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IìESIJMO

Este trabalho foi desenvolvido principalmente nas

localj-dades de Serragem e Lagoa do Riacho no municípto de Ara-
coiaba (CË) , abrangendo também, em alguns aspectos, toda a pro-
víncia manganesÍfera de Aracoiaba-Paca j ús no nordeste do Estado

do Ceará.

O trabalho tem como objetivo principal a caracteri-
zação paragenética e textural clo protominério oxidado de manga-

nês a fim de definir sua gênese e intemperismo.

A litologia regional é formada por migmatito-gnaisse,
granada- s i I imanita-guâïtzltos e metabasitos' De maneira restrita
são encontrados gonditos alterados iuntamente com granada-quart-

zitos encaíxados no migmatito-gnai s se cortado por pegmatitos ho-

mogêneos.

o gondito' de direção N 20o v'I e mergulho de 50o a 75o

para Ieste, foram situados estruturaÌ e estratigrafÍcamente no

Complexo Caicó.

o metamorfismo regional é de fácies granulÍtica com

superímposição de fácies anfibolito com pressão e temperatura mí-

nimas respectivas de 6 kb e 6000 C.

o gondito é composto essencialmente de espessartita'
quartzo, rodonita e mangano-cumingtonita e acessoriamente de gra-

fita, pirita e Pirrotita.
O gondito foi originalmente depositado em bacia res-

trita de ambiente redutor; em seguÍda foi submetído a, pelo me-

nos, duas fases de metamorfismo. Posteriormente' foi submetido

a intemperismo formando minério oxidado constituído de litiofo-
ritaf criptomelano, pirolusíta e manqano-n s ut ita '

As principais texturas do gondito aqui descritas são:

Textura em mosaico, textura bandeada (deposicionais) e texturas

reliquiares r d.e llorda, coLoformes, nodular concêntrica' em reta-
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thos, brechada, filiforme, €ffi pente e em box$/ork(pós-deposicio-
nais).

Em função das texturas foram configurados três pro-
cessos de formação do minério: Processo de Substituição, pro-
cessos de preenchimento de cavidades e de laterização.

Os minérios foram classificados como minérios "in
situ" (Afloramentos de qondito alterado) e minérios residuais
(Blocos rolados e esferas concêntricas).

o teor do minério varia de

teor médio da província de 23e" de Mn.

rências de Serragem e Lagoa do Riacho
de ItIn.

fB a 38? de Mn, sendo o

Isoladamente as ocor-
têm um teor médio de 2Bs.

o maior depó-
de 370 000 t

de minério re-

A tonelagem para a provîncia é baixa.
sito (Lagoa do Riacho) possui uma reserva medida
de minério bruto a 28s. de Mn, 50% das quais são

sidual.

Tendo em vista o baixo teor e a pequena reservarcon-
clui-se que o minério 6 aproveitável economicamente em pequenas

siderurgias próximas aos depósitos.



1- INTRODUÇÃO

1.r - 0tsJET'I V0

Esta tese é fruto do trabalho que foi desenvolvido

na província manganesífera de Aracoiaba-Pacaj ús ' nordeste do

Estado do Ceará. Trata-se de uma investigação geolõgica que

tem como objetivo principal a caracterização paragenética e tex-

tural do protominério oxídado' com o fito de definir sua gênese

e intemperismo, bem como tecer considerações sobre uma eventual

possibilidade de aproveitamento econômico '

'L.2 - J US:t']- FI CAT'I VA

Ultimamenteseintensificaramaspesquisasdecarac-
terização de protominérios de manganês em território brasilei-

ro. Foram desenvolvidos vários trabalhos sobre origem e compo-

sição de protominérios s í I ico- carbonãticos ' que condicíonaram a

formação de jazidas de manganês de Serra do Navio' no Territó-

río Federal do Amapá (BELLO et aL'' )'976; BARBOUR' 1965; CASTRO'

1963; DORR, I949; LEINZ, 1948; NAGELL' l96I e 1962; PARK' 1951

e 1956; SCARPELLT, L966 e 1973; SII'VA et aL' ' 1963; VALARELLI '
1963, L966 e 1967).

outras pesquisas foram feitas a resPeito de gonditos

e queluzÍtos que ocorrem em Minas Gerais' principalmente no mu-

nicíplo de Conselheiro Lafaiete, na localidade de Morro da Mina'

Entre os precussores desbacam-se DERBY (190I) e (I908) 
'OLIVEIRA

(1929) e GUIMÃRÃES (1929) e (1935); entre os maís recentes es-

tão BITTENCOuRT (1973), COUTINIIO eb a7" (1976)' DORR (1968)'

EBERT (I963) HERTZ (I973), HöREN (1953)' MELFI EI; AL' (T973) E

(Lg75\, öoMar¡ (rsss) e PrRES et aL' (1970)'



-2-

Sobre os depósitos de manganês no sul do Estado da

Bahia, foram realizadas pesquisas rnais recentes (RIBEIRo FILHO,

1968, 1976 e L977 r RIBEIRO FILHO & VALARELLT, 1966 e MÀCHÀDO,

r977r.

Vários outros autores dlscorreram sobre a origem das
jazldas de manganês de urucum, em Corumbá, no Estado de Mato

Grosso e a de Maraú, no Estado da Bahia (ALMEIDA, 1946; DORR'

J-945; GONÇALVES, 1972; TONTATI , L973 e VALARELLT I L976) .

Neste contexto, o presente trabalho se propõe a pre-
encher uma lacuna quanto aos estudos genéticos das ocorrências
de manganês de Araco iaba-Paca j ús (cE) . Foram estudadas amos-

tras de rochas das ocorrências de SerrageÍì ê Lagoa do Riacho
(Aracoiaba) , distantes entre si 12 km. AIém disso, foram cole-
tadas amostras de outros depósitos na mesma região a fim de se

fazer interreJ.ações de resultados conseguidos na área principal
e em toda a província.

]. .J - FINA],IDADE

A flnalidade precípua desta investigação é oferecer
um conjunto de inforrnações interpretadas, que ' 

juntamente com os

dados já existentes, servirão para orienLar trabalhos de pros-
pecção na área ou em áreas semelhantes no Estado do Ceará.

1.'I - DEFINTÇÃO DE TERMOS

Neste item são definidos alguns termos utilizados no

desenvolvimento do trabalho e que são passíveis de interpretação
dúbia.

Associação mineral - ó o conjunto de minerais em uma

rocha. Pode encerrar várías paragêneses (ROUTHIER' 1963).
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Estruturas - Significa feições maiores observadas me-

soscópica ou macroscopicamente (BASTIN, 1950).

Falha transcorrente - É una ruptura na crosta terres-
tre, na qual o movimento dominante de um bloco em relação ao ou-
tro é horizontal, e os planos de falha são essencialmente verti-
cais (ANDERSON, 1951 apud MOODY, I973).

Foliação - Significa qualquer tipo de paralelismo de

minerais ou massas de minerais em rocha metamórfica ou Ígnea
(LOCZY e1; a'1.., 1976).

Gondito - Rocha parametamórfÌca composta principal-
mente de espessartlta, quartzo, piroxenóide e anf iL¡ó1io (HOLTRoP,

1965).

Minério de manganês - Significa o conjunto de mine-

rais de manganês depositados como óxidos,de forma enriquecida em

relação ao prôtominério e dos quais pode ser extraído o Mn

(HOLTRoP | 1965) .

Minério residual - Minério formado por intemperismo
e enriquecÍmento do protominério, que não sofreu transporte ou

se encontra vizinho ao afloramento (HOLTROP, 1965).

Paragênese - É o conjunto de minerais de uma rocha

resultante de um determinado processo geológico ou geoquÍmíco
(ROUTHTER, 1963).

Protominérlo de manganês - É a rocha a partlr da qual

são dlssolvídos os compôstos de manganês que são depositados de

forrna enriquecida (HOLTROP, 1965).

Províncía manganesífera - Estes dois termos são usa-

dos em sentldo lato para se referir ã área que contém vários de-

pósttos de manganês com um relacionamento genético entre sí (Ba-

seado em TURNEAURE, 1955).

Sucessão Mineral - É a ordem segundo a qual são depo-

sLtados os minerais da paragênese tlurante o desenvolvimento de

um processo geológico e geoquÍmico (ROUTHIER, 1963).

Texturas - São feições menores dependentes de tamanhot
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forma e arranjo dos grãos dos minerais' e em alguns casos fei-

ções como clivagem mineral, contatos entre minerais e fratura-
mentos menores observados ao mÍcroscópio ou em amostra de mão

(BASTIN, I95O ) .

2 - CARACTERISTICAS GERAIS DA ÃREA.

2.T - LOCALIZAçÃO, ACESSO E DIMENSÕES.

A província manganesÍfera de Aracoiaba-Paca j ús (CE)

pode ser localizada nos seguintes mapas topográficos, editados

pela suDENE (t97C) em escal,a L/I00.000: sB -24-x-r (Baturíté) r

SB -24-X- II (Beberibe), SB-24-X-A-IV (ltapiúna) e SB-24 -X-A-V
( Bonhu ) .

A área onde foi executado o reconhecimenLo geológico

para esta tese está definída por um retângulo de I8'5 km de lar-
gura (E-EW) por 57,0 km de comprimento (N-S)' que, por sua vez,

está de1Ímitado pelas seguintes coordenadas; 38o25' e 38035' (L.!V.)

e 4of0, e 4o4o' (L,S.). os depósitos de manganês se allnham

numa faixa diagonal dentro deste retângulo, com direção NNE-sSw'

medindo aproximadamente 4 x 50 km (Vide Mapa de Localização I,
pás.5 ) .

Na Fotha SB-24-X-A DNPM' em escala I/250'000, a área

se situa na parte central (Vide Mapa de Localização II, pág' 6'

A localidade de Serragem no distrito de Curupira(Ara-

coiaba) é o centro geográfico de todas as ocorrências da provÍn-

cia manganesifera, possuindo as seguintes coordenadas: 38030'

(L.o,'. ) e 4030 , (L.s.).

A ocorrência de Lagoa do Riacho localiza-se 12 km ao

sul de Serragem, no mesmo distritoi é conhecida também por "Mata

da Vaca".

Para localização de qualguer ocorrência é necessário
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MAPA DE LOCALIZAÇAO II DA AREA COM OCORRENCIAS
DE ROCHAS MANGANESIFERAS DE ARACOIABA E PACAJUS (CE)
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OUADRO T - OCORRÊNCIAS DE MINÉRIO DE MÃNGÀNÊS SEGIjNDO MORAES

(1973), BRAGA (1977) E CRUZUL (1975)

N9 DE ORDEM

1

2

2

4

5

6

I
9

IO

11

I2

13

I4

15

16

I7

I8

19

20*

2r*

TOPON fMIA

sítío casé (Aldei a)

Curral Velho

Lagoa da Pedra

Fíúza (Morros )

Serragem

CanafÍstula

Lagoa do Riacho

Lagoa dos Porcos

BoLas

AIto do Urubu

AIto Preto

A1Èo das Madeiras

Alto do Pagão

Aç udinho

AIto do Barrigudo

SÍtio Lagoa Bonita

sítio Açude

Deserto

Baixa do Mi gue I

Alto do Veado

Alto do Gavião

DISTRTTO E MUN ICÎPIO

Pacajús -Pacaj ús

Choro z I nho-P ac aj ús

Choro z i nho-P aca j ús

choroz i nho-Pacaj ús

Curupira -Aracoiaba

Curupira -Aracoiaba

curupira -Aracoiaba

Curupira -Aracoiaba

Curupira -Aracoiaba

Curupira -Aracoiaba

curupira -Aracoiaba

Curupira -Aracoi aba

Curupíra -Aracoiaba

Curupira -Araco j-aba

Curupira -AracoÍaba

Curupira -Aracoiaba

Curupira -Aracoiaba

Curupira -Aracoiaba

curupira -Aracoiaba

Curupira -Aracoiaba

Curupira -Aracoiaba

* Não estão localizadas no Mapa de Situaçáo'
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verlficar o número de ordem no Quadro I (pág. 7) e no Mapa de
Situação (páS. g) . Os depósitos de Serragem e Lagoa do Riacho
estão simbolizados pelos números 5 e 7, respectivamente.

O acesso ã Serragem é feito, em estrada asfaltada, a
partir de I'ortaleza, pela BR-f16 até o Triângulo de Ouixadá (74

km). Dai até Serragem, pela BR-t22, rumo a Quixadá, percorrem-
-se 12 km.

O acesso a Lagoa do Riacho é feito a partlr de Ser-
ragem (rumo a Quixadá) , pela BR-L22: Percorridos 5,7 km toma-
-se a estrada carrocável à esquerda. Até o povoado de Lagoa do
Riacho percorrem-se 2,5 km, Daí, toma-se a direção para Leste
até a localidade de Mata de Vaca, percorrend.o-se 2,3 km.

As outras ocorrêncías são atingi<1as por estradas car-
roçáveis bem conservadas durante a estação seca.

2.2 - ASPECTOS FISIOGRÃTTCOS

2.2.1 . GEOMORFOLOGlA

Na região que corresponde ã área estudada são conhe-
cidas 5 (cinco) "superfícies" ou tipos de relevo, que corres-
pondem ao mesmo número de niveis ou estãgios de erosão: Super-
fÍcÍe de Tabuleiros, Super:fÍcie Sertaneja, SuperfÍcie de Suaves
Ondulações, SuperfÍcie de Elevações de Pequeno Porle e Super-
fÍcie de Elevações de Médio Porte.

As SuperfÍcies de Tabuteiros (Fig. 1, mod. A) cor-
respondem a superfícies aplai-nadas de cobertura cenozóica, cuja
formação data do Pleistoceno Inferior (MÀBESOONE el; aL.,1975).
Possui altitude variando de 30 até 80 m.

Quase ao mesmo nível do topo da superfÍcie anterlor,
se forma o extenso pediplano da área de rochas cristal-inas (BFì.A-
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Modelodo - A Modelodo - B

Modelodo - F

Feições geomorfológicas da

ganês de Aracoi aba-Paca iús

-l-0-

área cle ocorrências de man-

(CE) .

Flgura I -

Mode lado
Modei.ado

Modelado
ModeI ado

_/\
/\

./\

Modelodo - D

A - Sup,rrfície de Tabuleiros (30 a 30 m de altitude)
B - SuperfÍcie de Suaves Ondulações (100 a lI5 m de aItL-

tude )

SuperfÍcie Sertaneja (80 a I10 m de altitude)
SuperfÍcie de Ðtevações de Pequeno Porte (130 a I50 m
de altitude)
SuperfÍcie de E1-evações de Médio Porte, corresponden-
te aos quartzitos (160 a 380 m de a1tÍtude)
Superficie de Elevações de Médio Porte, corresponden-
te aos gnaisses (160 a 380 m de alt.itude) .

c-
D-

Modelado E -

Model-ado F -

Modelodo- C



Foto I - Vista lateraf do Serrote Cul:upira (Aracoiaba-CE)
reflorestamento de cajueiros na parte aplainada.

Foto 2 - Vista parcial do Serrote Ocara, vizinho ã tocalidade
homônima (Aracoiaba-cE).
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GA, 1977), que foi denomÍnada de Superfície Sertaneja por MABE-

SO}NE et aL., (op.cit.) e corresponde à SuperfÍcie velhas de

KING (1956)i essa superfÍcie (Fig. I, mod' c) corresponde simuÌ-

taneamente ao nível de abrasão de rochas cristalinas e ao nivel
de deposição de areias cenozóicas (ANDRADE et aL', 1965)' sua

altitude varia de 80 a 1I0 m.

As SuperfÍcies de Suaves Ondulações (Fig' 1, mod' B) '
constituídas de cangas manqanesÍferas ou gnaisses, possuem altl-
tude que varíam de f00 a 115 m. Os testemunhos destas superfí-
cies representam comumente pequenas ocorrências de manganês '

As SuperfÍcies de Elevações de Pequeno Porte (Fig' 1,

mod. D) rompem a homogeneidade da Superfície Sertaneja, com al-
titudes entre I3O e L50 rn e são modeladas por gnaisses ' Um exem-

plo tÍpico ê a pedreira do Serrote Pelado' Iocalizado l km ao

sul do Serrote CuruPira.

As Superfícies de Elevações de Médio Porte (FÍg' I'
mod. E e F) possuem feições marcantes na área; são resÍduos de

gnaisses e quartzitos que rnodelam morros e serrotes cujas alti-

tudes variam de 160 a 380 m. São exemplos típicos desta super-

fície os serrotes de curupira (386 m) e Ocara (270 m) . (Fotos

Le2).
A região de Serragem, distrito de curupira (Aracoiaba)

corresponde precisamente à zona de transição da SuperfÍcie de

Tabuleiros Para a Superfície Sertaneja, díficultando sua distin-

ção pelas a1tÍtudes.

2.2.2 CLIMA

À área de ocor:rência de manganês possui variação de

pluviosidade anual entre l.100frm(Pacajús) e 700 rnm (serragem) 'con-
forme observado no Mapa de lsoietas (pág' fa).

chove principalmente de janeiro a junho, representan-
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do aproxlmadamente 903 da média anual. A pluviosidade dos me-

ses de março e abril representa 46? da precipitação média anual

(FÍg. 2). Hå anos em que as chuvas são escassas, caindo a plu-

viosidade até 140 mm/ano (M.â,NoEL FTLHO, 1971)'

o sistema de chuvas, caracterizado anteríormente 
' 
en-

globa duas estações nitidamente diferentes: a estação chuvosa e

a estação seca, denominadas na região de inverno e verão res-

pectivamente.

A temperatura média anual é 27,3o c, com média máxi-

ma de 33,90 c e média mínima de 22,0o c' No "inverno"' a umi-

dade relativa diária varia enlre 70 e 752; diminui para 55? no

verão.

Os dados climáticos acíma referidos se enquadram nos

critérios estabelecidos para identificação de clima semi-árido

para toda a região.

os meses de maio a dezembro são propícios para tra-

balho de campo' tendo em vista que as precipitações de chuvas

são poucas ou quase nul-as.

2.2.3-vEGtTAçÃotsoL0

Dtstinguem-se na região 3 (três) tipos de vegetaçao:

A caatinga seca arborizada e arbustivar a caatinga úmida arbo-

rizada e a caatinga arbustiva' Ësta última tem árvores de pe-

queno porte (2 a 5 m) , ao contrário das duas primeÍras que têm

árvores de porte mêdio (5 a 15 m) '

A caatinga arborizada seca e arbustiva se desenvolve

emattitudesde250ma350m,comalturade5aSm'ondea
pluviosidade se situa no intervalo de 800 a 1'000 mm'/ano (GUi-

CHARD, 1970). São típicas as seguintes árvores:



A caatinga arborizada úmida se caracteriza por árvo-
res de 5 a 15 m d.e altura,com desenvolvimento em região de plu-
viosidade varl-ãvel entre l. 0 00 e I . 30 0 mm,/ano. EIa é mais abr:¡r-

dante na região de Pacajús' São tÍpicas desta vegetação as se-
guintes árvores:

Marme lei ro
Angico
Man içoba

Caj ueíro
Mangue i ra
carnauba

Caesalplna Pyramidali s

Piptadena Macrocarpa
Manihot Glaziovii

Anacardium occidentale
Mangifera Indica
copenicia ceri fera

-16_

Le gumino s a

Eu forbl ácea

Anacardiáce a

Pa Imácea

A caatinga arbustiva, de árvores de pequeno porte 
'

se caracterlza por árvores de tronco fino de 10 a 30 cm de dlâ-
metro e 2 a 5 m de altura; desenvol-ve-se nos pediplanos em pe-

quenas elevações, onde se encontram as ocorrências de manganês'

São tipicas desta vegetação as seguintes árvores:

Tinbaúba
Marme Ieiro
Ca tanduba
Malícia
Jitirana

Croton Hemiargyreus Eu fo rb i ácea

Nota-se que todos os tabuleiros, que anteriormente
possuiam a vegetação arbustiva naturaf, estão atualmente reflo-
restados por cajueiros (Foto ]).

Na região distinguem-se dois tiPos de solos: Os so-

Ios que se desenvolvem sobre o arenito e os solos que se desen-

volvem sobre os gnaisses. o primeiro tem um aspecto ferralíti-
co vermelho, recoberto geralmente por una camada de areia bran-

ca (GUICHARD, Op.cit.) e recobrindo os model-ados A e B (Fig' 1)'
Os solos sobre gnaisses se desenvolvem em modelados C e são pou-

co espessos (10 cm) '
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2,2.4 - RTDE HIDROGRAFICA

A rede hidrográfica da região é independente da gran-

de bacia do rio JaguariL¡e. A área é banhada por dois pequenos

rios Íntermitenles, de direção SW-NE: Os rios Choró e Pirangi'

que passam pelos povoados de Chorozinho e de Cristais respectj--

vamentere desembocam diretamente no mar'

Os alinhamentos dos riachos estão diretamente rela-

cionados a fraturas secundãrias resultantes da formação de gran-

de falha que corta a região (Falha "Senador Pompeu") '

No pediplano e nos terrenos metamórficos' a declivi-

dade dos rlos se aproxima do perfil- de equilíbrio' onde formam

vales abertos em grandes planíci-es e baixos interflúvios'

Geralmente os rios correm sobre os modelados A e B'

desenhados na Figura l.

As ocorrências de manganês

cho se encontram em zona mesopotâmica'

Pirangi e vizinhas ao interflúvio que

ferldos.

de Serragem e Lagoa do Ria-
dcntro da bacia do rio

separam os r:ios acima re-

HISTÕRICO DA PROSPECÇÃO DA ÃIìEA

A seqüência de fatos, ora relatados' foi comunicada

verbalmente por João Lopes da Silva (1978) , prospector do Depar-

tamento de Minas do Estado do Ceará'

Em 195I, Basí1io Neto, comerciante local com escri-

tório ã rua José Avelino em Fortaleza (CE) ' era concessionário

de uma área de ocorrência de minério em Fiúza' em Chorozinho no

municípío de Pacajús' João Lopes da Silva' prospector oriundo

das regiões de Pegmatito dos Estados da Paraíba e Rio Grande do

Norter encontrou amostras de minerais no escritõrio de Basílio
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Neto e as identificou como minêrios de manganês . Fez, então,um

reconhecimento da área de onde as anostras tinham sido coLeta-

das, encontrando pequenas ocorrêncÍas na região de Pacajús'Numa

etapa posterlor de trabalho encontrou depósitos alterados que se

estendem até a região de curupira' no municÍpio de Aracoiaba'

Aínda em 1951, João Lopes da Silva iniciou trabalhos

de prospecção em Serragem (Curupira), tendo em vÌsta que os de-

pósitos de chorozinho já estavam sendo prospectados' Para isso'

organizou a firma ceará }4anganês Ltda' em sociedade com Jorge

cordeiro, funcionário do CREA-Fortaleza e Nataniel Brito'curio-

so em Mineração.

os trabalhos preliminares foram executados com gran-

de dificutdade e de maneira precária, entre I95I e 1957' Por

este tempo' a Mineração "Caribe", empresa internacional ligada

ao Grupo Rockfell-er, se interessÕu pela área e se dispôs a con-

tinuar o trabalho, de comum acordo com a ceará Manganês Ltda'

Foram executadas sondagens com trados rotativos e escavações de

trincheiras e poços. A malha variava de um lugar a outro' de

20 a 50 m de distância entre os poços ' A profundidade máxima

dos furos de trado era de 20 m'

PosteriormentefolamcontratadososserviçosdaCom.
panhla T. ,Janer, que, empregando sondas rotativas' perfurou po-

ços até 60 m de Profundidade'

Em 1958, a Mineração Caribe implantou um pequeno la-

boratório químico de campo para pronta anáIise do material co-

letado. Até o momento ' os resultados desle imenso trabalho não

foram publicados ou comunicados de alguma maneira'

comoafastamentodaMineraçãocaribe'aspesquisas
permaneceram paralisadas Por ll anos (Quadro nQ 2)'

Em 1970, os trabalhos
Mineração com reconhecimenLo de

foram recomeçados Pela Urandi

campo de todos os dePósitos'

Em I973. foram reiniciadas as pesquisas de campo pe-

Ia Cornpanhia Siderúrgica cruzeiro do Sul (Cruzul) ' subsidlária
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da Urandi Mineração' Foram feitos novos furos de sonda e esca-

vados outros poços e trincheiras. I{uitas escavações ainda per-
maneciam como testemunhos de prospecções anteriores ' O Depar-

tamento de Minas do Estado do Ceará colabolou com esÈa úttima

fase, emprestando sondas rotativas e operadores auxiliares '

Em 1975' a mineração apresentou ao DNPM os relató-
rfos de pesqutsa referentes a diversas áreas de concessão (cRU-

7v¡, 1975).

QUADRO N9 2

RESUMO DA HISTÓRIA DA PROSPECçÃO Ua Ãnsa DE OCORRÊNCIA DE MAN-

GANÊS DE PACAJÚS-ARACOAIBA (CB)

TJATAS EVENTOS

19 51

1951-1957

1957-1958

1959-1970

I97 3-197 4

Descoberta das ocorrências

Prospecções de senvolvidas
Ceará Manganês Ltda.

Prospecções desenvolvidas
caribe

de manganês

peLa mineração

pela Mineração

Paralização de todos os trabalhos

Prospecções desenvol-vidas pela companhia

SÍderúrgica Cruzeiro do Su1

Apresentação de Relatórios ao DNPM pela

Mineraçäo Companhia Siderúrgica Cruze Íro
do SUI
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REVISÃO BIBLIOGRÃFICA

CoELHo (1957) cita ocorrências de manganês nos locais
de Fiúza (Pacajús) e Serrote, Serragem, Ludgero, canafistula e

Lagoa dos Porcos (Aracoiaba) i encontram-se como lentes em quarÈ-

zitos e trata-se de "horizontes manganesíferos da série ceará,

provenientes de fititos intercalados em quartzitos", 9u€ r ãs ve-

zes, por erosão, formam "depósitos afuviais" '
MANOEL FILHo (1971) faz uma anáIise pormenorizada do

clima e um esboço da geologia regional. Estabelece para a área

a seguínte seqtlênc i a estratigráfica:

Duna s

Arenitos (Formação Barreira)

Micaxistos (Formação Se ridó )

Quartzitos dominantes (Formação Equador)

MeÈa-arcósios, gnaisses bandeados e

facoidais (Grupo Ca icó )

A área de manganês situa-se dentro da zona de mica-

xlsto da Formação Seridó, conforme MANoEL FILHO (op'Cit') '

SANTOS et al . (1972) compila o Mapa Geológico do Es-

tado do Ceará, em escala L/500.000, no qual os depósitos de man-

ganês estão localizados na Série Ceará'

MoRÄES (I973) faz um levantamento de ocorrências de

todos os minerais do Estado do Ceará, onde cita as ocorrências

da província de Aracoiaba-Pacajús, como depósitos importantes pa-

ra estudo.

MORAES (19741 faz uma descrição sumária de todas as

ocorrências de manganês do Estado do ceará ' o protominério de

manganês de Aracoi aba-Paca j ús é descriÈo como um granada-quartz i-

to, constituído de 50% de quartzo, 40% de granada e l0? de mate-

rial mangano- fe rrugínoso .
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Apresenta algumas análises quimicas onde o teor de Mn

osclla entre l-6 a 43? (Tabela nQ 17).

MORAES (1974) sugere a existência de várías lentes pa-
raLelas de protominério de manganês, intercaladas no migmatito
regional, pertencente ao Pré-cambriano Inferior.

DANTAS (1974) situa a área de ocorrências de manganês

de Aracó i aba-Paca j ús na Série Ceará. Geotectonicamente a área
é incluída nos "Dobramentos Caririanos" hoje conhecidos também

como "Faixas de Dobramentos do Nordeste".

BRITO NEVES (1975) posiciona tectonicamente as ocor-
rências de manganês na faixa jaguaribeana, conforme Mapa Geotec-

tôníco na página 21. Esta faixa se situa dentro do ciclo transa-
mazônico sendo remobilizada no ciclo brasiliano. Na estratigra-
fia da faÍxa jaguaribeana' distinguem-se 4 (quatro) seqüências:
I - Substrato granito-gnaisse, 2 - Seqüência basal metapsamítica,
constituída de gnaísses a biotita e hornblenda, gnaisses a duas

micas e inúmeras intercalações de quartz ito-gnai s se e quartzitos
com lentes carbonáticas no topo; de maneira restrita, aparecem

intercalações de anfibol io-xis tos i o metamorfismo é, em geral,de
fácies anfibolito, 3 - Seqtlência terrigena superior, formada por

sedimentação argílo-arenosar constituida de quartzitos micáceos,

nfveís carbonáticos e metabasitos e 4 - Depósitos ortomolássicos
da bacÍa de Cococi de origem pós-geos s incf inal .

A companhia Siderúrgica cruzeíro do Sul -CruzuI (1975),

em relatório de pesquisa ao Departamento Nacional da Produção

Mineral, classifica o protominérj.o de manganês da região como

"Gondito", em correlação com os depósitos da fndia. o gondito é

descrito com composição de 42?" de espessartita, 398 de quartzo e

88 de opacos. Foi formado em metamorfismo de grau médlo entre a

fácies xisto verde e fácies anfibolito. o teor médlo de manga-

nês varia enEre 272 e 3l? aproximadamente .

F'RAGA et GL. (19?7) situa as ocorrênclas de manganês

dentro da faixa orogenética tipo "MobíIe Be1È", relacionada a

terrenos metamórficos portadores de silicatos manganesíferos e
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"pobres em quartzitos". os autores apresentam un mapa geoló-
gico em êscâla I/250.000, onde são localizadas as ocorrências
(páS. 23) , o protominério é constituído de quartzo, rodocro-
sita e granada. o minério de manganês é formado principal-
mente de pirolusita e criptomelano.

BRAGA et aL. (Op.cit.. ) situa as áreas de manganês

no Pré-cambriano rnferior, representado pelo complexo Caicó,
constituído de gnaísses e quartzitos.

ABREU (1978) clta os depósitos de manganês situa-
dos em Cangati (Quixadá) e Aquiraz como originados por al-te-
ração pouco pronunciada de rochas com espessartita, cujas
análises apresentam teores de 15? de SiO2, 44,92 de Mn, 70,9å
de l,1no2 2,42 ð,e Fe e 0, 05 de P. Esta ocorrência já foi re-
portada por SOUZA (1939), como pertencente ao município de Ba-

turí té .

MI]TODOLOG I A

A metodologia utiltzada neste trabalho fol dirigi-
da no sentido de posícionar os depósitos de manganês dent,ro

de um contexto geoJ-õgico. Para Ìsso foram estudadas as ro-
chas encaixantes e suas relações com o protominério de Mn, a

fim de estabelecer as condições de metamorfismo. Além do nrais,

fo1 feito um posicionamento estratigráfico, estrutural e geo-

tectônico para todo o conjunto titofógico.

Foram estabelecidas as paragêneses do protominério
de sua parte oxidada. A paragênese primária sedimentar foi
inferlda a partir de dados experimentais regi.strados na lite-
ratura especializada comparados com os dados conseguidos por
meío dos procedimentos relacionados a seguir.
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5,1 - TRABALI'{O DE CAMPO

o trabalho de campo foi realizado em três eÈapas ' Na

primeira foi feito um reconhecimento geral de 17 ocorrências da

provÍncia manganesífera de Aracoiaba-Pacajús, com o objetivo
princípal de selecionar dois depósitos para trabalho pormeno-

rizado. Foram escolhidas as áreas de Serragem e Lagoa do Ria-

cho, em virtude d.e um maior nûmero de serviços de exploração, e

tendo em vista que tod.os os depósitos são homogêneos quanto aos

fatores geotógicos gerais. Ainda nesta etapa, foram col-etadas

amostras para estudos preliminares.

com base nos dados colhidos durante o reconhecimento

de campo, foi elaborado um plano de pesquisa em que estavam pre-

vistos os trabalhos a serem executados na fase posterior de cam-

po.

Na segunda etapa, foi realízada uma coleta de rochas

encaixantes e de protominério, de âmbito regional, a fim de pos-

sibilitar a determinação da fácies metamórfica dos depósitos e

suas características.

Numa terceira etapa foram feitos trabalhos de geolo-

gia local, que foi esboçada a partir de descrição e amostragem

de furos de sonda e de poços e trincheiras de exploração, rema-

nescentes de traballìos anteriores historiados no item 3'

Devido ã profundidade das escavações (8 a 12 m) ' a

amostragem foi feita com auxíl-io de sarílho e corda' Os poços

de Serragem foram amostrados de metro em metro' Os furos de

sonda foram amostrados em caixas de testemunho armazenadas em

um depósito na localidade de Serragem'

De maneira geral, cuidou-se em coletar amostras de

protominêrios em vários estágios de alteração'
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5,2 - DETERMINAQÃO DE MINERAIS E TEXTURAS

A presente investigação combina o estudo ópLico roti-
neiro, por observação em lâminas delgadas e em seções polidas,
com a anátise de pó por raio X, em câmara Debye-Scherrer com fil-
me de ll4r6 ñÍn, para determinação de minerais, principalmente
óxÍdos de rnanganês.

Esse método envolve inicialmente a escolha de amos-

tras que incluam vários tipos de textura e mineralogia para con-
fecção de seções polidas e lâminas. Das seções polidas e das lâ-
minas delgadas são obtidas fotomicrograf ias no apare tho "Ultraphot
II'r, da zeiss, em chapas rígidas tamanho 9 X 12 cm. Posterior-
mente é feito um estudo de textura e mineralogia. os minerais
de identificação duvidosa são extraidos em forma de pó, a par-
tlr da seção polida, por meio de broca de dentista cÔm estile-
te diamantado; os pontos de amostragem são lançados nas fotomi-
crografias. o pó do mineral é misturado em cola, ressecado e

transformado em pequenos filetes ("Biscoito") que são postos na

câmara de difração em locaf apropriado, a fim de ser atingído
pelos ralos X, que se difratam e imprimem curvas (raias) nos

filmes dispostos circularmente na própria câmara. Para leitu-
ra d.os filmes emprega-se o "leitor" tipo Norelco' com precisão
de 0,50. Pero fíchário JCPDS (1971) determinam-se parâmetros que

identificam o mineral.Esta identificação é confirmada por ASTM

(1965) ' Para definir a composição da granada foram util-iza-
dos três parâmetros: L20 (diferença de dois teta) ' D ( densí-
dade) e n (Índice de refração) ' A diferença de 2e (420) foi
calculada a partir da cela unitária, obtída a partir do filme
de difração de ra.ios x, conforme método descrito por ÀZÁRoFF

et aL. (1958) . A densidade (D) dos grãos foi obtida através de

ímersão em licor de Clerici, cujo Índice de refração foi medido

em refratômetro tipo Leintz-Jelly. Posteriormente este índice
foi lançado em uma curva de variação de densidade em função do

índtce de refração (JAHNS, I939) o Índice de refração (n) foi
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obtido com imersão em líquidos padronizados e observados ao mi-
croscópio com transmissão de Luz de sódio. os índices de refra-
ção dos líquldos utilizados foram verificados no refratômetro
tipo Leintz-JeIIy.

Os parâmetros assim determinados foram lançados em

nomogramas associando L20 e n, L2e e D e n e D. A composi-

ção molecular mais coerente foi o resultado utilizado neste tra-
balho. Este método está descrito,em pormenores,por MADUREIRA

FILHO (1972) E CA¡4/\RGO & MADUREIFA I¡TLHO (L976) .

s.3 - ANÃl,r.fìrs QlJf MI cA:l

Foram utilizados dados de anáIises químicasrexecuta-
das pela Sociedade Brasileira de Superintendência S/A, com la-
boratórios â rua Simimbu, 407 (nio de Janeiro) , em I14 amostras

enviadas pela Companhia Siderúrgica Cruzeiro do Sul (1975) para

determinação do teor em Mn; e em seis amostras para determina-

ção do teor em Mn, F€, SiO2, Al2O3 e P. Estas amostras são re-
ferentes a várias ocorrências.

Foram utilizados também dados de anãlises em 19 amos-

tras de toda a área encontrada em MORABS (L974) ' quanto a Mn'

F€, SiO2, P, S e HZO.

O laboratório do Departamento de Minas analisou dez

amostras com determinação de Mn, Fê, SiO2, Al2O3 e P, em rochas

referentes a Serragem e Lagoa do Riacho, coletadas na segunda

etapa de campo.

O laboratório de quírnica do Departamento de Petro-
grafia e Mineralogia (USP) realizou tr:ês anáIises em amostras

de rocha encaixante a fim de auxiliar na deternrinação das con-

dições de metamor:f ismo.

O laboratório Puriquima, situado ä rua da Encarnação,

t8 (S.Paulo,SP) realizou análises em seis amostras para deter-
minação de Pb, Zyt, Cu, Ni e Co por meio de espectômetro de ab-
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sorção atômica em apareÌho modelo 1250 (Varian Techtron) .

Os el-ementos Cr e Sr foram determinados por meio de
espectrômetro de Fluorescênc.ia de Raios X, em aparelho tipo
Philips, do Centro de Geocronologia do Instituto de Geociências
(USP ) .

ESTUDO DI] FALIIAS TRANS CORR]]NTES

Foi utilizado o modelo regmático de MOODY & HILL (1956)

e MOODY (1973) para fazer correlações entre fafha e mineraliza-
ção. Embora a teoria se encontre explicltada en LOCZY et aL.
(I976) , apresenta-se aqui um resumo sufic-iente para compreensão
imediata da nomenclatura usada no texto.

Para os autores acima referidos, um esforço primário
compressj-vo causa doj-s padrões de falhas transcorrentes de pri-
meira ordem, com ângulo de 30o em relação ã direção de tensão
principal compressÍva. Apenas um dos padrões se manifesta ple-
namente (Figs. 3 e 4).

Em função do esforço principal surgem falhas trans-
correntes subordinadas à falha prj-ncipal e dobramentos de primei-
ra ordem perpendiculares ã direção do esforço príncipal (Fig. 3,
l^etra b) e dobramentos de segunda ordem formando 15o com a fafha
principal (Fiq. 4, letra c).

As falhas transcorrentes de todo o mundo pertencem a

dois sistemas primários de esforço compressivo: 19 - Sistema Tec-
tônico Meridional, com esforço principal de direção N-S (Fig. 5).
29 - Sistemâ Tectônico Equatoriaf com esforço principal de dire-
ção E-!f (Fig. 6 ) .

o sentido do movimento refativo dos blocos é contrárfo
ao vértice do ânguIo agudo entre os dobramentos secundários e a

falha transcorrente principal (MOODY, I913), conforme Figura 7.
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Figura 3 --" I direção pri-
marl-a de tensao
principal compres-
siva

b) direção pri-
mária de dobramen-
to e empurrão

Figura4-Deformaçãode
2a ordem

Figuras 5 e 6 - Sistemas Tectônicos de falha.s transcorrentes, c' =
azimute de direção comþressiva principal. ß = ãngu-
lo de cisalhamento e y = ângulo dos dobramentos
secundári-os.

fr,*r,..ruru*.,*

Slstemo lectônico meridionol de
fo lh os t ronscorre n tes

S istemo tectôn ico equoloriolde
fo lhos fronscorrentes
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Figura 7 - o vêrtice do ângulo
al tem direção sudoeste, en-
quanto o Bloco A_Possui mo-
vimento de direçáo nordeste;
O vértice do ângulo a2 tem
díreção norde s te , enquanto o
Bloco B possui movimento de
direção sudoeste.

E ¡xo de dobromenlos secunddrios

Fo lho tronscorrente

GEOI-OGIA }ìEC]ONAL

6.r - coNSrDlR^ÇÕES SOBRE A TECToNTCA REGTONAL

As mineralizações de manganês estão associadas ã fai-
xa jaguaribeana (BRITO NEVES, 1975). NesÈe capitulo, tenta-se
relacionar geologicamente as mineralizacões ãs falhas transcor-
rentes que cortam esta faixa (Vide Mapa Geológico, páq.' 23). Pa-

ra tal intento, aplica-se o modelo de MooDY & H]LL (1956) e ¡40oDY

(1973) sobre dados colhidos no campo e na literatura.

As faixas de doh¡ramento do Estado do Ceará estão dt-
vldidas em blocos tectônicos separados por falhas transcorren-
tes (KEGEL, 1965 e BRITO NEVES, L975). A faixa jaguaribeana é

cortada pela faixa transcorrente de Senador Pompeu (N45oE) e pe-

1a fatha transcorrente Sab,one te- rnharé (ru40oe) que a separa do

macìço de Troia (Vide Mapa Geotectônico, pâg.2L).

BRITO NEVES (op.cit.) afirma que a falha de Senador

Pompeu é dextrógira. Isto pode ser lnferido a partir de obser-
vações do sentído do vértice dos ângulos agudos formados por fa-



thas menores com a falha principal , em

muns. Sabe-se, pragmaticamente , que o
blocos tem direção contrária ao vértice
forme mostra a Figura 7. Sendo assim a

pode ser esquematizada conforme Figura

- 31-

fotografias aéreas co-
movimento relativo dos

do referido ângulo, con-
falha de Senador Pompeu

8.

Fo lho Se no dor I)om Peu

I'i gura 8

Falha dexLrógira de Se

nador Pompeu. O sentido do movi
mento do ltrloco B (Bloco direi-
to) ê para o observador.

A falha de Senador Pompeu, pelo fato de ser dextró-
gira e por possuir direção N45oE, se enquadra no Sistema Tectô-

ntco Equatorial, tiPo Nova-Zelândian ou seja, direita equato-

riat (Fig. 6, p'ag.29\ , Neste caso seus parâmetros aproximados

são: alfa = 82o (azinute) e 2 l¡eta = 74o-

No Mapa Estruturaf (páq. 32) pode ser observado um

slstema de dobramentos primárlos perpendicufares ã direção do

esforço de compressão principal, na região de Bonhu e que pode

estar associado à falha de Senador Pompeu. No mesmo mapa, a les-
te de Curupira são observados dobramentos formando 15o ('ama)com

a falha d.e Senador Pompeu; estes são considerados dobramentos de

2ê ordem do Sistema Bquatorial tipo Nova-Zel-ância (Fíg' 9) '

Superimposto ao Sistema Equator:Lal de falhas trans-
correntes, existe o Sistema Ivleridional representado na área pe-

la falha Sabonete- Inharé , que delimita o maciço de Tróia em re-
J.ação ã faixa jaguaribeana. Pelo mesmo critério aplicado ante-
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riormente, infere-se que esta falha é levógira, e como tal, per-
tencente ã esguerda meridional, tipo Great GIen, conforme Figu-
ra 5.

A (no Mopo Estruturol)

dobromentos
ordem

N

Folho de Senodor Pompe u

Figura 9 - Dobramento de 29 ordem formando l5o com a falha trans
corrente de Senador Pompeu (N4SoE) .

Estas duas falhas (Senador Pompeu e Sabonete- Inharé )

delimitam um bloco tectônico que foi movimentado em épocas dife-
rentes, já que o sistema equatorial' cÕmumente, é mais antigo
que o sistema meridional (MOODY, op.cit.). como conseq{lência, os

dobramentos sínformes e antiformes têm atualmente uma orientação
que variam desde NE-SW ao sul da área, até NW-SE ao norte, devi-
dos aos movimentos diferenciais entre duas falhas (Mapa Estru-
turalrpág. 32). os serrotes de ocara e Curupira sofreram os

efeitos conjuntos destas duas falhas.

Em resumo, os depósitos de manganês da região de Bonhu

estão associados tectonicamente aos dobramentos pr.imários, per-
pendiculares ao esforço principal de que resultou a falha de Se-

nador pompeu. Ao contrário, os depósitos de Serragem (Curupira)

estão associad.os aos dobramentos de 23 ordem ligados a mesma fa-
tha .

de 2ô
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GEOCIì.ONOLOG]A DA REGIÃO

Na faixa jaguaribeana existem várias determÍnações
radiométricas pelos métodos Rb-sr e K-Ar (Tabela t ) , A partir
dos dados de Rb-Sr em rocha total, foram construidas duas isó-
cronas: uma delas, a partir dos migmatitos da região de Quixa-
dá, que se inclui no mesmo Ì:toco tectônico da região de Serra-
gem (KAWASHITA et aL., 1976, Fig. l0); a outra, a partir de

gnaisses e mÍgmatitos coletados entre Iguatu e Tróia (BRITO NE-

VES, 1975, Fig. 11) . Em ambos os casos trata-se de isócronas
de referência com idade aproximada de 2.000 m.a., e razões ini-
ciais respectlvas de 0,707 e 0,703. Indicam, portanto, a exis-
tência de rochas do ciclo transamazônico na falxa jaguaribeana,
no bloco tectônj.co compreendido entre as falhas transcorrentes
de Senador Pompeu e Sabonete-Inharê no rnaciço mediano de Tróia.

Nas mesmas áreas em que foram obtidas as amostras
transamazônicas por KAVIASHITA eL aL. (1976) e BRITO NEVES (1975)'

outros dados Rb-Sr em rocha total evidenciaram a existência de

episódios formadores de rochas no ciclo brasiliano. Nas Figu-
ras l0 e l1 aparecem claramente a.s tendências de vários pontos
analÍticos alinharem-se segundo isócronas de referência de 570

e de 550 m.a. re spectivâmen te .

Segundo BRITO NEVES (f975), a Ísócrona de referên-
cia de 550 m.a. por ele traçada (Fig. 11) enquadra um evento
termo-tectônico pós-orogênico, caracterizado por ínstabilidade
ao longo de toda a falha de Senador Pompeu. Na parte nordeste
da falha há ascenção de fluidos hidrotermais formando pegmati-
tos homogêneos e heterogênos; na parte central' há formação de

dique de natureza monzonítica, diorítica e granodiorítica (BRÀ-

GA, L9771 e na parte sudoeste ocorrem rnovimentos verticais que

condicionam o surgimento da fossa tectônica de cococi I Preen-
chida por sedimentos molássicos, durante o Eo-Cambriano.

Outras rochas migmatítlcas, em regiões vizinhas, do



PONTO NÚ¡MRO

L2a Q-l
r2b PV-36

L2c Pv- 35

L2d PV- 37

24a SJ-B-I
24b sJ-B- 2

24c SJ-B- 3

24d SJ-B- 4

23 D- 8, D-I0

9c B-6-8a
fìd B- 6- I

l0 a B-6- 7a

10b B-6-"tb
10c B-6-7c
lla B-6-10a
1lb 8-6- lob

DÄDOS GEOCRONOLÕGICOS PÀRA r\ FArXA JÀGUARTBEÀ¡,IÀ E ALGUNS DADOS pA¡À O ¡lACtçO DE TRórÀ

ROC¡IÀ MATERIÀ]- LOCALIDADE ¡É1OÐO

Isócrona de Referência de 2.020 I I3O n.a., com RI = O]OT

cnaisse Rocha Tota1 euixadá Rb-sr
c¡aisse nocha Total eulxadá Rb-Sr
Gnaisse Rocha Total Sw-euixadã Rb-Sr
Cnaisse Rocha Total W-euixadá Rb-Sl

Isócrona de Referência de 570 r 80 ¡n.a., e RI = 0,707

Migmatito paleossoma Rocha Total Caucaia Fb-Sr
Gnaisse listrado Rocha Total Caucaia Rb-Sr
Þligmalito leucossoma Rocha Total Caucaia Rb-Sr
Gnaisse Rocha Total Caucaia Rlc- Sr

Is6crona Verdadeira de 737 i 25 n.a., com RI = 0,706

Gnaisse e migmatito Rocha Total t'laranguape Rb-Sr

Dj-que q uartz o-díorÍ ti co Rocha Total S-Cruzeta Fb-sr
Dique quartz o-diorÍ ti co Rocha Tot.a1 S-Cruzeta Rb-Sr
Dique monzodioritico Rocha Total S-Cruzeta Rb-Sr
Dique monzodiorÍtico Rocha Total S-Cruzeta fu-S=
Dique monzodiorÍtÍco Rocha Total S-CruzeÈa Rb-Sr
Dique granodiorÍtico Rocha Total N-Îauã Rb-Sr
Dique granodiorÍtico Rocha Total N-Tauã Rb-Sr

Isócrona d.e Referência de 550 t 65 m.a,, RI = 0,704.

cnaisse Biotita euixadá Rb-Sr
cnaisse Hornblenda Qutxadá K-Ar
Gnaisse Feldspato euíxadå K-Ar
cnaisse Biotita eui.xadá K-A.r

l2e Q-I
r2f Q-L
L2g Q-l
r2h Q-t

REFEFåNCIÀS: I - BRrlO NEVES (1975);

IDADES
CONVENCIONÀIS

m. a.
REFERÊÑCIÀS

56 0

2 - coRDÀNI (L974\; 3 - cpceo-Usp (lnédito);
RI = RÀZAO INICIÀI

609

1.358
742

7 6.8

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

r11
483
257

56

630 - rR

5L2
650

s88

470

510

263
527

450

I
I
I
I
I
I
1

4

4

4

4

530 10

452 L4

493 t4

4 - KÀWASHTTA eÈ al. (1976)

I
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Figura l0 - Isócronas para os gnaisses e migmatitos das regioes
de Quixadá e Banabuiu (KÀWASFIII'A et al. , 1976).
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Diagrarna isocrônico para rochas da falxa Jaguaribe
e maciço de tróia (BRlTo NEVES, 1975).
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Estado do Ceará (Maranguape), forneceram resultados analÍticos
interpretados como pertencendo a isócronas brasilianas, com

630 m.a. (CoRDANI , I974\.

Em resumo, a partir de dados geocronológicos dispo-
niveis, é possível relacionar, païa a região de ocorrência de

manganês, três eventos importantes:

I - O ciclo transamazônico, representado na região
peLa formação de migmatitos e gnaisses do complexo Caicó, com

idade aproximada de 2.000 m.a.

2 - o ciclo brasiliano, com idade aproximada de 650

m.a., implantado sobre o embasamento transamazônico e represen-

tado na região vizinha por metassedimentos (xistos, quartzitos'
etc.) que formam cristas de morros (Boqueirão do Cesário e Pa-

tos) e cujo conjunto constitui o Grupo Ceará'

3 - Evento magmãtico (e vulcano- sedimentar ) pós*oro-

gênico, representado na região por pegmatitos heterogêneos pro-

dutores de Be, Li, Ta' etc- (MOR-AES, L91 3) , com idade aproxi-
mada de 550 ¡n.a.

GEOLOGIA LOCAL

7.1 - I\FLORAMENTOS

Na região de Serragem e Lagoa do Riacho, os aflora-
mentos naturais de rochas manganesiferas ocorrem em baixa alti-
tude (I00 a II5 m) e se encontram sempre intemperízados' Cama-

das alteradas escuras se alternam com camadas alteradas cinza-

-claras.Cadaumavariadelal0cmdeespessura,ecomumente
estão encaixadas por g ranada-quartz i tos em início de atteração.

Estes afloramentos são indicados no campo por blocos

rolados e/ou cangas de óxidos de manganês que recobren o solo

nas proximídades. Geralmente este solo coluvial manganesífero



ocupa uma área em torno de 20.000 m2

Os afloramentos artificiais de Serragem e Lagoa do

Riacho são inúmeros (Vide Mapas' pá9.39 e 41).4 partir da descri-

ção das princípais escavações (Anexo I) foram confeccionados per-

fis geológicos CD e E F transversais å direção geral das ro-
chas encaixantes (pág. 40) .

com os dados de furos sonda, cujas perfurações foram

empreendídas pela Companhia Siderúrgica cl:uzeiro do SUI em 1973'

foram confeccionados dois perfj-s transversais à direção geraI

das rochas (AB e A'B' pág.39 e 4l) - situados nos mapas geológi-

cos de Serragem e Lago do Riacho, respectivamente '

os afloramentos de rochas encaixantes na região, por

conveniência são descritos no'item 7.3, relativo à petrografia'

DESCRTçÃO DE P0Ç0s Il FUROS DE SONDA

7.2.1 - PoÇos

Em Serragem e Lagoa do Riacho existem 64 poços, dos

quais I6 são descritos pormenori zadamente e cujos dados (Anexo

I ) são utíIizados para interpreÈação de estrutura e estrati-
grafia da área. Neste item, é feito uma síntese de todas as

descrições, evitando-se assim a descrì-ção poço por poço, por

ser muito enfadonha.

Podemos distinguir dols perfís tÍpicos: um deles'ba-

seado em escavações feitas diretamente sobre o protomlnério de

manganês (Fig. 12); e outro, baseado em escavações feitas dire-
tamente sobre o mi gmati to-gnais se e/ou pegmatito (Fig' I3)'

O perfil da Figura I2 apresenta, como substrato' o

mlgmatito-gnaisse alterado' constiLuído macros copi camente de

granada, quartzo e feldspato, e cortado por pegmatito homogê-

neo, cujo feldspato apresenta estrutura gráfica' Sua espes-

sura não é conhecida por meio de poços'
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VARTAçÃO DE
ESPESSURA E S TR.ATI FI CAçÃ.O

EMN

- 2,LO

- 0,30

- 0,70

0,I - 3,00

0 ,2 - 0,80

- 3,50

- a2-

DESC Rr çAO

SoIo de areia vermelha, edafisada
de granulação fina e esparsos blÕ-
cos rolados de protominério de Mn.

Õxidos de manganês em estruturacon-
cêntrica e diâmetro de 0,2 a 1"0 cm.

Õxidos de manganês com estrutura
concêntrica de 5 cm de diâmetro e
bfocos rolados de 20 cm de diã-
metro.

Blocos rolados de protominério aL-
terado de 30 a 40 cm de comprimen-
to e poucas esferas de õxidos de
manganês,e quartzo e feldspato em
pequena quantidade,

Blocos rolados de óxidos de manga-
nôs de 5 a 20 cm de diâmetro.

Protominérios de manganês muito al-
terado (letra a) ,alternando com pro-
tominérj-os de manganês pouco alle-
rado (letra b) e com espessartlta-
quartzito (letra c) , rico em alman-
dina,com impregnações de óxidos de
manganes.

Ml gmati to-gnai s se alterado, cortado
por pegmatito homogêneo, com estru-
tura gráfica nos feldspatos.

c
l¡
a
t:
ij
c

Figura 12 - Perfil vertlcal baseado na descrição de poços escava-
dos sobre o protominério (N9 15, t6, 20, 34, 39 e 42

em Serragem, e Nç I em Lagoa do Riacho, conforme Ane-
xo I) .
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Superimposto ao migmatito-gnaisse ' encontra-se um pa-

cote de rochas constituído ile granada-quartzi to (Fig' 12' letra

c) com impregnações de óxidos de manganês e espessura variáveI

entre Orl a 7'00 m. Neste conjunto de rochas está encaixado o

protominério de manganês, em que se observa uma camada muito al-

terada (Fig. I2, letra a) alternando com outra menos alterada

(Fig. 12, Ietra b). o conjunto do protominério com o granada-

-quartzito tem uma espessura variável até 3'50 m e mergulha 75o

para nordeste.

Aclma deste pacote de rochas quartzÍticas ocorrem blo-

cos rolad.os de protominérios de manganês de 5 a 20 cm de diâme-

tro, com espessura variável de 0'2 a 0'80 rn'

Acima deste nivet de blocos rolados ' se observa um

colúvio constituÍdo de esferas concêntrìcas de óxidos de manga-

nês e misturados com blocos rolados de protominérios de manga-

nês al-terados. A quantidade e tamanho de esferas concêntricas

aumentam de baixo para cima, enquanto ocorre o inverso em rela-

ção à quantidade e tamanho de blocos rolados' Todo o conjunto

varia de 1 a 3100 rn de espessura'

Como cobertura, há um nível de solo arenoso vermelho'

de granulação nédia e' em parte' edafisado' em que se observam

esparsos blocos rolados de rochas manganesíferas'

O perfil da Figura 13 apresenta' como substrato' um

pegmatlto homogêneo com preservação de veios de quartzo ou um

migmati to-gnai s se cortado por pegmatito homogêneo'

'Acima deste substrato se observa um solo arenoso ver-

melho, proveníente de atteração de rochas metamórficas' Ðste fa-

to é infertdo a partir da observação de feições (foliação) pre-

servadas nas rochas metamórficas alteradas ' A espessura desta

camada varia de 0,3 a 2 n'

Superimposto a essa alteração "in situ"' observa-se trn

colúvio de blocos rolados de óxidos de manganês de I a 25 cm de

díâmeÈro, misturado com grãos angulosos de quartzo e feldspaÈo'



Como cobertura, há

granulação fina igual à Parte
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uma camada arenosa vermelha, de

superior da Figura 12.

Variação de

E spe s sura
emm

0 - 2,30

0 - 1,80

0 - 2,00

F igura

Estratificaçao

.4'O'o'
1'4'4',('o'a'o'
Q,ô'a'.0.4.o
,4.Q"ß.
). Ú. p 

" '
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" yl .....""n, )/+.4 V
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Descrição

SoIo arenoso vermelho, eda

fisado, de granulação fina

Blocos rolados de óxidos de

manganês de 1 a 25 cm de

comprimento, ao lado de

blocos angulosos de quart-
zo e fe ldsPato

SoIo arenoso vermelho Pro-
veniente de alteração de

rocha metamórfica, e blocos
de quarÈzo e feldsPato de

0,I a 2 cm de diâmetro

Pegmatito homogêneo com Pre-
servação de veios de quartzo
ou mi gmat i to- gna i s se

t3 - Perfíl vertical baseado em descrições de poços esca-

vados sobre gnaisse ou pegmatito (Nrs' L2, 13, 18,

L9 e 2L em Serragem, conforme Anexo II)
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7.2,2 - FUROS DE SONDA

Em Lagoa do Riacho foram feitos seis furos de sonda a

diamante, cujas descrições foram utilizadas para construir o per-
fil transversaf ArB' do Mapa Geológico respectivo (pág.4I) .

Em Serragem foram utilizadas as descrÍções de perfis
vertlcais de furos de sonda (Anexo II) para construção do perfil
transversal À B do Mapa ceológico da área (pág. 39) .

Nos perfís verticais de furos de sonda (Anexo II) ob-
serva-se um pacote de rochas constituÍdo de granada-quartz i to e

de protominério de manganês, com espessura variando de 1,5 a 3 m;

estão encaixados em migmat.ito-gnaisse. Todas as rochas se encÕn-

tram alteradas até a profundidade de 23 m. Em outros perfis, em

Lagoa do Rlacho esta profundidade vai até 37 m.

7 .3.1

7, 3 - PETROGRAFIA

TNCAI XANTTS

7.3.1.1 HIGMATITO.GNAISSE

Migmati to-gnai s se em Serragem e Lagoa do Riacho

Nos afloramentos artificiais de poços em amostragem

de testemunhos de furos de sonda, se observam mi gmati to-gna i sses

de cores cinza a branco, de tonalidades róseas e granulação mé-

día a grosseira.

Em Serragem, estas rochas se encontrâm alteradas até
uma profundidade de 23 m aproximadamente , enquanto em Lagoa do

Ríacho se encontram alteradas até 37 m.

No migmati to- gnai s se é observada uma textura grano-
blástica e composição mineraló9ica seguinte: quartzo (70?), per-
tita (3?), plagioclásio-An 28 (I4å), biotita (<4?), almandina
(5å), silimanj.ta (<I%) e apatita (<l?)'



-46-

Existem lentes concordantes de pegmatitos homogêneos

Iocalizadas geralmente em núcleos de sinformes e antiformes.Suas
dimensões variam de 20 a 50mde comprimento e de 3 a 8m de

largura, O perfif transversal À'B'do Mapa Geológico de Lagoa

do Riacho (pág. af) mostra quatro lentes em relação ao proto-
mtnério e ao gnaisse.

Macroscopicamente, nestes pegmatitos se observam quart
zo, mica, feldspato e grafita em palhetas. Mi cros copi camen te é

descrita a seguinte composição mineralógica: biotita, quartzo,
plagioclásio, grafita, microclineo e pertita-

Migmatit isse no Serrobe Pelado

Nas áreas mais próximas a Serragem e Lagoa do Riacho,

o migmati to-gna i s se é representado geomor fo logicame nte pelo Ser-

rote Pelado e pefo Serrote Ocara.

o Serrote Pelado é um grande afloramento de migmati-
to-gnaisse em que se alternam camadas de almandina e biotita e

camadas de feldspato, com uma foliação de direção N-S e mergulho

80o w. Não está comprovado que se trata de um migmatito na acep-

ção de MENHERT (L911.) , mas descritiva¡nente trata-se de um migma-

tito estromatítico.

o migmat ito-gnai s se do serrote Pelado, em amostra de

mão, tem aparência de um biotita-granada gnaisse tipo kinzigito
(HEINRICH, f960) em que as granacìas são porfiroblásticas (diâ-

metro de I a 5 mm) e concordantes com a foliação; no entanto,
falta cordlerita para cfassificá-lo como ta1-

Esta rocha tem coloração branca com tonalidade rósea

em função da granada e possui granulação grosseira'

Ao microscópio, possur texLura granoblástica e com-

posição mineratógica constj-tuícla de: quartzo (65%)' almandina

(3%), l:íotít a (L2%), pÌagioclásio-An 28 (LAz\, silimanita ('3?)

e ortocfáslo (<3?) .

Todo o conjunto de migmat ito- gnai s se é cortado por
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velos pegmatitos homogêneos. Uns são concordantes (Fig. I4, Ie-
tra c), com espessura variando entre 2 a 30 cm. Outros são dis-
cordantes (Fig. 14, letra b) , com espessura variando entre 0,5
a 1r2 m.

o: Fo li0ç60 do
m igm o t ilo - gnoisse

b = Peq motito d ¡scordonle
c: Pegmol ilo co ncord o nle

Fígura 14 - Migmati to-gnai s se (a) cortado por pegmatito homogê-
neo concordante (c)' de 0.5 a 1,2 m de espessura e
por pegmatito homogêneo discordante de 2 a 30 cm de
espessura (b) .

O pegmatito possuí a seguinte composição: quartzo (60?) ,
plagioclásio (302) e biotita (10?).

Uma rocha, de coloração cinza-escura e granulação va-
riável de fj.na a grosseira, corta di scordantemente o migmatito-
-gnaisse, na direção N-S com mergulho de 600 E (F'ig. 15). A par-
te de granulação fina de crisÈais de quartzo alinhados apresen-
ta exfoliação "em cebofa" nas partes af lorant.es (Foto nQ 3) . Sua

granulação fina se deve ao fenômeno de cataclase que atuou forte-
mente sobre ela. Mi croscopicamente esta rocha tem textura grano-
bLástica e composição mineralógica seguinte: quartzo (70U ), pla-
gioclásio (238), microclina (2?), ortoclásio (2?), biotita e mus-
covita em pequena qua.ntidade. Trata-se de uma rocha granitóide
rica em quartzo, conforme nomenclatura em STRECKEISEN (1973).

+ + + + +b+
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Figura 15 - Migmatito-gnaisse (a) cortado
tico (b) .

por granitóide cataclãs

Foto 3 - Exfoliação (A) do granitóide cataclástico da Figura
15. Na parte SW da Fotografia se observa o granodio-
rj-to sem foliação em blocos rolados.



Migmati to-gnaisse no Serrot9 Ocar:a

O mi gmatito-gnai s se aflorante no serrote Ocara (Foto

n9 2) possui direção de foliação de 20o Nw com mergulho de 40oNu.

Observam-se faixas de feldspato de I mm até 30 cm de espessura
concordantes com a fol iação.

Nos flancos do serrote são observadas lentes concor-
dantes de quartzo de 4 m de comprimento por 50 cm de largura.In-
tercalado no gnaisse existe uma rocha dura, compacta, de aparên-

cia avermelhada, constituída essencialmente de: almandina (803),

quartzo (I0?), hornblenda (4?), apatita e titanÍta (I3). Trata-
-se de um granoblastito tipo granatito.

No sopé do serrote se encontra uma rocha friávelrxis-
tosa e composta essencialmente de biotÍta e hornblenda verde oIi-
va (80å), de quartzo e granada (15?) e apatita como acessório.
Trata-se de um hornbl enda-xi s to com textura granoblástica.

O serrote de ocara constitui um sinforme de dÍreção
20o NW com plunge para SE.

7.3.',t.2 M IGMAT ITO-GNA ISSE, M IGMAT ITO- BAS ICO E METABAS ITO DA

REG tÃ0 DE cH0R0z tNH0 (PACAJ0S)

Na região de chorozinho, nas localidades de Morros e

Fiúza, afloram o migmatito-gnaisse (semelhante aos de Serragem,

Lagoa do Riacho' serrote Pelado e Ocara), o migmatito-bás ico e

metabasitos, conforme esquema da Figura I6.

Em Morros, o migmatì- to-gnai s se forma pequenas eleva-

ções (5 a 8 m de altura) ;possui granulação grosseira, apresen-

tando faixas de. feldspato em grão de 5 cm de diâmetro, alter-
nando com faixas de quartzo e feldspato de f mm de diâmetro'

A rocha tem direção geral N-S e mergulho 600 n'

A composição mineralógica é igual à dos migmatito-

-gnaisses descrítos anteriormente.
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O migmatito básico aflora coÍÞ lentes encaixadas no

migmatlto-gnaisse . Tem cor escura, aspecto compacto e granul-a-

ção grosseira. Possui textura granoblástica e composição mine-
ralógica seguinte: clinopiroxênio e ortopiroxênio (7Ozl I micro-
clÍneo (5 a 8?), plagioclásio - An 48 (5 a 83), quartzo (8?), bio-
tita (28), hornblenda (28), ilmenita e magnetita como acessõrios
opacos .

Encaixado no migmatito básico se encontra uma rocha
escura, de granulação fina a afanÍtica. Possui textura grano-
blástica e composlção mineralógica constituÍda de: ortoclásio com

exsoluções de albita (I?), clinopiroxênio e ortopiroxênio (+ 759),
plagioclásio - An 45 (2 a 8?), quartzo (3 a 5?)' ifmenita e mag-

netita (2 a 59.). Trata-se de um metabasito que ocorre em baixa-
das ou como incfusão no migmatito básico (rig. 16, Ietra c) . o

contato com o migmatito básico não é observado diretamente.

fryluigmotito - g noisse. (o)

Ni'\$..turiqmoriro - bds¡co. ( b)

[_[luetobosito. (c )

Flgura 16 - Perfil esquemático de ocorrências de mi gmati to-gnai s-
se (a) migmatíto básico (b) e metabasito (c) em Mor-

ros (Chorozinho-CE) .



7.3.1.3 QUARTZ ITOS

Si l imanìta-quart zi to no Serrote Curupira

O serrote vizinho ao povoado de Curupira é constituÍ-
do de guartzito de aparência rósea amarronzada, de estrutura com-

pacta e gTranulação fina.

A foliação tem díreção geral N-S e mergulho de 600 pa-
ra leste. Este quartzito duro e compacto no topo e nos flancos
do serrote passa a um quartzito xistoso e frtável na base.

Possui textura grano- l-ep idoblás ti ca com quartzo alon-
gado no sentido da foliação e porfiroblastos de almandina de ta-
manho variâvel entre 0,1 a 5 mm. Sua composição mineralógica é

a seguinte: quartzo (93?), biotita (l%), granada (2?),silimanita
(38) e limonita (IB). Trata-se, portanto' de um bÍotita-a1man-
dina-silimanita quartzito.

o quartzo se apresenta sempre fraturado na direção per
pendicular ã fotiação. A limonita ocorre junto ã granada, indi-
cando derivar-se por sua alteração.

Ouartzito em Serragem e Laqoa do Riacho

Encontra-se um granada-quarLzi to na região de Serragem

e Lagoa do Riacho, em afloramentos artiflciais de poços e em amos-

tragem de furos de sonda. Está encaixado entre o migmati to- gnai s-
se e o protominério de manganês, com espessura variável de 0rI a

3r50 m. Possui cor cinza escura e granulação média. Sua compo-

sição mineralógica é a seguinte: granada (808), quartzo (153) e

apatita. A textura é granoblástica.

Aparentemente esta granada seria rj"ca em espessartita,
mas análise pelo método de MADUREIR.A FrLHo (1972) e CAMARGO & IqA-

DUREIBA FILHO (1976) resultou na seguinte compcsiçãc molecular:

almandina (72*l , piropo (194) , espessartita (53) e grossulárÍa
(I2Zl . Isto indica que a rocha contém mais CaO que MnO.
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Quartzito no serrote Cotas

A sudeste de Lagoa do Riacho, aflora um quartzito que

modeLa o serrote cotas, situado na fronteira sE das ocorrências
de Mn. Tem aparência branca, granulação média (2 ¡nm) .

Possui textura granoblástica e composição mineraló-
gica de: quartzo (962\, biotita (3?) e silimanita (rara). Trata-
-se de um bioti ta-quartzi to .

7 .3,2 - PROTOM]NERIO DE MANGANES

O protominério de manganôs, juntamente com almandina-

-quartzito, aflora em elevações de 3 a 5 m, onde se encontra em

meio a blocos rofados e esferas concôntricas de óxiclos de manga-

nês.

Baseacìo nas descrições de poços e furos de sonda, foi
desenhado um perfil esquemático que mostra com clareza o posi-
cionamento do protominério de manganês em relação a outras ro-
chas já descritas (Fig. 17).

O protominério tem direção N8OoW e mergulho que varia
de 50o a 75o n. Sua espessura vari.a de 0,10 m a 3,50 m" Está
encaixado num conjunto de rochas constituÍdo de migmati to-gnai s -
se e almandina-quart z ito; ocupa o núcl-eo de um sinforme e se acha

recoberto por nÍveis de material rolaclo e de material clástico
(FÍ9. 17) .

Em amostra de mão e em escala de afloramento, se ob-

serva um bandeamento de camadas claras ( granada-quar tz í to ) e ca-
madas escuras (protonrinério alterado) . Ào microscópio este ban-

deamento também é observado, embora não muito claramente.

Em estudo de seções polidas são observadas texturas
deposicionais em mosaico, textura bandeada, textura de limiÈes
mútuos e texturas de inclusão. Estas e outras texturas são des-
critas posteriormente .
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Figura l-7 - Perfil- vertical esquemático das ocorrências de man-
ganês de Serragem e Lagoa do Ri acho; cons truÍdo a
partir das descrições de furos de sonda: 1'migmati-
to-gnaisse; 2 - granada-quart z ito ; 3-protominério de
manganest a-solo arenoso; b-blocos rofados e esfe-
ras concêntricas d.e óxidos de manganês. O gondito
ocupa o núcleo de um dobramento sinclinal isóctinal .

Em lâminas delgadas, a composição mineralógica mêdia
é a seguinte: quartzo (20?), espessartita (75?) , mangano-cuming-
tonita e rodoníta (< 2Z') , pirita e pirrotita em pequena quanti-
dade .

BP}^GA et aL. (1977) informa a existência de rodocro-
sita no protominério, entretanto, no decurso de nosso trabalho
de campo e de .laboratório não se verificou sua ocorrência.

Pelas observações anteriores se determinaram as se-
guíntes paragêneses:

1- quartzo - espessartita - pirita e pirrotita

2 - rodonita-espessartita - quartzo - mangano-cuming-
tonita.

Considerando o diagrarna triangular em que está repre-
sentado o sistema Mno-siO2-AI2o3 (HöREN, I953), o domÍnío 7 en-
globa as condições químicas do protominêrio de manganês da ãrea
de Serragem e Lagoa do Riacho (Fig. 18) .



Go lox ile

Figura 18 - Associação mineral no

O domÍnio 7 engloba as
em estudo.
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C orundum

At2o3

sisrema Mno-s1o2-À12o3 (HöREN' 1953)

condtções do protominério

Segundo HOLTROP (1965) é importante para def inì.ção do
tÍpo de protomlnérío silicãtico a percentagem de composição em

anfibólio. Para isso construiu o diagrama tïiangular cujos vér-
tices são ocupados por quartzo e espessartita na base re por an-
fibólio no vértice superior (Fig. 19) . A percentagem de espes-
sartita e de quartzo varia entre 20 e 80? e a percentagem de an-
ftbóIio é infima (<2?) (Vide Quadro 3, pág.5t> ); deste modo este
protoninério se situa no domínio do gondito, prôximo ã linha de
base do diagrama triangular (Fiq. 19).

Na Figura 19 notam-se variações em que podem estar
presentes outros minerais, como grafita e rodonita.

Trata-se, portanto, de um protominério siticático ti-
po gondito, conforme a conceítuação de I{OLTROP (Op.Cit.), embo-
ra não seja um gondito na acepção genótica preconizada por Roy
(re68).



QUADRO 3

coMposrÇÃo Do pRoroMrNÉRro oe ¡letceuÊ s oe

RA DE ARACO IABA- PACAJ ITS

PRovfNcrA MANGANESf FE-

(cE) .

NÚMERo euaRrzo 9IÃNAPA(ESP. ,l

Mn-CUMTNGTONfTA c,''RODONTTA bùLFETOS OPACOS

l_

2

3

4

5

6

7

o

9

10

11

I2

L3

L4

15

16

L7

18

33

t1

JO

3

20

40

55

5

5

40

45

45

JO

10

69

2I

70

77

50

90

43

90

10

qô

48

45

3

2

4

I

I

4

I

I

I

I

I

I

4

0rf

0,1

0'1

0rl

0,r
0,1

0rl

0rr

0,1

1,0

28

87

15

?R

53

40

96

1E

2

o

8

13

4

4

80

I

8l

Baseado em dados (1 a 7) de CRUZUL (1975) e em dados de secções

poLidas e 1âminas delgadas (por estimativa) .
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ibólio - x ¡slo

Rocho Espessorlilo
E sp essorl i tzilo

Espessortilo Quorlzo

São descritas neste item as principais proprledades
dos minerais encontrados no gondito.

As técnicas utilizadas para esta descrição são apre-
sentadas com pormenores no capítuIo sobre metodoJ-ogia.

Posteriormente, algumas destas informações serão re-
tomadas, ao se fazer análises sobre as condições de metamorfis-
mo.

Flgura 19 - Ðiagrama triangular para classificação de rocha com
espessartita,quartzo e anfibólio (HOLTROP, 1965)O qua-
drado hachurj-ado representa o protominêrio de Serra-
gem e Lagoa do Riacho (Aracoiabà-CE) .

7.I.I _ M]NERALOGIA DO PROTOMINÉRIO

Rodoni ta

A rodonita é reconhecída
21 . É facilmente confundÍvel com a

as distâncías interplanares padrões
tes.

em filme de raios X(Tabe]a
piroxmangita, uma vez que

são extremamente seme than

Em seção delgada, foram observadas seções basais com

clivagens em ângulo reto e extinção oblíqua. Neste caso também

há uma fáci1 confusão com piroxmangita. No entanto, os valores

Anf ibólio

í"'--

e\9^. \

%
Gondilo

m



DISTÂNCTAS INTERPLANARES
(FILME) EM RADIAçÃO FEKO,

AT,IOSTFA
IVIN-CUMINGTON ITA

dA I/Io dA T /Io

TABELA 2

(dA) OBTIDAS POR

COMPARADAS COM

-57 -

DIFRAçÃO DE RAIOS X

PADRõES ASTM (1965)

P I ROLUS ITA
PADRÃO

RODON TTA

dÀ r/\o dA I/Io
8,30 10

7,07 I
6,54 10

5,99 15

4,09 2

3,79 2

3,53 25

3, 31 30

3,I2 60

3,06 60

2,95 70

2,90 80

2,'73 30

2,59 100

2,49 20

2,36 r0
2,2r 20

2,16 20

I,88 30

L,7I IO

1,68 5

r,61 20

1,58 10

1,55 30

1,50 5

r,46 5

L,45 5

I,42 30

I,29 r0
! ,28 10

L,26 5

r,24 5

1,08 30

1,06 5

It02 15

8, 30 90

7,15 4

6,68 g

4,10 I
3,78 I
3 t57 14

3,34 25

3,10 25

3,07 4

2,92 65

2,77 100

2,59 16

2,48 I
2,38 4

2 tzr I0
2,r3 25

I,9I 15

r,8l 5

L,68 l-

L,6r
1,58
I,55
l-,50
r,48
r ,45
I ,42
ì ?o

r,279
L ,26

1,08
r,05
1,03

40

30

25

40

30

30

l0
35

10

l0
5

15

20
?E
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TABELÀ 3

DTSTANCIAS INTERPLANARES (dA) OBTTDAS POR DIFRAçÃO DE RAIO X
(FILME) EM RÀDIAçÃO FEKO, COMPARADAS COM PADRÃO ASTM(1965)

PADRÃO

AMOSTRA
(fi Ime )

dA I /1o

3,35 t0

2,90 20

2,60 r00

2,48 5

2,37 r0

2 ,28 I0

2,I2 30

2,22 30

L,68 40

L,6r 50

r,57 r0

1,45 l0

1,30 20

1,3r 10

I, 08 20

I,06 20

ESPESSART ITA
Cart-. 2- 0992

OUART ZO
Cart.5-0490

dA I /Io

3,34 100

2,23 6

l

l
ì

1,08 4 l

)1,06 r '

dA I /Io

2,90 50

2,60 r00

2,48 5

2,37 20

2,28 20

2,72 20

1,68 40

1,61 60

1,58 3

1,45 20

1,30 40

I,30 40

l, 08 70

1,06 60
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do ângulo 2V do mineral, medidos por estimativa, se situam sem-

pre acima de 600. Sabe-se que o ângulo 2V da piroxmangita se

si-tua entre 34 e 460 e o da rodonita entre 610 e 760.

Manqano-cuminqtoni ta

A mangano-cumingtonita é monocl-ínica, entretanto su¿rs

propriedades quÍmicas e ópticas são semelhantes à antofilÍtarQue
é ortorrômbica (CHAKRABORTY, 1963) .

nm seção delgada é incolor a verde páIido- o ângu1o

de extinção é mais alto que o comum das cumingtonitas. Possui

sinal óptico negativo. o ângulo 2v ê igual a 8Oo

Este mineral foi detectado em anáIise de pó por raios
X, em mistura corn rodonita (Tabela 2) -

A mangano-cumingtonita e a rodonita compõem até 4Z

do protomlnério alterado. Bntretanto, as percentagens mais co-
muns são iguais ou menores que I (Quadro 3) -

Granada (Espessartita)

É facilmente identificada a granada, em seção delga-
da, pela lsotropia e a forma.

A variedade espessartita é detectada em fllmes de

raios X (Tabela 3) pelo padrão AST¡4. No entanto' sua composição

molecular não é fácil obter, tendo em vista que todo grão está
alterado, dificultando a medição de densidade e Índíce de refra-

ção. Entretanto, sabe-se, com certeza, 9üê se trata de uma gra-

nada, cuja percentagem maior pertence ã fase espessartita, ten-
do em vista a composição do mat-erial alterado (Tabelas Il, L2 e

L4), a composlção mineralógica e textura do protominério.

A espessartita é equigranular e idioblástica, e está

l1-mitada por arestas (ffO) formando seções quadradas e hexago-

nais e constituem o protominério de manganês.

outra granada foi identificada a partir da constata-



VALORES DE

N9

DTFERÊNçA DE 2 A PARA FCKO,, E SUA

ROCHA

Granada d.o
migmatito- II,568 2 ,586 43 ,96
gnaisse

2

Obs. : a

a r8lo

Granada do
quart zíto

calculadoo

TABELA 4

TRAIiSFOR¡,jAçÃO PARA CuKo,,

d (42 0 ) 20 (420)

Ì{o

I

2

II,596 2,592

conforme Anexo IV

VAI,ORES DE

ROCHA

Granada do migmatito-gnaisse

Granada do quartzíto

2a 120
Quartzo FeKo

RELATTVOS .ÀS

43,93

33,66 10,30

TABELA 5

PROPRTEDADES TÍSTCAS

a^ t8to

11,569

11,596

33,66 10,r7

Valor de
correção

GRÀNADAS

0 ,7958 g,1g

L2A
CuKo,

DE GRANADÀS

n

1,800

I,795

0 ,7958 g,0g

D

3 ,87

3,70

L2e

8,19

8, og
I

or
o
I
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TABELA 6

PERCENTAGENS DE COMPOSTÇÃO MOLECULAR OBTIDAS DE DIAGRÀMAS TRTAN-
GULARES PELO IdTODO DE MADURE I RÀ FILHO (]972) E CAMÃRGO E MJ\DU-

REIRÀ FILHO (1976) (AMOSTRA 2 DA TABELA 5), COMPLEMENTADA PARÀ

COMPOSIÇÃO QU1\TE RNÁRIA CONFORME MADURE I RA FTLHO (COMUN ICAçÂ,O VER-

BAL, 1979) .

RESULTADOS DE DIAGRA.MA TERNÃRIO

- A20 (?) 420 - D (,ô)

Alm. - 68

Pír . - 22

Alm. - 16

Pir. 66

Gr. - 10

Alm. - 59

Pir. - 33

Alm. - L0

Pir. - 69

And. - 21

RESULTADOS DE DIAGRAMÀ QUATERNÁ.RIO

Afm. - 64?

Esp.

Cr.

- I9Z

- 5?

- 122



-62-

ção de que há \rma granada quase inalterad.a como componente prin
cipal do quartzito encaixante do gondito. EIa permanece com a

cor beje clara, formando, às vezes, boLsões isolados dentro do
gondito, onde podem ser encontrados cristais bem formados.

A partir do filme de pó por J.aios x, foi calcul-ado o
ao (a zero) , conforme anexo rv (AZÁROFF et aL., 1958).

com o ao (a zero) igual a 11,5968 se determinou o

A2e igual a 8,09, conforme Tabela 4 (2\.

Os valores de propriedades físicas (ao, n e D) , guê

estão na Tabela 5, foram lançados em diagramas tri angulare s , con-
forme método descrito por MADUREI RÃ FILHO (l.972ì, e CAIVIARGO & Må,-

DURETRA FILHo (t976). Daí resul-tou a Tabeta 6, (pág. 6I) a par_
tir da qual se calculou a composição correspond.ente. O resul-
tado fínal da composição mofecular è: almandina (648), piropo
(19E), espessartita (5?) e grossulária (I2Z'): Existem indícios de

campo de composição com espessartita, em vista de incipiente aI-
teração para óxidos de rnanganês

Pirita e Pirrotita

A pirita e pirrotita se apresentarn de forma losangu-
l-ar, triangular e circular; enquanto a pirrotita também se apre-
senta em ripas de 0,012 mm de comprímento.

Arnbo s se encontram em percentagem inferior a 0,I
(Quadro 3) .

7.5 - TËXTURAS DEPOSICIONA]S

Te x tur aco

da granada
o

em

À

f raturame n to

gondito apresenta textura granoblástica em mosaico

retação ao quartzo (Fotomi crogra fi as t e 2).

granada acha-se intensamente fraturada, enquanto o
do quartzo é menor (Fotomi crografi a l).

* A conFosição ternária foi transforirìâda enr conposição quaternária, confor
ne æm:nj-cação verbal de J,8.¡4\DUREIRA FITHO (USP, 1979) .



Fotomicrografia ì - Lâmina detgada mostrand.o granada (g) predomi-
nante sobre quartzo (qz) em textura em mosaico. Notam-
-se pequenas lnclusões de quartzo na granada e grande
fraturamento da granada. NÍcóis paralelos; Aumento
27,5 x.

Existem algumas inclusões de quartzo dentro da grana-
da e vice-versa (Fotomicrogra fia 1).

Os cristais de granada tem dimensões variáveis entre
0,012 e 0,60 mm. No entanto, há predominância de grãos de com-
primento entre 0,I2 e 0,24 mm. A largura tem a mesma variação,
sendo predominantes os grãos no intervalo entre 0,0t2mm e 0rl2nm.

O quartzo possui granulação um pouco maior (0r8 mm).

Textura de Limites Mútuos

Baseado no fato <1e que existem pequenos glótrulos e

ripas (0,2 rûn) de quartzo dentro da granacla e na observação de

que o contato entre o quartzo e a granada se dá em curvas suaves
e regulares (sem reentrâncias de um em outro) , concluí-se tra-
tar-se de um caso típico de textura de limites mútuos (Fotomi-



Fotomicrografía 2 - Lâmina delgada mostrando quartzo (qz) pre-
dominando sobre granada (g) em textura em mosaico.
Observe-se pequenos glóbulos de quartzo dentro da gra-
nada que está distribuÍda conforme um dobramento sin-
clinal. Nícõis semi-cruzadosi Aumento 27,5 X.

-6 4-

outrocrografta 2). A ausência de projeção de um mineral em

confirma este fato (SCHWARTZ, f95I).

Textura Bande ada

O quartzo e principalmente a granada ocorrem em ca-
madas delgadas concordantes com o acamamento macroscópico da

rocha (Fotomi crogra fi a 3).

Os óxidos de manganês lamelares possuem seu maior com-
primento paral-e.Lo a este bandeamento primário.

)
ffi
:;l:: l";;'rl .
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Fotomicrografia 3 - Lârnina delgada mostrando mi crodobramentos
isoclinais que reffetem os dobramentos maiores. Nicóis
paralelos; Àumento 27 ,5 X-

Nota-se que Õ preenchimento de espaços por substân-
cias coloidais se dá paralelamente a este acamament.o geral (no-
tomicrografia 4) .

O grau de variação de alteração em granadas produz
um acamamento nítido. comumente este bandeamento textural re-
flete o bandeamento estruturaf do protominério, que é consti-
tuido por atternância de partes claras e escuras, refletindo urn

maior ou nìenor grau de intemperismo.



-66-

Fotomicrografia 4 - Superfície polida mostrando veios coloidais
de óxidos de manganês (parte clara) concordantes com o

acamamento geral . Nicóis paralelos; Aumento 32 X.

Textura de Inclusão

A pirita de diâmetro inferior a 0,012 m¡n se acha in-
cIuÍda nas granadas e pre ferenci afmen te nos cristais de quartzo.

Alguns cristais possuem forma circular e outros se

apresentam em forma losangulares e triangulares.

A pirrotita também se encontra incl-uÍda no quartzo e

na granada, pre fe renci almente sob a forma de ripas de 0r0I2 mm

de comprimento,



i
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São observadas agulhas Ce óxidos de manganês dentro

do quartzo. conforme RAMDoHR (1969) é comum haver agulhas de po-

lianita dentro do quartzo en protominério de manganês'

7.6 - coNDrçÕES DE ME'IAMORFrSMO

7 .6 .1 - ENCAI XANTTS

As rochas anteriormente descritas apresentam as se-

guintes associações minerais:

L - M¿gmatito-gnttisse (Serragem, Lagoa do Riacho'Curu-

pira e Morros )

Quartzo, biotita' silimanlta, ptagioclásio-An28' per-

tita, almandina, microcfíneo e grafita' 
l

2 - Biotita-quartz¿to (Serrote cotas)

Quartzo-biotita e siLimanita (rara) '

3 - G/'anad.a- sílimani ta-quarl; zi bo (Serrote Curupira)

Ouartzo' biotita, almandina, silimanita (fibrolita) e

PIagioclásio.
4 - Metabasito (Morros )

Quartzo, biotita, hornblenda, orl:opinoæânio' plagioclá-
sio-AnnU, microclíneo, ilmenita e magnetita

5 - Metabasito (Morros) 
i

Quartzo,ox1;opit,orâ'nio,cLinopir'oxânio'oxtocLãsí'ocom
exsoluções de afbita, plagioclásio-4n45 ' microclíneo'

ilmenita e Inagneti ta

6 - Migmatito básico (Morros)

Quartzo, biotita, hornblenda, orhopit'oæãnio' cLínopiz'o-

æànio, plagioclásio-An4', rnicroclÍneo e apatita' 
i

7 - Pegmatito (Serragem, Lagoa do Riacho e CuruPira) 
l

Biotita' quartzor plagioclásio ' microclíneo' pertita e 
l

grafita- :
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I - H ornb Lenda-ní s to (Serrote Curupira)
Quartzo, hornblenda (verde oliva), almandina,apatita,
ilmenita e magne ti ta .

9 - GranobLastíto (Serrote Ocara)
(Granatito) , quartzo, hornblenda (verde olíva), al-
mandina, titanita e clorita secundária.

I0 - Gnaisse-quar,tz.o-feLdspá,tíco - QuarÈzo, blotita,
plagioclásio e almandina.

Notam-se nas associações, acima referidas, as seguin-
tes felções: I - prevatência de almandina em associações qìrart-
zo- feldspáti cas , 2 - presença de ortopì,roxênio, clinopiroxênio
junto com hornblenda, plagioclásio. ortoclásio e microclÍneo em

rochas básicas e 3 - ausência de outros silicatos calco-alumino-
sos. Estas características são tÍpicas de metamorfismo de aLto
grau (WINKLER, 1976).

É lmportante notar a ausência de muscovita primária.
Esta ausência foi comprovada não só por não ter sido encontrada
a muscovita nas 1âminas detgadas (critério negativo) , como tam-
bém por ter sido constatadas as paragêneses de feldspato potás-
sico + silimanita e de fel-dspato potássico + almandina (critério
positivo) , resultantes da transformação de muscovita em altas
pressões e em presença de quartzo e plagioctásio (WfNKLER, OP.

ctr. ) .

A associação de feldspato potássico + quartzo + pla-
gioclás.io, juntamente com a paragênese de silimanita + almandína
+ biotÍta pertencem, segundo WINKLBR (Op.Cit., páS. 9l-) ao setor
de metamorfismo de atto grau (Figura 20). Estas paragêneses (1,
2 e 3l são características de regiões onde se encontram gnaisses
peIíticos. Neste ambiente, intercalações arenosas podem surgir
como si l imani ta-quart zi tos (nQ 3) entre gnaisses kinzigíticos
(EBERT, 1968).
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Figura 20

v{INKLER (Op.cit.) afirma que a almandina do gnaisse

pelítico em metamorfismo de alto grau possui composição de 5'5

a 88 de espessartita e 79 a 85? de almandina' Trabalhos de la-

boratório com a almandina das associações nrs. I e 3 permitiram

construir a Tabela 7, a partír da qual se obteve a seguinte com-

posição molecular: Almandina (72%\, pinop6 (262) ' grossulária
(1?) e espessartita (Ia). Este fato indica que a esPessartita

entra em pequenísslma percentagem' A composição quÍmica do si-

l imanita-quart z i to (TabeIa 8) mostra que a percentagem em cao

(0,70) é maior que a percentagem em Mno (0'15) '

MIYASHIRo (1973) afirma que o pequeno conteúdo em

MnO e cao nos metapelitos é indícativo de aÌto grau'

Todos os fatores anteriormente citados conduzem à con-

cl-usão de que as associações mineralógicas de números I' 2 e 3

são pertencentes ao metamorfismo de alto grau na fase rica em aI-

mandina e silimaníÈa ( Fotomi crografi as 5 e 6)'

Para determinar as condições mínimas de temPeratura e

pressão são utirizadas a relação Feo'/Feo + Mgo e a ausência de

cordierita no mí gmati to-gnai s se e no silimanita-quartzito' Estes

dados são lançados na Figura 2I, de onde se concluem as condi-

.ções de P e T (WINKLER| l-976 )

Metamorfismo cle pelitos. Setor de metamorfismo
alto grau, rico em almandina (WINKLER' 1976) '
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TABELA 7

PERCENTAGENS OBTIDAS A PARTIR DE DIAGRAMAS TRIANGULARES, SEGT'NDO

¡rÉrooo DE IIADURE r RA. FrLHo (L972) E cAMARGo E MADURETRA FrLHo

(1976) COMPLEMËNTADAS EM DTAGRAMAS eUATERNÃRros coNFoRME MA-

DURETRA FrLHo (co¡4uNrcaçÃo vERBAL, 1979) .

(AIqOSTRÄ T, TABELA 5)

RESULTADOS DE DIAGRI{MÀ TRIANGULAR

RESULTADOS DE DTAGRAMA QUATERNÃRIo

A]m. - 64?

Pir. - I9å

Esp.

cr. - I2z



TABELA 8

ANÃrrsEs QUÍMTCAS REALTZADAS pELo LABoRÀTóRto puRteurMA s/A E pELo LABoRATóRro DE eufMrcA Do DE-
PÀRTAMENTO DE IqINERALOGfA E PETROGRAFIA DO INSTITUTO DE GEocTÊNcIAS DA UsP. (il EM PESo)

ROCHA

Mi gmati to
gnai s se

sìo2

68,10

Silimanita. óL. t9quar tz r to

Gondi to

Tio2

0,68

(a) não foi dosado A1^O^.

Ft2o3

I,69

27,57

0,29

FeO

6,28

0,I7 0,60

Mgo

2 t65

Cao

1,18

0,90

M¡

0,70

TorAr, \ o /

80,s8

0,15

49 ,48

90,57

77,82

I{
F
I
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para asA relação Feo,/FeO + Mgo (conforme Tabela 8)

associações de números 1 e 3 são as seguintes:

Para associação nQ 7 (nígmal;ito-gnaisse ) :

FeO

FeO + MgO

6,28 - 6,28 = o,7o (A)

6,28 + 2,65 8,93

Para assocíação nQ 3 ( silinanita'quat'1;zito ) :

Feo - 5,5f - 5'51 = 0,85
FeO + MgO 5,51 + 0,90 6t4I

Estas relações (A e B) quando lançadas na Figura 2l
(WINKLER, 1976) då uma pïessão mínima aproximada de 6 kb para o

metamorfismo acima cons iderado.

Esta pressão (6 kb) pressupõe uma espessura mÍnima

de 21 a 22 km da crosta continental no tempo do metamorfismo

($IINKLER, op.cít.). Nestas condições de alta pressão de carga'

é de se esperar que o conteúdo em Mno da almandina e das rochas

pelíticas seja pequeno, princípalmente quando a pressão de água

(P H^o) é ínfima (MrYÀSHIRO, 1973) ''¿
Esta pressão mÍnima de 6 kb concorda com a presença de

stlimanita na paragênese que indica pressão média a alta'

o intervalo de temperatura não foí precisado' mas pe-

la Figura 2I a temperatura mínima é estimada em 6000 c'

A paragênese hornblenda + biotita' presente no metaba-

sito de associação nrs 4 e 6, desaparece no mesmo metabasitÔ de

associação nQ 5. Este fato se deve à mudança de teor de cO2 e H2O

na fase fluida.

A associação biotita -r hornblenda presumivelmente exis-

tente na rocha ígnea sofreu transformação em ortopiroxênio + cli-

nopiroxênio/ em vÍrtude de o metamorfismo progressivo regional re-

tirar água (Hro) da fase fluida' Nesta caso pode ter sido formado

(B)
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5 - Lâmina delgada mostrando silfmanita (s) e

no quartzlto que aflora no serrote Curupíra(Ara-
Nicóis semi-cruzados; Aumento 5O X.

:ll.tt ,
Æ;b
,r')-.

Fo tomi crogra fi a
quartzo (qz )

coiaba-CE) .

Fotomicrografi a

quartzo (qz )

no serrote

6 - Lâmina delgada mostrando almandina (a1m) ,
e biotita(bio) no migrnatito-gnaisse que aflora

Pelado. Nicóis cruzados; Aumento 50 X.



Figura 21 - Lançamento da relação FeO/FeO+MgO que é igual a

0,7 e 0,85 para o migmatito-gnaisse e para o si-
limanita quartzito respctivamente. Neste caso, a
pressão tem um va.lor mínimo de 6 kb, considerando
que não se observa cordieríta na paragênese. Por
este diagrama é estimada uma temperatura mínima
de 6 0 Ooc.
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o ortoclásio com exsoLuções de atbita, originando a associação

nq 5 ( Fotomi crografi a 7).

Em um segundo estágio, com o aumenÈo da pressão de

água (P H2O) na fase fluida, o clinopiroxênio e ortopiroxênio
se transformaram em hornblenda que é vista atualmente contor-
nando o clinopÍroxênio e ortopiroxênio. Este fato configura a

fácies anfibolÍtica que estã se superpondo ã fácies granulÍÈi-
ca rem uma fase posterior.

Segundo De WAÀRD (op.Cit'), a reação hornblenda +

+ btotita + quartzo dando ortopiroxênio + feldspato potássico
+ ptagioclásio + H20, que ocorre em rochas máficas, representa
a dirninuição ou desaparecj.mento de hornblenda + biotita; e é

um diagnóstico de existência de condições metamórficas de fá-
cies granulítica num primeiro estágio.

Frisa-se o fato de que não foi observada granada no

metabasito, Justifica-se isto em razão de a composição ser

muito cáIcica (De !ÙAÀRD, 1965) .

Nos gnaisses pelíticos, nestas mesmas condições me-

tamórficas, ocorre a seguinte reação: biotita + sílimanita +

+quartzo = a lmandina+fe ldspato potássico + H2o (!ÍINKLER, op'

cir. ) .

Deste modo' as associações do metabasito com as pa-

ragêneses de hornblenda + ortopiroxênio e,/ou clinopiroxênio ( 4

e 6) e de ortopiroxênio + clinopiroxê¡io + plagioclásio (5)

atestam a existêncj-a de fácies granulito.

conforme as observações em De WAARD (1965)' as asso-

ciações 4, 5 e 6, representam duas sub-fácies da fãcies granu-

Iito: a primeira se caracteriza pela paragênese hornblenda + or-
topiroxênio + plagíoctásio (4 e 6), e a segunda se caracteriza
pela paragênese ortopiroxênio + ptagioclásio (5) '

As associações I e 9 que ocorrem em Serragem' Lagoa

do Riacho e Curupira são iguais, em condições rnetamórficas' às

associações 4, 5 e 6, que ocorrem em Morros (chorozinho) ' O mig-

matito-gnaísse (1) de Serragem, Lagoa do Riacho e Curupira é o



Fotomicrografia 7

exsolução de

mento 107 x.

- Lâmina delgada mostrando
albita (alb) no metabasi to.

-7 6-

ortoclãsio (ort) com

Nicóls cruzados;Au:
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mesmo que ocorre em Fiúza e Morros. A diferenciação litológica
está no fato de que em Morros não existe a rocha de associação 3

(sillmanita-quartzito) , enquanto em Serragem' Lagoa do Riacho e

Curupíra não foram encontrados metabasitos (4' 5 e 6) '

Nas associações 1e 9 a pressão de água é provavel-

mente mais alta do que nas outras' Isto influi na diferença de

mineralogia entre os dois conjuntos de rochas'

Na associaçáo 9, a hornblenda de cor verde ofiva in-

dica alto grau de metamorfismo (WINKLEIì, OIr'Cit')'

Pelas considerações anteriores, as condições de P e T

são iguais em ambas as partes, mudando apenas ligeiramente a per-

centagem de Co, e H2o na fase fluida'

Em resumo' pelos dados acima referidos ' pode-se afir-

mar que as condições de metamorfismo da área são iguais em curu-

pira, Serragem e Lagoa do Riacho (Aracoiaba) e Morros (chorozi-

nho) , mesmo porque todas as rochas estão no mesmo nível estrati-
gráfico.

Pelos dados de campo não se pode conjecturar sobre

presumíveis condições anatéxicas já que o próprio gnaisse (l)

que teve denominação descritiva de campo de "nigmatito estroma-

títico" pode ser' na reatidade, somente um gnaisse formado por

dif erenclação me tamórf ica.

Em representação diagramática triangular (Figura 22\

as assocíações 4, 5 e 6 se enquadram nos domínios abrangidos

pelos números 4, 5 e 6 (WINKLER' 1976)'

O primeiro estágio de metamorfismo progressivo pro-

duziu as paragêneses de granolitos com clinopiroxênio e ortopi-

roxênio, com idade mínÍma de 2.I00 m.a. e a uma profundidade apro-

ximada de 22 km. No segundo estágio de metamorfismo com acesso

de água e a uma profundidade menor' o piroxênio se transforma em

hornblenda em condições de fácies anf ibol-ítica' com idade mini-

ma de 600 m.a.' demonstrando que houve uma remobilização duran-

te o ciclo brasiliano de minerais formados no ciclo transamazôni-

co.



a'= Atzo:-

lo CPx

Fiqura 22 - p¿irLL. hachuriada delimitando os dominios das associa-
ções 4 ,5 e 6 (páq.67) em granoblásticos' (Segundo wIN-
KLER, 1976 ) .

1Ca GONDI TO

Na área de Serragem e Lagoa do Riacho são encontra-
das as seguintes associações mlneralógicas em gondíLo:

I - Quartzo - espessartita - mangano-cuningtonita

2 - Qvarlzo - espessartita - mangano-cumingtonita
rodonita - titanita-pirofanita - grafita e pi-
rita - Pirrotita.

o gondito, juntamente com granada-quar:tz Í to , esÈá

encaixado no gnaisse pelÍtico (migmati to-gnai s se - Associação 1)

em que, por sua vez, se acham encaixados os metabasitos (Asso-

ciações 4, 5 e 6).

Deste modor quanto ãs condições metamórficas' o gon-

dito se lnsere no contexto descrito no item anterior (7-6.I) .

Neste item, serão discutidos, apenas, alguns aspec-
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Fotomicrografia I - Lâmina delgada de gondÍto al-terado mostran-
do granada (gr), rodonita (ro) e mangano- cumingtoni ta (cum),
Nicóis parafelos; Aumento 72 X.

Fotomicrografia 9 - Lâmina delqada
do granada (gr) , rodonita (ro) e

Nicóis cruzados; Aumento 27 X.

de gondito alterado mostran-
man gano- cumí ngtoni ta (cum) .
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tos da associação mineral do gondito.

O manganês se combina com alumina e sÍIica para for-
mar espessartita; o excesso de síIica permanece em forma de gtlarE-

zo.

A formação do tipo de piroxenóide depende da relação
Mn/Ca (ABRECHT ¿¿ a'1., 1975) , e da temperatura (PETERS et aL.,
L974) e (eeT,Lo, I97B),conforme mostra a Figura 23-

Em temperaturas mais al1-as, os piroxenóides admitem

mais Mn, Fe e Mg do que Ca,o gue contrih¡ui para o aumento da re-
Iação Mn/Ca (BELLO, Op.Cit. ) . Daí decorre a compatibilidade d.a

existência de piroxmangita e/ou rodonita, que são mais ricas em

Mn do que em Ca. Entretanto, clevido a alta temperatura de for-
mação (acima de 6000 C) se formou apenas a rodonita.

É provável que em temperatura mais baixa (<6000 C)te-
nha se formado a piroxmangita; posteriormente, Do metamorfismo re-
gional progressivo tenha se transformado em rodonita (Figura 23).

Experiências de laboratório atestam que o inverso não ocorre,con-
forme ABRECHT eb aL. (OP.Cit.).

A paragênese II e 12 do gondito admite a existência
primária de uma fase carbonática (KRUMBEIN & GARRELS, L952). En-

treta.nto, conforme ROY (1965) em temperaturas de alto grau a as-

sociação espessartita + rodonita + rodocrosita não se formam em

equilibrio estável. À rodonita e rodocrosita se combinam para

formar tefroita. Como não foi encontrada tefroita na associação

de Serragem e Lagoa do Riacho, presume-se que a fase carbonática,
por ser pouco abundante e espessa, foi parcialmente consumida

na formação de espessartita numa primeira etapa; e numa segunda

etapa, tendo em vista a abundância cle quartzo na associação, a

fase carbonática remanescente se transforma totalmente em rodo-

nita em vez de, parci-almente, efr tefroita. BIT'IENCOURT (I973)afir-

ma que r €ffi lr4orro de Mina (Mc) quanclo a camada de carbonato ori-
ginal era pouco espessa, o carbonato foi totalmente substituído
por espessartita.

A mangano-cumingtonita é um anfibót¡-o, ûo qual o man-



-81-

P totol = 2Kb
/Lv

vU,
ota

Vo) tz
gÑ

I
I

ov

0
0

nsenRe

o

v
I
o
o
U

0

Johon

o.,.ço
OO

ô
oÊo

ô

4'4
o

o
o

ffisB

oo E
0

aotAô"

ôôAô

Ê ô6
ô

o
ô

o
g

o

Y

0

o¡D

too

Co Si Os

20

ü

A

T(oc)
I

800 ô

,aa]

o

Mn Si O¡ Mol o/"

Figura 23 Resultados experimentais que mostram a influência
da relação ìin/Ca e da temperatura na formação do ti-
po de piroxenóide. (ABRECHT e/, aL.L97S) .

Pi roxmangi ta

Rodonita

Bustamita

Wolastonita

Johansenita



-82-

ganês substitui o ion ferroso (CHÀKRABORTY' 1963), e se forma on-

de a pressão parcial de água foi alta (BELLO, f978) . Em vista
disso, sugere-se que a mangano-cumington ita do gondito é urn pro-
duto de re trometamorfi smo . COUTINHO et aL. (1978) clta este fe-
nômeno para alguns protominérios s í t i co-carbonáti cos do Brasil'

A identificação de fácies anfibotito em um segundo es-

tágio de metamorfismo nas rochas encaixantes sugere outra idéia
de que a mangano- cumingtoni ta seja um produto de metamorfismo pro-
gressivo, tendo em vista que em condições de fácies anfibolíttca
a pressão parcial de água é majs alta, permitindo sua formação no

metamorf ismo progres sivo.

A partir da associação mineral de espessartita + man-

gano-cumi ngtoni ta + rod.onita se depreende que o gondito é mais

rico em MnO, SiO2 e MgO do que em FeO; O FeO' por outro lado, é

mãis abundante em reação ao CaO, liberado pela fase carbonática.

1.1 - ESTRUTURA

Nas rochas encaixantes e no gondito se observa um aca-

mamento que coincide com a foliação.

A follação do gondito tem direção geral N10oW e mer-

gulho de 750 para leste. Nas referências bibliográficas atj-nen-

tes ã reglão não se encontra nenhuma argumentação a favor do pa-

ralefismo entre a foliação e o acamamento originalt entret.anto,

este fato é aceito sem dúvidas.

o acamamento original é difícil de ser encontrado,ten-

do em vlsta que se trata de rochas poticícticas e muito intempe-

ri zadas .

Algumas observações de cam'po e de faboratórÍo indicam

que o acamamento original é coincidente com a foliação' São as

seguintes:

A - Preenchimento de veios d.e quartzo na direção para-
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Iela ã foliação. Entretanto, é difÍcit distin-
guir se um veio pertence ao primeíro evento de me-

' tamorfismo que atuou diretamente sobre as rochas
sedimentares.

B -Em observação mesoscópica' nota-se que as linhas
de contato entre as rochas são sempre paralelas à

foliação.

C -A variação de espessura e a relativa extensão lon-
gitudinal das lentes de quartziÈo são indicativos
de feição sedimentar remanescente e não de bandea-

mento metamórfico (HöREN, f953).

D -No mígmati to-gnais se e no quartzito se observa'me-

soscopicamente, um acamamento que não se reflete
mi croscopi camente na orientação dos grãos. Isto
indica que o acamamento observado é herdado da ro-
cha sedimentar original.

E -Regionalmente observa-se um nÍtido aumento no ta-
manho dos grãos, a partir do migmatíto-gnaisse de

granulação grosseira (Base do perfil verticaf) até

o granada-quartzi to e gondito (Topo do perfiJ- ver-
tical) de granulação fina. Esta variação de gra-
nutação nas rochas metamórficas, submetidas às

mesmas condições metamórficas, é provavelmente her-
dada da sedimentação gradual que se processou na

formação de rochas sedimentares.

Nesta l-inha de raciocínio' infere-se (Pos teríormente )

que o gondito ocupa o topo da seqttência gradual'

F -Em depósit.os de manganês, normalmente há uma gra-
dação e alternância de sedimenLos ricos em ferro
e sedimenÈos ricos em manganês (KRÀUSKOPF' f957).
Isto é observado claramente na região, com a gr.a-

dação e alternância de migmatito e quartzito com

almandina (rica e¡n ferro) e gondito com espessarti-
ta (rico em manganês) .
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G - Observam-se int,eracamamentos e concordâncias do

gondito com os estratos de migmatito-gnai sse e

quartzitos, mesmo quanclo altamente dobrados (Per-

fis AB e A'B', Pá9- 39 e 41) .

PeLo MaPa de Localização de Ocorrências (pág' 8) ob-

servam-se os depósitos de manganês alinhados na direção NlOoE e

N2OoE. Todavia, na descrição de cada depôsito se observa uma di-
reção geral NIOow e mergulho de 50o a 75o para teste ' Esta fato
indlca que as camadas estão dobradas ao longo da direção geral do

alinhamento regional dos depósitos.

Este alinhamento regional ,por sua vez, faz um ângu1o

de l5o com a falha transcorrente de Senador Pompeu (VÍde Mapa Es-

trutural, pág. 32). Esta direção coincide com a orientação de

eixos de dobramentos secundários de segunda ordem, resultantes da

compressão primária, conforme modelo regmático explicado em item

anterior.
Em resumo, os fatos expostos anteriormente, indicam

que existem sinclinais, cujos flancos de direção ¡llOon e N2oor

estão dobrados ao longo de seu comprimento formando pequenas do-

bras sêcundárias cujos flancos têm direção wlOow a N2oow' o pro-

tominérío de manganês ocupando o topo da seqllência gradual' si-
tua-se no núcleo de dobras sinclinais pertencentes aos dobramen-

tos secundários (Foto 5), cujos eixos estão aproximadamente para-

lelos ao eixo da dobra sinclinal representado pelo serrote de o-

cara com plunge para SE e que sofreu deslocamentos devido a fa-
thas transcorrentes.

A Figura f7 (pág.53) representa uma dobra sinclinal
reversa onde o flanco oeste preserva a ordem estratigráfica nor-

mal da área.

7.8 - AMBTENTE DE DËP0srçÃo DE MINERAIS

os sedimentos originais eram provavelmente rochas ar:-
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giLosas e calcárias, arenitos ricos em manganês e arenitos rícos
em ferro. Estas rochas, submetidas a metamorfismo de alto grau,
se transformam em hornb lenda-xìs to , gnaisse, mj-gmatitos, quart-
zitos comuns e gonditos.

DORP. et aL. (Ì956) concluí que os sedimentos origi-
nais em Conselheiro Lafayete (MG) foram depositados em ambien-
tes euxÍnicos, onde o pH é igual a 7 e o Eh igual. a - O,3O V.
EBERT (1963), estudando o mesmo depósito, sugere que tenha havi-
do ambienLe redutor, devido às presenças de grafita e pirita.

De acordo com as conclusões de DORR (Op.Cit.)e EBERT

(Op.Cit.) em relação aos depósitos de Conselheiro Lafayete,a pa-
ragênese de pirÍta e grafita em Aracoiaba- Pacaj ús (CE) índica um

ambiente euxínico de deposição, em condições redutoras em que se
pressupõem valores de pH e Eh enl-re 7 e 8 e -0,3 e -0,2V respec-
tivamente (Figura 24).

Em função das altas percentagens de material carbono-
so, a plrita pode ser originada por meio da redução de sulfato de

Neste ambiente se justifica a presença de carbonato
de manganês no depósito primário. Conforme DORR (1968) os car-
bonatos são depositados em bacias restritas.

De acordo com os comentários anteriores, os mineraj-s
prfmários presumívelmente existentes no depósito original de
Aracoiaba-Pacaj ús (CE) são carbonatos de manganês, quartzo, ou-
tros silicatos e sulfetos. Os carbonatos, no entanto , cons tituem
lentes de rochas sedimentares pouco espessas e pouco abundantes.
Isto é inferldo a partir da pouca quanÈidade de rodonita e da au-
sência de piroxmangita e tefroita.

Em resumo, coloca-se a fácies de deposição original
dos sedimentos que formaram o gondito em posição intermediária
entre a zona de carbonatos e a zona de sul-fetos do diagrama cons-
truÍdo por KRUMBEIN & GARRELS (1952) (Figura 24).

No momento, não se dispõe de dados para se fazer uma
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Figura 24 - Díagrama Eh-pH para o manganês, mostrando os campos
de estabilidade de óxidos, carbonatos e sulfetos (KRUM-

BErN & GARRELS, L9521 . A parte hachuríada representa
o campo de estabÍIidade de deposição dos minerais
primários em Serragem e Lagoa do Riacho(Aracoiaba,CE) .

o.o

- 0.2
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analrse sobre a fonte do manganês. Apenas a granulação fina da

espessartita e do quartzo no gondito e no granada-quartzito su-
gere que a área fonte de provisão dos sedimentos Se aproximou

muito do nÍvel de base regional.

A falha de Senador Pompeu condicionou a formação de

microdobramentos, microfalhamentos e cataclase nas rochas da re-
gião (MELO, L978). O granitóicle de serrote Pelado é um exem-

plo deste fenômeno cataclástico.

ó
Foto 4 - Gondito (A) encontrado em núcleo

xado por granada-quartzito (B),
em Serraqem (Aracoiaba, CE).

As Fotomicrografias 2 e 3

sinclinais, evidentes pelos arranjos

de sinclinal encai-
Iocalizado no Poço I

mostram microdobramentos
das granadas (pá9.64 e 65)
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7 .9 - ESTRAT'TGRAFTA

De conformidade com as considerações anteríores, a
lito-estratigrafia para a área de ocorrência de serragem e La-
goa do Riacho está resumida no euadro 4 - pág. gg.

Existe um substrato formado por migmatito-gnaisse,
granada-silimanita-quartzito, granada-quartzito, metabasitos e
gondito.

Este substrato pertence ao complexo caicó, que se im-
plantou no ciclo transamazônico. Durante o ciclo brasilÍano foi
reativado e cortado discordantemente por intrusões pegmatíticas.

Este conjunto de rochas corresponde aproximadamente ã
unj-dade 2 de BRITO NEVES (1975).

Sobre este pacote de rochas deposita-se discordantemen-
te o arenito da Formação Barrej-ras durante o Terciário.

No Quaternário, durante o PleÍstoceno (MABESoONE, Op.
cit. ) deposita-se sobre a Formação Barrej-ras uma formação areno-
sa branca.

Observe-se que o Grupo Cearã não se acha representado
na área restrita ao manganês, a não ser pero pegmatito que é um

produto de um evento magmático contemporâneo ã formação de ro-
chas do Grupo Ceará.

8 - O MINERIO

B.I - FEIÇÕES MEGASCÕPICAS

O minério
material compacto até

se apresenta de maneira variada, desde
pulverulento.
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Os afloramentos de gondito alterado são classificados
como minérios "in situ" e os blocos rolados de gonditor âs esfe-
ras concêntricas formadas por laterização e as cangas são clas-
si-ficadas como minérios residuais.

A principal feição observada 6 o acamamento dos lei-
tos alterados, que são paralelos ao acamamento das rochas encai-
xantes. Esta estrutura é facilmente observável em amostra de

mão ou em escala de afloramento. Este acamamento dã ao protomi-
nério um aspecto de bandeamento de lejtos claros e escuros, guê

vão se diluindo à medida que se afasta do contato com a rocha en-

caixante.

Rochas de afloramentos ou blocos rolados estão supe-
rimpostos por uma película esférica de I mm c1e espessura de cons-
tituição coloidal. em forma botrioidal e/ou mamilonar.

Comumente resquÍcios de granada-quartzito de cor beje
claro se encontram dentro do gondito, principalmente próximo ao

contato.

Observam-se algumas fraturas perpendiculares ou oblÍ-
quas ao acamamento, preenchidas por colóides de óxidos de manga-

nês.

Em locais restritos (Poço ne 34 Serragem - Anexo I)
se observa intensa sitificação com a formação de veios - camadas

de quartzo leitoso dentro do gondito alterado.

Nota-se nas amostras de óxidos de manganês uma colo-
ração azulada que BRAGA (L917) cita como "eflorescência metálica
azulada". Estudos em seções polidas indicam que esta feição Se

deve ã presença de litioforita que confere tonalidade azul aos

óxidos de manganês. NAGELL & SILVA (f96f) denominou esta feição
de "filme azul iridescente" que recobre o minério de Serra do

Navio (AM) e o atribuiu também ã presença de liLioforita.

vale ressaltar a presença de estruturas de boxwork,

cujos espaços são preenchidos por quarLzo e argila.
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8.2 - MI NERALOGIA

Litioforita

A titioforita ocorre em feixes ou isolada, nas fratu-
ras ou entre os grãos de granada; ocorre também de maneira mi-
crogranular dentro de uma massa escura constituida de argita e

óxidos de ferro e manganês.

Macroscopicamente sua presença é denunciada pela to-
nalidade azul que ela confere ã rocha.

Ao microscópio, sua cor é cinza amarronzada. A bir-
reflectância é muito forte e os efeitos anisotrópicos são extre-
mos, com cores de: polarização variando de cinza claro a marrom

escuro e cinza azulado. A refletividade estimada é de 12 a 20È

nas posições mais claras e maÍs escuras, respectivamente.

A litioforita é facilmente identificada em seção Po-
lida. Confunde-se apenas com cafcofanita e todorokita. Sua dis-
tínção se faz inserindo um placa de gipso sob nicóis cruzados;ao
rotacionar a platina hã uma distinta mudança de azul claro para
amarelo claro (De VILLIERS, 1971). Afém do mais, a ]itioforita
sempre se apresenta de maneira compacta.

Ànálises em amostras com litioforita apresentam um

teor de 260 e 240 ppm de zn; j-sto sugere a existência de um pou-

co de todorokita na litioforita (Tabela l-6).

Ocorre em paragêneses com pirolusita, criptomelano e

gama Mno2 (mangano-nsutita) .

Bm anátise de pó por raio x na massa escura, prove-
niente de alteração de espessartita' foi detectada um pouco de

Iltioforita (Tabela I3). No enlanto' na seção polida corres-
pondente não foram observados o anisotropisnìo e a birreftectân-
cia, a não ser com grande aumento e com pouca intens idade . HOLTROP

(f965), afirma que quando a litioforita forma massas finas gra-
nuladas é difíci1 sua identificação só por seção potida.
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Outros filmes de raios x acusam a existência de 1i-
h.íoforita em mistura com quartzo e rodonita (Tabel-as 9 e 10) '

Pirolus ita

A pirolusita ocorre de três manej-ras: A - como pseu-

domorfo de groutita ou manganita em cristais prismáticos (Foto-

micrografia 12) ¡ B - Ém cristais prismáticos pontiagudos preen-

chendo vazios em deposições cofoidais (Fotomi crografi a l8) e C

em bandeamentos difusos em concreções esféricas (Fotomicrografi a

16).

o mÍneral, em alguns casos, é prontamente reconhecido

em seção polida por sua birreftectância distinta e hábito pris-
mático. A confirmação de sua identidade foi feita em raios x

conforme resultados da Tabela ll.

t¡á duas gerações de pirolusita: a pirolusita Ir gu€

corresponde ao tipo A e a pirolusita TI que corresponde aos ti-
posBec.

CriPtome lano

O criptomelano foi identificado por meio de filme de

pó (raios X) e mistura com quartzo (Tabela f2) e com fitioforita
e gama tlno2 (Mangano-nsuti ta ) (TaÌ¡ela 13).

Conforme SOREN & CAMERON (I960), todo criptomelano

contém um pouco de mangano-nsuti ta. Este mineral, de fato, foi
encontrado junto ao criptomelano.

O cripÈomelano ocorre sob a forma de: a)colóides co¡n

gretas de contração juntamenÈe com pirolusita, quartzo e granada;

b) como produto de subsÈitu1ção de litioforita ou espessartita,
formando massa escura; c) em bandeamentos alternados com pirolu-
sita e espessartita em concreções esféricas (Fotomicrogra f ia 16) '

Há duas gerações de criptomelano' o criptomelano I
gue corresponde ao típo B e o criptomelano II que corresponde aos

tipos À e C.
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TABELA 9

DISTÂNCIAS INTERPLANARES (d8) OBTTDAS PoR DIFRAçÃo DE RATOS X

(FILME) EM RADIAçÃO FEK(I CO}4PARADAS COM PADRÃO ASTM

PADROE S

L IT TO FO RITA
Cartão L6- 36 4

LITIOFORTTA RODONTTA
Cartão 15-6 O8 Cartão 13-138

d8 I /Io d8 r/ro dR r/ro d8 T /ro

2.,77 100

2,55 60

2,77

2 ,55

2 ,36

2 ,IT

L ,87

L,64

I, 59

30

30

20

15

IO

¿U

20

t 20

2,13

1,89

1,65

IO

10

20

I,57 50
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TABELA ]- O

DrsrÂ.NcrAs TNTERPLANARIS (dB) oBTTDAS poR DTFR.AçÃo DE RÂros x
(FILME) EM RAD]AçÃO FEKA COMPARÀ,DAS COM PADRÃO ASTM

AMOSTRA
( Fí J-me )

PÀDRõES

LIT IOFORITA
CarÈão 15-608

QUARTZO ESPESSARTITA
Cartão II-252 Cartão 2-0992

4,'76

2,93

2 ,39

I,68
r,65

r,58

r,45

1,39

r,25

I ,07

dR r/ro dR r/ro dR r/ro

4,7L 5

4,25 L0

3,55 100

3, 35 20

2,9L 30

2,60 5

2,37 5

2,27 5

2,r2 r0

2,2r r0

2,rr 20

L,67 20

I,6L 30

1,55 5

r,45 5

L,30 5

L t26 I0

I,o7 5

r,06 I0

I,02 r0

50

30

20

20

70

80

IO

t0

20

4,26 35

3,34 100

2,90 50

2,60 r00

2,28 L2

) 1) O

2,23 6

2,06 70

r,06 t
t,Ot 2
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TABELA 1]-

DIsTÃNcIAs INTERPLANARES (d8) oBTIDÀS PoR D]FRAçÃo DE RÀIoS X

(FTLME ) EM RADIAçÃO FCKCT COIV1PABÀDAS COM PADRõES ASTM

AMOSTRA
(Fi lme )

dR r/ro

PADROES

d8 I /Io

P I ROLUS ITA
Cartão L2-716

GRANADA
Cartão 2-0992

1 1'7

It57

2 ,57

1,33

) ,E

1 ,86

I ,66

r ,59

1,53

L,28

L t25

L,22

I,05

40

40

I00

5

5

40

40

60

5

5

l0

1,56

1, 3l

2,2r

1, 8l

1,68

I,56

I,25

I,20

1,0s

3,I4 r00

dR r/ro

2,57 100

25

20

5

40

1, s5 80

r,27 60

5

5

l5
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TABELA 12

DISTÂNCIAS INTERPLANARES (d8) oBTIDAS PoR DIFRÄçÃo DE RA,Ios x

(FTLME) EM RÃDrAçÃo FeKo coMpARÀDAS coM PADRõES AsrM

PADRõE S
AMOSTRA
(Filme)

dR r/ro

CRTPTOMELANO
Cartão 4-0778

QUARTZO
Cartáo 5-0490

dR T /Io dR r/ro

4,26 r0

3,34 r00

3,L2 r0

2,40 10

4 ,26 35

3,34 100

2,L5

1, 8I

1 Ê?

r t37

3,1r 80

2 ,48 30

2 tLA 30

L,82 50

r,53 20

'I âO ,)
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TABELA 13

DTSTÂNCIAS INTERPLANARES (d8) oBTTDAS PoR DIFRAçÃO DE Pê,IoS X

(FIL}48) EM R.ADIAçÃO FEKO COMPAR.ADAS COM PADRõES (A,b,C E d)

P.ADRõES

AMOSTRÀ
(Filme)

dR r/ro
L IT IOFORITA

dR

C RI PTOMELANO y¡,ho2 (NSUTITÀ Mn)

I /To d8 1/Io dR r/ro

9,7I IO

6,98 r0

4,72 20

4,I9 5

3,72 5

3, 39 100

3,r2 5

2,89 5

2,37 20

r,67 30

r,22 5

r,15 5

r,1l 2

9 ,40

4,70

6,98

Impure z a

3 3,13

48

- 4,r0
1 '18

nao adentr t r" cada

Impureza não identi ficada

2 ,39

r,64
'! t1

r ,15

20

30

5

IO

r,22

1,13

l, If

l0

l0

<2

a - Fleischer and

b - Univ. of Wis.
c-ASTM-cartão
d - UnÍv. of Wis.

Richmond (1943)

Spec. nç 434-l (NSUTA)

- I4-6L4 (Mangano- N s uti ta )

Spec, n9 497- (NSUTA)
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Mansano-nsutita (Gama MnO. )

Um mineraf de estrutura gama Mno2 foí detectado por
melo de interpretação de filme de raios x' em nistura com litio-
forita microgranul-ar e criptomelano (Tabela 13) ' Em vista da

paragênese com crj-ptomelano e do padrão ASTM (1965) supõe-se qr:e

se trata de mangano-nsuti ta. Não existe certeza absoluta neste

caso, em vista da pouca claridade do fifme e de grande varieda-
de de padrões gama Mno2 (SoREN & CAMERoN, op.cit. ) . Mas, sem

dúvida, se trata de um óxido de manganês do grupo YMnO2.

As diferenças do padrão ASTI1 (1965) devem ser credi-
tadas à mistura com criptomelano ou tal"vez, à pequena quântida-
de de pirolusita (SOREN & CÀMERON ' Op.Cit.). LEVIN & TAUBER

(Apud SOREN & CAITiERON, Op.Cit. ) afirmam que há uma variedade
quase infinita de gama hOZ. O mineral, ora identificado em

Serragem (Aracoiaba) tem espaços interplanares semelhantes aos

padrões do cartão nq 14 - 614 (ASTM) .

O mineral observado em seção pol-ida ocorre de maneí-

ra semelhante ã mangano-nsutita descrito por SOREN & CÀÌ4ERON

(1960), nos depósitos de GoId Cost (Ghana) , onde as rochas de-

formadas são substituídas por Nsuta - Mno2 e por goethita' Em

Ghana, no entanto' este mineral ocorre abundantemente.

Tè xt

8.3

a rel

FEIÇÕES TEXTURAIS

ui ar

A textura reliquiar está evidente Pelos fragmentos de

granada e quartzo, que restaram após sua subsÈituição (Fotomicro-

grafia 10).

Esta substítuição é gradacional; vai desde o símples

indÍcio de alteraçãô por corrosão nos bordos (Fotomicrografi a

10) até a substituição total da granada por silicatos de alumi-



Fotomicrografia I0 - Superfícíe polida de gondito alterado mos-

trando granada (gr) , quartzo (qz) e placas de litiofo-
rita (ti) e criptomelano (crip) . observam-se afgumas

granadas fraturadas e substituídas nos bordos por massa

escura composta de óxido de manganês e hidrossilicatos
de ferro. As outras granadas foram substituídas total-
mente, conservando a forna original. Nicóis paralel-os;
Aumento 95 x.

nío (argilas) e por óxidos de manganês, permanecendo apenas a

forma original da granada ( Fotomi crografi a I0).

a feição textural de estágio final deste processo po-

deria também ser denominada de "textura de substituição pseudo-

mórfica" (BASTIN, 1950), evidenciada pelos contornos dos cris-
tais de granada que permanecem após sua substiLuição.

o tamanho da granada varia desde 0f60 rnm até 0,012 run

de comprimento por O,I2 a 0,06 mm de largura. Predomina a gra-
nulação variável entre 0,12 a 0,24 nm.
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Textura reli iar zonada

Um fragmento central se altera em bandas claras e es-
curas. Este fragmento central pode ser uma granada, um óxÍdo de
ferro ou de manganês. À granada como núcleo central âpresenta as
formas de pentágono, de retângulo, de losango ou mesmo de Èriân-
gul-o esférico ( Fotomicrografi a lt) .

As bandas claras e escuras são formadas de minerais
finamente cristalizadas que se constituem de óxidos de ferro
(bandas escuras) e criptomelano (bandas claras) ( Fotomicrografia
t 1) .

Fotomlcrografia l1 - Superfície polida de gondito alterado mos-

trando textura reliquiar zonada; a granada (gr) , que cons-

titui o núcleo , é substituída por minerais claros (Crip
I) e minerais escuros (hidróxidos de ferro) .
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Textura em retal-hos

Existem partÍcul-as de quartzo (0,06 mm) em forma tri-
anguÌar englobadas por cristais de pirol-usita de 0,12 a 0,36 ¡nm

de comprimento, nos quais se observam nitidamente as clivagens
(110) (ORCELL, 1931). De acordo com VALARELLI (1967) trata*se
de pirolusita pseudomorfa segundo groutita e/ou manganita (Foto-
micrografia 12) .

t

t-\

\f :<\¡:
rf.,ìBì
1. _i ;¿"itt

91i.
',,i4.

'tg¿'-,:, -,i

Fotomicrografia l2 - Superfície polida
trando cristais prismáticos de

segundo groutita ou manganita.
to 330 X.

de gondito alterado mos-
pirolusi ta pseudomorga

Nicóis cruzados I Aumen-



-10 2-

Textura de borda

A Iitioforita é englobada por uma camada estreita de
óxidos de manganês (pirolusita) , que penetram também em seus
planos de clivagem ( Fotomicrografi as 10 e 13) .

A granada apresenta em seus bordos óxidos de ferro e
de manganês. Estes óxidos, às vezes, deixam um contorno em for-
mato de granada (Fotomi crografi a f0). A substituição provavel-
mente se dá segundo planos cri s talográficos que são perpendi-
culares às faces do cristal ,

Fotomicrografia 13 - Superfície poIída de gondito alterado mos-

trando pirolusita (pi) em textura de borda entre cli-
vagens da l-itÍoforita (li) ' que se situa entre os grãos

de granada (gr) . Nicóis cruzados; Aumento 28 X.
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Textura brechada e fili forme

A espessartita se acha totalmente fraturada' Alguns

cristals lembram a textura de l¡omba explodida ( Fotomi crografi a

14).

os minerais ripiformes (litioforita) apresentam,al-
gumas vezes, textura de curvamento ("Rumpled Texture") de cris-
tais (ScHwÀRTz, 195I) ( Fo tomicrografia 15); outras vezes' aPre-

sentam feições fififormes decorrentes do desmembramento de feí-
xes de minerais de IÍtiofor.ita, segundo a clivagem longitudinal
(Fotomicrograf ias 14 e 15).

Fotomicrografia
trando
tituída
da (gr )

"bomba

14 - Superfícle polida de gondito alterado mos-

textura fitiforme de litiÕforita (li) sendo subs-

por cript-oÍrelano (crip) . os cristais de grana-

tem textura brechada semelhante ã textura de

explodida". Nicóis cruzados; Aumento 44 x'
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Os cristais filiformes de litioforita se encurvam dan-

do, ãs vezes, uma feição vermiforme (Fotomicrografi a 15); outras
vezes, estes fios de LitioforÍta se organizam de tal maneira que

se assemelham a impressões digitais, dentro de criptomelano que

a substituem ( Fotomicrografia 14).

Às dimensões da litioforita varíam de 0,60/0,08 mm e

O,Og/0,03 mm de comprimento e largura respectivamente .

Fotomicrografia 15 - Superfície polida mostrando gondito altera-
do com textura de curvamento dos fifamentos de litiofo-
rita (ti) (Rumpled Texture) dentro de criptomelano (Crip)

e de pirolusita (pi) . À granada (gr) se acha fraturada'
Nicóis cruzadost Aumento 28 X'
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Fotomicrografia I6 - Superfície polida de esfera concêntrica de

óxidos de manganês, mostrando textura nodular concêntri-
ca. As partes claras são constituÍdas de óxidos de manga-
nês (criptomelano e pirolusita) . Nicóis cruzadosi Aumen-

ro 17,5 x.

Textura nodular concêntrica

A textura nodular concêntrica é representada por nó-
duLos lateriticos constituÍdos de círculos concêntricos de pi-
rolusita e criptomelano, de cores cinza-claro que se alternam
em círculos concêntricos de grãos de granada finamente granula-
da (0r02 a 0r12 mm) , de cores c in za- amarron zada ( Fotomicrografi a

16).

o tamanho e quantidade dos grãos de granada aumentam

de dentro para fora do nõduto.

observam-se, nos círculos concêntricos, fendas ra-
diais de dessecação, que indicam ter havido uma deposição co-
Ioidal (Fotomicrografia 16).
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Fotomicrografla l-7 - superfície polida de gondito alterado rnos-

lrando textura de bandeamenLo coloforme de criptomelano,
apresentando formas esferoidais de sÍlica (sí) ' f endas'de

dessecação (r) e textura de grânulos micrométricos de óÌi-
dos de manganês (veio do canto SW) . Nicõis cruzadosi Au-

mento 75 X.

Te x tura 1o forme

A textura de bandeamento coloforme está evidenciada
por três aspectos (Fotomi crogra fi a l7) :

esferoidais de sílica e de óxidos de man-

(criptomelano) .

de dessecação, na direção do raÍo de cur-
de formas esferoidais de óxidos de man-

de dessecação paralelas às paredes de

preenchidos.

1.&.

!,{

I - Formas
ganê s

2 - Fendas

va tur a

ganês.

3 - Fendas
ve ios



-r0 7-

4 - Texturas de grânulos micrométricos de óxidos de
rnanganês, constituÍdos de criptomelano.

Atente-se para o fato de gue o tipo de fraturamento
de fendas de dessecção (SHRINKAGB C¡ÃCKS) é restrito a formas
esferoidais presumidamente coloidais (BASTÌN, 1950). TaI rel,a-
cionamento indica que este fraturamento não é produto de defor-
mações externas, mas s.im de perda d'água em seu interior.

Textura coÌoforme es tala ctí tica

Existe tambêln uma variedade de textura cofoforme - a

textura estalactÍtica, que é constituÍda por bandeamentos cir-
culares em torno de um núcleo, que pode ser um poro ou um mÍne-
ral de granada (Fotomicrografia 18) . São t¡andeamentos curvos,
alternadamente claros (criptomelano) e escuros (hidróxidos de

ferro). Trata-se de um correspondente coloidal de textura re-
Iiquiar zonal. Sendo assim, poder-se-ia denominar de textura
zonaL coÌoida1.
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Fotomicrografia l-8 - Superfície poLida de gondito alt.erado mos-

trando textura em pente de pirolusit.a (pi), preen-
chendo vazios centrais de deposição coloidal de crip-
tomelano. No canto SW observa-se textura coloforme
estal-actÍtica, constituída por bandeamentos circula-
--- / r^^ \

Normalmente, quando o minério se encontra em fase
avançada de intemperismo, observam-se pseudo-dobras em ',chevron"
de camadas de óxidos de manganês (Figura 26) dentro de uma mas-
sa escura informe. A formação desta textura se deve ao preen-
chimento de espaços intergranulares de granada por cotóides de
manganês (Figura 25) e à posterior substituição da granada ( FÍ
gura 26) .

Àlgumas vezes estes veios de óxidos de manganês são
orientados pe rpendi cularmente ao acamamento geral do minêrio.
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Figura 25 - Veio de óxido dc

manganes (B) pre-
enchendo vazios
entre g'ranadas (A)

São soluções coloidais descendentes constituidas de criptomela-
no e pirolusitã.

Estes veios observados em seções polidas podem

observados também em amostra de mão.

Textura em

Esta textura ê formada exclusivamente por cristais
indÍviduais de pirolusita de 0,L2 a O,36 mm de comprimento, cujos
malores comprimentos são perpendiculares a um band.eanento difu-
so formado por criptomel-ano, Geralmente ocupam os espaços va-
gos em texturas coloidais e por isso são posteriores aos míne-
raj.s de deposição coloidaf (Fotomi crografi a Ì8).

Textura de Boxwork

Os óxidos de manganês formam paredes que englobam óxi-
dos de ferro (Iimonita) , configurando uma textura tÍpica de

"boxwork " ,

A estrutura de"boxwork (em amostra de mão) ê melhor
observada do que a textura em seção polida.

-109-

Fígura 26 - I - pseudo-dobras
em chevron de óxi-
dos de manganês.

ser
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8.4 - SIGNIFICAçÃO GENÉTICA DAS T'EXTURAS

8.4.1 - PR0CESS0S DE F0RMAçÃ0 D0 MI NERI0

As texturas pós-deposicionais, anteriormente descri-
tas, lndicam quatro processos que influenciaram diretamente na

formação do minério:

a - Processo de Deformação 
:

b - Processo de Substituição

c - Processo de Preenchimento de Cavidades

d - Processo de Laterização

O processo de deformação está evidenciado pelo a.lto
grau de fraturamento a que foi submetido o protominério (Textura

Brechada) , Este processo foi o fator inicial e dominante em to-
do o desenvolvimento de alteração da rocha primária- A exis-
tência de veios concordantes de quartzo e granada, inalterados 

ì

e sem nenhum fraturamento, reforça a assertiva anterior.

Fenômenos como microdobramentos, amarrotamentos e

curvamentos da litÍoforita ao longo de seu comprimento ( "Rumpled 
l

Texture") são reftexos de um esforço externo a que foram subme- 
l

tidas as rochas, mesmo durante o processo de oxidação.
:

O processo de substituição é indicado pelas texturas 
Ì

reliquiares e de borda atuantes na formação do mínério, a par- 
i

tir da granada. Da mesma forma, estas texturas indicam que a l

grande maioria dos minerais secundários provieram diretamente da

alteração da granada.

O processo de formação do minério por meio de preen-

chimento de cavidades está evidenciado pelas texturas coloforme

e por texturas em pente. Estes colóides se depositam em fratu- 
l

ras e em planos de acamamentos segundo bandeamentos simétricos
e assimétricos.
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O processo de laterização é o menos intenso na forma-
ção do minêrio. Consiste praticamente na dissolução do manganês)_a
como Mn- e na precipitação como Mn= (HoLTRop, 1965). Geralmente
esta laterização se verifica sobre o protominério em região mui-
to plana, ocorrendo a remoção símultânea do SiO2. A textura ti-
pica deste processo é a textura nodufar concêntrica, que se en-
contra nas esferas concêntricas de óxidos de manganês que for-
mam nÍveis de deposição de cangas sobre o protominério,

olt, TIP0S DE MrNERr0 rM RELAÇÃ0 A0S pR0CESS0S DE

F0RMAÇÃ0

Baseados nos processos acima referidos, evidenciam-se
três tipos de minerais secundãrios: o primeiro consiste de óxi-
dos de ferro e manganês formados principalmente por processos d.e

substituição parcial da granada. Este minério forma aproxima-
damente 60å do totat. O minério, por este processo, se forma em

grande parte da granada e do quartzo; é constituÍdo de litÍofo-
rita, pirolusita I, criptomefano I e mangano- nsutita; outra par-
te se forma de óxidos finamente granulados e recristalizados em

pirolusita I.que se forma a partir da groutita ou manganita.

O segundo tipo de mineral secundário é caracterÍstlco
de preenchimento de cavidades. Este consiste de óxidos de manga-
nês e óxidos de ferro que se depositaram em fraturas e fend.as d.a

rocha. É constituÍdo de pirolusita II e criptomelano lf.

O terceiro tipo de mineral- secundário é o laterÍtico.
Este é insigníficante na ârea¡ é constituÍdo de nódulos concên-
tricos de pirolusita e criptomelano.

A ganga é consÈituÍda essencialmente de quartzo, gra-
nada e óxidos de ferro.

8.4.3 - FASES E CARACTERISTICAS DO INTEMPER]SMO

Cada textura ou conjunto de texturas representa
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fase de alteração do protominério. Baseado neste princÍpto, ve_
rifica-se um escalonamento de texturas no tempo, de acordo com
o grau de atteração do protominério. Com este critério, divlde_
-se o intemperismo em várias fases:

13 fase - Fraturamento

O protominério, antes do intemperismo, era compacto,
caracterizado por textura em mosaico. Devido a pressões exter_
nas, se formou um espaçamento maior entre os grãos. Com o au_
mento de intensidade de deformação houve um fraturamento em to_
da a extensão da rocha (Textura Brechada) ,

2ê fase - FormaÇão de Litioforita (fnício de tntempe-
ri smo

Formou-se primeiramente a litioforita. Ela se encon_
tra preenchendo os espaços intergranulares e as fraturas (Textu_
ra de substituição e Textura filiforme).

3ê fase - Formação de pirolusita, Cliptomelano e Man-
gano-ns uti ta

Posteriormente, há a formação de piroJ_usita I e de
criptomelano I, favorecida pelo intenso fraturamento. São típi-
cas desta fase as texturas de borda ou reliquiares.

49 fase - Tnt rLs total da ranada

Com o avanço do intemperismo há transformação total
de granadas em hidrõxidos de ferro e óxidos de manganês. É tes-
Èemunha desta fase a textura de substituição pseudomórfica, on-
de persistem apenas os contornos das granadas.

53 fase - preenchimento de cavidades

Nesta fase, verifica-se o preenchimento de espaços va-
zios por soluções coloidais de Mn (Criptomelano fI e pirolusita
II) . São testemunhas desta fase as texturas coloformes e textu-
ras em pente.

Esta quinta fase pode em alguns casos preceder ã quar-
ta. Isto acontece, quando em níveis superiores se dissolve o
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T.
Mn'" em soluções gue descem por gravidade e preenchem fraturas
entre granadas que serão posÈeriormente intemperizadas. Este fe-
nômeno coincide com a formação das pseudo-dobras em seções poli-
das descritas em item anterior.

63 fase - Formação de Esferas ManganesÍferas

A lÌxiviação de Sío2 e a concentração residual de óxi-
dos de nanganês em nódufos concêntricos constituem a parte f inal-
do processo de intemperismo. São testemunhas desta fase as tex-
turas de "boxwork" e a textura nodular concêntrica.

observe-se que todas estas fases podem se superpor du-

rante o desenvolvimento do intemperismo, tendo em vista que o in-
temperismo não se deu de maneira contínua e sim em função de ele-
vações e abaixamento do nível de base local, que influenciou di-
retamente no posicionamento do lençol freático-

Em resumo, podem ser aIÍnhados como fenômenos ao lon-
go do Íntemperismo os seguintes fatores: I - Alteração das rochas

manganesÍferas. 2 - Liberação do manganês. 3 - Concentração resi-
dual de óxido de manganês. 4 - Migração do manganês restanÈe. 5

- Precipitação do manganês restante substituindo o quartzo ou

preenchendo cavidades em forma coloidal.

O fenômeno de intemperismo
dldade de 23 m geralmente, alcançando
decomposto (Perfil e'n', pág.41) .

os minerais que se alteram e conlribuem para a forma-

ção do minério são espessartita, rodonita e mangano- cumi ngtoni ta .

À rodonita e nnngano-cr.rningtonita podem ter formado silicatos hi-
dratados intermediários gue formaram óxidos de manganês e hidró-
xidos de ferro. Esta colaboração, entretanto, foi muito peque-

na em relação à alteração da espessartita. Esta granada comumen-

te se transforma em hidrossilicatos, Iiberando manganês,que se

precipitam como criptomelano e pirolusita, em forma coloidal
(VALARELLI et aL." 1976). Nestes casos comumente a pirolusita se

deposita em segundo lugar. Isto é observado em seção polida, em

função da densidade de fendas de dessecação nos bandeamentos colo-

se processa até uma profun-
o máximo de 37 m em gnaisse
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formes e a partir da textura em pente da pirolusita.
Da alteração direta da espessartita se formou a li_

tioforita que, por sua vez, é substituída por pirolusita, crip_
tomelano, mangano-nsutita e groutita ou manganita. Da groutita
se formou a pirolusita pseudomorfa.

Baseado nestes fatos, sugere-se o seguinte esquema pa_
ra a formação dos compostos de manganês no s j-stema ora estudado:

Espessartit

I
Li ti o fori ta

i

I

I
Mangan i ta

ou
Groutita (trans ição )

I

I

,1,

Pirolusita pseudomorfa

Cr iptome l ano

Pirolusita
Mangano-nsutl ta

A partir do esquema acima delineado, se concluj- que o
minério se derivou exclusivamente do intemperismo da espessarti-
ta.

Outros fatores confirmam esta assertiva:
a - As zonas de contato são tão aÌteradas quanto ou-

tras partes do depósito.

b - Na composição do protominério não há outro míne-
ral em abundância suficiente para formar os óxidos observados.

c - A quantidade de aìumina é alta; o que comprova que
o intemperismo se deu a partir de um silicato de alumÍnio abun-
dante no protominério (Tabelas 15 e t7).
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8.4 .4 . PARAGENESE E SUCESSÃO MI NERAL

As paragêneses encontradas no minério são as seguin-

1- Litioforita - limonlta

Lltioforita - pirolusita I

Litioforita - pirolusita I - Criptomelano I -
mangano-nsuti t.a e óxidos de ferro (goethita ?)

Criptomelano II - pirolusita II - óxidos de ferro

2-

À litioforíta é o primeiro mineral a se formar,a par-
tir da espessartita. COUTINHO eb aL. (1976) afirma, em relação
a litioforitas semel-hantes, que elas se formam abaixo d.o nÍvel
freãtico. STLVA eb aL. (1963) diz que a formação de uma depres-
são no limite do intemperÍsmo representa que houve oxidação do
protominério abaixo do ì^enço1 freático (Perfil ArB¡ - Mapa Geo-
lógico de Lagoa do Riacho) .

Com o rebaixamente do nível freáLico, em zona não sa-
turada de água, a litioforita se transforma em criptomelano e pi-
rolusita, formando as paragêneses 2 e 3, que compõem grande par-
te do minério.

No caso acima referido, a litioforita funciona como

estágio de transição entre a alteração da granada e os outros óxi-
dos de manganês. HöREN (1953) advoga esta possibilidade para o

intemperismo em Morro da Mina (Conse1heÍro Lafayete, MG) e HOLTROP

(1965), estudando os depósitos de manganês do escudo guianense,
afirma que em muitos casos a litioforita é o primeiro mineral a

se formar, a partir da granada.

As paragêneses litioforita + pirolusita I (2) e piro-
lusita I + criptomelano I + titioforita + mangano-nsutita (3)são

um argumento a favor da afirmação de que a fitioforita é um e1e-
mento de transição entre a granada e os óxidos de manganês.

Tendo em vista o que foi dito anteriormente, indica-se
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QUADRO 5

SUCESSÃO DOS MINERAIS OXTDADOS, DA PRoVfNcTA MANGANESlFERA DE

ARAcoTABA-PAcAJús (ce¡,

MINERAI S

Li tio fori ta

Óxidos de Ferro

Criptomelano I

Piroluslta I

Mangano- Ns ut i ta

Criptomelano fI

Pirolusíta If

PROCESSOS DE FORMAçÃO

suBsrrrurçÃo ii|iffiË'fiifi"RT,^3å;

-

/-.--\\-

.Z--_-=-.--'-.._--

->

G

<---_--

l
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para a fase secundária a seguinte sucessão geral: Litioforita -+

criptomelano I -r mangano-{ìsuti ta -r pirolusita I + criPtomela-
no II + plrolusíta II. Na realidade, hí-r simultaneidade na for-
mação de mlnerais conforme Quadro 5 (páS. If6) -

Teoricamente pode exj.stir mais de uma geração de Ii-
tioforitar já que pode ter havido também mais de uma mudança de

níveL de base loca1 de erosão que modificou concomi tantemente o

nível freático da região. Esta distinção, na prática, é difí-
cj-l de ser feitar por falta de critérios.

QUALIDADE E QUANTIDADE DO MINERIO

9.I - QUALIDADE DO MINÉRIO

A rocha manganesífera (Gondito) da provincia manga-

nesifera de Aracoi aba-Paca j ús se divide, quanto ao teor, em

três tipos:

1 - Uma rocha pouco alterada, cujo teor se situa en-

tre l-t a L38 de Mn e que constitui o protomin6rio propriamente

dito.

2 - Uma rocha mais alterada cujo Èeor se situa entre
18 e 38? de Mn e que constitui o minério da região.

3 - Uma rocha medianamente alterada, cujo teor osci-
Ia entre 13 e I8? de Mn e que constitui a fase de transição de

intemperismo entre o protominério e o minério.

Normatmente estes três tipos, que correspondem a três
Lntensidades de intemperismo, ocorrem lado a lado.

o tipo I não tem valor econômico nem mesmo a prazo

longo e representa 9% do conjunto.

o tipo 3, embora de baixo teor, é levado em conside-

ração para cáIculo de teor rnédio, já que ete está sempre asso-
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ciado ao tipo 2 e representa 27"d do conjunto,

O tipo 2 representa 503 do conjunto e juntamente com

o tipo 3 constitui 772 do materiaf manganesifero. Os tipos 2

e 3 têm um teor médio de 23? de Mn conforme cál,culo anexo ã Ta-
bela 14. Calculou-se também o desvio padrão de 3,5, a partirda
média, a fim de servir como um dado para possíveis comparações
com outras ocorrências. Estas comparações não são feitas aqui
por falta de outros dados de desvio padrão na literatura (Tabe-
la 14).

As Tabelas 15, 16 e f7 mostram respectivamente mé-
dias de 5,3, 4t1 e 3,98 de Fe. O normal de uma ocorrência ri-
ca em l\fl:l situa-se entre 6 e 7 (GONçALVES & SERÍ'ATY, 1976).

O teor de SiO2 + Al2O3 varia entre 24 e 542 para o
minério de teor tipo 2. Este intervalo de variação situa-se
muito acima dos teores aceitáveis para minério metal-úrgico (I28)

e para minério químico (68) , conforme padrões tabulacìos por
GONçALVES & SERFATY, (op.cit. ) .

O valor médio de 0,058 de P (Tabelas 15, 16 e 17)es-
tá dentro dos val-ores normais de aproveitamento, cujo máximo

aceitável é igual a 0,39.

Os teores de Pb + Cu + zn (entre 0,015 e 0,0048),con-
forme Tabela 18, estão dentro dos padrões de uso (GONçALVES &

SERFATY, Op. Cit . ) .

Conforme especificações do mercado (DNPM, 1978) ,
o minérlo da províncÍa de Aracoi aba-Pacaj ús (CE) , em es-
pecial o de Serragem e Lagoa do Riacho, é de baixa quali-
dade. ïsto é muito normat para depósitos de óxidos de manganês

que se derivam exclusivamente de alteração de espessartita. Pa-
ra este caso, HOLTROP (1965) indica um teor médÍo sempre abaixo
de 308 de Mn. Deste modo o minério não se enquadra como "tipo
metalúrgico de baixo grau", devido ao baixo teor de Mn e alta
percentagem de AlrO, + SiO2i nem se enquadra como "tipo guinico
ou eLetrolítico", que exJ-gem teores de MnO, entre 758 e 85å
(GONçALVES & SËRFATY, op.cit. ).
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TABELA I4

TABULAçÃO DE DADoS OBTIDoS Do ANEXO I[ PARA cÃLcULo DE MÉDIA (X)E

DE DESVTO PADRÃO (O)

CLASSES DE
TEOR EM Mn

(?)

8-r3

13-18

19 -22

23-27

ta-ìt

33-37

38- 42

43- 47

FREOÜÊNCIA
RELAT I VA

(rj)

9,24

26,76

2r,92

20,8r

rL,47

8,58

0,00

f00,00

FREQÜÊNcIA
RELATIVA

ACUMULADA

9,24

36,00

78 t63

90,10

98,68

98,68

100,00

= médi a

xj fj. xj (xj-Xn) 2

l0 ,50 97 , 02 I52 ,27

15,50 4I4,78 53,87

20,50 447 ,3r 5 ,47

25,50 530,65 7 ,07

30,50 349 ,83 58,67

35,50 384,59 t60,27

40,50 000,00 31I,87

45,50 60 ,06 5I3 ,47

2.284,34 L.262,96

Xn = 22,84 I de Mn

I
LTJ

I
foo

1
Ioo

CáLculo do Desvio Padrão (o)

= desvio padrão

= # t (xj-xn)'

= # r262,s6

Cálcu1o da Médi a:

in

ïn

Xn=

1 f i.x'i

n
x fj.xj

)-L

2284,34

6'

Õ2

2o = 12 ,62 o = 3,55
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TABELA 15

VALORES DE Mn,ZFe E DE SiO2 + AI2O3 DE P PARA o MINÉRTo DA PRoVIN-

CIA ARÀCOIABA-PACAJT]S (CE) .

N? DE ORDEM

ME DIA
ARIT¡6T ICA

MnlFe

4,8 2r,I

7,9 L3t4

5,3 L5,4

2,5 41,8

r,t 47,7

46,4 0,03

24 tr r,07

26,4 O,07

54,0 o ,76

6Lt5 0,93

11 ''

l3,l_

35,6

28,8

r5, t

8r6

4, 80

3fg0

4 ,40

5 ,40

5,90

7 ,50

A12O3

10 ,9

10,9

ro ,7

11,0

L2,2

13,8

sio2+
A12O 

3

32,0 ^ ))

20 ,7 5,30 4,I 29 ,I rl,5 40 ,6 0,51

Tabela construÍda a partir de dados compifados de BRÀGA et aL(1977).
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TABELA 16

RESULTADOS DE ANÁLISES QUÍMICAS DO MTNÉRIO DE MANGANÊS DA PROVIN-

CTA DE ¡\RACOTABA-PACAJTIS (CE) DE ACORDO COM A OCORRÊNCIA (?)

OCORP€NC I A

l- - SÍtio Casé

2 - Curral Ve lho

3 - Curral VeLho

4 - Lagoa da Pedra

5 - Lagoa da Pedra

b - f ruza

7 - Fiúza

8 - F1úza

9 - Serragem

10 - Serragem

lÌ - Canafístu1a

12 - Lagoa dos Porcos

13 - Lagoa dos Porcos

14 - Bolas

15 - AÌto do Urubu

16 - Alto preto

17 - Açudinho

18 - Lagoa Bonita

19 - sÍtio Açude

Médi a
Aritmética

Fe SiO2 F

3,7 42,6 0,05

2,5 46,0 0,07

- 35,2 0,09

3,6 37,6 0,04

- 30,3 0,03

- I3,9 0,06

3,7 37,6 0,03

- 29,7 0,07

- 42,2 0,03

2,9 8,6 0,04

4,9 L9,9 0,04

- 22,7 0,04

4,2 6 ,2 0,06

2,9 44,3 0, r0

2,5 32,0 0,08

6,r 15,0 o, 09

2,9 38,6 0,07

6,3 35,4 0,09

7,6 30,3 0,03

4 ,r 30,0 0,05

s H2o

0,05 0,5

0,02 0,6

0,02 I,3
0,04 0,6

o,o3 6,2

0,03 r,9

0,03 0,5

0,03 0,8

0,03 2 ,9

0,02 2,0

0,04 4,3

o,o2 5,9

0,03 1,9

o,o3 r,4

0,,03 1,1

0,03 4 ,5

0,04 0 ,9

0,04 f,5
0,05 1,9

o, 03 2,L4

Mn

22 ,5

27 t5

27 ,0

25,O

16 ,6

)ì t

24 ,5

27 ,5

16 ,5

42 t3

28,O

20,8

42 ,8

25,0

34 ,0

34,0

25,0

22 ,4

20 ,4

27 ,0

Dados extraÍdos de MORÀES (l_974\.
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TABELA 17

RESULTADOS DE ANÃLISES QUIMICAS DO MINÉRIO DD SERRAGEM E LAGOA

DO RIACHO

UM I DADE

0,05

O ,07

0,06

0,03

o ,02

o,02

0,05

0,06

0,08

0,06

32,20 50,95

23,90 3 ,67

40,40 2 ,94

12,00 3,03

3,00 0,62

9,00

L7,90

33,00

r8,00

2?,38

2,8L

3,02

3,63

L ,32

0,68

0,05 2L,17

Executado pelo Laboratório de anátises minerais do Departamento de

Minas do Estado do Ceará,

sio2 Al^o^

?o n? I 1') rt,o4

36,88 8 ,37 7,78

20 ,82 2,8r 7 ,48

66,3o 2,60 7 ,0\

68,88 6,70 10,56

70,74 2,88 7,65

55,74 3,0r 7,64

31,86 I Ê1 6 ,28

49 ,42 14,01-

54 ,24 1,50 6 ,45

rqÉpr a
ARITMÉT I CA 48 ,39 3,90 7 ,82



TABELA T8

ELEMENTOS TRAçOS NO MTNERÌO DE LACÐA DO

NICÎPTO DE ARACOIABA (CE) -

-123-

RIACHO E SERRAGEM NO MU-

(ppm)

Pb+6u+2¡19¡

Os el-ementos Sr e Cr foram determj_nados por técnico do laborató-
rio de Fluorescência de Raios X pertencente ao Centro de pesqui-

sas Geocronológicas do rnstituto de Geociências da universidade
de São Paulo. Os outros resuLtados foram obtidos por Absorção Atô-
mfca no laboratório puriquima (São paulo).
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Em relatórios técnlcos da CPRM, BRAGA (1977) sugere
uma prê-lavagem do minério como meio de se conseguir um concen-
trado rico em Mn, Este processo é perfeitamente exequÍvel,des-
de que sua execução seja precedida de um estudo experimental pa-
ra avaliar os aspectos econômicos quanto a reservas e a mercado

doméstico.

9.2 - QUANTIDADE DO MINÉRIO

Na ocorrência de Serragem foram computadas aproxima-

damente IÌ0.OO0 t de mínério bruÈo a 28? de Mn, de reserva me-

dida. Deste total 52.000 t correspondem a minério rolado (CRU-

zuL, 1975).

Na ocorrência de Lagoa do Riacho foram computadas

370.000 t de minério bruto a 272, como reserva rnedida (cRUzUL'

op.Cit.). Deste total- 200.000 t correspondem a minério rolado
(Tabela 19) .

consj.derando todas as ocorrências da província (20)

com uma reserva média de 1I0.000, se estimam 2-2OO- 000 t de mi-
nêrio bruto a 23å de Mn (Teor médio da província) -

MORAES (f973) ' fazendo um cáIculo geral para a pro-
víncia estimou em 6.106 t de minério bruto como reserva inferi-
da.

Dos dados acima referidos, se conclui que 504 da re-
serva medida em Serragem e Lagoa do Riacho correspondem a miné-

rio rolado. conforme informações em relatórios de cRUzUL (1975)

esta conclusão pode ser extrapolada para toda a provÍncia.



TABELA 19

RESERVAS MEDIÞAS DE SERRAGEM E LAGOA

CONFORME RELAÎÓRIO INÉDITO

-t25._

RIACHO (ÀRACOIABA - CE)

CRUZUL (1975) .

DO

DE

10 - coMpARAçÃo coM OUTRAS OCORRENCTAS

Na fndia, em Dongri Buzurg (Maharashtra), em zona
metarnórffca de almandina são encontrados gonditos que se cons-
tituem de espes sarti ta , rodoni ta, tirodita e quartzo (ROy,1968).
Esta composição é semelhante ao gondito de Aracoiaba-pacaj ús
(CE) . Apenas o anfibóIÍo não foi determinado especificamente
como tirodÍta e sim como mangano-cumÍngtonita de mane j-ra geral .

De maneira geral , os depósitos de Aracoiaba-eaca j ús
têm em comum com os depósitos da lndia o fato de não ter sido
encontrado carbonato no protominério (ROY, 1965), embora pre-
suma-se que tenha existido no depósito original em Aracoiaba-
-Paca j ús .

WRIGHT & Mc CURRY (L970) descrevem uma ocorrência de
manganês no norte da Nigéria muito semelhante à do Ceará, O pro-
tominério ê constituído de granada de 0,5 mrn de diâmetro dentro



-126:-

de fina massa de quartzo equigranular em textura em mosaico.

Existe um depósito em chana (Áfrlca) muito semel-hante
na provÍncia de Àracoiaba-Pacaj ús : sit.ua-se em Nsuta Mine Area
cujo protomÍnério é composto de espessartita, rodonita e quartzo
e cuja parte oxidada é constituída principalmente de mangano-nsu-
tita, pirolusita, crj-ptomelano e litioforita (ROY, 1965).

Nos depósitos do escudo guianense (Guianas e Brasil)
são conhecidos nÍveis de protominêrios (gondito) que são seme-

lhantes aos gonditos de Àracoí aba-Pacaj ús (HOLTROP, 1965). A di-
ferença está no fato de que no escudo guianense predominam ou-
tras rochas espessartÍticas, como maripaitos e rochas espessar-
tÍticas, enquanto em Àracoiaba-eacaj ús (CE) existe somenÈe o

gondi to ,

Às mineralizações em manganês dÕ Estado do Ceará aqui

descritas são comparáveis geologicamente aos depósitos de Serra
do Navio no Àmapá e de Conselheiro Lafayete em Minas Gerais. To-
dos se formaram em ambientes redutores e foram metamorfisados du-

rante o mesmo ciclo tectôníco. No entanto, a presumíve1 peque-
na espessura dos sedimentos carbonáticos originais em Aracoiaba
(cE) diferem das grandes espessuras dos sedimentos em Conselhei-
ro Lafayete e em Serra do Navio (Quadro 6). Por esta razáo,res'
taran em Aracoiaba- Paca j ús apenas protominérios silicátÍcos e

nos outros depósitos se formaram protominérios silicáticos e

carbonáticos. A conseq{lência deste fato é a pouca espessura
atual do protominério em Aracoiaba e a ausência de um manto de

oxidação mais espesso por falta de carbonato que desencadeie um

intemperismo mais completo.

o protominério silicátíco de Serra do Navio (Amapá)

tem pequena espessura e teol: de 15? (NAGELL' 1961), assemelhan-

d.o-se assÍm aos depósitos de Aracoiaba-Paca j ús .

No Ceará, as condíções tectônicas, caracterizadas por

l-evantamentos epirogenéticos, ensejaram um grande processo de

erosão ocasionando grande aplainanento de terreno (BRITO NEVES,

1975). Isto reduziu a profundidade atual de intemPerismo (me-



QUADRO 6

ouAÐRo coMPARATrvo ENTRE os DEPÕsrros DE MANGÄNÊ s DE ARAcoTABA-pAcAJ[rs E AS JAZTDAS DE SERRA Do NÀ\'ro (AM)

MORRO DA MINA (¡{G) E UR.ANDI (BA)

Crj"têrio para comparação

Idade

Tipo de protominério
Espessura do protominério
Profundidade de oxidação

Teor em Mn (%)

Teores em SiO, (?)

Mineralização primåria
met amórfi ca

Serra d.o Navio ,
Amapá

1 2 000 m.a.

S Í 1i co- carbonáti co
30 m

110 0 m (NAGELL , I9 61)

45.

!7
(NAGELL, 19 61_ )

Quartzo
Carbonato
Rodoni ta
P i To){IrIangi ta
E spe s s arti ta
Te froi ta
Grafi ta

Ê,

32. 10't (Em 1972)
(æNçALVES,1976 )

JAZI DAS

Morro d.a l,Iina, Aracoia-ba-
cons. Lafaiete (MG) urandi-Bahi a Pacajús (CE)

Fim do al:queano
(EBERT, ri63) 790 m'a' 1 2 ooo m.a.

Sí 1i co-carbonáti co SÍlico carbonático Silicático
<4 m

66 m (HöREN, 1953)
93 m (BrrrENcouRT) - <37 m

1973)

40 a 45 4'7 <30

8a17 3 30
( BTTTENCO URT , 19 7 3 )

Quartzo Mangano-dolomj- ta Espessartita
Carbonato Espessartita Rodoni ta
Rodonita Rodonita Mangano-cuming
Piro:mangita Quartzo L(,rr Lct

Espessartièa (Mina Baïreira- Ouartzo

TefroÍta RIBEIRO FILHO,1968) pirita e pirro-
ti ta

Arabanditã crafÍta
Graf l ta

LqG.
5,10"r(ABREU,t97B) r.1orr (o{çAL\ES,1976) 3.10br de miné-

rl-o
Rese rva

I
F
N

I
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nor que 35 m); em outras ocorrências e depósitos no Brasil esta
profundidade é relativamente grande (Quadro 6) '

O regime de chuva e o clima atuais diferem em muito
entre as regiões de Aracoi aba-Pacaj ús (Figura 2) e outras re-
giões de manganês do Brasil, No ceará predomina o clima semi-

-árido e nas outras partes o clima tropical úmido. Mesmo assÍm,
observa-se que o intemperismo dos protominérios silicáticos in-
depende do clima atual, tendo em vista que os resultados são os

mesmos quer em Minas Gerais ou Amapá quer no Ceará.

As condições de deposição original- em ambiente oxi-
dante na reglão de urandi no Estado da Bahia (RrBElRo FILHo,

1968) diferem das condições de Aracoiaba-Paca j ús . Os depósitos
de Urandi, por ter mineralização primária, na fase metamórfica,
de carbonatos e óxidos, diferem muito quanto à paragênese; em

Aracoiaba-Pacaj ús , a associação é essencialmente silicática-

As demais diferenças podem ser acompanhadas pelo oua-
dro 6 (pág.127) onde se fazem correlações entre os depôsitos
de Serra do Navio (AM) , l4orro da Mina (MG) e Urandi (BA) em re-
Iação aos depôsitos de AracoiaL¡a-Pacaj ús (CE).

No Estado do Ceará existem outras áreas de ocorrência
de manganês que são semelhantes à área de Aracoi aba-Pacaj ús (CE) :

são as ocorrências situadas a noroeste da sede do município de

AracoÌaba e as ocorrências do munícípio de Piquet Carneiro (Ta-

taíra) . Ambas têm em comum os seguintes aspectos:

a - Estão em gondito.

b - Estão s i tuadas vi zinhas a falhas transcorrenfes.

c - Situam-se e stratigrafi camente no mesmo nível (Com-

plexo Cai có ) .

d - Estão vizinhas a provÍncias pegmatíticas e a área

de ocorrência de grafita -



-r29-

11 - CONCLUSÕES GERAIS

Às principais conclusões deste trabalho são a seguir
enumeradas e comparadas com as idéias esboçad.as em trabalhos an-
teriores e resumidos no item 4.

I - os depósitos de manganês da provÍncia ora estuda-
da se. situam no Complexo caicó de idade mÍnima de 2.100 m.a. Es-

ta conclusão baseada nas datações de KAWASHITA et aL' (1976) 
'

BRITO NEVES (1975) e CORDÀNI (L974) coincide com a conclusão de

BR.AGA (1977) e estã em desacordo com as afirmações de MANOEL FI-
LHo (I97r) e DANTAS (l.9741 .

2 - os depósitos de manganês são constituídos por gon-

ditos encaixados em um conjunto de granada-quartzi to e migma-

tito-gnaisse. Esta conclusão complementa o que foi dlto por lvlo-

RAES (1974) e não coincide com as afirmações de COELHO (1957).

3 - os gonditos, de direção NlOoW e mergulho de 50o

a 75o leste, estão associados a núcfeos de dobras sinclinais e

anticlinais em dobramentos de 29 ordem (MooDY, I9?3) cujos eixos
fazem aproxímadamente 15o w¡tn com a falha transcorrente de Sena-

dor Pompeu. A1guns dados de campo e de laboratório sugerem que

o acamamento original é coincidente com a foliação'

A bibliogråfia ê omissa sobre este assunto.

4 - Os gonditos são compostos essencial-mente de es-
pessartita, quartzo rodonita e mangano- cuming toni ta e acessoria-
mente de grafita, Pirita, pirrotita, titanita e pirofanita. Es-

tes minerais estão distrÌbuídos em texturas em mosaico' de ínclu-
são, de Limites mútuos e bandeada.

MORÂES (1974) se refere ã composição do gondito sem

citar a rodonita e mangano-cumingtonita. BRI\GA et aL, (1977)ci-

ta rodocrosita como componente do gondito.

Em relação ã textura a literatura é omissa.
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5 - As condições de metamorfismo' inferidas a partir
do estudo de rochas regionais e encaixantes, são caracterizadas
por pressão mÍnima aproximada de 6 kLr e temperatura mínima de

60Oo C. A fácies metamórfica dominante é a granulítica' Estas

conclusões estão em desacordo com as observações de BRAGA(L977)

e da cRUzuL (1975) que situam as ocorrências de Mn na fácies an-

fibolito e xisto verde re spe ctivamente . Há, na realidade, uma

superposição de fácies anfibolÍtica' o que comprova a sugestão

de BRITO NEVES (1975), segundo a qual houve uma remobilizaçãono
ciclo brasiliano.

6 - o depósito é cfassificado como estratiforme for-
mado a partir de metamorfismo sobre sedimentos arenosos impuros,

cuja mineralização foi presumivelmente constituída de carLronatos,

qualtzo, outros sificatos e sulfetos '

MoRAES (1974) sugere que os depósitos são constituÍ-
dos por lentes paralelas de protominério; isto é comprovado em

nosso trabalho. sobre a composição dos sedimentos originais, não

há referência na 1i teratura.

7 - O conjunto de rochas encaixantes corresponde apro-

xímadamente a unidade 2 de BRrTo NEVES (1975).

A base da seqtlência de rochas é constituída por mig-

matito-gnaisse, semelhante aos kondhalitos da lndia e Ceifão
(TURNER, 1968).

O topo da seg{lência de rochas é constituÍdo de gondi-

to. Entre o gondito e o migmati to- gnai sse situam-se almandína-

-siIÍmanita-quartzito, granada-qua rLzLLo e metabasitos entre ou-

tras rochas.

Não foram observados os filitos citados por COELIIO

(le57) .

8 - Muitos fatos comprovam a origem supêrgena por aI-
teração exclusiva da espessartita do protominério entre os mine-

rais de manganês:

a - Texturas pós -depos íc ionais (Textura reliquiar,
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textura reliquiar zonada, textura de borda,etc.).

b - Existência de gondito com teor em óxido interme-
diário entre o minério e o protominérÍo.

c - Existência de apófises de óxidos no protominério.

d - Existência de óxidos de manganês preenchendo fra- I,

turastIanSversaisaoacamamentodasrochas,in-
dicando controle da gravidade sobre as soluções :,

en rique ci das .

e - Predominância de espessartita e ausência de car-
bonaLos no protominério.

9 - O minério é composto de Litioforita, criptomelano,
piroJ-usìta e mangano-nsutita como minerais-minério e d.e espessar-
tita, quartzo, piroxenóide e anfibó1io como ganga.

A literatura fala somente de pirolusita e criptomelano
sem comprovação por anáIise de raios x.

Ì0 - os fatores que mais influenciaram o intemperismo
local foram:

a - A natureza do protominério com predominância de ,

espessartita e ausência de carbonato.
.

b - O controle estrutural por meio de fraturamentos e 
l

cisa]hamentosocasionadospelareativaçãodafa-
lha de Senador Pompeu.

c - A situação fisiográfica aplainada em função de te-
vantamentos epirogenêticos (BRITO NEVES' 1975). 

i

i

1I - o teor médio da província 6 zlz de Mn. Alguns de- l

pósitos isoladamente tem um teor médio em torno de 28e" de ¡4n. A

tonelagem para toda a provÍncia é estimada em 3'106 t de minério
bruto. Estes dados se aproximam dos da literatura.

12 - PeIo Quadro 7 acompanha-se a evolução das paragê-
neses sedimentar, metamórfica e supergênica.
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QUADRO 7

PARAGÊNESES SEDIMENTAR, ME T.AI'ÍÓ RF I CA E SUPERGÊN ICA

PROVÍNC]A MANGANESIF'ERA DE ARACOIABA-PACAJIJS, ( CE ) .

PARAGÊNE SE

SE DIMENTAR ME TA.¡,IÓRFI CA S UPE RGÊN I CAMINE RATS

Carbon ato

Outros si l-icatos

PÍ rl ta

Quart z o

Espe ssartj- ta

Rodoni ta

Mn-Cumingtoni ta

Pi rroti ta

Li tlo fori ta

Óxidos de Fe

Criptome I ano

PirolusÍta

Mn-Nsuti t a

Criptomelano 1I

Pirolusita If
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Pelo Quadro 5, observa-se que 65 a 708 do minérÍo foi
formado por processo de substituição e o restante Por processo
de preenchimento de cavidades e laterização.

A l-iteratura é omissa neste assunto.

13 - o minério é classificado em minério "in situ" e

minêrio residual. O minério residual constitui 508 da reserva
total.

Estes dados são referidos em CRUZUL (1975).

14 - o gondito tem três estágios de alteração:

a - Uma rocha pouco alterada - 1 a I38 de Mn.

b - Uma rocha medianamente alterada - 13 a 183 de Mn.

c - Uma rocha muito alterada - 18 a 38? de t"fn '

O intemperismo se iniciou pelo processo de fraturamen-
to, com a formação de óxidos de manganês por processos de substi-
tuição e preenchimento de cavidades; e terminou com a formação de

esferas concêntricas constituídas de óxidos de manganês formadas

por processo de lateri zação .

A profundidade de intemperismo varia de 23 a 37 m.

12 - CONCLUSÃO FINAL

observa-se pelo que foi resumido nas conclusões ge-

rais que o objetivo principal desta tese foi alcançado: a carac-
terÍzação paragenética e textural do protominério oxidado' A

partir desta caracterízação foram delineados a gênese e o intem-
perismo.

Sobre a eventual possibifidade de aproveitamento eco-

nômico, que é o objetivo secundário desta tese, são acrescenta-
dos novos dados de anál-ises quÍmicas que são cotejados com dados

de referêncla. Por outro lado, são feitas comparações com jazi-
das conhecidas.
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Em vista das considerações feítas quanto à qualidade
do mínério, classifica-se o material de Serragem e Lagea do Ria-
cho como minério de baixa qualidade, cuja reserva é restrita.
Seu aproveitamento só é possível se houver uma mudança de menta-
tidade quanto à utilÍzação dos recursos mineraj-s de pequeno por-
te, orientando-a no sentldo de suprimento de pequenas áreas em

investimentos siderúrgicos próximos das jazidas.

o mesmo pode ser dito sobre todo o minério da provín-
cia manganesÍfera de Aracoiaba-Pacaj ús (CE) .

continua inexplicada a origem do manganês que se de-
positou nos sedimentos impuros. Este assunto só será esclareci-
do com um maior conhecimento da geologia regional do nordeste do

Estado do Ceará,
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ANEXO I

DESCRIçÃO DE 17 POÇOS DAS REGIõES DE SERRAGEM, LAGOA DO RIACHO E

ALTO PRETO (ARACOIABA-CE)



Poço S/N (Alto Preto )

P ROFUNDI DADE
(em cm)

PERFIL

0 -r00

r00 - 200

200 - 390

- J,20

120 - 620

-L46-

TTPO DE ROCHA

Canga manganesÍ fera

Protominéri-o alt.erado em õxidos de Mn

Gnaisse cortado por pegmatÍto homogêneo

TIPO DE ROCHA

Blocos rolados de óxidos de l4n

de10a20cm

Protominério em estãgio avançado
de alteração

POçO NQ 1 (Lagoa do Riacho) - (Mata da Vaca)

P ROFUN DI DADE
(em cm)

PERFTL



POçO NQ 6 (Serragem)

?ROFUNDIDADE PERFTL(em cm)

350

]50 700

700 800

2OçO N9 9 (Serragem)

)ROFUNDIDADE PERFIL
(em cm)

-r47-
TIPO DE ROCHA

Este pacote sugere a existência de

uma dobra em cujo núcleo central se

encontra o protominõrio alterado:
A = gnaisse decomposto
B = quartzito granatífero alterado
C = protominério alterado

Protominério em início de alteração

Pegmatito homogêneo

TIPO DE ROCHA

SoIo edafisadorarenosorgranalução fina

Solo arenoso vermelho, (F.Barreira)

Rolados de lrôn crcrn estrutura c.cnoê¡rtrica oom diâ-
netro de 0,2 a 10 crn (RANzCl¡)

SoIo coLuvialralteração de roclras netan6rficas
ccrn grãos angiulosos de I a 5 crn de ðiânetro
Solo coluvia-l- æm blocos >5 crn

Solo areno-argiloso

A

B

C

B
A
B
A

0

30

30

300

300 330;

330 4r0E

4r0 5loF

5r0 660G

-. 
- .+' -1i..

.",* - ,: -..
..- .l'. :..-.

..:-..1 .u: r .
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POçO N9 12 (Serragem)

PROFTJNDTDADE
(em cm)

230

PERFIL

PERFTL

230

350 -

350

550

TIPO DE ROCHA

Solo arenoso vermelho

Sol-o com roLados de
concêntrica O 12 cm a
tro e blocos rolados
Sol-o proveniente de

chas metrnórficas

Pegrnatito homogêneo,
posto de muscovita,
pato e grafita

Mnrde estrutura
10 cm de diâme-
de Mn

alteração de ro-

alterado, com-
quartzo, felds-

550 - 650

POçO N9 13 (Serragern)

PROFUNDIDADE
(em cm)

TTPO DE ROCHA

Solo edafisado

llocos rolados de 10 a 20 cm de diâmetro
Protomj-nério quartzo-granatÍfero altera-
dor com mergulho da foliação de 40 a
500 N

Gnai-sse de granulação mêdia, cortado por
pegmati to homogêneo com o feldspato aI-
t erado par¿ì caulim

Gnaisse de granulação grosseira cortado
por pegmatito alterado

0

100

150

r00

150

320

500320

500 560

VVV
VVVV

VVV



POçO Ne 14 (Serragem)

PROFIJNDTDADE PERFIL
(em cm)

POÇO N? 15 Serragem)

PROFTJNDI DADE PERFIL
(em cm)

0- 25

25 - r25
I25 - ]-75

r'75 - 275

275 - 350

350 - 600

-149-

TIPO DE ROCHA

Blocos rolados de l,fr de 0,5 a 10 on de diâûeÈro

Rochas metamórfÍcas alteradas

Quartzito granatifero com impregnação
de óxidos de Mn, com mergulho de 75oNE

TIPO DE ROCHA

Solo de areia ver¡relha e bl,ocDs de óxidos de ¡41

Blocos de óxidos de ¡t¡ de I0 a 20 crn de diâÍEtro
Grãos de quartzo e fel-dspato de alteração. Ro-
chas cristalinas
B1æos rol-ados de ó)cido de ¡er de 20 a 30 c¡n de
diânetro
Peqlrenos blocos rotados de óxidos de Irtr de 2 a
5 qn de diâÍEtro

Protominério muito alterado em óxidos de
t'lR, com mergufho de 80o NE
Protominério em inÍcÍo de alteração
'Protc¡ninério nnrito aLterado em óxidos de ¡tr



POçO NQ I8 (Serragem)

PROFUNDIDADE PERFIL
(em cm)

0 - 140

140 - 320

320 - 460

460 - 660

POçO Nq 19 ( Serragem)

PROFUNDIDADE PERFIL
(em cm)

0- 80
80 - 120

L20 - 250

250 - 330

330 - 430

430 - 610

-150-

TIPO DE ROCHA

Solo arenoso vermelho ( F. Barreiras )

Blocos rolados de Ì5 a 25 cm de proto-
minério;esferas de 0,1 a 5 cm de diâmetro

zona j-ntermediária de gnaisse alterado
in si. tu

PegmaÈito homogêneo alterado com veios
de quartzo preservados

TIPO DE ROCHA

solo arenoso vermelho (F. Barrei ras )

Blocos rolados de óxidos de ¡tr de I a I0 qn de oonp.
IÞntro de blocos angul.de quartzo e feldspato.
Ouartzo e feldspatos alterados in situ;observam-se
ræios de quârt.zo preservados. A granulaçao varia
de L0 a 20 crn de cirna Para bai><o
SoIo a-renoso vem. ,proverliente de al-ter.de rochâs
net¡6rf. c/Qz e felds.de 0'l a 2 cm.
Peqratitos honogêneos rccm preservação de veios de
Qz åe 25 C]n de espes.,com blocos achatados æm
rìa-ior conpriÍento

Pegmatitos homogêneos



POçO NQ 20 ( Serragem)

P ROFUN DI DADE
(em cm)

0 - 40

40 - 140

I40 - 490

PE RFT L

_1s t_

TTPO DE ROCHA

Solo arenoso vermelho (F. Barreira)

Blocos rolados de protominërio de ¡4n

oualtziÈo com granada
rado,manchado de óxido
ção méaia.

e grafita alte-
de Mn; Granula-

490 - 980

980 -r000

POçO N9 21 (Serragem)

P ROFI,JND I DADE
(em cm)

0-I00

100 - 155
155 - r75

175 - 395

PE RFI L

395 - s95

Protominério de Mn-euartzito com espes-
sartita, alterado com mergulho de folia-
ção de 600 n

Pegmatito homogêneo,com quartzo e feLds-pato apresentando estrutura gráfÍ ca

TIPO DE ROCHA

SoIo arenoso vermelho ( F. Barreira)

Blocos rolados de 5 a 20 cm de pr-otcrninério de
Veio de quartzo leitoso

Solo proveniente de alleração de rochas
quartzosas de granulação grosseira

Rochas metamõrficas alÈeradas



POçO Nq 34 (Serragem)

PROFUN DIDADE
(em cm)

PE RFIL

0 - 400

400 - 460

460 - 710

POçO Ne 37 (Serragem)

P ROFI'N DI DÀDE
(em cm)

0 - 2I0

2I0 - 230

230 - 350

350 - 370

PE RFI L

-152-

TIPO DE ROCHA

Afloramento de protominêrio alterado

Protominério pouco alterado, com veios.-
camadas de quartzo lei toso

Camada de protominério alterado

Gnaisse alterado com mergulho de 7OolqE

e blocos rolados de manganês

TTPO DE ROCHA

Solo arenoso vermelho ( F. BarreÍras )

Rolados de óxidos de Mn de 0,5 a 2 cm
de díâmet.ro.
Rolados de óxidos de ¡4n de 10 a 20 cm
de diâmetro. ^PegmaÈito homogeneo
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POçO N9 38 (Serragem)

P ROFUNDÏ DADE
(em cm)

PERFIL TIPO DE ROCHA

óo1o arenoso vermeLho (F.BarreÍra)

Esferas de camadas concêntricas de
manganês de 0,1 a 5 cm de diâmet,ro
e blocos rolados de óxidos de man-
ganês de I0 a 20 cm de comprimento

TfPO DE ROCHA

0- 40

40 - 600

"Ò':.
'ó"¡

"{'

J":
olot

,
ì

POçO Ne 39 (Serragem)

P ROFTJNDI DADE
(e¡n cm)

0-100

PE RFTL

100 - 500

500 - 730

Bl-ocos rolados de óxidos de manga-
nês de 2 a 5 cm de comprimento

Blocos rolados de óxidos de manganês
de l0 a 30 cm de comprimento

Blocos rolados de óxidos de manganês
de 15 a 35 cm de comprimento



POçO NP 42 (Serragem)

P ROFUND I DADE
(em cm)

PERFI L

0-130
130 - 200

200 - 360

360 - 530

-154-

TTPO DE ROCHÃ.

SoIo arenoso vermelho (F. Barreira)
Esferas de carnadas concêntricas de diâme-tro de 0,I a 5 cm e bLocos rolados de
2 0 cm de compr.imen to
Esferas de camadas concêntricas em menorquantidade que blocos rolados de protomi-nério de 10 a 20 cm de comprimentã
Blocos rolados de protominério aÌterados
de 30 a 40 cm de comprimenÈo ; poucas esfe-ras de camadas concênÈricas e quartzos an-gulosos de 5 a L0 cm de comprimento
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ÀNEXO II

DESCRIçÃO DE 4 FUROS DE SONDA DE SERRAGEM-ARACOIABA



-156-PERFTL DE FURO DE SONDA - SF-]. (SerrAgEM)

Escala Vertical L/LOO - Mergulho 75o NE

Baseado em dados de CRUZUL (1975)

Descrição de campo

Blocos rolados de protominério de manganês e

esferas concêntricas de óxidos de manganês

Protominério de manganês e

gr anada' qua rtziLo

Mi gmatito- gnai s se decomposto

Protominério granaÈífero

Mí gmati to-gnai s se decomposto

'\r'
\'

v\

\\
\

\\,\

Mi gmatito-gnai s se fresco
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PERFIL DE FURO DE SONDA

SF-4 (Serragem)
Escala Vertical l/100

Mergulho 750 NE

Descrição de campo

Areia vermelha

Blocos rolados de protonÍnério de
manganês e esferas concêntricas
óxidos de manganês

Migmati to-gnai sse decomposto

Protominério de manganês e granada
quartzito em impregnação de manganês

r'V
\'v Migmati to-gnai s se decomposto

vv
'v

"\

V\

Y
w

t r..ì

Vv

Do?,
¡á
\);
ùo!òo
où

Migmati to-gnai s se fresco
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l5,O

PERFIL DE FURO DE SONDA - SF-5 (Serragem)
Escala Vertical- I,/100 - Mergulho 75o l¡s

Baseado em dados de CRUZUL (1975)

Descrição de campo

Solo arenoso

Blocos rol-ados de protominêrio e

esferas concêntricas de manganês

Mi gmatito- gnais se decomposto
(descrição detalhada item 7.3.1.1)

Protominério de

manganês * granada + quartzito

Mi gmati to-gnai s se decomposto
(item 7. 3. I.l)

Protominério de manganês e
gran ada-qua rLzíLo

Mi gmatito-gnai s se decomposto

22,O

Migmatito- gnai sse f resco
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PERFTL DE FURO DE SONDA

SF-6 ( Serragem)
Escal-a Vertical l/10 0

Mergulho 750 ¡te
Baseado em dados da CRUZUL (I975)

Descrição de campo

Blocos rolados de
manganês e esferas
óxidos de manganês

Argi Ia

protominério de

concêntricas de

Migmatito-gnaisse de compos to

Protominério de manganês e granad.a-
quartzito decompos tos

Migmatito -gnaisse decomposto

Protominêrio de rnanganês decomposto

Mi gmatj-to- gnais se decompostoù



l

:
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ANEXO I]T

DISTRTBUIçÃO DE FREQÜÊNCTA DE TEORES DE MN (C) DE ROCHAS DA

PROVÎNCIA DE ARÀCOIABA-PACAJÚS (CE)
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orsrRraurçÃo on nneoüENcrA DE REsuLTADos DE TEoREs DE Mn(B), RE-LATIVOS A A¡,ÍOSTRÀS DE PROTOMINÉRIO E MINERIO DA PROVÍNCIE ¡¡N¡¡CE-
NESIFERÀ, DE ARÄcorABa-eaca,lús, ceeRÁ.

DADOS (xr) FREQUÊNCrA (f)

CLASSE I

8,24
8,5I
8,64
8,65
e,]3
9,19
9 ,37

10,10
10,30
10,50
10,70
ll,0o
12,TO

CLASSE IT

13,00
13,10
r3,40
L4,10
14,30
14,60
14,70
14,80
14,60
J_4 ,90
15 ,10
15,50
15,60
15 ,70
f6,10
16 ,2O

FREQT]ÊNCIA RELAT IVA

1

I
I
2

1

t-

I
1

I
1

I
1

Ì

I
2

2

t

I
t
2

l
I
I
t

t
3

I
2

1

0,66
O ,66
0 ,66
I,32
0,66
0,66
0,66
0 ,66
0,66
0 ,66
o ,66
0,66
0,66

o ,66
I,32
r,32
r ,32
0,66
0,66
0,66
0,66
o t66
0,66
2,00
0 | 66

2,00
0,66
2,00
0 ,66

OBSERT¿. : Dados extraÍdos da CRUZIIL(1975) ;a¡rostras analisarlâs pelo laboratórto
Slpen:ise-Sociedade Brasileira de Sr4:erintendência S/A - Rio de Ja-
neiro.



FREOÜÊNCIA (f)

CLASSE TI
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FREOÜÊNCTA RELATTVADADOS (xr )

l_6,30
16,40
16 ,50
I7,00
L'l ,I0
L7,30
r7,40
17,70
r7,90

2

)

I
2

I
I
)
I

r,32
I,32
r,32
O,66

0 ,66
0,66
1,32
0 ,66

CLASSE III

l_8,10
r8,30
18,40
18r50
18,70
18,90
19r00
19,20
Ì9, 30

r9,50
19,60
19,70
I9,90
20,L0
20 ,20
20r50
20 ,90
2I ,20
21, 50

2I t7O

21,8o

0,66
0 ,66
0,66
0,66
0,66
2,oo
0,66
0 ,66
I,32
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
'ì ?t

0,66
X ,32
0,66
1,32

0,66
0,66

I
1

I
1

t
3

I
1

)

I
I
I
I
1

2

I
2

I
2

L

1



DADOS (Xt)
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FREQÜENCIA RELAT IVAFREQIJÊNCIA (f)

CLASSE III

1

2

l-

1

I

CLÀSSE TV

22,00
22,r0
22 ,30
22 ,40
22,50

o,66
L ,32
0,66
0 ,66
0,66

23,20
23 ,40
23 ,50
23,60
23,70
23,90
24,00
24 ,20
24,30
24 ,50
24,60
24,70
25,30
25,40
25,70
25,90
26,30
26,80
26 ,90
2'7,I0
27,20
27,30
27 ,60
2l ,70
27,80

r ,32
0,66
0,66
2 t00
0,66
0,66
0,66
o t66
0,66
0,66
L ,32
0,66
0 ,66
0,66
o ,66
0,66
0 ,66
0,66
0,66
o t66
2,00
0,66
0 ,66
0,66
0,66



DADOS ( x])
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FREQÜÊNCIA RELATIVAFREQÜÊNCIA (f)

CLASSE V

t
I
l
t
I
l-

2

I
I
2

1

I
1

I
I

CLASSE VI

28 t00
28,10
28,20
28 ,80
29,00
29 ,30
29 ,60
29,70
30,00
30,30
30,70
31,00
3L,20
32,r0
32,50

33,20
33,80
34,70
34,80
35, 50

35,60
35,70
37,50
37,50

0,66
o,66
0 ,66
0 ,66
0,66
0,66
I t32
0 ,66
0,66
1 ',ìt

0,66
o ,66
0,66
0 ,66
0,66

0,66
2,oo
o ,66
rt32
o t66
r ,32
0,66
0,66
0,66

0,00

0,66
0,66

45,80
48,00

I
3

l-

2

I
2

I
l-

I

CLASSE VIT

F
o

CLP,SSE VI I Ï
l_

I
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ANEXO IV

CÁ,LCULo DE a^ A PARTIR DE FILMES DE RAToS-xo



¡óTODO ÀNÀÍ.ÍTICO (MÉDIA PONDERÀDÀ DOS VÂLORES DA CELÀ rJNrTÁRrÀ PÊLÀS REFLEXõES DE BnÀGG) PÀRA CÃICULO DO ao .(AZÀ-
ROFF,I958) PÀRÂ À GRÃNADA DO MIGMÀTTTO-GNAISSE DA REGIÃO DE SERRÀGE¡,I-ARÀCOIÀBÀ-CE

älr|i 2Ê (Fe) t/ro
1 38¡98 s0

2 43,71 100

3 48,23 L0

4 50,23 l0
5 54,33 10

6 70t43 l0
7 6t,83 20

I 77,13 60

9 83,63 5

10 95 ,43 10

t l 132,03 5

d8

2,90
2,54
2 ,36
2 ,28
2 tr2
L ,67
r,88
1,55
1.45
I. 30

t, 05

hk1 Nc

400 16

420 20

422 24

43t 26

52! 30

444 48

s32 38

642 56

800 64

84 0 80

ro.4.2 120

522

¡.*2 = t

-a -â-_*2 _ _ 1872,85.10 " _ 1872,85.10 "

Grn 72 '24

cã1culo do eÛo

A(hkl) a*2 ol¡servatlo

0,1r8906 0,007431
0, r55000 0,007750
0,L79546 0,007481
0,L92366 0,007398
0,222499 0,007408
0.358564 0,007470
0,282933 0,007445
0.416233 0,o07432
o t 415624 0,007416
0,59I715 0,007396
0,907029 C,007558

3,900415 0 ,oo7 472

Cálculo do ao

522 lLt-r\

,) 
-<Ea*- = I 2.10 -

a*2 calculado -- o,007412

Da*2=À (^2) 
^2.xc

41 16 81 26 3116

-278 '17284 154 56 A0

-9 8t 19 44

74 54'16 r'423'16

74 4096 l22ge0
24I92

27 729 2't 7 02

40 1600 89600

56 313 6 2007 04

76 5?76 462080

-86 7396 887s20

L0'Ì259 3507574

o

-1"o' lldî1712 =

-o 0,086440 -

ao = lI,5687 r

= 1t,5687 1 0,0t5

ao=1115687rlgfree

/õ;¡86 s56

0.03t
-z-

/î;oEæZî

I
P
or
o\
I
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)DO ÀNALÎTICO (MÉDI^ PONDER.¡\DA DOS VÀLORES DA CELA UNIIÁRJ/\ PEL^S R-EFLEXõES Drj BRÀGG) PÀRÀ CÁLCULO DO ao pÀRÀ A
GR,ANÀDA DO GRÀI.¡ÀDA-QUARTZITO DA R!;GIÃO DE SERRAGEM-ARACOIABA-CE

li 2o (re)

38,80
43,65
45'go
4B,OI
50,15
54,20
56,35
61, ?0

70t40
73,70
75 ,95
83,40
9(t,20
99,40

102,50
104,10
r 10, 75

120,50
t27 ,0Q

137,05
r40,15

lculo do erro

Ear2 = t

80

100

L0

30

20

20

2A

50

60

80

30

20

30

20

IO

5

l0
5

60

40

40

Í/ro dR hkl Nc

400 16

420 20

332 22

422 24

431 26

52L 30

440 32

532 3B

444 48

640 52

552 54

800 64

840 80

842 84

664 BB

754 90

853 98

862 104

10.4.0 tr6
10.4,2 r20
880 128

r334

cálculo do a

o

a=o

a*2 ob¡;ervado

0,007380

0,007396
0,007390
0,0074r8
0,007399
o,0074 t6
0,007436
0,00?445
0,007480
0,0074r8
0,0075r2
0,007431
0,007396

0,007498
0,007390
0,007465
0,007454
0,007398
0 ,007 39 1

0,007416
0,007509

0, 007 4 36

(A2 ) ô2,Nc

2,9L
'2 ,60
2,48
2 ,37
2 t28
2,L2
2 ,05
l, 88

r,67
l,6I
I,57
1,45
t, 30

r ,26
r,24
1,22
1,17
1,14
lr08
1,06
1,02

Q(hkr)

0, tI8090
o , I47 929

0,162591
0,178034
0,I92367
o t222499
0,2379:'3
0¡282933
0,358564
0, 385787

0r405695
0,475621
0,59t715
0,62988t
0,650164
0,671862
0,730513
0,'169467

0, 85 7 338

0, 889996

0,96r168

9,920370

Dar2=^

56

40

46

t8
37

20

00

-9
-34

18

-76
5

40

-62
46

-29
-t8

38

¡15

20

-73

-153

31 36 50 176

1600 32000

2116 46552

324 7776

1369 35594

400 12000

0000 c000

81 3078

1156 55488

324 16 84 I
5776 311904

25 1600

1600 12 8000

3844 322895
2tl6 .. 186208

841 7s690

324 31752

L444 150176

2025 234900

400 48000

5329 682ll2

24327 49

o

2432749. tO-12

r334 (21-r)

t559. to-6 r559 , ro-6

163,34

Ç7""* t
Ear = I

Ear2 = t

uo=

2

,{ffi-
/oÃúrît6

/26686

Eai? = 1 0,000009

a12 calculado - 0r007436

r-l-l
'@o /õ;T-o7v:o 

-

, = I _ r 11,589 - 111603
"o 0,086232' 2

ac, - 11r596 . q4! ao=11159610,oo?

t (oa*2) 2.¡¡c ;;%.r.;;;e -
ar2calc - Ea*2

0,0074 l6+0,000009

î;î61-î21
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