriores aquele tectcnismo, sendo
cortada pcr alguns veios de rochas ãcidas. A origem sedimen
tar daqueles prctonin6rios 6 evidenciada pela existância,
na
exÈensão de 60 km, ce uma interest,ratificação
das rochas man
ganesíferas ccm anfibolito e com filitos
grafitosos.
Os meta-sedinenËos da Fornação Lafaiete conservam

evidências de trâs principais processos rnetamórficoE aos quais
foram submetidos: um meÈamorfisno regional; um metamorfisuo de
contato; uma fase hidrotermal (EberË, 1963) .
Superposta a estas rochas estã a Série Minas,

to

I
I
I
¡
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meda aËualmente coiao sendo constituída de três grupos de rochas: rnferior ou Grupo caraça, relacionado, segundo alguns
autores, como equivalente ã s-erie do Ric das velhas do "Qug
drilãtero",
onde predominam sedi¡nent,os c1ãsticos grosseiros;

\

Mãdio ou Grupo rtabira, constituídl c" sedimentos de origem
quÍnica; superior ou Grupc piracicaba ond,e existem sedimen
tos c1âsticcs finos, sed,imentos quínicos e certa guantidade
de c1ásticos grosseiros. os três Grupos sãc respect,ivamente:
de origem transgressiva; formado por sedimentação quínica
e
bioquínica em mar raso; formado por sedimentação c1ãstica.
Quanto ã tooografia, a região de Lafaiete, assim
como grande parte de Minas Gerais, oncle se situam as maiores
jazidas de manganês daqueLe Estado, é constituida de encostas
narcanteaente íngrenes. o relevo varia desde algumes dezenas
at'e centenas de meLros acina do níve1 de drenagen naturalrcom
altitudes de nais de I 000 neÈros acima do nÍve1 marinhc.
Remanescentes de antigas superfÍcies

;
I

I

Ce

erosão
ocorrea em locais e altitudes Civersas , evideRcianCo um pro
cessc ercsivo conÈínuo desde,c início do Paleo z6íco. Segundo
Martonilie (1940) existiu naquela ãrea durente o inÍcio Co Cre
tãceo, ,m-þrr-¡larro de granCe extensão , âo qual estafia asso
ciada a mais alta superfÍcie de erosãc da região manganesífe
--t-\

ra.
0 clina da regiãc.ie tonselheiro Lafaíete possui
características sub-tropicais, principalmenÈe devico ã
sua
altitude.
A temperatura veí ce poucos graus positivos no in
verno at'e cerca de 30o no verão. .*1, precipitação plrrvion6tri
ca enual ao redor de 1 500 mmr sê disÈribui en ãpocas ben de
iini iacias : d,e novenbro a março a precipitação á gra.nde, enquan
to que o ciina ehega a ser quase árid.o rie junho a
setembro
(Dorr et a1. , 1958) .

l, ¡t) 1

,' ,/
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O intenperisuo encontra coodições propícias para

agir ûas rochas da região. Alternância de estações úuicas e
secasr topografia e relevo acenÈuadosn fr¿turameoto clas ro
chas e a existência do pe@ão
condições que
pcssibilitaram a ação intenpérica responsãvet peLo surgí-nenro
de jazidas de coneeutração supergenãtica como 6 o caso do Mor
ro da Mina
A extensão verÈical né¿ia da ação intenp6rrca â
de mais ou menos 60 m em rochas não fraturadas, ehegand.o a u!
trapassar os 200 u eo alguas locais maia peroeáveis, de-dos es
tes fornecidos pela "MeridionaL".

A

JAZIDA
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Fazendo parËe da Formação Lafaiete existe una rg

cha mangano-sÍrico-carbonãtica que eonstitui gjhaggo" proto
noinério da jazída do Morro da Mina. A camada desËe protomí
nério foi grandement e atetada por quatro grandes dobras
"oI
t,endo abundantes microdobras. 0s eixos destas dobras
pog
suen caimento de 40 a 90 graus aproximadament,e para s40oE
(Lyrio, Almeida, L971). Anfibolitos e xistos, alguns de com
posição grafitosa, constiÈuem as encaixantes.

Este protominêrio, por um enriquecimento sup erge
nãtico indiscuÈíve1, prceluziu um material oxidado que const¡tuiu o min6.rio propriamente dito at6 ha pouco rempo.
A extensão vertical d.a oxidação é ae 93 m eü né
dia. EsÈa oxidação Èeve controle esÈrutural acentuado e não
foram encontrad.cs corpos de ni+ério abaixo do nlvet
nÉ¿io
da ãgua.
A Figura L extraída do trabalho de Dorr, Horen
e Coelho (1958), representa a dístribuição das rcchas da ja
zide naquela época. Notar a fornação menos pronunciada de
ninãrlo na erttemidade noroeste da mina¡ onde o prctomin6rio
¿,
é ¡nais silicãtico
devído ãs lotrusões ãcidas Co 1oca1.
AtuaLmente, as reservas de min6rio oxidado
se
acham esgot,adas. Devido ã grande demanda nuadial de manga
nês, o proËominãrio passou a oferecer condições de uma lavra
econômica, vindo; pcr isso, a ser explorado normalmente . Es
te protominério, com cerca de 4O7. em MnO^
ã colocado no ûer
Z
cado "in natura" ou ap6s sofrer oxidação por calcinação r co9
forme a ûecessidade do rnercado consumidor.

MAPA GEOLOGICO DO MORRO DA MINA
Dist. de Lofoiete , Minos Gerois
Brosil
ESCALA
lOOm

Anf

ibolilo

Xislo grofitoso

MAPA ADAPTADO POR J.V N. DORR tr DO MAPA
ORIGINAL DE ARTHUR HOREN E OUTROS

coNVEN ÇOES
Minério de olto teor, incluindo
minério lovodo
i/,i,i,1Minerio de boixo teor

N|
m

Protominério sílico - corbonótico
Diques

e

pegmotitos

I

Figura 1- Mapa geoLógico do I'forro da Mina (Dorr, CoeLho, Horen, 1958)

H
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4.

MATERIAIS E MEIODOS DE

ESTUDO

4.1 Coleta de amostras
coleta de anost,ras fci procurada, sempre que
poesÍve1, a obtenção de sequências de materiais, indo desde
o protoninêrio nais'fresco até amosÈras as mais oxidadas do
local. No enlanto, tais perfis não se mostraram de fãci1 ob
tenção, uma vez que 'e probLenãtico perceber no campo se u,n
naterial ê produto de al.teração de minerais "io situ", t ou se
Na

resultado da ação de soluções proveníentes de outros lugares.
1
f oi'an Ì.col.etados r tanbãn, materiais gue apresen

taram earacterísticas quaisquer gue se mostraram interessan
tes, co¡Do ê o caso de eûostras de veios cortando o protoninã
rio, de zonas de contato do protomluãrio com intrusivas e de
nateríais oxidados com quaisquer particularídades de inÈeres
se. Amostras de materiais de alteração das encaixantes e de
intrusivas foram tanbêu recolhidas coú o fito de se
obter
subsí¿io6 para o esÈudo das condições de alteração interapéri
ca reina'ntes no local-.
No apêndice A apresentada una relação das aoos
tres coletadas na jazída do Morro da Mina, coü Bua localiza
ção baseada na denoniuação usual e ou nas coordenadas utili
zadas pela "Heridionalt'.

4.2 Classif icação dos materiais coi.etados
materiais coletados foram divididos basica
meûte em duas classes, protominérios e Bateriais oxidados,
Pata cada típo de maËeria1, de acordo com suas caracËerÍsti
cas, foram empregados os nêtodos disponíveis mais aproprig
dos para aná1ises quÍnicas e, principalmente, mineralógicas.
Os

L2-

No protominério foram incluídos os diversos tipos

de rodocrosiËa secundãria.
0s nateriais oxi<iados, que constitueu. o minerio
propriemente dito, pcden ser subdivididos ern alguns tipos dis
O ¡ninãrio varia
desde
tintos morf o1ógica ou ge4etig1r=I:¡.
mate
materiais duros, tanto homogêneos coió bandeados, at6
riais pulverulentos recebendo Ce alguns autores, indistiotamen
tê, a <1enominaçãc genérica de ttItad".
tipc -e comuo a divisão genêtica
dos ninérios em minêrios de substituição e ninãrios fcrmados
por preenchimenÈo de cavidades ou concentração residual de óxi
dos Ce manganês.
En j azíâ.as deste

tL

.3 ¡16todos de estudo

fci frieadc no iËem anËerior, a escolha dos
do
u6todos de estudo empregaCos dependeu das características
tipos
material estudado. Os nãÈodos uÉíILzaCos nos divetsos
de anã1ises que se fizetam necessãrias foram os seguintes: es
díf ração
tu,3o de 1ârninas delgadas; esÈuCo de seções polidas;
de raios X; anã1ise t-ernica Cif erencial; estudo químico.
Como

4.3,1 Estudo de 1âminas clelgadas
Este tipo de estudc fci empregado na caracteriza
çãc de ninerais clc protomin6rio e cbservação das característi
cas texturais e Ce alteração.
Foram confeccionadas lâninas deLgadas com 0'03 mm
de espessura, pelo processo usua1. Estas 1âninas foram estuda
das em micrcscópio peÈrográfico convencional onde foram obser
vadas e avaliadas as propriedades óticas nais comuns como a
cor, anisoËropia, pleocroismo, ângulo de extinção e 2Y, índice
etc.
de refração, forma dos cristais, birrefringência,
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4.3.2 Estudc Ce seções Poliáas
Esta categoria de anãlise constituiu grande par
te desta pesquisa, uma vez que o rninãrio e suas relações mi
-!o parLes
'
u\
da mesma'
rutrr'¡éu¡Ë¡rLcrÐ sq
partes fund'amentais
sao
neraloglcas
As seções foram montadas a frio em base de polå
estireno e polidas com abrasivos at6 de 1' nícron '
Este esÈuco visou, a1én da caracterização mine
ra1ógica dos opâcos do min6rio, a observaçac de caracterlstl
nin6rio
cas Èexturais e estruturais dos diversos tipos de
conpacto e as relações entre os vãrios comPonentes minerais'
EsEas relações são inpcrtantes pois são elas que fornecem
uma j.,l-ei a ða sequância Ce f ornaçãc dos minerais.
A identificaçãc de minerais oxídados de manga
ôc1
-.!
nes em seçao poli'ia não 6 nuito fãci1, uma vez que estes ml
nerais se apresentam geralmente com a mesma cor cínza, haven
po
Co, somenre, variação na tcnalid¿d4. Estas tcnalidades
dem ¡nudar segunclo variações texturais e tambãm com a minera
lcgia.
Nos rnin6rios bandeados , em diverscs cásos , ã qug
se irnpossíve1 a deÈerni;.ação exata da coûìposição das camadas
muiÈo
ou bandas, quando estas são de dimensão Èransversal
reduei<1 a. Nes tes Desmos Cip3s .le rnin6rio, algumas vezes tg
Cas as bandas são constituÍdas de um mesmc mineral sendo ca
da uma composta pcr cristais ce um certo tamanho r dando a in¡t
pressão falsa de haver usa nudança mineralógica de uma banda
para outra.
Ðe u¡n norlo geral, as seções f oram estudaCas e
nelas dif erenciadcs os ,liversos tipcs Ce nateriais presentes '
segundo a ref letiviCade, anisoErcpia, ccr, geninaçãc e textu
ra. Em seguida, as espécies foram isolaclas o meis possíve1
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e confirnadas fora¡a suas nåturezas por raios x (nétodo do pó).
Feito isso, f oi possível una id-eia mais exata de como os mine
rais identificados ocorrem no ninãrio, senco, posteriormenÈe,
mais fãcí1 a identificação dos mesmos em outras seções.
4.3.3 Difração de raios

X

A difração de raios X foi n6todc dos rnais empre
gados no present,e estuCo, uma vez q1¿e fornece anãlises minera
1ógicas muíto exatas.
Sempre que, tanto em lâmina de1_gada como em se
ção polida, <!.eparou-se cotr mareriais de difÍci1 idenrif.icação
por mãtodcs ópËicos conuns, principalnente quand.o a granula
ção era diminuta, recorreu-se a processos cle anã1ise roetgeno

mãtrica, ou por difração de raios

X.

Foram usados os seguintes processos:

4.3.3.1 Processo de Cânara de p6:
Os Ciagranas foram obtidos em câmaras
Debye-scherrer de raio = 57r30 mm e 28r63 nm. As radiações usad,as
forarn de Cu ( f = 115481 A) com filtr,¡ de aíquel, e ,ie
Fe
( À = L19373 A) ccn filtrc
Ce mangânês. O regime de porência
empregaCo

foi de 30 kV e 10 nA.
Na identificação

das reias ioram empregados o f.í_
chãrio ASTM e padrões obtidos da literatura (X-Ray Diffraction
Key to Manganese Oxide Minerals, por E.J. Lavino &
Company,
L964i Zwicker , 1962, etc. ) .
0 processo de Câmara de pó foi empregado quando
a quantidade de material era di¡¡rinuta ou quando se fazía
ne
cessâfl_ø uma exposição mais prolongada.
diversos casos foram obtidos roetgenogramas
de microanostragens em seções polidas.
E¡n

4.3.3,2 processo Difratonãtrico:

_

15_

para a obtenção de difratcgramas
foi utilizado
equipamento Norelco cou registro grãficc.
As radiações
fc
ram as mesmas empregadas no processo das Cânaras
de p6. A ,g
locidade do goniômetro foi ae 2o/ninuto e
o regime de potân
cia foi de 35 kV e 15 nA.
Este proeesso foi empregado na anãlise ce
mate
riais aproxí¡nadamente puros mínera169ieamenËe,
em quantiaade
suficiente, ou na identificação nineralógica
de misÈuras de
minerais bem cristalizados, presentes em quantidad.e
detectã
vel na amostra.
4.3.4 Anãlise tãrnica diferencial
o nãrodo de anã1ise t6ruíca diferencial
fci empregado conc auxíiic na ceterninação quaritativa
nerais termicanente ativos.

(ArD)
.le m]-

Este processc fornece resultados plausíveis
quando o maËeria1 não possui muiËos rninerais
que sofrem ações
térmicas. Quando a variedarJe nineral6gica ã muito
grande hã
superposição de piccs e interação entre os prod.utos
das rea
ções scfridas pelos diferentes minerais dando, portantor ur
falso resultado.
equ:-pamento que f oi utit i-zado ê
Ri g aku
Thermcf 1ex com Èermopar de platinel-A1unne1 provido
de regís
trador gráfico. Fcram empregados cad,inhos de vidro
de quarÈ
0

20,

Scfreram tal tipc de anãlise ranto
protonin6
rios como minerais do minãrio e produtos argilosos
da altera
intenpêrica
Ce
ção
encaixantes e intrus ivas .
Foram procedidos cerca de cincoenta termogramas
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e os minerais com os quais trabalhamos e para os quais ae ¡¡¡c s
trou útí1 o ¡n6tcdo de ATD foramt rod.ocrosita, manganita, nag
ganoosutita, pirolusita, caolinita e s¡oectitas,
Na Figura

4 são apresenta¿os ternograoas tÍpicos
de alguns miaetais de àangaoês, obtialos deDtre a6 amostra6
que foram analisadas por ATD.
4,3, 5 Estudo qulnico

Este estudo foi bese¿do em dados quíoicos obti
dos de: éûá1ises solicitadas junto ao Laboratõrio de Aaãlises
de Mináríos do InsriÈuÈo de pesquisas Tecno16gicas de São pau
1o; análises exrraídas do rrebalho de floreD (1953); aná1ises
fornecidas pela Compaahie üeridio¡.êl de Mineração. Estes de
dos se eacoDËraE em tabelas apresenladas !,o decoÌrer
deste
Èexto.
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DISCUSSõTS

L Protominério
5. 1. L Conceito

Quanto ã denoninação Co proronin6rio de manganâs
de Lafaiete, nuito se tem discutido. De acordo con Dorr (1956)
existem tanto o ttgondito" como o "gueluzito" eüer segundo e1e,

seriam, respectivaoente, rochas essencialoente silicãticas ou
carbonãticasr portadoras de manganês, ccm uma passageu grad,a
cional entre elas. Ebert (1963) salienta o fato de que a di
f erecça entre "gonCiÈo" e "gueLuzitot' não existe ne realiclade,
pois a denoninação de Derby (queluzito) coincide com a poste
riormeate proposta por Fermor (gondito) para designar uma ro
cha manganesífera essencialnoente quartzo granatÍfera.
Horen
(1953) houve por bem classificar aqueles protominãrios
por
uma denoninação nais ampla de protoninério sítico-earbonâtico.
Durante este trabalho foi observado que os extremos silicãti
cos das rochas sítico-carbonãticas parecem, na região, não te
rem tido possibilidade de constituiren propriamente uÉ proto
uinério, pois a granada não teve cond ições de sof rer uma a_l
teração em grandezá significativa,
coúo veremos mais adiante.
5.L.2

Gênese

As jazidas de manganês do mundo podem ser class 1
fi cadas , de um mcdo geralr êm três tipos fundamenÈais: sed 1
nentares r superficiais, hidrotermais e algumas variantes.
Para Èer-se uûa idéia sobre qual o processo reg
pons áve I pela concentração de maaganâs que originou o protoroi
nário de Lataiete, pode-se apelar para um exame das condições
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4
-1
fisÍco-quinicas
de estabilidade de alguns corPostos

f

manganesÍ

eros que !.ã ocorrem.

mineral pode p €rDanecer estãve1 ape n es e ût con
dições físico-quínícas apropr t edas e cada cooposto r¡ 1ne r al. po
de ter seu câapo de estabilid a de defíaido em relaçã o a algs
mas variãveis. En condições d e superfÍcie, as vari a ve1 s l]-Srco-quínicas mais us.qdas para e definição dos campos de e s Èab;
lidade de ainerais são a conc e ntração hidrogeniônic a (p H ) eo
potencial de 6xi-redução (ntr¡ do meio de fornação d o s c omPos
tos. Desta maneíta, conhecea d o-oe a mineralogia e t end o -se
id6ia dos campos de estabilid a de dos .eoupostos mang a nes 1 f eros,
ti
defiuidos eo diagrana EhXpH ( F igura 2), com coûcent r aço e sde
íons, teroperatura e pressão f ! xados, pode-se obter
ia f orfîa
iões sobre as coadições do am b ieote de fornação do pro t om1t¡,e
rio de manganês.
Un

Na Foruação Lafaiete, a primeira coaceûtração es
sencial de maaganês ocorreu na fase de sedimentação, tendo o
maaganês provindo da decomposição dos DeËabasitos da
s6rie
Barbacena, ia expostos ã superfície quando da deposição desta
Formação. o f erro f oi separado do maaganês devido a di.f eren
ças e¡D seus comportamentos em ambiente superfieiaL, indo o
mangaoês se depositar isolado do ferro,
Quen estabeleeeu

definitivamente a origem
do
protominêrio de Lafaiere foÍ Eorea (1953). segundo ele, são
a,s rochas que constituem o protonin6rio, sedimeatos manganesí
feros metamorfisaCos regioaal e localmeot,e.
Horen explíea a deposição dos sedimentos que ns
tamorfisados deram origeu ao protonin-erio sÍrico-carbonático
coluo tendo ocorrido em ambieoÈe forteaeate redutor, existente
na u,atureua em lagunas de circuLação de ãgua resÈrita. A hi
p6tese de Horen ê confirnada peLa preseaça de alalandita (se

-19-

Ø

tJ

or8

o

UJ

-c.

l¡J

xo

o

o,6
Ehv

PirolusiNp - MnO2

o14

IJ

E

-J

õ

ztd

o,,2

M n**oq.

þ.'

F

o
oRodocrostta

MnC03
-o12
Mn (OH)2

-''2

4

6

B

lo

Pirocroíto

12

t4

pH

Figura Z - Diagrama Eh-pH mostrando relações de esta
bi.lidade enEre alguns 6xidos de manganâs
e carbonato <ie manganãs a 25oC e una atmos
São Èraçados os 1i
fera.'.de pressão total'
a ultra atir'í-Ca
mites entre sólidos e Mn
-eaQ A ativiC'ade
do
de (" *rrr*) igual a 10
carbonato totai dissolvido é fO-2 '
(Bricker, 1965).
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rara) e de nuita grafíta, eneontradas no protouinêrio.
0s dois ninerais são característicos de anbientes extremamen
te carenÈes de oxiþânio, e a grafita ê tanbãn testemu¡ha de
carbono original meramorfisado. Nestes anbíentes tão redutg
res os 6xidos não podem ter tido condições de estabí1idade,
podendo os carbonatos permaûecer estáveis, assim como alguns
silicatos. (Figura 3.)
Os sedimentos prinãrios, constituÍdos princip a1
o.ente de carbonatos de maaganês, silicatos, surfetos e ou s1
lica livre, sofreram açãc de meËamorfismo regionaL e de c on
Eat,o em locais pr6xinos a intrusi.vas ácidas abundantes oa re
giao da jazíCa do llorro da Mina.
O metamorfísmo

regicuaL ao qual foi eubmetida a
Fornação tafaiete 6e situa oa parte superior do fãcies anfibo
lito (Ebert, riog) . os sedimentos rgangatro-carbonãticos ts
rig"F eofrido nesta fase a prímeira silicatização, formaudo ro
chas qr¡artzo granatÍferas ("queluaito" ou "gondito").
onde a
camada carbonãtica era muito espessa, as soluções silicãticas
não PeneÈraraû em guantidade suficiente para trao6foruar todo
o earbonato, havendo a formação de rocha sítico-carbonãtica,
cotno ocorteu no I'torro da Mina.
Durante o metamotfismo, a rodocrosita sofreu tag
to recristalízação como dissociação, isto dependenrlo da inten
sidade da ação netam6rfica. A espessartitar â rcdonita e og
t¡os silícatos, formaram-se a partir dc rnanganês bivalente
produzido pela decomposição da rodocrosita em tenperaturäs
uais elevadas e combinado con a sÍlica em reações corno:
MnCO,
MnO + COZ
MoO + SiO2
MnSiO3
-ì
rodocrcsita
rodonita
2MnO

+

SiO2

-4

Mnrsioo

tefroíta

MnSiOr+MrrO*Mn,SíO4

tefroíta
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de esp6cies manganesíferas
atividáde do manganês varia
entre 0'01 e 100 pPn. A aÈívidade das espécies
iïããiu."ãtícas é z'ooO ppn como HCg¡. A atívid3¡
SO4- -'
de das esp-ecies de enxof re é Z 000 ñprn como.
O síurbolo (c0 indica forma cristalina e (aq) solu
ção aquosa (tlen, 1963).

Campos dg estabilidade
em soluçao aquosa. A

_2:
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casos ondê não hevia sí1i-ca ("chert,,), a rodo
crosita que deve ter se decoaposto formand.o manganosita
(Mn(OE)2)
teria sido imediataa:e:e oxidada en hausmanita
'ue
(üarOO), nineral encontrado en algunas aû¿osrras por
Horeo
(1es3).
Em

Veios de intrusivas gralíticas, discord.antes,pto
vocarao efeítos merâmõrficos de contato até a alguuas dezenas
de neËros alãm de seus limites.
DesËa fase originaran_se
a
rodonita, a tefroÍta e gra.nadas de dinensões maíores, haven
do conservação das pe¡uenas espessaïtitas da fase anterior.
posteriormeote ã fase <ias intrusões ãciCas
houve
uma fase hidrotermal earacterizada pela transformação parcial
da horubleoda dos micaxísÈos d.as encaixantes en clorita e pe
1a foroação dos anfíb61ios do tipo da Èi,rtrdita no corrrato d.as
rochas intrusivas com o proÈomio..rio. Segundo Ebert (1963)"
esta fase talvez pertença ao diastrofísrao p6s_Minas, catacte
tízada por rnanifestações de um ietroiretanorfisno qrre atingiu
parcieLøerlÈ€. ág rochas pré-1.{inas. A inf l.uêneía d.esta f ase,po
rén, foi nr¡iro restrítd no ptotoninãrio.
Nos locais onde o aeiamorfisrno de cofltat.o agiu"
foram envolvidas tenper¿turas nais eLevadas e houve, tanbãn
um influxo de sílica e de otÈ¡:os cãtions coro C"+-:-" l4g*+,

_++
!e
e outros, f orneeidos pelas iotrusões ãci.,1as q,.re netaÍlor
fisaran o protoniflãrio.
5.1.3 Miner alogia

principais minerais icientificados nas
Èrâs dê protoninério que foran esÈud.adas são:
Os

amo s

Rodocrosira: é ua mineral de fãcil identificação
en 1âoina delgada. Suas principaís características são as al
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tas cores de interferência apresentadas, as clivagens romboã
dricas, o sioal 6pticc negativo e uma cor levemente rósea.
A rodocrosita, poÍ estar presen.te em grande quantidade
no
protominãrio, é facilmente identificáve1 por processos roet
genonétricos e por ATD (vide Figura 4).
Espessartita: é prontamente reconhecíve1 em 1â
mina delgada pela sua ísotropia e sua forma icositetraéar!
ca característica de granada. Por raios X a identificação
desta granada -e f ãci 1, tambãn.
Rodonita e piroxmangita: estes piroxen6ides são
identificados como taisr êD estudo sob microscõpio petrogrã
fico, devido, principalmente, ãs clivagens eu ângulo
reto
nas seções basais, e ãs extinções oblíquas. A distinção en
tre a rodoniÈa e a piroxnangita oão A'ião fãcil em lâmina
delgada, sendo nêcessãrio usar do valor do ãngu1o 2V que ê
de 35o a 460 para a piroxnangita e de 610 a 760 para a rodo
ülÈ4. O ptocesso definitivo usado na caracteri zação destes
piroxenõides, neBte trabalho, foi a difração de raios X ( vi
de Tabela 1).
þ!ro!!g,
res de interferência,

a caract erízada pelas suas al-tas co
pleocroísmo e siaal 6ptico negativo.

Tirodita: este anfib6lio tanb6rn conhecido como
mangaBoeumingtonita ã reconhecido por sues características
morfol6gicas (aspecto fibroso em vários casos), ânguLo de ex
tinção, ângulo entre as clivagens em seção basal diferente
de 9Oo e espaçamentos crisËalogrãficcs obtid.os por processos
roetgenomãtricos (Vide TabeLa 2),
Apatita: ã reconhecíve1 pela baixa birrefringên
cia, sinal 6ptico, alto relevo e forma navicular em grancie
parÈe dos casos.
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ir oxoang i t.a
Horro da Mina

Piroxmangi ta

P

dA

TITo

6,94
4,26
3

"47

3,34
3,18
3,13
3,04
3,00
2

70

90

L00

"96

2,88
2,84

ASTM

dA

T.I T

6,84
4,22
3,44
3 ,34
3"18

15

3,t2

60

3,03
2,99

15

2

"95

5
2

10
15

15

100

2,87

10

50

2 167

50

2,64

30

40

2,6!

30

2,50

2,63
2,60
2"49

2,2I

2,2t

50

2

70

z

"67

2,L8

Tabela I

70

-

Espaçanentos
obtidos por

"t8

o

40
15

interplanares de piroxmangi ta,
difração de ¡aios X.
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Mineral da fanília
Tirodita
Morro da Mina
dA

Iio

Nsuta
ASTI'{

tlt_

9r11

20

8 r28

100

,52
4,16
4

5

20

3 r84
3,61.

3

,43
3 ,24
3,07

15

100

,97

10

2177

15

3

2

lirodita

da

9ro
8,25

80

4, 93

20

4

40

4,L4
3r86

20
40

5

20

,42
3,24
3

30
40

,06
2,96

100

10
90

3

30

2"73

2A

2,7 5
2173

2 r6L

10

2,6L

40

,5L

10

2 r5L

80

,37

5

2

2

2,29

15

2

2

10

2,24
1,65

"Lg
1r65
Tab e la

"52

20

5

"29

20

10
40

- Espaçarnentos interplanares principais de uma
tirodita do Morro da Mina, comparados com os
espaçamentos Ce uma tirodita
(manganocumingtonita) padrão.
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Pirofaníta: este rutilo nanganesífero se ¿presen
ta em forma de granulos aloo¿iados vermelho-escuro, sendo iden
tificado pelo seu alto relevo e extinção reta. Em d.iversos
casos a pirofaníta pode ser confundida com õxidos de ferro.
l,izarditat foi encontrado Daterial com aspecto
esferulítico,
sendo os esferuLitos compostos d.e pequenos cris
tais fibrosos amarelo ouro. O conjunto apresenta uma exÈin
ção pseudo-ondulante. Anã1ise roetgenom6Ètíca f.az crer que o
DaÈeriâl seja conposÈo por ûineral do grupo d.a !ízardíta, poå
sivehoente uma espécie manganesifera desÈe anfibó1io (Vide Ta
bela 1).
Micas: são identificadas pelo seu hâbiÈo mícãceo,
siaal óptico negativo e exÈiflção reta.
s micas que ocorrem
no protoninório não são comuns" sendo taLvez variedad.es naa
gaaesÍferas cujas prooriedacles são de difíci1 cleterrninação de
vido ao dininuto tamanho ilos grãos e à pequena quantidade d;
cristaís.
.4,

de un modo gera1, -e ccmposto por
grãos minerais de dinensões d.esde sub-nilin6rricas até ¡aiIi
métricas. É perceptíve1, a despeito de recristalizações
" una
estruture em camadas, que teriâ sobrevivido aos efeitos meta
n6rficos.
Estas camadas são" por vezese muitc irregulares ;
mesmd quase irnperceptÍveis e¡a certos cagos (Fotos I e 2).
En àlguns locais oñde houvê néÈanorfisDo de codEato nraís in
tenso, acompanhado de metassomatismo, a estruÈura originaL foi
compleËameÊ.Èe obliterada.
lìesteg zoDas altamente metamorfisa
das a textura é earacterizad.a por ctistais de silicaÈos,
aL
guns de diuensões quase centi¡o6tricas (Foto 3).
Cristais
maiores estão presentes 3m veios silicãtícos que corÈan o pro
torninãrío tÍpico eE alguns lugares prôximos a inÈrusivas ( vi
de Foto 3)"
O protoniûério"

Lizardita (?) do Morro
Mi na

dA
,36
3,64
7

2,8t

Tll o
10

I

då

Lízard,íta da ASTü (Raias
nais f orËes)
dA
7

"36

3,64

rlro
10
10

4

2,52
2 ,45
2,38

6

2"r0

1

2

"50

8

L,97
L,7 4
1" 64

I

1,60

1

Tábê1å

- Espaçamentos interpládates de dn mineral da
f a¡qÍ 1i a da lizartlita,
obtidos por difração
de raios X.
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Foto 1 - Sotomicro gxaî.ía de 1â¡nina delgada, co¡n nicois cru
zados e auaentc d.e 27 15 vezes. Protominério silî
co-carbcnático, ccnstituído, na maior parÈe, po;
rodocrosita e espessartita. -r-ota-se una texÈura
orientada que conÈrola o Ceseovclvimentc da alLerâ
ção (opaccs) "

3oÈo 2 - fotonicro gtaÍía de lârnioa Celgada, coo nicois cru
zados e aumeDto de 75,5 vezes. l.taterial de veio -

hidroternal. Cristais de piroxmangica tendo fratu
res corl paredes alEeradas e preenchidas por lizar
alita. 0 materia.l das fraturãs continuê se deseûvãl
vendo, em forna de esferulitos, no eorpo de ûassa
rodocrosíÈica. Notar una fase interneCiária entre
a lízaxdíta e o carbonato.

-30A nineralogia do protoninério sí1ico-carbonático
típico
relativanen.te simples quanto a seus conponentes pre
dominantes que são os carbonatos mangaoesíferos, espessarËita
e todoniÈa, que eótão prese!.tes na maior parte do protominãrío,
-e

Os carbonatos mangaoesíferos do protominério são
constituídos por apenas rodocrositae praÈicamente. Estas lo
doe¡ositas, no entanto, varian em sua coroposição Cesde espé
cimes contendo 97
d.e MnCO, até ouËros contendo Fe, lfg
e
"527.
Ca substiÈuindo o Mn em alguoas posições leticuláres (Eoren,
1953).

As rodocrositas do Þforro da Mina não se
erc,,g
Èrao apenas no corpo do protomioério, estando tanbãra preseo
tes preeochendo veios em forna ben cristalízada ou botrioidal,
en incrustações como drusas ou formas botrioidais e
Èambén
dispostas em fissuras ou espaços abertos em geral.

Alén de carbonatos do cipo da rod.ocrosita, Horen
eita algunas ocortências de manganocalcit.a em veios
substi
,'chert'r.
tuindo formas B.eotocíticas ou êomo de¿drítos em
Se
gundo dados consÈanLes do Èrabaj.ho de Horên (1953), as .oalcrositas botrioídais pÒssuen nanganês, cãl.cio, ferro
,.g.rÉl
"
sioe ao passo que espécies ben cristal ízað.as não apresentam
quåntidades significativas do últirno elemetro (Vide Tabela 4¡.
As êspessartítas de Lâfaiere são tamb6rn, forma
das por quantidades variãveis de tnatrganês, ferro" cã1cio e
nagnésio. Edtas grânâdas apresêntam quantidådes de ¡ûagt6sió
cresceriËeS en direção ã periferia do protominãrio e,
perto
dos contatos, cristais zonados são comuns. Inclusões
são
quase uma constante nos clisËaís de espessartita do Morro da
Miaa (Fotos 4 e 5).
Estas inci.usões são constituídas ËaA
to de opacos coûo de minerais transparentes, rodocrosita t"!
vez. Os opacos se situan predonínanfemente îa zona central
dos cristais.

do mínera

Nome

i

Fó r rnu

I-

Carbonato da rnatríz

(Mn,Mg,Fe,Ca)CQ,

E"pn"""*tit.(3)
(4)
n u.r"" ur tit u
"
ltodocrosita cri s talina
Rodocrosít¿ botríoidal

(Mn,Ca,Fe)

Quêrtzo

sio2

nodor,íto(5)
nodoni¿.(6)
(7)

í or.rurrg i t a
"
Kupf eríta manganesÍf ero
P

Mangano

lizar.lita

(9)

Percentagerû de

1a

1córica
6l ,7

(412 (Si04)

Mn

Aualisada
48

,6(2\

43,0

33, g3

43,0

28,97

(Mn , Fe, Ca) C0,

6L,7

61'3

(MnrFerCarMg)CO,

6t,7

59,2

(Mn,Ca,Fe,Mg)Sí0,

54,1

45,15

(Mn,Ca,Fe,Mg)Sí0,

56,1

45,20

(Mn,Ca,Fe,lfg)Si0,

54,1

3

3

(Mn,Ca,Fe,MB, )
rAl, (SiO4)

3

(l'1g,Mn,Fe,Ca r )
rSi r0r, (0H),
(Mn,Mg) (Si
) (0ir)
3

2os

13,8B

4

Tefroíta

MnrSi0O

'lo

Neotocíts

MnSi03'nllr0(?)

37,0(3)

Beroentita

MnrsiorO(oH)6(?)

41,58

Pirofanita

MnTiO,

47

rz
36,6

,o
I

TabeLa

4 - Minerais que ocorrem no protorírrério. (1)

(eontinua)

I

Fórmu1a

Nome clo rni.nera-1.

Atralislada-

lìauriri¡irite

l,h.r0O

ihulítn

lCa,Mn),413sí 2c10 (0ll)
'C aF,
3 (c a, Ìrn)
,P r0,

IÍana'rnoêpati ta

Al.¿¡baildita (rara)

ùln

Cherc nêngan. (Sec ")

si02

77.

?

varl.a

S

Lr .1

+'

vari-e.

l"InO

2 r3-3 r9

(1)

Tabela 4 - Mineraís que ocorrem no proÈominõrio,'"'
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Esta tabela foi obtida do trabalho dè Holen (1953) e mr:dif icada.
Baseada em anã1ises parciais sirnples.
Arnostra coletada no corpo do proÈominêrio.AnosÈra coleLada perto do contato con anfibolito.
A¡nosEra coletada no corpo do pro¿onítrêrio,
Anostra coletada perto do contato con anfibolito.
Acrescefitada .durante o pre€ente tr4ba'1ho.
Novo ¿nfibó1ío proposto poü Iloren sen¿o talvez o rnineral .que. f oi c.lassificado
cono Èirodi Èa neste tråbaLho.
(9) AcreecenÈada durante Ò preaerte trabalho.
(10) Análises ciÈadas por Pardel, .L¿r6en e Stei.ger (f921).
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troto 3 - !'otonicrogxafía de lâaina delgada, èoE !.icois cru
zados e aunento de 224 vezes. Ao centro nota-se ãm
.cristal de gran¿da exÈinto, contendo uma gtaode in
clusão de rodocÍrosita. Do lado direlto, encontram:
-se ctistais de silicató e dÒ lado esquerdo predorní
na a rodocrosita em início de alteração, o que ê dã
riotado pelos pequenos grânu1os d.e opacos

Foto 4 - Fotomicrografia de lânina delgada, com nieois cru
zados e aurtento de 35 vezes. Lâmína extraÍda dã
coûtaÈo de protcninêrio siLicãtico com intrusíva
granÍtica alterada. Not¿-se, ao ladc direito, nar
ãas cia dissolução parcial de ainerais, sendo con:.
servados ênf ib'olio; do tipo da tirodiLa, cinenta-t
dos pot rnassa de rodocrosita secuodãria.

-34Cooo terceiro

mineral predosinênte do protomioÉ_
rio estã a rodonit.a. Ela se apresêûÈa em ctisÈais subédricos
e se assocía ã rodocrosita e ãs granadas, sendo posÈerior a
eLas, Este pitoxeaõiae, que de un ¡lod.o geral cootãm os meg
mos cãÈions què, Er espessarËita (!in, Ca, Mg, Fe)
encontrada
perto de int¡usivas, cecle, em alguns locais, seu lugar a u&
outro piroxênio que é a piroxmangita.
A piroxnangita, ¿pgs¿¡ de possuir fórnula quÍ i
ca idêntica ã da rodonita, Èem caracterlsticas estl.uturais cli
ferentes. Este piroxênio 6 o nineral que predomina eú certos
veios no proroninério, veios estes cujas dirnensões varian des
de alguns milÍmetros até vãrios decíoerros. Estes
rDesnos
veios possuem minerais de diroeasões relativamente grand.es"con
ten sulfeÈos e sao de origea aparenteûeDte hidrotermal. 0 a*
biente hidroÈerual deve ter possuÍdo coadíções energãricas
que terian possíbílitado a cristaLízaçãa da piroxmaagita
em
vez da rodoniÈa (Foto 3)"
os rninerais que se seguerû em abundãncia aos prin
cipais são, Èalvez, o quartzo e a tefroíta.
Este ú1tino é en'
con¿rado em àonas ¿le aetanorfismo de coûtato, onde o n,r"ra"lfoi consutnidô (vidè reaEõês anteriores) ¡ porta¡.to, o quartzo
e a tefroíta devem ser incompatÍveis" pelo laenos eb situação
de equilibrio.
Observou-se nas 1âminas esÈudadas a ausência
de quartzo quando a oliviua se fazia presenie.
Naqueles mesmos veios

onde existe a piroxuangi

ta, se fazem presentes ainda a rodocrosiÈa, pirita, calcopiri
ta, quarÈzo, grafita e outros minerais en quantidades menores.
Em algumas

1ânioas de material dos veics, existe uo nineral" ou mistura de oinerais, de aspecto fibroso,
preenchendo fraturas na piroxmangita e se desenvolvendo
em
foroa de hemiesferulitos a partir das fraÈuras do piroxânio,
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Foto 5 - Fotooicrografia de lãnina delgada, com nicois cru
zzados e auÉento de 63 vezes. Rocha dc conÈato dã
protoroinãrio corû intrusiva ãcida. Ao ceûtro estã
urÊ cristal de quartzo com fissuras ãlteradas. In
cluídos no quartzo, esÈão cristais en6dricos dã
apaÈita, estando dois deles extintos. Ao redor do
conjunto descrlto, vê-se cristais zonad.os de espes
sêrÈiËa levemente enis6tropa.

Boto 6 - tr'oÈonicrogtafía de seção polida, ccm nícois seni
cruzados e außeûto de 24 vezes. Minério de preen
chineÊto de espaços vazios. O veio escuro que cãr
ta a seção -e nanganita. o miner.aL aaisótroio, de-

cristais n6dios, é pirolusíta, que secciooà veios
ciuza mais clarc, constituídos de naagaoonsutita
as s oc íada a criptoaela!.a.

-36ûo corpo de crisÈais de rodocrosita (vide Toto 3).
Toi ob
Ëido un difratograna do oaterial das fissuras, sendo achadas
o
raias (as mais fortes) coincideotes coD as da lizardita,
que poderia levar ã conclusão de se tratar de um mineral per
EenceûÈe à fanÍ1ia daquela serpent.iûa associado com algum ou
tro oineral naogauesífero (vide Tabela 3).
Este úaterial
das fissur¿s aparenta ser uû produÈo de alteração
hidroter
ma1 da piroxmangita.
outro miaeral de -uma certa ubiquidade deotro
do corpo do protomiÊétio ê a pirofanita, preEerËe em pequena
quantidade coDo pequenos gtânulos avermelhados.
Um

En locais onde um meEamolfísmo de coûtaÈo foi
Earcaûte, houve grande formação de un anfibõ1io do tipo
da
Ëirodita.
Segundo Ebert (1963) este aafibólio pode ser
re
sultado de ação hidro¿erma1 aas rochas de contato, rel.aciona
da con o diastrofisno p6s-Minas. Este ¡líne?al Ëalvez seja
aquele deaominado kupferita nanganesÍfefa por Hoten (1953).

ApatiË¿ Èanbén ã encontradá em pequena quaûtida
de dentro de vã¡ias anostras de protoninério, como é, tanbérn,
o càso de algumás nieas cuja espécie não foi possÍvel deter
uinar.
dília

Existe ainda, no proÈomiaério urn mineral da fa
do epÍdoco, se beo que em quartidade muito restriÈâ..

diversas 1ânio¿s foi coagtatada ê preseûga
de opacos não <leteruinâd.os que !oóeÉ set 6ilidos resultantes
de um interoperisrno incipiente, grafite" ou mesno sulfetos co
rno a alabandita, por exemplo.
Ern

Una relação geral dos minerais que ocorrem no
protorninério do Ìlorro da Mina está na Tabela 4 qu€ conÈénrtêm
bém, as fõrnulas e as porcent¿gens de rnanganês desEes mine

rais.

-37

AsTabelas
5 e 6 apresentamrespectívamea
te a composição quÍnica de ciaco amostras de protominêrios
de Lafaiete e uma composição mineral6gica calculada
por
Eoren (1953) para estes protomiaêrios.
5.2 Minãrio
5.2.L ConceiÈo
A denominação minêrlo, no caso, não obedece ao
sentido Lato da palavra, uma vez gu€¡ atualmente, na jazida
do l{orro da Mina, a rocha que é comumeûte chamada de proto
oiaério, jã estã sendo grandemeûte explorada, tornaado-se
um mia6rio tanbê,m. Como minério, neste trabalhorenteode-se
oÉ¡ maÈeriai e manga¡resÍf eros oxidados naturalmente, eûcoûtra
dos oa jazida.
5.2.2 Macrof eições
0s ninêrios do Morro da Mina variam muíto quaq
to a suas feições texturais e estruturais.
hã una inteira
gama de vatiações eútre um materíal compacto e duro até ni
nérios pulverulentos, geíerícamente denominados de "r¡ad".As
espécies compactas podem possuir camadas distintas ou não.
Estas camadas podem ser concrecionais ou de naÈureza colo
forme oür ainda, remaneseenÈes do acamamento sedímentar da
rocha original.
Vãrios materiais possuem superfÍcies
delinea
das por formas arredondad¿s r gue podem ser produt,o
tanto
de uma deposição do tipo coloforme, como de preenchimento
de cavidades. A distinção eoÈre as origens destas
forma
-e muito probLemãtica, em grande parte dos
casos.
ções

-

-3 8-

si02

13,17

18,01

2L r77

,47

3 r32

4,77

10,36

22

35,89

"95

3,52

4

Ti 02

nd.

nd.

0

,44

0,26

0,38

Fer0,

2

2,24

0,76

2,23

2,53

Fe0

3,84

3

"26

2 r67

2 r24

3,73

Mo0

43,50

43,81

44,L4

4L rg5

34,70

MuO,

nd.

nd.

nd.

nd"

nd.

Ca0

2

2

5

2 r32

3

Mgo

3,75

3,81

4

217g

2,53

Kzo

nd.

nd.

nd.

Naro

nd.

ad.

nd.

tr.
tr.

tr.
tr.

S

nd.

nd.

nd

0r004

0,006

19,39

15,53

13,15

L6,02

c

3, Lg

1,0g

0,07

nd.

ad.

P20 )

0"69

0, 80

nd.

0r17

0,14

o 022

0, 65

0,82

0r76

0r4o

Co0

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

Ni0

nd.

nd.

nd.

nd.

rld

A1

203

coz

"20*

Total

Tabe 1a

,43

,47

96 rL6Z

"64

96,3rZ

,57
"67

99 ,397"

4,66

99,362

Composição quirnica de protomiûãrios

,80

.

99,432

de

theiro Lafaiere, obtida de lloren (1953).

Coose

i
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!liner ai s

1

2

3

4

Carbonato da
matri z

51r86

42,61

37 ,37

44,26

13

Granada

22 r27

29,4L

28r50

28 r84

58,02

2L,97

24,24

or03

0,03

0,04

0,06

96,06

98,78

Rodoni t a
Tef

roÍ ta

Apatita
P

11,06

20 ,57

0,09

0, 11

ir of ani ta

Excesso

Mn ou MnO,

Grafi t a

To

tai

labe

1

a

6

,04

31,69

0,06
de

orTg

L,26

0,54

10,07

3 r43

0,2L

96,28

98,17

96,O5 |

s

5

Composição miaeralógica calculada por Horen
(f953), para amostras de pro tomi nér í o.

-40Atapetando cavidades, em muitos lugares , existem
desde agregados finíssimos de aspecto aveludado at6 couj unto s
de cristais railimãtricos de maaganita e pirolusita.

alguns locais onde o ¡oinãrio é rico em cavidades, por onde circula eventualaente ãgua superfici 41, exis
te uma fina camada de hidr6xido de ferro, de uma cor amarelo
avermelhada cobrindo parte da superfÍcíe do ninãrio.
Em

O quartzo se f.az preseûte em graode parte do mi
nãrio, aparecendo seja eomo veios fraturados e cimentados por
õxidos de manganês ou seja codo pequenos grãos esparsos. A!

guns espãcimes formaram-se por deposição de 6xidos em intrusi
vas graníticas alteradas. (Fotos 7 e g). Não são raras mas
sas de guartzo cortadas por uma rede de finos veios de 6xidos
de manganês.
5

.2.3 Tipos de rninãrio

ã sua formação, os ninãrios do Morro da
Mina podem ser enquadrados en três espãcies fundamentais. o
primeiro tipo -e constituído por 6xidos formados pela
substi
tuição Ëotal ou parcial dos ninerais do protomin6rio ou de
uma outra rocha. o segundo consiste em materiais formados
por um processo de preerrchimento de espaços vazios. como ter
ceiro tipo temos os ni¿ätios residuais que são formados por
minerais mangabesÍferos que þermaneceráú parcial ou totalnen
te ínÈacËos ap6s o processo de lixiviação de minerais
so1ú
veis, manganesÍfêr rs ou não.
QuanÈo

5

.2.4 Mineralogia do rninêrio
Os minerais de ninério

riais

individualisados nos mate
oxidados, por meío de seções polidas e com o auxílio da
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Foto 7 - Fotomicrografia de seção polida, com nícois eemi
i'c¡uzados e auúenÈo de 440 vezes. üia6rio de subs
tituição consÈitulCo de criptonelana, onde percã
be-se cristais de aspecÈo nicãceo, de litioioriîa,
sendo substituf dos pelo prlneiro nirreral..

Foto I - FoÈonicrcgrafia de seção polida com nícois semí
cruzaCos e aumento de 27 rS vezes. Mínério forma
do próxino a intrusiva, o que ê atestado pela abundante presença de graoadas. A parte de baixa
refletivídade A conatituída de oanganita e e mais
c1ara, por m¿nganoa'sutiÈa.

-42difração de raios x, são:
Manganita ( y -MnOOE): ã um mineral de identifå
cação não nuito difÍci1,
em seção polida.
polimento
seu
não é dos meLhores, pois durante o mesmo hã desprendimenÈo
de alguns eristais da superfÍcie, uma vez que este mineral
quase sempre se apresenta em agregados bem cristalizados.os
cristais de manganita ocorrem, frequentementer êD agruparnen
tos com tendância acicutar, radialmenËe dispostos ou parale
los uns aos outros. são frequeûtes arranjos aproximadamente equigranulares, com cristais mtritas vezes geminados. A
cor dos cristais em Luz paralela 6 um cínza nã¿io levemeuÈe
violãceo. São conuns ctistais de maoganita em transforma
ção para pirolusiÈa, quando são cáracterísticas as estrias
de contração segundo (010). clivagens paralelas aquele p1a
no são frequenÈemente -islveis . De uma amostra composta
de manganita intimamente associada a pirolusita foi obtido
o termograma constante da Figura 4, sendo gue o nãtodo de
ArD ã nuito úti1 na identificação destes dois mineraís.

lfanganonsutita ( Y -UnOr): ã un mineral guêr aa
jazída estudada, apresenta uE¡ polimento muito boo, pois sua
dureza -e elevada. ocorre f requentemente em agregados de
cristais muito finos de alta refletividade (R=z917z em luz
verde - zwicker, 1962). com aumeûtos maiores A perceptíve1
a polarização unitãria dos grânulos. En al-guns materiais
ocorrem agregados com tendância fibrosa, apreseatando ani
soÈropia com extinção pseudo-ondulat6ria. llormalmenÈer os
efeitos auisotr6picos variam desde um cinza bem claro atõ
uma tonalidade mais escura. (Tabela 7.,
Cfip.tonelaaa ( a -MnOr): o mineral deste ripo,
que ocorre no I'lorro da Mina, respoûde bem ao polimento, seg
do a refletÍvídade (R=29 r57. em 1uz brauea - sorem e cameron,

-43MaaganoosutiÈa de Lafaiete

dA

TI

T.

4 r46

4r10
3r40
3,32

dA

¡l

To

4

10

,46
o: to

vtr
vs

5

2 r66

M

7

2r45

M

2 r39

vt{

3

2,36

Èf

I

t-, L6

s

2

t{

o

2 r65

2,45
2r40
2,36
2 r28

o

llangaaonsutita de Nsuta

o

2 rL6

2 rL2

rl.3
L,667

L 167

1,66
1,51
L"42
1,39

2

4
4

1,517
Lr426
L,394

S

T{

I{
M

$ - Padrão obtido de Z¡ricker (L962) W - fr aca
Vt{ - muito fraca VS - muito forte
u - nédia

S - forte
Tabela 7 - Espaçaoeûtos ioterplanareg obÈidos por difração
de raios X.

S

-441960) uma propríedade fundamental para o seu reconhecimeoto.
El'a 6 leveneate mais cinza do gue a meûganonsutita.
como es
te ú1tino ninerar, a cripto'erana a finaaente cristalina
e
seus cristais apresentamr ,,ê maioria dos casos, a
forma de
peguenas e delgadas acÍculas. Devido à semelbança
deste ni
neral com a naoga¡¡onsutita, ãs vezes, hã o perigo de
são euÈre eles, o que não ocorre quando os dois ninerai" "oorr
,I
e'contran juntos, sendo as diferenças mais perceptíveis.
(Ta
bela d).
Pirolusita ( ß -MnOr): A esre um mineral
que
ocorre como cristais fortemente aais6tropos que 8e polarisan
uoitariamente- sua refleËividad.e é erevada e em cristais
prisnãticos percebe-se a extinção rêtå. É frequente
sua pre
sença coao pseudcmorfa da manganita (ou groutital).
A piro
rusita apresentas êrtr vãrios casos, texturas coloformes.
Litioforita
ê ur¡ composto mineral
de
identifícação relativamente fãcít.
possuí disrinra birrefle
tância ao ar (cinza amarelad.o a amatelo bem craro),
anisotro
pia rnuito forËe e elongação politíva.
Sob nÍcois cruzados e
com placa de gipso¡ os grãos de 1ítioforita
seccionados pro
xioamente paralelos eo eixo c, mudam desde um amarero
nãdio
até um azul claro, gúândó do giro da platína do ,ícroscõpio.
Este mioeral tarabén se apresenta coho agregadoe de crístais
dispostos paralelamente uos aos outros e perpendiculares
ãs
paredes de cavidades. Em casos de nicrocristarinidade,
a 1i
tioforira -e de difíci1 idenrif icação em Luz ref r.etida,
podeu
do ser coofundida com goethíta.
Goethita: sob esta denominação, incluínos os
!.
xidos e oxihidróxidos de ferror presentes nos materiais
estu
dados- A goethita é facilnente caracterizada por
sua coro
ração cí¡za característica e por refrexões internas
averme
thadas r quase sempre presentes. por vezes
suas característi
cas são mascaradas guando de seu intercrescimento com
mauga
noûsutita e cripËome1ana, princípalmente.
os princípais minerais de nanganâs oxidados
do Morro da Mina estão na Tabela g.
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Cr

ip tome I ana

A1f

a-ltno,

Morro da Mina

F.Lavino

dA

dA

TIT.

6,gg

50

t+194

40

,46
3,11
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3

2

"40

100
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2,L7

r ,46

20

6rg
4rg
3 ,46
3,11
2 ,40
2,20

Lg64

TIT.

40
40
10
100

60
40

2 r16
L r92

20

1,83
1,63
1 ,54

40
60

1r 43

20

10

zo

1r 33

1,14
1,0g

Tabela

interplauares de Crip tome laoa
( 8-Ma02) obtidos por difração de raios X.

Bspaçameatos

Nome

do rnineral

Fórmut

a

(

1)

Percentê.gem
Te6r i ca

ta ( y-tlnO0H)
Pírolusi ra (g-tfn0r)

MnO,

Criptomelana (cl-Mn0r)

KRBo16(?) +

Mangani

llanganonsutita

usurira
titioforíra

(Y-l{no'

t{n0 0H

""å:runf+rnr4,3o1B

Ana1isada

62,45(

2)

62,L9

62,85(

3)

4)

lr'f ]*r'1.r2*or_2*(ot,) z*(

Mn

,5L

62.

rro(

<ie

57 ,06

5)

37 ,32

Tabela 9 - õxídos de manganês encontrados
( 1) As f 6rmulas dos mÍncraís f oram obtictas de FLeise.her
e Richmond (i.943),
exceto a d¿ 1itíof orita, gue foí emprege.da por valarell.i
(1973) e a de
manganonsuti ta e nsuti ra, propos ra por-zwici<,er,
Mei j e.r
i;;;;
l'g6z) ,
"
( 2) Anã1íses de F. Gonyer
- ( 3) ídem.
(
(

4)R - Mrr4*, Mrr2*, Ni2* e ll,g2+.
5) Para valores
pr6*íro,- ? zero, tem-se a nsutiËa, enguanto gue,
rtxrr autónta (no íntervålo
medida que o ,o,o,.tt*"
e zeto e Ll2), o nineral
considerado manganonsutita. como r"r¡ro,ent,rextremos
desta

MnO,
xB0
Mn00H x r Llz
Mn(OH)2 x. t
6) labela obtida do rrabalho de ltoren (1953) e nodificada.

sõíie

a
e

temos:

I

5,
ct.l

I
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Os minerais de substituição

-

foram formados por
substituíção dos miuerais do protominérior ou de rochas en
caixantes" por minerais oxidados de manganês e tambén goeth;
ta. Neste tipo de mioérío, os úoicos minerais que
n..,u.o""I
raDr em quantidade apreeiãve1, como relictos da rocha pré-existeate, são o quartzo e a espessartita. A espessartita
se faz presente praticamente em todas as seções polidas estu
dadas' quase inalterada ou parciarmente arterada. Em amos
tras que atingiram estágios mais elevados de oxidação, como
a pirolusita e a criptomelaaa, esta granada ainda é encontra
da. Nestes espécines, ã co'um espessartita parcialmente a1
terada e assocíada a litioforita,
que é, possivelmenter ürr
primeiros
dos
estãgíos de sua alteração.

tipo abundanÈe de ¡tiaério de substituição ê
aquele no quar- predonina a manganonsutita co'pacta, que sug
tenta cristais de espessartita pouco alterados (Foto 9). Em
espãcimes mais fortenente oxidad,os, a criptonelana substiËui
a maoganonsutita e também a manganíta e a gtana&encontra-se
mais alterada. Nestes materiais nais oxidados, a litioforita ocorre com frequência, seja como cristais em forma de plg
quetas e paLhetas isoladas ou inbticadas em cristais de es
pessartira (Foro 10).
Um

alguns ninérios de substituição, onde a xis
tosidade original ainda -e pef f eltamente perceptíve1, a manga
nita 'e o principal- mineral de st¡bstitulção.
a goethita tanbên ocorre com frequência nos rni
nérios de substituição, isolada ou iotercrescida com cripto
melana e manganonsutita, sugerindo uma substituição
destas
pela primeira ou uma deposição simultânear êrtr alguns casos.
De um modo geral, nos nínérios formados
por
substituição de uma rocha pré-existente, a graoutação
dos
Em

-48-

Foto 9 - Fotooicrografía de segão polida, com nicois semi
cruzados e au'ento de 460 vezes. Min6rio de subs
tirrríção, onde percebe-se críEtais seoi-dis";i;î
dos de espesgartita, sBsociados a cristaís de 1î
ticforita.
A 1ítiofcrita estã eo rra¡.sforoaçãà'
para ûêngaaonsutitaoicrocrietalina, {üê consiitui
a maior parte da maesa.

Foto 10

Fotomicrograf ia de seção po1i,la, con nicoís serni
etszados e aumeoto de 490 vezes. MÍnõrio d.e subs
tituição. A narriz é cripronelana microeris.áii:
nér¡ sustenlando cristais de espessartita (cioza

reflexões internas),
intir;r;î;;
a palhetas de litioforita. "rro"iados
A liríoforita ã arta_
mente anis6tropa e encontra-se em transtor*.ção
para
perceptÍver em .igntt"
-o-eue-6
"TipÈomelanar
cristais
r como cs doiJ
situà<ics na parËe esguerda inferícr do centro da fotomicrogiafia. com

z
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rninerais ã nuiro f ina, sendo ¡ruitas vezes dif íci1 a
dístiação
de efeitos anisotr6picos. uma exceção é a ritioforira,
que
comumeote apresenta crístais sub-miliúétricos
bem delineados
e fortemenÈe anisótropos (Foto 11).
6xidos de uanganês concrecionados detrtro de
material argiroso formado por alteração de intrusiva, oeorre
litioforita
em abuodância, associada a cripÈomelana (Foto g).
Esta litioforita,
tarvez seja produt,o de uma eventual reação
de eoluções rnanganesÍferas com as argilas preseûtes (caolini
Em

ra).

Nos urinãrios de prenchineûto de espaços vazios,
desÈacam-se os formados por minerais depositados
em cavidades,
ao l0ngo de fraturas formaad.o veios de estruturas muito
vg

riadas e sobre superfÍcies livres em gera1. (Fotos
7rr zrL3rLs,
L6 e L7 ')
soruções contendo manganês liberado pela alËera
ção dos Protominerais, ou mesmo de uma ressolubiLização
do
próprio miaãrio, percolam espaços vazios e se depositam
tão
Logo ericoot,rem condÍções f Ísico-quÍmicas apropriadas.
A ng
tureza do mineral depositado responde ãs eondíções do ambien
te de formação, como¡ por exemplo, as condições de Eh e de
pH. como esÈas condições podem variar de 1ocal para 1ocal
e
tarnbãn atravãs do tenpo, podem ocorrer diversas estruturas
com associações mineral6glcas muito variadas.
tlma ouÈta maneira pela qual pode ter ocorrido o
transpotte do rnanganês, -e na f orma de geles coloidais de hi
dr6xído de maoganâs (Krauskopf, 1956). EsËes colóides podem
ser os responsãveis pelas estruËuras ditas col0formes,
bo
trioidais e mameronares, muito comuûs em minãríos de preen
chimento. os geles ter-se-iam depositado e posteriormente
sofrido cristalização como um mineral estáve1 no
a¡nbiente
reinante.
Os miaerais

que ocorrem preenchendo fissuras,

-50-

Foto11 Foromicrografía de seção por.ida, coñ nicoÍs semi
eruzados e aumento de 50,4 vezes. üateriar. de
preeochimento de eavídadee. cavidades
áã-ri"ari"
capeadas-por crisËais de litioforita.
Este
minera1 taub6¡o ocorre denrro d¿ massa d. .pãrã"fi,
rr"
rerogênea, constituÍda ¿"ri"-rinerar e de goãihi:
tå, principaltnente.

Foto 12

Fotomicrografia de seção polida, com nicois se¡oígruzados-e_aunento de 57 vezes. Material de d,epo
siçao coloforme, de preenchimento de cavidad"".As
escuro da parre exrernar-"ão
"?T:tgções,cinza
constituidas
de goethita. Âs camadas colofórnes
cínza claro, são"formadas por criptomelana micro
crisËa1iaa. No exrreqo diieito inferior
ninérío de substituição.
"êlr;-",
.;
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estrut,ura em forma de pente e tanb6m es
Ëruturas sinétricas.
Amostras que sofreran diversas
gera
ções de fraturamentos são muito úteis na interpretação de mg
danças das condições do meio, refletidas pelas variações na
conposição mineralógica do material. que preenche os veios.
comumeûte apresentam

Ocupando espaços vazios do nin6rio

forau encon
trados, principalmente, a manganit,a, criptomeraua, pirolusi
tê, e rDanganonsutita. A litioforita
foi localizada
preen
ct¡eudo espaços vazios ou cavidades em geralr €t[ apenas um ma
terial estudado (Foto 1l).
0s minerais mais abund.antes en
contrados neste Ëipo de ninério são a maagarÌoûsutita e a crip
tomela¡a se alternando em camadas com manganita. A goeËhita
ocorre preenchendo cavidadesr Dê maiotia das vezes, como um
dos materiais formados nas últinas fases de preenchinento(Fo
to 13).
Foi estudado um minério, coostituído
provavel
¡oeote de um veio ou bolsão de quartzo, fraturado, con as fra
turas alargadas por uûia lixiviação" fraturas estas de dimen
sões variad.as, preenchidas por maûganonsuÈita, piroLusita e
- ñlèd os vaios de õxidos possuem
manganitã-.1
cavidades capeadas por
manganiÈa, ocorrendo como c-istais muito finos que dão
uma
aparêacia aveludada ã superfície ou em forma de cristais nili
nétrícos. Nestes veíos existem núcl-eos de f or¡ras prismãticas
alongadas, constituídos de pirolusita formada ãs expensas,Èal
vez, de manganita ou groutíta.
Estes núcleos englobam e são
circundados por camadas de criptomelana e manganonsutita (Foto 7).
Neste tipo de nin6rio, no Local, o úrtirno mineral a
ser formado õ a maûganita.
Nos ninérios de preenchimento que foran

investi
gados, veríficou-se que a maoganita foi o úttimo mineral mangatresífero a se formar, primariamente, o que sugere que
as
condições fÍsico-quÍ¡nicas dos úlrinos tempos nos l-ocais de on
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Foto 13

Botomicrografía de seção polida, con nicois semi
cruzadog e aumento de lg2 vezes. No veio que cor

ta a fotcnicrografiar .ore-se a substituiião

dã

mangaaita (parte escurå de loau polinento) por
griptomerana (ci¡¡za n6¿io) r paeiando por f¿ses
i¡ternediãrias. o nareriai äxterior äo veio ê uû
niaärio de substituiÇão,
"oor;ia;iã; nãr-"iiprome
I'aoar üB outro ueterial indetermíaado,
rericlos

de espeseartita e litioforita.

Foto L4

FoÈomicrografia de seção polidar con nicois seuí
c r u z¿d o g e-- 81'1ûeû-Èû -Å,e' 22 ; 5- 1reze3
---+€ i-o -ôe _- 6xi_d o s
de manganês cortando rocha esser¡ci¿l¡¡ente
ãrp""-sartÍtica. Da esquerda para a direíta, a nioeralogia do veio é a seguinte: manganíËa tre,, polimento); _maaganousutita altèrnaado-ee co' criptomelaaa (zoaa de refletividade mais elevada); crig
Èoûelana (cinza escuro, cou contato aÍtido).

-53de eLes foram exÈraídos tenham sido de baixo Eh e atto pH (vi
de Figura 2).
Todas as amosttas de pteenchimento coletadas na
parte superior da j azida (Mina da Vovó) são constituídos fun
que são minerais
damentalmente por criptomelana e pirolusita,
pois
maoganesÍferos dos mais oxidados. Isto é justíficáve1,
sendo o Local o ponto culmínaate da jazída, deve ter sido uma
possuído
das partes oode o minãrio é nais antigo e deve ter
condições de uma oxidação mais completa.

veios
vãrios espãcimes, o preenchimebto de
foi acompanhado por uma substiÈuição parcial das paredes do
rteamo. Foram observados casos em que exist,e uha alternância
rítníca entre manganoasutita e mangaoita, que se estende des
de cavidades atã para dentro de protominãrio atterado.
E¡n

Existe material apresentando cor4o constituintes
principais a criptomelana, þlfolusita,
manganita e litiofori
ta. Neste material a maior parte da massa -e constituída por
cripÈomelåüar guê -e cortada por veios de pirolusita e de man
ganita. A criptonelana esËã, nitidamente, substiruindo a man
ganita, fato este que pcde sugerir {ue a criptomelana substi
tuiu, provavelmente, o material ini.i¿1 da massa (nanganonsutita) vindo posterioruente a substituir os veios de mångâníta
(Foto 14).
Os rniniirios tomados como residuaís, são f ormados
por mioerais manganesíferos que resistiram a uma dissolução

que teria eliminado minerais mais solúveis. Estes ninérios
são muito ricos em espaços vâzios. Tipos pulverul-entos entre
cortados por veios mais resisÈentes t Eetalmente de manganonsu
Ëita, são comuas. Granadas são particularmente abundantes e
a parte pulveruLenËa A constituída predominantemerite por crip
tomelana pouco cristalizada e, taLvez, por uma certa quantida
de de nsutita"
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Foto 15

Fotomicrografía de seção poliria, con nicois semi
cruzados e aumento de 30 vezes. Haterial de preenchímento de cavidades. No ceritrc de duas fãrnas
arredoadadae, existe nargaûonsutita microcristalí
aa onde percebe-se -polari zeçã,a unirãria dos grâof
1og. Entre as camadag d,e oanganonsutita, ocorre

uma pequeta banda Ce cripCcnel.ana aps.renteDeûte
ia6tropa. circundendo est" corijunto, 'e notãve1 uma
bande larga de pirolusi.ta, substituindo üanganonsutita eo alguas Lugares, corlr crist¿ii" gt.oãus poLarizados unitariarûetrte. seg,uindo-s:e ã banda de pi
rolusita, ocorre u¡Da aLternância de peqrienas tanåãe

de criptooelana e Eaagariousutita.

Foto 16

Fotonicrografia de seção polida, coa ¡.icoie seni
ct.uz.ados e aumento de 20 vezes. õxidos de nangagêg de preeachimeirto de cavid.ades. l{, :ã-se, de
baixo par¡r cima, uf,la porção da mangan*onsutít., se
guida por una caoada de nanganite bem crís talízã.
da, de nau polirnento. Segui.ndo-sc ã manganitarvã-se u¡¡a baada lerga de cripto:lelana, f ornada por
varipg baadas uenores. por fín, ne parte superior,
a mangaoita volta a se iepetír.
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Foto L7

FoÈomicrografia de tânina delgada, com Luz para
lela e auoertû Ce 2215 vezes. Hiaério oxidadoronde cristais de egpes6êrtita ioalterada permaûe
cem eomo relictos do protoniuãrio substituÍ¿o.

Foto 18

Fotomicrografia de lânina delgadar coÍr nicois cru
zadas e aumento de 2215 vezes. Crietal de piroxmãn
gita eû início de alteração t âo longo de fraturas]
em contato com taassa de crístais aproximadamente
equegraoulares de espessartita e Ce rodocrosita.
A alteraçao se deseavolveu, mais intengamenÈe, no
materiaL carbonãtico, onde se percebe opacos cons
tituídos de óxídos de uanganês supergenéticos. -
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5.2.5 Fornação de ninãrio
minerais manganesíferos do protominério, por
ação de agentes íntempéricos, prod.uzen soluções que irão for
mar as massas de nin6rio.
Os

Cooo fontes principais

de manganês para as solu
ções miaeralisantes temos a rodocrosita, vindo os silicatos
em seguida. A rodocrosita 'e de aLteração muito f ãci1 e pode
sofrer oxidação com uma guase inediata deposição de óxidos
de manganês, eÍ¡ locais muito pr6xinos. No eatanto, o proces
so principal é a sua dissolução por soLuções ãcidas, com uma
liberação de manganês bívalente sob a forma de bicarbonato
(Mn(ECO,)r), principalmen!e e ta¡rbãn como íoa compLex.: bicar
booático MnHCor+ (I{em, 1963). o bicarbonaro pode
ser
transportado em soluções com condições fÍsico-quínicas
pro
pícias e se depositar como rodocrosita secundãria, se houver
perda de uma molécu1a de COZ. Caso duas inolãcuLas <1e gãs ca:
bônico sejam liberadas, pode haver fofnação de hidrãxido de
manganês (Mn(OE)r). EsÈe hidróxído pode conÈinuar a
sêr
t,raûsportado sob a forna de um ge1, indo sofrer deposição em
1oca1 propÍcio, formando estruturas coloformes (Foto 13) "
As reações que podem ter lugar na dissolução e
oxidação de uma rodocrosita, fornando outros compostos, po
dem ser desencadeadas por diversos caminhos. Algunas destas
reações são apresentadas a seguir.
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1) HoCO,

(c) + E2CO3

¡¡¡(EC03)2 (aq)
bicarbonato de mangaoês

rodocrosita
2' 3!tnC0, (c) +

3)

MnCO,

(c) +

Moro4 (c) + 3tr2CO3 * E2 +
hausmaní ta

4H,ZO

zEZo

Mo

(HCo, )
Z

*

ltn (oE)

2 (c )
hidrõxido de

mangaaês

(c) + HzO +

4)

MaCO,

5)

Mo(ECor), (aq)

6) Mntoo (c) +

7,

"o2*("q)

8) Uoz*1.c)

aOz

Mo(Ecot), (aq)

(r)

un(oH)2

zIlZO

3Mn

+ zts

20

(oU)

(c) + zcoz (g)

2 (c)

MnO, (c) + 2e +

2s20

+

I

4B+

-MnooH(c)* 3E+ +

e

nangéni ta
9

)

3!{n2+

(

ad)

10) EzO +

COz

4E20

+

12) MnECor- +

MorOO(")* 8II+ + 2eE2co3 (aq)
L
E. + Eco3

11) ttzco3 (aq)
E

+

-

Mo2* + EZCO3 (aq)

2e
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As reações apreseûtadas são todas reversÍveís e
termodinamieamente viãveis em ambientes sup6rgenos (Iten, 1963)

(8ricker, 1964).
inportância na quÍnica do mangaoês em
ambientes superficiais, é a presença do Íon complexo bicarbo
_r+ì
nãtico, iuaHCorl gue aunenta a solubilidade do manganes em
soluções contendo urn excesso de espãcies carboaãticas dissol
vidas (He¡n, L9ó3). Este autor concluiu que:
Reações envolvendo a parte bicarbonãÈica do
complexo ùloncor*-l são mais lentas tlo que as reações do bi
De grande

carbonaEo não complexado, Èlo(HC03)2.

anbieûteB aquoEos naturais contendo
uma
atividade de 940 ppn de bicarbonato, a detade do mangaaês prs
do
sente estarã compl,exada. PorÈarito a solubi lidade total
nao
mangaaês pode ser o dobro da esperada se a complexação
fosse coasiderada.
Em

vãlidas as considerações de Hem, o couplexo bi
carboaático deve Èonar parte decisiva no mecanismo das migra
ções de manganês do protomin-erio para o niaãrio.. r-.'. 5J
No caso da espessartita,
posição segundo esta reação:

(Mn,R2+), erzsigorz

espessartita

el-a pode sofrer

decom

+ ccz + 4lt2o = At zsízos(orr)4 + 2lln(0H)r+
caoLinita

+ sio2
formar 1iÈiofori

(Mn,R2+)co3

A espessartita pode, tambãm"
Èâ, cooo ocorre frequentemente na jazida do Morro da Èliaa.

Quanto ã rodonita e ã piroxoangita, elas podeo
formar silicatos hidratados iatermediãriosr gue se degradam
en hidr6xidos de manganês e em sÍ1ica. Valare1li (L967 )obser
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- Taxa na qual o manganês foi oxidado em
três niveis de pH em presença de 100 ppnr
de HCO3- (t{em, 1963).

-60vou que a PiroxEaagita é maie faciluente iateoperizáve1
que a
rodoaiÈa, o que seria de se esperar por ser o priueíro
niog
ral una forma polin6rfica foraada eu condições de maior
ener
gia.
MaSiO.
5+

H^O

Z-

'

Ma (OH)

rodoaita ou
piroxmangita

., +
¿

SiO.
--2

A tefroÍta deve se decompor tendo a rodoerosita
e a rodonita como esÈãgiOs ifrtermediãrios, formando,
tambãm,
hidr6xidos de oaaganês e sÍlica.
HnrSiOO + H2CO3 = MnCO, + MnSiO, + HZO
Èefro i ta
MorSiOO

+

?HZO

= 2Mn(OE), +

SiO2

A alteração dos anfiUõlios mangaDesÍferos do
po da tirodita
(Kupferita BanganesÍfera), pode dar origem
hidr6xido de manganês e sÍ1ica.

Èí
a

hidr6rido de maaganâs, liberado por reações
co¡no as apresentadas, pode se depositar em
locaie mais afasta
dos- Este hidr6xido tem coadições de ser transporÈado por
so
luções sob a forma de um gel, que se deposita em superfÍcies
livres, formaado estruturas coloformes. o ger depositado pg
de sofrer, então' uma cristalização em um mineral estãvel
nas
O

coodições ambientes.

A taxa na quaL o uanganâs ê oxidado e precipitg
do, de soluções aeradas, ã afetada pelo pH e por outros íons
que podern estar presentes. Esta Èaxa creace por
um auÉento
de pH e decresce na Presença dos íous bicarbonato e
sulfato
(Ee¡o, 1963) (Figura 5).
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No processo de deposição de 6xidos de mangaoês
sob u.a superfÍcie, são importautes, taoto o efeíto
de adsor

ção dos materiais desta superflcie, como o efeito auto-cata1Ítico do manganês j-a depositador Dê acereração da deposição
de nais manganês no 1ocal (Een, 1964).

PeIa alteração de qualquer dos mínerais do prg
tomin6rio, seja rodocrosita, rodoaita, pirormangita, etc.e
que contenham ferro, a goethita 'e passlvel de formação.
Em trabalho de laborat6río, realízado
por
MeLfi et al- (L972), amosrras de prorominêrio silicático
do
Morro da Mina' coostituÍdas de piroxmangita, rodonita,
anfi
u6tio e alguma rodocrosíta, foram submetidas a alteração
ex
perimental em exÈrator tipo 'rsoxh1et,,, sob condições
simula
das semeLhaotes às superficiais, durante o perÍodo
de dois
anos. Este intemperismo simulado possibilitou as
seguiutes

coûc1usões:

- Em uma etapa iaicial, houve uma oxidação io
tensa' de efeito EarcaaËemeate superficial, ocorrendo
conco
miÈante coo uma solubilização.
A oxidação evoluiu rapidameote at6 a forna
ção de fina crosta superficial, submirinãÈrica, envor.vendo
coapletamente os fragmeatos da rocha. Apõs a forroação
desta
crosta' houve brusca queda aa quantidade de material
solubi
1

i zado

Formada a crost,¿1 , os agentes alterantes pas
saram a agir mais iaÈensameoËe sobre materiais oxidados
e a

provocar soLubilização e oxidação
cha.

ao

longo de fraÈuras da ro

- En uma primeira etapa

nas, fornação de maagaoita.

do

ensaio, houve,

ap9

-62Jã, em uma seguoda etapa, a groutita, un poli
Eorfo da mangauita¡ sê f.ez presente com o segundo mioeral.
Etapas posteriores foram responsãveis pot uua
f ormação de groutelita
(¡!*C¿.^.t')*,'rl ?ì1 e de nsutita.
Em linhas gerais, as concrusões possibílitadas
pelos trabalhos de Melfi et aL., concordau com o que foi
ob
servado oa presente pesquisa. Nos minerais sí1icãtícos, onde
não havia granadar ou esta estava iualterada, o primeiro mine
ral a ser formado foi, de fato, a o,anganita. Tanbãm o coatro
le da alteração seod,o f eÍto per.os fraturameutos, ã ponÈo co
mum eûtre o fenômeao aaÈural e o simulado.
O experimento provocou a fornação de uü
mate
rial oxidado que pode ser correLacionado com os rnin6rios de
substituição, caracterizað.o6 por uma líberação de Íons manga
oos os , que seriam oxidados quase que instantaneamenËe,
s endo
muí to pouco o manganês traûsportado. como a rodocrosita era
muito pouco abuodaute, ao material intemper ízað,o artif icialmente, a Ínfluência de Íons bicarbonáticos foi nuito restrita,

para provocar uma maior liberação de nanganâs para as

solu

çoes.

A Tabela 10 fornece uma visual ização das trans
formações quÍnicas que rem lugar na formação do ninãrio. Esra
tabela contêm anãlises de amostras extraÍdas de dois perfis
dístintos. o perfil 1, cont6m um espãcine de prorornin6rio
(ra¡ $ ¡ urn de maËerial parcialmeote aLterado (rg) $, um de mi
"
aério (1¡)s. o enriquecimeato em manganês de (1A) até
(1D),
é perfeitamente caracterizado. percebe-se nitidamente uma
eliniaação de sÍ1ica, gue retrata a deconposição dos silica
tos. o si1Ício restante deve estar 1oca1ízado, principalmenÈê, na espessartita e no quartzo remanèsceates. o óxido de
alunÍnio auneota Da amostra (18), prcvavelmente, devico a um
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18 I lD I zcl
silica

(sio2)
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conposição quínica de cinco a'osÈras de dois

perfis de alteração.
\
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enriquecimento residual em espessartÍta, uiueral aluminoso que
PermaEece praticaEente inalterado nesta priroeira fase de alte
ração, e dinioui uD pouco na amostra mais oxidada, quaado a
granada começa a ser alterada mais iotensamente.

a eliroinação do cãlcio e do nagnésio é
'ormal,
acompaübando a dissolução, principalmente, da dodocrosita
e da
rodoaiÈa, minerais que coatéo egtes eleoeatos substituindo o
manganês. o eomportauetrto do gó¿io e do potãssio, não fornece
neahuura iafornação nais úti1.
A amostra (eC¡S é un marerial compacto e a (2D)S
constitui un nin6rio do tipo resídual, nuito friável e poroso,
que foi encontrado D,o campo, associado ao material (2c¡.
o que
se pode deduzir das anãlises, ã güê¡ por uma mudaaça 1ocal das
condições fÍsíco-quÍnicas oais' oxidaates para outras maÍs re
dutoras, foi rompida a estabilidade dos óxidos de manganêsrseg
do estes dissolvidos ea part,e. As granadas permaneceram quase
i¡tactag' assim como algum quartzo. Este fenômeno pode expli
car o aumeuto da taxa de sÍlica e de alunÍnio, assím como a e
liniaação de una parte do manganÊs.
foi visto, concluí-se que os minãrios de
substituigão são co'posËos de minerais supérgenos formados por
produËos de decomposição que não sofreram transporËe, ou que
foram pouco transportados. como ninérios de substituição ainda podem ser iacluídos aqueles formados por soluções gue aden
tram encaixantes estãreis, vindo a1Í substituir minerais des
tas rochas. os ninérios de preeochimer¡to de espaços vazios
são aqueles compostos de ¡¡in erais formados a partir do manga
aês transportado por soluções ou em forma de coloides, que vie
ran a se depositar naqueles lugares.
Do que

$ Vide apêodíce, onde estão apresentadag
rais das amostras citadas.

as

caracterÍstícas

ge

-655.3

ene

t1

mr.neral.

Os 6xidos, hidróxidos e oxihidróxidos de manga
nês possuem uma mineralogia das mais variadas e complexas,
apreseotando mais de trinËa espãcies (llewet e Fleisher, 1g60).
No êntant,or â paragênese dos minerais supergenéticos de man
ganês pertencentes ao sistema Mn - oz - Hzorencootrados na

maíoria dos dep6sitos supãrgenos, aprese¡rta poucos minerais
que predominam tra maior parte de1es. Esta paragênese quase
aão varia de um tipo de protoainãrío para outro, pois
apõs
alterados os protouinãrios, os produtos de intemperismo for
madose tem comportamento semelhante.
3ã foi salientado, a estabilidade dos com
postos manganesíferos 'e regida pelas variãveis físico-quínicas do a¡¡bieûte supeificial,
o gue jusrifica a sirnilaridade
das paragêneses dos vãtios jazimentos supãrgeaos estudados.
As variãveis f Ísico-quÍmí.cas mais util ízað.as no estudo da
esEabilidade de composÈos de manganâs são o Eh (poteocial de
oxi-redução) e o pH (logarítno negativo da atividade do íon
hidrogêaio), sendo a pressão fixada em uma atmosfera e a Ëeg
peratura semelhante ã néaia anuaL da regíão. visto isso, e
como a ãgua estã intimameate relacionada com o processo de
iaÈemperismo, apresenËa-se prãtico o emprego de grãficos Eh
x pHr o3 expressão das relações entre compostos nanganesífe
ros em meio aquoso (Garrels 1960).
"
Vãrios pesquisadores tên se ocupado com deter
uinações prãticas em laboratõrio, sobre a fornação da compos
tos de naoganês do sistema Mn oz Hzo. Grande parte dos
compostos obtidos em laborat6rio, apresenta estreita
seme
thança quírnica e estrutural com minerais ericontrados na ûatu
teza.
Como

-66As Figuras 2 e 6 representam diagramas Eh
x pE esËabelecidos por Eem (1.963) e por Bricker (1965), oode
estão assembléías de óxÍdos, carbonato, Íons uraaganosos e bi
catbonato, em equilítrio com a atnosfera.

de reações no sistema Ma-Or-HrOr
a 25oC e uma atmosfera de pressão total, determinada por
Bricker (1965), A esquematizada aa Figura 7.
Uma sequêocía

A sequência paragenêtica de formação de ning
rais de superf Ície, observeda no l.forro da Èliaa, obedece aos
padrões obtidos em estudos de laborat6rio. Esta sequência,
seguado o que foi constatado nos materiais estudados nest,e
trabalho, ã a seguiote:

I nooocnosrrA

MANGANIT

y+MnO0II

PIROLUSITA
ß+MnO2

I

cernrouELANA

| "-u"c,

I

I
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Figura 6 -

de estabilidade de espécies manganesíferas em
solução aguosa. Atividade do manganâs total dissolvido varia enÈre 0001 e 100 ppm. A atividade das eg
p6cies bicarbonãticas 6 Z 000 Ppm como Hco5. o sÍrn(Hem, 1963) .
t.nl n ln I i ndi ea fnrma cristalina
Campos
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ombienle onoeróbico

Figura

Sequência de reações no sisÈer¡a }ln-02-llZ0,

25oc e uma atnosfera
( Ilr i cker , 1963).
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Figura 8- Mudanças na assemht6ia mineral por ação do Èempo.
são indicadas as alterações nas energias livres
entre os polinrorfos (Bricker ' 1965) .

-70Na tendência de alteração dos miaerais superge
n6ticos de Minas Gerais, Horen (1953) inclui a hausmanita

(lrar0r) entre a rodocrosita e a manganita, e
Zwicker (Lg62,
coloca a biruessita (ô-Mn0r) inediaÈamente precedendo a mar¡
gauonsutita e a nsutiÈa.
A litioforita
(A1 Ma2+Mn4* 0 .61120), nas amos
tras em que ela ocorre, estã restrita a áreas de granadas
alteradas ou semí-alteradas. IIoren jâ havia sugerido, e du
ranËe este Êrabalho foram encontradas evidâncias de que a
litioforita
seja' provavelmente, uma das principais
fases
da alteração intenp6rica da espessartita. cristais de 1í
tÍoforita,
seodo substituídos por manganonsutita e por crip
Èomelana, são eacontrad,os em diversos materiais do Morro da
Mina (Fotos 9 e 1r') .oes te maneira. a sequência de alteração de
uma granada poderia seguir o seguinte esquema:

ffi

I
iuorer, (sio¿)

L
¿_
-.
usurrre
I

l1-uuo,
l1:

s

IT IOF

oto,
i

;,!
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tt+
I
t""i, t "o,,g otg'6112o I
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t.'¡

i

I

rrnor.usrra
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I

i ß-uoo,

a-Mn0,

As fotos 8 e L7 mostram ben como a espesfrartita
perl[anece pouco alterada mesmo quando hã uma substituição to
tal dos outros minerais do proËoninãrio por materiais oxida-

dos.
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No trabalho experimeatal de Melfi et el. (Lg7Z)
cítado anteriormente, a mangaaita foi o primeiro mineral
a
8er formado. Posterior ã manganíta formou-se groutitar
ürn
seu poLinorfo, que pode ter sido formado tanto a partir
do
protomio-erio como partindo da maaganita aates f ornada.
Em
etapa posterior houve formação de ramsdellita (Mn0r).

A sequência de fornação de minerais supergen6tí
cos de mangaoês, encotrtrada no I'forro da Minar pârtindo da ro
docrosita, apresenta grande concordância com os "trends' de
alteração observados en j azídas semelhautes de diversas par
te6 do mundo, como está esguematizado na tabela abaixo.
¡,OCALIDADE

PARAGÊNESE

cros i ta

Manganita Pirolusita

MOANDA Gabão

Rodo

PEILIPSBURG, I}SA

Rodocrosita
Nsuti ta

BUTTE,

Rodocrosita NsutiÈa

USA

I
¡

Manganita Birnessita
Pirolusita Criptomelana

Pirolusita

e

Criptomelana
PIEDRAS NEGRÀS, Mãxico

Rodocrosita Nsutita

Pirolusita

e

Criptomelana
GAANA,

Ãfrica

URUKUT, Eungria

Rodocrosita Bi.rnessita NsutiÈa
Pirolusita e CriptomeLana
Rodocrosita
Cr

Tabela

ip t ome l ana

Maoganita Pirolusita
(suspeita de Nsutita)

e

11 - Sequêocia de alteração de minerais de manganês em
algumas jazidas supergenãtieas do mundo. Os dados

desta tabela foram cbridos de Roy (1958). Sob a
denoninação de Nsutita, provavelmente ¡ esËã:w,,:1in
cluída, tambêm, a manganonsutit,a.
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6.

coNcrusõEs

Dos resultados obtidos no preseote trabarho,

associados aos de outras pesquisas sobre a jazida do Morro da
llina, vãrías evidências podem ser estaberecidas:

o proto¡oiaÉrio sÍ1ico carbonãtico de manga
nês, de cooserheiro LafaieÈe, originou-se pela deposição de
sedimentos quínicos priacipalmente carboDatos, eD anbieDËe
"
aquoso forteuente redutor. o caráter redutor do ambiente a
evidenciado pera presença de alabandita e grafita singenãtíeas.
Esta deposição se deu por volta do início pr-e-carnbriano ué¿io.
Os sedimeatos carboaãticos sofreram três
principais eventos geoLógicos. um metamorfísmo regional foi
responsãve1 pela foruação da maior parte da espessartita
do
protominãrio. posteriormeûte, efeitos metamórficos de coûÈa
to deram origem aos ouËros silicatos, como a rodonita, a Ee
froíta e mais espessartita. Finalmeote, ações hidrotermais
foram responsãveis pela forroação de anfib6tios do tipo da ti
rodita, etn locais prõximos ao contato com intrusivas.
Estas
ações de hidroternalismos foram tanbã¡n formadorag de veios si
1ícãticos corsÈituídos de piroxmaagita, rodonita, lizardita,
sulfetos, etc.
Nos locais onde a camada original de protomiaério era pouco espessa, o carbonato foi quase todo subs
tituÍdo por espessartita, formando o "Queluzito,' típico,
uma
rocha esseûcialmente quartzo granatÍfera.
porém, onde a caña
da era muito espessa, como na maior parte do norro da
Mina
"
sobrou muito carboaato não decomposto, gue deu origem a
um
proÈominério sí tico-carboaãtico.

-7
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O fenômeno responsãvel pela formação dos n!
nérios oxidados de alto Ëeor, ê o inteoperismo quÍnico sobre
o protominêrio. Este iatenperismo A facilitado peLas eondi
çães sub-Èropicais da regi.ão.

- A alteração do protomia6rio se deu por meio
de narcante eonÈrole estrutural.
a canada originar de protomiaãrio sofreu intenso dobrameuto e fraturame¡rto, fatos estes
que aumentaram a possaoga da jazida e ao mesmo tempo facilita
ram a alteração supãrgena peLos fluidos percolaotes ûestas fen
das.
Os protominérios mai s granatÍferos,
contri
buiram nuito pouco pata a formação de materiais oxidados rpoís

o intemperisno não foi sufícientemente intenso para una alÈe
ração nais signífieativa da granada.
A rodoe.rosita do proÈominãrio sítico-carboaã
Èico ã a rrineipaL ronËe de manganês para o minério oxidado,
pois sua alteração ã muíto fáciL em condições supãrgenas.
A espessartita sofre uma pequena alteração,
tendo na litioforita
um dos primeiros estãgios intermediãrios
entre ela e os minerais oxidados. A decomposição da espessar
tita em argitomioerais, parece não ser muito xûarcante,
nos
nateriais investigados.
Dentre os principais fatores que determinam
a mineralogia sob a qual o manganês se deposita¡ ûê superfí
cie, se destacarn o pE e o Eh. Estas grandezas físico-quÍnicas,
atuando sobre o protominãrio, e mes'o sobre o ninãrio,
tân
Êc!:s val0res variando no espaço e no tempo, fato este que de
termina as variações mineralógicas encontradas na jazíða.
liberado do protominãrio pode so
frer oxidação e deposição "ir situ", ou pode ser transporÈado
O manganês
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seja em forma eoloidal¡ oû em solução verdadeira, atã encorl
trar condiçães propÍcias para sua deposição. Ele pode se
depositar, substituiudo minerais prã-existentes em uma ro
cha qualguer ou precipitar-se preeacheado espaços vazios.os
mioeraís supergenãticos de maogaaês podem se cris talízar di
retamerÈe da solução ou col6ider oü aiada, a partir de- mine
rais prã-existeates.
En material silicãtico
que constitui
um tipo de protominêrio do l{orro da }lina, submetido a intern
(Me1fi et al., L972r, em ambienÈe oxida=.
perismo artificial
tê, houve liberação de maaganês seguida de oxidação " in
situ", não havendo traûsporte sigaificativo
de Mn.
A provãve1 tendência de estabilizaçãor êD
a¡rbiente supérgeao, dos priacipais minerais maûganesÍferos
da jazida do Morro da Mina, é a seguinte:

RODOCROSIlA
}fANGANITA

BIRNESSITA
AI{GANONSUTIT

PIROLUSITA

CRIPlO}IELANA
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Relação do naterial

coletado na jazida do lrorro da Mina

AMOSTRA

I - rrCoordeaada 86" 660 pét
Perfil de alteração desde o protominério fresco
(14) até nateriais marigar¡esíferos oxídados par
cial ou Èotalmente (1C, 1D" 1E).
A anostra lEr :lo contrãrio das outrasr guê são
compactas, é quase que totalmeate pulveruleota.
Neste perfil. 'e notãvel uma passagem brusea do
proËominãrio carbonãtico fresco, para uma rocha
já ben alterada.
No lbcaL eü questão, é be¡¡ observãvel que o con
trole da alteração 6 feito segundo fraturas
e
diaclases e não pela superfícíe.

AMOSTRA

2 - "Coordeaada 97" 660 pés
Nestd loca1 forao coleËadas aüostras de uma se
quência que vai desde a rocha freeca at6 nate
rial alterado co¡npacto (2C), du pulverulenio,
contehdo algumas partes co¡[pactas (2D).
A1Í existem vãrios veios de minerais r6seosrcom
cristais aré ceatinãtricos (2A'), corÈaado o
proÈomiaério e contendo, tambêm, míneraL asbes
tiforne com fibras uuito loogas e grafite
em
abuodãncia.
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"NÍve1 inferior" - 380 pés
Uma sequência de materiais, como as das amostras
aateriores, eln que o protomiuãrio estã em corta
to con uma rocha iatrusiva (34). A amosÈra 38
ã um material oxidado de 3A e a amostra 3C é
coostituÍda de materiaL manganesÍfero deposítado
em eavidades de 38. Foram coletados, tambãm, n3
teriaís oxídados, depoeitados em cavidades de um

outro perfil próxiuo (3O¡.
AltoslRA 4

perfil 86 3BO pás
"NÍvel iaferior'r
A amostra ã muito iateressante, pois é constituí
da, provavelmente, por um veio de quartzo, fratu
rado e íacipieotemente lixiviado, o que é demons
trado pelas superfÍcies foscas, com as fraturas
largas, preencbídas por naterial manganesÍfero
oxidado coupacto. O material que preenche os
veios possui cavidades e superfícies capeadas por
cristais negros, desde muito finos até nilinétri
cos.

AUOSTRA

5 - "NÍvel inferior"
perfil 86 380 pãs
Coostitui material de contato do protoninÉrio
carbonãtico com rocha iutrusiva. l{a amostra 6
notãve1 a eaorl¡e fornação de granadas, amareladas
e traDspareD,tes.

AI{OSTRA

6 - "Mina da Vov6'r - perfiL 97

760 pãs

por quartzo e espes
sarÈita. Este material poderia ser classificado
como un gondito. É perceptÍvel, no local.r gue o
material não constitui, propriameote¡ üo protomi
Rocha composta, basicameate
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aério, pois sua arteração ê incipieate, uão sendo
produzida quantidade sensÍvel de material mangañe
sÍfero oxidado.
AMOSTRA

7 - "Uiaa da Vov6,t - perfil gT 760 pés
O local denominado "Mina da Vov6" se situa na pa:
te superior da j azída, sendo guêr naqueLe 1ocal,
não foi eocontrado protomio6rio sílico carboaãti
co fresco. A amostra em questão 6 um míaério bag
deado, co'pacto¡ guê segue a xistosidade da rocha
eneaixante, apreseûtando, a ú1tina, uma alteração
para um materi¿I argiLoso esverdeado.
A encaixaate possui regiões que se assemelbam a
um grafita-xisto, sendo a presença de alguo cobre
evidenciada por u'na fornação de malaquita diaee¡ni
hada.

AIIOSTRA

I

"l{irta. da Vovó" - perf i L 97 760

p6s

Esta amost,ra compõe-se de concreçoes de 6xidos de
maogauês r âesociados a quartzo e materi a1 argí1o
so branco.
AUOSTRA

AUOSTRA

9 - "l'fioa da Vovõ" - perfil 97
760 pés
É um miaêrio estratificado , encoatrado Perto
encaixante xistosa.

de

10- "Nlvel inferiorrt - perfil 86 380 pÉs
Este material coûstitui-se, visivelmente, de car
booato de naaganês botrioidal (r6seo), depositado secundariamente em fraturas de um veio de quart
20¡ conteodo granada e um miaeral asbestiforne con
fibras de at6 1 ceatÍnetro.
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AIIOSTRA

11

A}IOSTRA L2

AUOSTRA 13

"Nlvel inferior" - perfil 96 3gC pés
Amostra constituída de produto de internperisoo
de intrusiva granÍtica¡ güê edentra o protonainérior trê região.
I'Coorder¡ada 89"

660 p6s
Esta amostra coupõe-se de um material atgiloso
e de outros produt,os da alteração de encaixatte xistosa.
ttGal.eria

Att

Amostra de material argiloso,

formado em fratu

ras de encaixante xistosa estári1,
sição.
A!{OSTRA

L4

I'Coordenada 86"

em clcconpc-

660 pés

Esta amostra é constituída por uma roCccrosita
bem cristal.ízada, f ormada err fraturas do proËo
minério, por processcs secuadã:ios.

NorA:

A LocaLi zação das amostras f oi f eita í.cnservand,o--se
as coordeaadas e a denorniaação ernpregada pelo pes
soal da jazida do Horro da ìtina.
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