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RESUMO

A pesguisa desenvolvida no Distrito de ltabira (VtC)tg

ve corno objetivo principal o estudo da textura, oxidação, abrarrdafil'en

tr: e distribuição do fósforo no rninério de ferro. Desdobr.u-se ern

itens rnenores, incluindo distribuição do rninério, granulornetria, re-

cristalização e composição ¡nineral|gíca e qufrnica.

A concentração secundária do t'ósforo ocorre na canga

auñra profu.ndidade de 3,0 a 4,0 m. Concentra-se tarnbérn no rninlrio

brando, na intrusiva rnetarnorfisada alterada e na encaixa¡rte alterada.

Ern alguns casos o teor de fósforo póde ser utilizado para deterrninar

se a encaixante fresca e serni-alterada é urn xisto ou filito.
Há quatro gerações de hernatita: xistosa, proveniente

dos sedirnentos rnetarnorfisados; cornpacta, forrnada pela recristaliza.

ção da xistosa; neoforrnada que ocorre ern bordos de cristais de IIrä'Î-

tita e a últirna forrnada pela rnar titízaçáo da rnagnetita. As duas úfti -

rnas não são rePresentativas.
A hernatita e itabirito forarn recristalizadoa, de iní-

cio, ern trnúcleosrr disperaos e depois constituirarn lentes ou zonas'

o grau de oxidação do rninério diminui com a profun-

didade. A oxidação iniciâ-se antes do abrandarnento e prossegue lenta

rnente, mes').o após o abrandarnento total do rninério'
O abrandarnento d.o rninério depende da granulação, po-r.

centagern de talco, qu.artzo, tectonisrno e os fatôres rnorfológicos e

topogr áficosda jazída"

As características do minério duro e bra¡rdo índicarn

quBo segundo originou-se pelo abrandarnento do primeiro. Apenas na

zoÍLA superficial ocorre endurecimento do minério brando colrì urn pro

cesso de cirnentação qu.e ocorre paralelamente à laterização e forrna-

ção da canga. O cirnento da canga é constituído eûr grande porcenta -

gern de hernatita de granulação rnais fina'
O teor de fósforo na cafrga é alto no cirnento e rnantern-

-se sern al.teração nos bl.oct>s de hernatita englobados'
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TRABALHOS PREVTOS

- Esc:hwege, \M. L. von (1833) '' f;'L'¿ rt:feréncias ge-

ra.';s ¿,: Dr,sr;r:ito de ttabira.. Ci.ta. as c:inco l.avras :rinda iá exisi:cf¡'r(:s" '''

.,,¡úrnero cie i;rabalhadores e produção r1e ouro ern 18I4"

.- Henwoc¡d (1.871) - descreve ]q¡c¿is e qu'r"!îÍ'dade* 'i€':'i

ro extraldas especialrnente do Pjco Conceiçã'o"

- scott (rgoz) _ rel.acjona locais e qu.ant:<i.rde cie (.r¡r(,

extraíd.a ern ltabira, cii:ando o Pico Cau'ô'

- Harde,r e charnberh.n (191.5) - est:a.beJecerarn 1;IÌì.4 e$

tratigrafia do Quadrilátero Ferrífert: qu'e serviu cle ba'se para iìs Irì'(ì':i;-'

fica.ções ,i.ntr6duz:i clas posteri.orrnente" Discu,tirarn a c-rrigelf) e fiz er ¿¡rr

urna cl.assifì.caç, ão do rninério cle ferl.o, I'azern referênci.as aÙ ce()r i1e

fós{orcl do rni.nério superficial. Citararn a Forlnação Ferrifera' cr¡nsr i-

?.u::n.do urna fa.ixa contínu.a <les<j.e o Pico car:.ê aLé ç Pico corrceiçã9"

_ Sanclers (t la:) - descreve cavidad.es e n lar cas nÔ .'.'r.i

nério clu.ro da Mj.na, Cauê, qu.e interpreLa corno sendo cat¡sadas por P'rii

pos de cristajs de turrna.lina, Parece ter sidr: o pri.rneiro a pr{)p()r pa-

ra os corpos de hernatita urna orj.gern por substit'ui'ção que inlerrtr sei'

deri.vacla cle ação de sol.uções hidroterrnais'

- Freyberg (t 9: ) - faz, di.ver sas c:ii;açõe s e (orrtpì r''

ç-.ðcs s,ît,r'e a geoJ.ogi.;e clo Di.st:ri'1:r'' de Ltabir¡r'"

- Ba:r.'bosa., O. (ig+S) - (segundrr citraçãl:¡ de D'¡:l'r t' R'rr

b,.:s;i. r. l9t, j)" estabe]'eceu â eseratigr a'fia do Qu¿r'ciril'á1:err-; Fe:¡:.rÍier "' 'n''

l:r,:eü,.2;,'.r¡,.i.,.¡ rnc¡,li.f:-ca.ç.;es n;r cc¡lLi:na est:ra'Ligráflca esf:atreiec:lt'l r' p'"l¡ Ì-[;i r -

de:r e Ch¿.rnber.l.in ern 191ft"

Tyl.er (1948) - exärninou, ¿rnosf:ras.te itab:i.:rî1:,1¡ d,,., Qi¡a''

dr.i.l áiero I'errffer:,'¡^ incl.u.indr¡ o Di.stri-tc¡ rle l?'a'b:'-r¿. Iiêlz' -;rn rr;'i:'1'r;r:';

clo u;:êrrrr<.¡'jî;abiri.l:O" ObservrliL que a. fase qrtartzosa' é itferril:ic: ü ä'rl síle'u

(che r t, ) re cri stal iz aúo dr-¡ I)i stri.to de .MarquetLe " Mi chi g an' ap r e se'r-:''r;'r

do t:extura efir mosá.i.co"

PrrJ.verizou. 20 arnostras de itabiritO e nãcr enc,'¡rri rrtt)

vestíg:i.<-rs de .rninerais acessórios pesa.cleis cie origern c}ási;ic. a.

Concluiu que o qr-lart:zcr ó prclvenient:e de r:rn sí'ex'

(chert) re cr i.stal'iz aclo "

- Effenberger (.¡954) - f az desc::j-ção do liu.x(:)glåflril rjte

r:ra.t:arnento do rn:inéri.r de ferro cle l.tat¡i.ra corn del'alhes sd-bre irr:1:a' -

gerri e pe.neì.r allnento"
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- Dorr, Gair, Pornerene e Rynearson (195?) - fj.zerarn

urna revi.são da estratigrafia Pr6-carnbriana dc¡ Quadriláterr-¡ Ferrífero
relacionando a terrrrinol.ogia estratigráfica corn o Cód;go Estratigráfico
(Ashrey e outroB, 1.933)"

- Herz e Dutra (tf Sa¡ - fizerarn deterrninações cle ida-
de do gnaisse granítico do Distrito de ltabira pel.o rnét oao x4o /4.40 .q
con'Lranclo 500-550 rnilhões de anos.

- Hurley (1958) - Í"êz deterrninações de idade absoluta

de arnostras do grani.to Borrachudos datando as arnostras corn 4'75 rni
Lhões d.e anos"

- Dor:r e Barbosa (tV6a) - descreverarn porrrÌenorïza.-

ciarnenf:e a geologia <io di.str1to estabel,ecendo a estratígrafi.a, esl:rutu.ra

e caracterizando os vári.os tri.pos de rnínéri.os" É o trabalho mais corn-
p.l.eto s.îbre o d:is';rito, finallzando corn a esti-rnativa de:reserva das vá

rias rni.nas e jazidas"

- Jarnes, H. L. - ern cornrrnicação oral. a Dorr (1963)

acredita gue as rnedidas da dirnensão dos grãos do itabirito do Distri-
to de ltabira, indicarn urn grau de rnetarnorfisrno rnaior do que aquôl.e

da fácies xisto-verde.
- Dorr (1963) - f.az o estudo do rninério de alt:o teorde

.Minas Gerais fazendr¡ especial referência aos tipos descritos no Di.s -
hrito de l.fabira cirrrante sua pesqui.sa nos anos preced enl:es"

- Dorr (19ó4) - ern urna publicação söbre os rni.n6ri.<¡s

de ferro de origern supérgena, l.ocalizados ern Minas Gerai s"laz espe.-

cial. referéncia aos ri.pos representativos encontrados no Distrito oe

l.tabira, local. de s'uas pesqu.isas rnais prol.ongadas.
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PRTMEIRA PARTE

TNTRODUç?tO

A Cornpanhia Vale do Rio Doce, que opera no Distrito
de ltabira, Minas Gerais, produz anuaknente aproxirnadarnente 1I rni
thöes de toneladas de rninéri.o de ferro de alto teor.. Fornece côrcade

80 porcento da produção brasileira de rninério de ferro de alto teorpa

ra exportação"

O Distr'.itr: de ltabir:a, objetivo das pesquisas, apreserr,

l:a urna reserva aproxirnada de 400 rnilhões de t<¡neladas de hernatita

de al.to tegr, elevando-se esta estirnativa para bilhões de toneladas,

urna lez considerado o itabirito'
Corn exploração a céu aberto, geraknente ern banca-

d.as de l3 rnetros de altura produz ern operação totalrnente rnecaníza-

d.a 4.200 toneladas de rninério por hora.
Corn o objetivo de incrernentar a produção e contrôle

de teor, iniciou urn prograrna de pesquisas do qual participarnos, cortì

o objetivo de estudar porfiì.enores dos vários tipos de rninérios de suas

jazidas de ltabira.
A despeito da diversidade física e ern parte qufrnica, a

pesguisa objetivou ern linhas gerais, o estudo de trôs aspectos princi-
pais concernentes ao rninério do Distrito de ltabiraz a - textura; b - oxi

claçãcl-abrandarnento e c - distribuição do elernento fósforo. Parao es-

tudo dêstes t:rês aspectos a pesquisa foi desdobrada ern itens rrrenores,
j.ncl.uindo observações sôbre distribuição do rninério, granulornetria,

cornpo siç ão rni.ner aló gic a e quírnic a, r e cri stal iz açáo, po s sívei s rela-

çõeis entre a oxi.dação e o abrandarnento e aspectos outros de rnenori.rn

portância.
Os resultados obtidos, al,érn de apresentarern inter:ês-

se acadêrnico, podern ser útejs errr pesquisas técnico-econôrnicas, es*

pecial.rnente no que di.z respei.to à distribuição do elernento fósforo nos

vários tipos de rni.néri.os do Dist.::it:o"

Para a classificação do rninério caracterizararn dois

fal;ôres de distinção desde o iníc.io da pesquisa, pelo fato de julgarrnos

de rnaior rel.evâncÍa: prirneirarnente, a variação dos tipos de rninérios,
e superi.rnpôsto a êste fator, o estádio de alteração"
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c.A.PTTULO r - TRA.çOS GERATS

1 - GEOLOGIA' GERAL

Geològicarnente o Distrito de ltabíra ê urn apêndice do

conjunto estratigr âÍico que constitui o Quadrilátero Ferrífero' Êste

Distrito foi insulado pela erosão, e localiza-se a aproxirnadarnente I00

krn a nordeste de Belo Horizonte"
Esta ilha afastada conserva as caracterfsticas geológi

cas gerais das rochas do Quadrilátero, constituindo-se de rochas do-

bradas e errcravadas ern rochas regionais graníticas e gnâíssicas.AeS

trutura ern sinclinal e constituição geológica preservarasl as rochas

d.a erosão regional.. Mesrno aseirn, as cristas dos anticlinais subsídiá

rios forarn erodidas sendo ern parte p1,eservadas graças à resistência

à erosão que a Forrnação Ferrffera oferece'
O rnapa da Figura 2 representa os traços geol6gicos

gerais do Distrito.
Ern urn trabatho bern elaborado, Dorr e Barbosa(1963)

estudararn a geologia regional e local do Distrito, concluindo corn hi-

p6teses sôbre a gênese do rninério. Os dernais porrnenores geológicos

sôbre geologia regional podern ser consultados nos autores citados aci

tna.

Z - ESTRATIGRAF'IA

A estrati gra!ía do Quadrilátero Ferrffero foi estuda -

da por vários autores entre os quais pode-se citar Harder e Charnber.

lin (19I5), O.Barbosa (t9S+), Dorr et al. (I95?). Dorr e Barbosa

(1963) estabelecerañr a estratigtaf.ía do Distrito de ltabira. Esta colu

na estratigrâf.ica foi escolhida pelo caráter rnais especffico' por ter

sido estabelecida no próprio Distrito e tarnbérn por ser o estudornais

recente.
Necessário se torna observar que o Filito Caraça

(Forrnação Batatal ? ) estâ ausente ern certas âreas do Distrito,assen

ta:rdo-se o ltabirito cauê diretarnente sôbre xisto da série Rio das

Velhas (Grupo Nova Lirna? ), correspondendo a urn. hiato estratigráfi-

COc
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A c<rluna estratigr âf.t.ca do Distrito de ltabira estabeLe.

cida por Dorr e Barbosa (196,3) acha-se representada na I'igura I" o

fiLaip;- geológico, segundo cs rnesrnos autores, na Figura 2'

COLUNA ESTRATIGRÂTICA . DISTRITO DE ITABIRA
(Segundo Dorr e Barbosa)

SERIE GRUPO FORMAçÃO ROCHAS

Minas

Pir acicaba Indiviso

Clorita xisto s, fili'uo s, fili
to grafítico, forrnação feI
rlfeta, quartzito, quartzi
to rnicáceo, quartzito con

glorner áticcr"

Itabira

Dolornito, fino para ser

rnapeado.

Itabirito
uaue

Forrnação ferrífera da rá

cies-óxido corn lentes de

quartzito e dolornito rnui-
to finos para serern rna-
pe ado s.

Caraça Indiviso
Quartzito, filito, congl.o -
rnerado.

Grande di.sc<¡rdancia

Rio
das

Velhas
Indi.viso .badiviso

Xisto dolornítico, subgr ag.

\taca? arcósio, cloritaxis.
to, biotita xisto, xisto
quartzoso" forrnação fer-
r íf.er a(provàve.l.rnente cor
relata com grupo Nova T.i

rna)

Pré.
Carnbriano

antigo
Sern exposição

Figur a 1
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Corn respei.to ao rnapa da Figur a 2 e da Coluna Estra

tigrâf.ica da f igura 1, pode-se resurnir sucintarnente a litologia se -
gundo Dorr e Barbosa (t163) corno constitufda das seguintes rochas:

urn gnaisse granftico corn fases intergradacionais, às vêzes fol.iadas,

outras corn dobras ptigrnáticas e abundantes pegrnatitos, cornpôsto

localrnente de quartzo rnuscovita, outras vêzes rico de biotita gradan

do a biotita xisto. Êste gnaisse granítico está ern contacto corlr ro-
chas pré-carnbrianas.

Ainda segundo os rnesrnos autores, intrusivo nâs ro-
chas da Série Ri<¡ das Velhas, ocoïre urn gruPo de rochas rnáficas e

uIl:rarnâf.icas agora alteradas a esteatitas, serpentinitos, anfibolitos

e talco e actinolita xistos.
Intrusivo no gnaisse gralftico, o grani.to Borrachu-

dos, de granulação grossa levernente foliado corn fluorita corno aces

sório. Diques d.e diabásio de provável idade rnesozóica cortarn o gra

nito Borrachudos e o gnaisse granftico.
O xisto da Série Rio das Velhas, encaixa¡rte da tr'or-

rnação Ferrffera foi colocado tentativarnente no Grupo Nova Lirna.Na

coluna consta corrro indiviso dadas as características e posição estr.3,

tigr âfi.c a ainda não de finitivarnente dete rrnj nad a s.

O rnesÍÌo se dá corn o filito do Grupo Caraça, encai-

xa¡rte da Forrnação I'errffera, que 6 colocado tentativarnente na tr'or-

rnação Batatal. Estabelecida sua provável posição, para facilidade de

expressão estas rochas serão designadas sirnplesrnente xisto Nova Li.

Íì.a e fil.ito Batatal.
Sedirnentos relativarnente recentes e rochas sedirnen

tares quaternárias e terciári.as corno argilas, areias e cascaLho ern

fundos de vales e terraços fluviais.

3 - FEIçOES ESTRUTURAIS

As rochas da S6rie Minas estão encaixadas nos grani

t:os gnaisses forrnando contactos curvos, indicando que o fatot rele -
vante é a estrutura cornplexa constif;uída de sinclinais e a¡rti.cli.nais do

brados ern duas ou rnais fases tectônicas. Na aba noroeste do sincl.i.-

nal, geral forrnararn-se a.¡:ticlinais e sinclinais rn.enores subsidiár:ios,

c.onectados ao sinclinal rnaior (Ver FiguraZ). As grandes e pequenas

dobras assirn corno a rnicroestrutura seguerrr direçãct geral. nordeste.
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O traço principal da estrutura do distrito é urn sincli.

nal corn eixo na direção nordeste rnergulhando nesta filesrrla direção.
Dobrarnentos ern sinclinais e anticlinais e fraturarne:r

to das carnadas lrlenos cornpetentes tornaraûr-se fatôres preponderan-
tes na distribuição dos tipos de rninérios, no contrôIe do abrandarnen-
to do rninério e distribuição do elernento fósforo.

Segundo Dorr e Barbosa (1963) "Presurnivelrnente o

rnetarnorfisrno das rochas Minas e pós-Minas foi conternþorâneo ou

veio logo depois do período de rnáxirna deforrnaçãott.
Estes traços l.argos da estrutura visarn apenas expl.i-

câ-La no que concerne ao objetivo do trabalho. Mai.s pornrenores pode

rão ser encontrados nos autôres citados no texto.
Para f.ínal.izav as observações sôbre a geologia, estra-

tigrafia e estrutura poder-se-ia resurnir nos seguintes itens:

- ,A. rnineralogia da Forrnação tr'errílera 6 extrelnâ -
rnente sirnples, refletindo a monotonia ecológica
que perrnitiu a sedirnentação prirnária das camadas

ricas ern ferro.
- Diferenças na textura e eÍÌ lrrenor grau na cornposi-

ção do rninério surgirarn posteriorrnente, após os

processos de rnetarnorfisrno, que cukninararn corrr

a forrrração de u.fila estrutura cornplexa e irnportarr-
te para a preservação do rni.nério.

- Intensifi.ca-se a diferença de textura e corr¡.posição

coïïr a oxídação e lixiviação do rnin6rio ern zonas

preferenciaj.s"
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c¿'Pf:rur,o r r - MÉroDos DE eNÁ.LrsE

I . MICROSCOPIA

O estudo ao rn:i.croscópio objel;i.vou a identifj.cação d<¡

rníneral. portador do Iósforo e classificação da textura dos di.ver:sosti

pos de rn.inórios. A técníca de estudo ao rnic:roscópio pode ser di.vid.'j.-

d¿ nos segu.intes itens:

A - Luz transrnitida.

As lârninas delgadas for:arn rnont:adas corn báJs;rrnc>

do Canadá segundo a técnica u.sual.. Lârninas de ng,

nério e r:ochas cr-¡rn certa friab;i.i.idade ou. i.nício de

decornposíçã,r foram prèviarnente cozidas errr bálsa

rno.

Montc¡u-se 35 Iârni.na.s para o estudo do xisto Nova

Li.rna(? ), filj.to Batatal, intrusiva fresca, j.tabi.r:i.to

dur<¡ e os vårios tipos de rninérj.os de hernati.ta.

Prepar:ações sedj.rnenta.res - par:a j.dentifica,ção do

rn:i.neral po:r:tador: do fósfc¡ro na i.ntrus:iv'a, li::ram .1.,¡-

va.dos e concentracios os rn:i,nerai.s :resistente,s e pe-

sad.os de 8 arnostras de: i.ntrusiva fri.ável, a,J.tera.da.

Cada arnost:ra :foi mon.tada ern l.ârnj.nas del"gadas í':

estudada re 6iç:r:oscópio. Ern vár:ios esquem.a.s de-

senhados ao rni.croscópio foj. ulilizada cârnara c;lara

Lett.z Wetzlar"
B - Luz refletida

As seções poLidas forarn rnontadas corn dojs i:Í.pr:s

diferentes de resj.na si.ntética. Urna constituída de:

EprKorE 828, FENIL GLICEDTL ETER (PGE) e

DTA, rni.stu.ra.dos respecti.varnente na prop{)rçãc, de

81, Il. e 8 porcento ern pêso. Ou.T.ro i:ipo de resi.na

u.ti.l.izada denornina- se EPO){Y 334"

Estas arnostras forarn rnontadas e a¡rtes do en<h:.r'e-

ci,rnen.to da resina, colocadas ern bor.nba de vácruo

para p<>ssibi.litar ;ì. i.rnp:r:egnação das arnosl-ras espg=

ci.alrnente as fri.áveis. Os rnétodos cLássicos nã,r
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perrnitern polirnento de arnostras extrernarrì.ente f::j,î
vej.s a exernplo da hernati.ta pulve:rr¿l.enta. O poJ.irne.g

to foi real-izado ern tr:ês fases sôbre discos de aço

corn abrasi.vo irnerso ern óleo " outras tr:ês fasr,,s

corn pasta de rlj.ar.nan.te ern disc:os ;revestj.dos de urn

Í;ecidr.¡ especi.a.l, Os detathes do rn6todo podern ser

cc¡nsu.ltados ern" Short (1940) e obras sirnilares'
Prep;rraraïrr-se 45 seções polidas dos vári-os i;j-

pos de rninérios. Dentr:e etras, B sãc, de hen.ai:rtapuJ.

verulenta"
O estudo destas seções constou. da caraci;e.rj.z;a -

ção do.rs rni.nerais pelo hábito, côr, resisüência ao

pol.i.rnento, estado de agregação, :refi.etivi.dade, gra-
nul.ação e ¡rnisc¡tropia. Pa:ra êste estudo consul.f:or¡.-se

Short (1940), uytenbogaar:dt (1951), carneron (tç6t)
e Schouten (1962)"

Efetrr¡¡u-se estudo de arnostras naturais e seções

pol.i.das colr lupa bi.nocular ' para ve:r:ificação da dis-
tribuição e forrna dos grãos rlo espaço.

z - eREeARAç.AO DE AI\,{OSTRAS PARA A}¡ÁLISE ESPECTRoGRÁ.FL

CA E QUÍMIC.A

- 1i1'f:ase - A arnostra ê suþrnetida a urrr br:itado;r clc-,

rnand:íbill.a que :redu.z a granulação a 1,90 crn(3/apoi,.).

Outr<¡ reduz a granulação a 0,95 crn(i/B pol. ).
* z2f.a.se - É fei.t;a secageffr da arnostra elrÌ estufa, ccrrn

1;errrperatura rnáxirna de 20OoC.

- 33 fase - A arnc¡str:a sôca é sr¡.brneii-da a urn puJ.veriz;r.

rlo:r corn abertu.ra de 1.,00 rnrn e fj.nalrnente reduz:ld¿l

a urna abertr¡.ra. cle 0,074 rnrn. Esta granul.ação ê pr6-
pr::ia. pa,ra especl:rog::aflLa e anál.ise quírni'ca por vja
úr.ni.da.

3 - ANÁ.LTSES

A - Espect.rôrrretr:o de rai-o X

Urna. certa pr:rcenf:a.gern das análj.ses foj. fei.f-a ern c"spç.c:

l.rôrnetro de r:aio X au.torná.t.:!.co, Èi.po Pltr 1210 rnarca Ph:il.lips. Par;r



-T?

coûtpreender a pr:eci.são e Li.rnitações do aparôlho serão dadas algurnas

caracterlsticas técni.cas. Contern l5 ca:rais para análise de elernen-
tos, rnas apenas 3 estão aber:tos e calibrados para P, Si e AI. .A' análi
se de P é dada diretarnente, rnas Si e ,A'l exigern cálculo e uso de tabe-

La para os respecti.vos óxidos de Si e .A'1.

Paxa cada análise de arnostras a ser feita é necessá-
rio antes avaliar grosseirarnente o teor do elernento P e dos óxidos

de Al e Si" Esta avaliação é f.eita para verificar se a arnostra tern li-
rni.tes de teor dentro do padrão colocado no aparêlho. Exernplo: Padrão

4 - Teores:
Mínirno Vf áxirno

sioz 0' I
AL}O3 0, I

P o,0l

I5, 0

9r3
0, 7Z

Acirna ou abaixo dêstes teores, é necessário colocar
no aparêlho urn outro padrão e calcular urna nova tabela. Neste casope

la falta d.e urn outro padrão, a arnostra com. teor rnuito alto ou baixo 6

enviada païa análise por vi.a úrnida.
Observação: Arnostras corn teor de sílica acirna do

padrão, ou seja, 15 porcento, alterarn os teores de AlrO, e SiOr. As-
sirn todas as v'êzes que u.ma arnosira apresentar teor de sílica acirna

daquele valor, é necessário repetir as arrálises dosando isoladamente

a }-l.rO., e a Si.O2, corn urn só canal aberto. Se fc¡rern analisados os

três ao ñìesrrro ûernpo os teores de AlrO3 . P serão falsos. Norrnalrnen

te confi.rrna-se êste ti.po de análise por via úrnida.
A precisão das anál.ises é dada pel.o padrão 4, citado

acirna, O núrnero de casas dos teores rnáxirno e rnínirno índicarn a pre

cisão do apa{älho.

B - Via úrni.da

An.ál.ises pûr: vi.a úrnida forarn feitas ou cal.cul.adas pa.

os seguintes el.ernentos e óxi.dos! Fe, FeO, SiOZ, AIrO, e P. Pa-

a análi.se d.o elernento Fe foi usado o seguinte critério:
I - Deterrninação de tr"eO, calculado pela dosagern de

Fu2* "

2 - Deterrninação de I"erOa, calculado pel.a dosagern

ta
ta
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de ferro total (fe t. ).
3 - Ern algurnas análises, não forarn dosados os teo-

res de tr'*2*, deterrninando-se apenas o Fero,
cal.culado pela dosageûÌ do ferro total. Corn refe-
rênci.a a êste itern, observar que nas tabelas lná,

várias anál.ises de arnostras errÌ que não consta o

valor de FeO.

4 - PROVA.S DE TOQUE

Para desenvolvirnento de possívei relíquias de textu-
tãt clivagernr gerrrinações, bordas de grãos recristalizados etc, fo -
rarn realizadas várias reações rretchtt ern al.gurnas seções polidas de

alguns tipos de rnin6rios"
Para cada testè o ternpo de reação variou entre uûl e

dojs rninutos de acôrdo corn os resultados obtidos (Ver porrnenores do

rnétodo ern Short (1940). A" seções polidas forarn observad.as logo pós
a colocação da gôta de reagente, perrnitindo fazer anotações desde o
^¿.início da reação. Apenas para a reação corn ácido fluor'íãrico (HF)não
foí seguido êste procedirnento, dadas as precauções que tiverarn de

ser tornadas para evitar da.¡ros ao observador e equiparnento utilizado"
Os reagentes utilizados forarn: HCI conc.; HNOU conc.; Âgua rêgía;
HCI+SnCIreHtr..

s - PÉso Esppcirrco

Ernpregou-se o M6todo do Picnôrnetro para deterrni-
nações de pâso específico de alguns tipos de rninérios.

No caso e specífico da hern atita pulverule nt,a f.êz-se d.e

terrninação do pôso específico real e aparente. Para a deterrninação
¿^do pêso específico real., foi. feito o desrnernbrarnento rnanual da arnos

tra, já por si extrernarnent:e fråável, a urna granulação conveniente -
rnente fina.

O pêso específico aparente foi obtido corn urna pelícg
la de parafina envolvend<¡ a arnostra,

Os cálculos forarn feitos de rnodo a elirninar nos va-
lsres obtidos a vari.ação do pêso especffico relativo à parafina.
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SEGUNDA PARTE

oBSERVAçÓES - INTERPRET'Açöns
cApí:rur,o r

I - cr,n'ssrFrceçÃo oo n¿rNÉRro

Para o estudo das relaç.ões entre os vári<¡s tipos cle
rninérios e o cornportarnento do elernen.to fósforo" foi rni.ster pr1m.e1 -
rarnente fazer urna cl.assifícação dos tipos <le rninérir¡s de acôrtJo ¡,ç;,.rn

o objef:i.vo da pesquisa.
De rnodo a. facilj.tar a com.paração da classifj.<.raç: ã¡:o.r:.r

segu.i.da corì. aqueLa de Dorr e Bartrosa (t961), tra;nscr:av€ü-se a i5.lt:i-
rrì.a, colÏr as Observações necessárias feitas peJ.r:s autôres. Urna. das
observações feitas é qile a cla.ssí.ficação proposta por êl.es atr:n.d1a a.o

objeti.vo cla pesqui.sa e ûrape¿l,rnento, qual. seja, dar urn caráte:r erconö-
rnico à classificação. Assirn é que o rninérj.o do Distrj.tc¡ de ¡tabi:r:a
foi ciividido ern:

ïf)"aci.ç.o

xis'nr:so

finarnente ba.nde a.d<_¡

b - Minóri<¡ branrio
c - Mi.néri,,: ínterrnediár:icr

2 - Minério rol.ado
3 - Minério de can.g¡à

4 - Ii;,rbi.rito

Minéri.o de ¿J.to teor, à sernelhança daqu.ele do eu.add"
t-âteto Ferr:ífero, tern cra,rac'cerfsticas quírni.cas e ffsicas bern c¡.ef:rn.:i. -
das, contendo acirna de 66 por cento de ferro.

Neste grupo, ai.nda é estirnada. a po:rce:ntagern d.e rna-
te:ri.ail. que ficaria acirna de l, 27 c:rn após o tlesrnonte, bri.ta.gcr.n e pe-
neÌ.rarnento, r:lass;i.fic.¿¡.do-sc enî:äo nos su.b :i.tens a, tr e c:, r:espec:ft:i.v.;r
rneìnf e denorn:i.nadcl s :m:întirJ.o du.:ro, l¡:r a¡rdc, e j..ntr;e rrnr: cli.ár 1o.

Como pode-se dep:reender das obse:::v'ações ac,:¡.rrra ;r.

r.rL assificação baseia-se fundarnenf;ahnen.te no teo:r de fr:rrc¡ e prop:r:î.e,-
datie s ffsi.cas, esperci-aknente a g::anulaçäo do rni.nério. A's irnpl:i<raçtc,s
g*:nét: cas na cJ.assificação são secu,ndá:rias.

I - Hernatita de alto teor

a - Minério duro
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Como poderá ser observado no quadro da Figura 3, a

cl.assificação proposta não difere bàsicarnente daquela de Dorr e Bar-

bosa (lgtl), filas separa distintarnente o tipo de rninério e o estádio

de alteração, não distinguindo qualquer aspecto econôrnico do rninério.

À sernelhança da outra classificação, dentro de cada

tipo de rninérío gradou-se o estado físico e quírnico de alteração ern

vári.os grupos. Estas subdivisões, coïll.o será visto adianterforarrrpro

postas apenas corïr o objetivo de estudar a textura dos vários tipos de

min6rios, a oxidação e abrandarnento, e deterrninar, se possfvel, o

cornportarnentr¡ diferencj.al do elernento f6sforo ern cada urn dos tipos

de scrito s"

Figura 3

Naturaknente existe tôda gradação no r¡Tiporr e no

nEstádio de al.teração". Por exernplo, xistosa e com.pacta são osrnel9

bros extrernos de tôda. urïla séri.e intergradacional. Assirn tarnbérn

quanto ao trEstádio de al.teraçãott qti,e inclue urna série intergradacio

nal. en'Cre :tduro, rnOle e pulVerulentOlr e trfresca, serni-alterada e ?1,

teraciarl

ROçHA
MINERIO TIPO ESTÁDIO DE A.LTERAçÃC

Hernati.ta Xistosa
Cornpacta

Dura
rnole
pulverulenta

Itabirito
Duro
rnole
pulverulento

Canga
Porosa

Cornpacta

trnc aixa¡rte s

e

Intrusi.va

Fresca
Serni-alterada.
Alterada
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2 - DTSTRTBUTçÃO GERAL DO MINERTO

O prograrna de sondagern desenvolvido pela Cornpanhia

Val.e do Rio Doce nos quatro últirnos anos perrnitiu uûr estudo rnaispo:

rnenorizado da estrutura d.as rninas, da d,istribuição do rninério, d"g

crição dos testernrrnhos e arnostragem dos rneslnos. A elaboração dos

perfis corn dados de sondagem. e ñl.aPeaIïIento das rninas ern operação

perrnitirarn urna caracterizaçáo rnais perfeita da geologia do Distrito.
para o estudo da distribuição dos vários tipos de rninérios forarn sele-

cionados furos de sondagem em. urn total de 90, localizados elÌl pontos

representativos da estrutura ern sinclinal, cornpreendendo aproxírna -

darnente f0. OO0 rnetros de testernunhos recuperados. A alta recuper.a

çäo do rninério facilitou sobrernodo êste trabalho. Classificou-se o

rninlrio e rochas encai.xa¡rtes assirn como a intrusiva segrrndo o qua-

dro da tr'igura 3"

Os furos de sondageûl perfurados ao longo do eixo do

sinclinal do CaUê forarn descritos eÍl pormenores. Êstes dados per -

rnj.tirarn a elaboração de urn perfil longitudinal ao longo do eixo do

si.nclinal da Mina Cauê. (Ver perfil da Figura 4).

Precedendo à consulta de perfis e tabelas cort' anáIi-

ses qufrnicas torna-se rnister explicar antes os sírnbolos usados. Olo

cal e furo onde forarn coletadas as añ)"ostras forarn representados pe

los seguinte s sírnbolo s:

Ca - 26: qwe significa furo núrnero 26 da Mina Cauê

(C"). Assirn tarnbern para os outros locais

e furos tais corrlo:

Ca - rnina Cau6

Co - rnina Conceição

DC - rnina Dois Córre gos

Pi - rni¡ra Piriquito
Ca - Ba lll5 - significa banco da rnina Cauê, que é

seguido de sua cota.

Os núrneros qu.e identificarn as alrlostras para anâti-

se quírnica pod.ern ser seguidcls de letras ou trLesfi).o apenas de urn

núrrrero (por exernplo: D-156 ou apenas 156). Êstes sírnbolos são pa-

ra contrô}e cronológico interno das análises efetuadas na Cornpanhi.a

Vale do Rio Doce.
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xisto da Forrnação Nova Lirna e no filito da Forrnação Batatal, na for

rna de horizontes ou errì. cristais dispersos. Cc¡rno iât'avia sido nota-

do por Dorr (1965), os cristai.s de rnagnetita cortarn a foliação da hg

rnatita e a estrutura do xisto e filito sern perturbá-los, provàvelrnen-

te indicand.o seu crescirnento após a forrnação da hernatita e encaixan

te s.

Não há outras caracterlsticas que confirrneEL estaori

gern para a rnagnetita. Poderia-se adrnitir urna origern prirnâtia, su-

posição esta confirrnada por vários autores que estudararn ocorrências

sernelhantes àquelas do Distrito de ltabira.
Krotov (I940) fêz observações sôbre rnagnetita forrna

da de soluções de origefi). superficial a baixa ternperatura, ocorre'ndo

nos Urais, Rússia.
Spiroff (tf f a¡ que preparou urna rnistura de rnateriais

ferrosos e férricos obtend<¡, errr ternperatura e pressão ordinârias, a

rnagnetita.
Miles (t14t) cita o ñresrno fato ern forrnações da Aue-

trâIía, assirn com.o Taylor (L949) qrr" observou rnagnetita coÛlo consli

tuinte de oólitos efi). arenitos da Inglaterra. Hallirnond (1925) refere-se

a ocorrências na Grã-Bretanha observa^ndo que a rnagnetíta ê ur¡a corts

tituinte prirnário do rninério.
Grr¡¡rer (tlZO¡ cita rninério da Forrnação Soudan, Ver-

rnillion, no qual ocorrern associados cristais euhédricos de hernatita

e octaedros de rnagnetita cristalizados independenternente. É 'dispen

sável a citação de outros trabalhos referentes ao ûresrno assunto.

Na fal.ta de dados rnais conclusivos, podern ser indica

das trâs oçigens para a rnagnetita dispersa e ern veios. A opção recai

apenas na 19 e Z2 nip|teses - a 32, referente aos veios parece ter

ocorrido reaknente:
t3 - Vf agnetita prirnária, forrnada na fase de sedirnen

tação das rochas que vierarn a constituir a For -

rnação Ferrffera.
Z9 - M.agnetj.ta forrnada peneconternporânearnente corn

a hernatita xistosa, originada na fase final do rne

tarnorfisrno. Condições geoqufrnicas locais per -

mitirarn a forrnação de zonas corn rnagnetita na

forrna de cristais euhédricos esparsos' cortando

a foliação da hernatíta e encaixa.¡rrtes sern pertur*



.- L8

, ,lr;ì 4), a. .I¡'orrrìação F-o:

r,,,r1t.1.a. c itab:ir:i.l:o. Êstcs
i 't) l'frì;rÇ ão F'e r ¡ lfrr r a. a..¡i

, ,]o Nov.a Lir-na, Par'¿.r.

.'r:lJ.:r¿r e o xisto Nr,v.r.
' r t'fl.ì i.rÇ ão B at¿Lt¿rl, tJ <.r (i ir t

. Llícr i1, c1¿r<1¡l .r i-r.ì.tr:r';r.qr ir,
-i ¿trrclo c()ncord ¿ltrtcrr.r()Ír -
, r rs.i v¿r. rnet¿r.rno rfi.z;;l<l;r r:

..ì. Ern outr¿¡.s ri<:çiirrs;

, .rç ão à t: st;rutur ar gcr';Ll

r',trsLcr da scçãcr, há ..:.i.-

,'rlo Cai 35, 19 c Z0 nlrt.,

,;rr-urltos, inrpedirlclo .r

, I,'c r:ríler:;r (c ;ur g;r'i' ).
rlr¡ clrr¿rnto ì srr¡L r,1 r stl.i -

, 't .r- ì I'al"t: r i.zaqi¡t, n;r. rì

',ili;r r: it¿rbi.r:.it.o e lr¿ì 1(r-

ì l (-.Jtc ;i.ix;¡tlte s.

r'orn i sól¡atas e ¿r loc.t.-

[i'()]:ïrìr¿tç ão Fe:: r iÎe :'¿r

: ¡r'o fo,i ;¿c:rescidrt rlrrr,

, r-d.is c: ana.Ii s¿rd¿s. Nos
. ln<-rt¿+cl¿r s ;rs p rofuncli,l_:

,, lg, za, zI , zz, 23,

. i i;'i,,l,r.' ,

;;ì j,il l,rf,i ì;

4 /', ." " o " . J').r.1 ,-r:t r,

tlo tr.rrl :.

l)L: t' lr r '.; '

'fl. )..r (: ; l i. t'

.n l-f. fn ( Ì ;'

t'rl. i i.lr l' " i

r-.: Li [,] r¡' 
,. I r. j

".1

llil t,, .tr<,

z^(rlì lli ()

lil tl,r i. l

.l i.r:,ir.r,.;t,

.Ì'1l.iì ) l, j

i' ì',ì i ¡.(

r1.: r, <.i,

ì:C i, , ().r

v.¡.i .,.r¡ ;
( (rlÌ:r .i

. lr. i.¡1,

r,ii,(¡i

:,ij,¡-r'r-'

,i,' f

, ì i i t.¡,

1,,

i i),.:.r

: r '. t.

ri,'i.'rrt ,!

ii

t itl

'.ì ,: ( ,

i.'r

t:

i) i '1.

,- 
..,., 

i'l i",'

1r-lr perf.is s(ì(icl.onlan''

,rÌ basr,' ern d.l"dos d<; s.t¿

lrn a e strut;ul: a da .F r-, r -
;r i.io teôr. .1\ f¿rlta de rn.iior

rii,;i ìquclos a.utr<ircs ctt'.[i. *

r . rr i,rs Lipos ilc mì.rrári,..rs,

,lili.ii)tcnl.o"

:.it ¿ì exposiçiio çÍ¡1 .1,¡cìll-

i i r: i ai. 1<lrne cer'.ìrrr cl :r<lo l;

r -.,,rìc(¡j.çlro. Scis seçoes
l(, \V , r, ,'' ., tlc rirn bl.oco cli.agrantir



-19

SINCLINAL DA -MINÂ TAUÊ
CONVE NçOES

Forñocðo Fer¡ílero 
-c^o6-¡!db-oto3 

<io cto*ff;"":.t:l'åoi.Tt
côñtoclo com o! añcolxonlaa ,

2853 000 ¡r

Encoirc^tr¡ cm crv6 da riv'l E.H. ¡ llo: ooo

Mapa parcial. da Mina cauê colrr o plano de furos de sondagem

executado, nl.rnero de arnostras coletadas ern cada furc¡ e isóba-

tas do contacto da Forrnação Fetrífera com as encaj.xantes.

A- 
-B 

p.rf¡ ccoldg¡co

Figura 5



corn a distribuição dos vários tipos de rninérioS, representados

gura 6.

A estrutura geraL, especialrnente ä'quela que delirnita

a hernatita pulverulenta sugere urn sinclinal até os lirnites da seção

descrita. Mas o conjunto representado nesta figura está localizado no

lirnbo sudeste de urn sinclinal (Ver Dorr e Barbosa (I963)). .l\ hernati

ta pulverulenta que t errl urna orientação incipiente e de slize s superfi-

ciais não possibilita rnedidas de direção e rnergulho da estruturâ. Os

afloramentos de hernatita pulverulenta rlin siturr sern escorregarnentos

não são rnuitO cornur,ls, e encontrados apênas no corpo C da Mina Con

ceição.
Os fatos rel.evantes e que merecern atenção nas se'

ções são:

- Alteração de urna faixa de espessura variável do {i
lito BatataL(? ) no contacto corn â tr'orrnação I'errffe
ra e cuja espèssura chega a atingir mais de uma de

zetta de rnetros.
- Nos perfis de número 4 e 5 a passagerrl de hernatita

dura a hernatita pulverulenta é gradual.

Neste bloco diagrarna nota-5e grande variação dos ti-
pos de rochas e rninérios. O estádio de alteração tarnbern é variável
desde o extrerno freEco ao extrerno alterado. Cada tipo de rocha e es

tado de alteração foi arnostrado para verificar o cornportarnento do

el.ernento fósforo. A análise dos fatos será feita ern capítulos poste -
riore s.

3 - TEXTURA DO MINERIO

Muito ernbora o minério seja constituído prirnària -
rnente de dois tipos fundarnentais, i.e., hernatita e itabirito, o refina
rnento do estudo da t.extura cuknj.nou corn observações várias, especial

rnente de irnpJ.icações genéticas.
A textura do rninério foi estudada coñr respeíto à rni-

neralogia, granulação, rnicrotectônica, substituiçõe s e preenchilî.€rr-

tos, recristalízaçáo, gerninação' porosidade, abrandarnento, provas

de toque e pêso especffico.
Alguns dêstes ítens acharn-se separados individual

rnente ern subcapítulos; outros corno granulação, tnicrotectônica, subs

20
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tituição, preenchirnento e gerninação não forarn separâdos pelo fato

de ocorrerern nos vários tipos de rninérios corn caracterfsticas dife -

rentes e estarern por várias vâzes associados i'ntimarnente entre si.

A - Tipo de minério

No quadro da Figura 3, inicialrnente será fixada a

prirneira c:oluna, Contendo o rrTiporr de rninério, r'erificando-se a va'

riação de textura e relações genéticas dos vários ttTiposrr. Posterio.r

rnente será analisado o "Estádio de alteraçãort.

a - Hernatita xistosa
No grupo da hernatita alinharn-se dois extrernos deng

rninados xistoso e coûtpacto. A hernatita *istosa (U.*. ) é constituída

de cristais euhédricos alongados, plac6ides de hernatita. Em áreas &

tectonisrno corn veios de quartzo a hematita e9tá representada pela

especularita. A foto da Fig'ura ? ilustra a hematita xistosa fraturada.

Fí.gura ? - Hernatita xi.str¡sa fraturada - Vista de urna- f.rente de rnineração-Mina Cauê-Banco f 193

A granulação dos cristais é variável corn o gïau de

tectonisrno e fatôres outros desconhecidos. O estudo e medida do diâ-

rnt:trr.r rnaior e filenor de 200 glãos ern 5 eeções polidas permitiu a
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elaboração de urn histograrna. îaz-se rnister lembrar que as du.as di
rnensões rnedidas não representarn individualrnente a rnaior e rnenor
dirnensão dos grãos. Forarn rnedidas elïr. um. plano apenas. Êstes da-
dos acharn-se representados na Figu.ra 8. A' rnaior porcentagerrr do

dj-ârnef:ro rnaj.or acha-se entre 0r 03 e 0r 06 rnrn. O rnenor está di.spel
so entre 0,01 e Or04 rrrïn. Corno será visto adiante, o diârnetromaior
e rrì.enor da hernatita cornpacta acha-se disperso ern urna faixa quase

r.-oi.rrcÍ.dente, caracterizando a textura erïr rnosáico daquele tí-po de rni
né:ri.c¡.

,t^

o'oo o'05 o'ro o'tg grze e'zD

' 
,. ^'a0l6mstroc cm mm

;
Figura I - Histograñla da distri.bui.ção da frequ,ânc:ia gre

nulornétri.ca do diârnetro rnaior e rïrenor dã
hernatita xistosa.

A hernatit;a xistosa apresenta crJrrru.r.nente rnic.rofratr:l-
r.ìs coïn torrnas geornétricas o-rl irregulares, anastorn(>sadas às vêzr:s"

Esl:as rrrjcrofraturas costu.ñìam. nc:rrnalrnente få.zer pequenos ângul.os

corrr a xist<¡sidade. Ac¡ longo das rnicrofraturas forrnararn-se crÍ.staj.s
pT..r.cói.des de hernatita paral.elos às bordas da rnicr.r¡fratura. Nãr-¡ há i¡¡
<líLj.o¡s de serern de origern secundária pôsto que a granul.ação é a rneq
rna d¿r. hernatita xistosa e nã<¡ apresentam reflexões internas caracte-

Ë
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il.u s L:r ¿rr','

r:tU

sL.i r,r.s rier óxidos de origern secundária. A fot<¡ da Flgur.r 9

,¡ s t-ie si..rs nli.crOf.r.rt u.r :rs.

O rn.i c:rc¡l r àLú.r arnenf:o e rec:r j.st.a'I:zaçãu cla ht:rnat ì.i.¿r .¡.u

.r ..¡-rtg.-'cl r.$ fratr-iï¿1.s, parece'i,er ocr()rr.i do ern uñla f¿rse rnetr.,rs pJ-ástica,

pis- ,r:c1.<;ìn:-ca" A recr'r:i.sta.J.i.zaçãr-¡ deu.-,,e aind¿l sob certa pïesisão n-loi.j..

v'ì p(ì..i¡ rlu..ì.j. r.rs cr::stais sl,-> pJ;lcóides e or:ient:acl,rs" É s.rg.-,stjvr-¡.1(:r(ì.$.

cetìr.iìr qu.e esta.s .rn:i crofrd.l.uras conve:rge.ft-r ()11 cruzaln (-'f].r z.,ot-Ì¿Ìs <ie'u¿rj.

L ), (:r)rl:ì/) P,.rde Se:r Verif:i.c,¿rc-lcl n.a ft.¡tCl cla FigU.ra 9.

Na. zi.¡na cle hern;rti.ta. xj.stosa. Loc:a.l-.r.zacl¿r Lrnecl¡ai.;r.rn(ìnl.e

.rb¿..;.xo da cangtl que capeia a Formaçã.o Fer::Íle r;t o(t.orïern f r:¿r.¿tJ r,r.l, c
r'a.r¡j.dacles de dj.rnensões r.nai.o:res que ¿tquelas citadas, rci¡r:si-..c1;ls lr{.)r

óx:r.dos de fer:ro de ori.gern se(Ìrrrrdâría" De rnanej.r:a bastantr¡ drstinla
das rni.<,l.rc¡Ira1.u.ras, as (tavi.dades cla hernat..ita x.ist<-rs¿r foraÌl-ì. p(,ri-i.¡l¿rcl¿¡^*

pot: águas vadosas que lil.uiraTrL ao Longo das rnesrn¿ìs, prec ìp:i.talckr

6x;-d<¡s e hidróxjrJ.os secundários cujo revestirnento hoje c:onsl;ii.ui g()e-.

i.:!i:a. (F:îgura 10).

b - Hernal;ita cornpacta

O segundo tipo de hernatita denornlna-se <;ornp;r<:t;r.

(U.." )" Ern tê:r:rnor-j de rnineração é pròpriarnente denornj.n¿rda hc:rna.t:i

'tr, ,l;r l" N.1 ç:J.;.,.ss:i.ficaçãr¡ ora proposLa o tôrrno ¡tdura'r re[e.rr,,-se .r()

:rL:i.id.',, rlr: a.J,i:e.raçãclirr¡ nã<,: ac-rttTipo" de rni.nériorr (Ver quadr,r da

Fl gur :r. 3)"

Êst;e tipo de rni.néri.o aprese.nt;a (-:ofiìo c ¿racter fst:.i.r:¿rs

pr)nc ipa; s a a.usenci.a par'cia.l. r¡u. t;otal de xistosid:rde, dureza irl.ta e

I r ¿r;.ut.r.1. qlìe v'ar:,i ¿ de ì.rregu.7zt a conchoidal.. Exarnina.da ao rnicrt-,sc.j.

p'. ,!e )¡:¿z ref.leÍícla rnost-ra textura ern nrosái.co, constil:uilda. de c r.i.s-

'::a,s t,l c henra.tita sern forrna e orientaçã.o óptica preíerenciaJ. (Vide f,>
i r; da. Frgrtra l. I ).

As dirnensões rn.riores e rnen.or:es cle 200 gr.i,rr <le

hrtrn¡r.'..ii:a. rrred:idos ern 5 seções pol.ida,s forarn represenLad<.¡s no h:ì.sut/.

grar.nla. cl;.r Fj.gura LZ" O diáme'ir:o rna:i.or acha-se dispeas() rr.ni.re: O,0Z

, e ,,09 rnrn (' o rnenor en.t.re 0,03 - OrO6 rn"rrl. Noi¿r-se qur' nir, h;i

r.lrl).,a (1:irrr,:nsã.-¡ prel.erenc:j.al dos c rìs'i:¿.is, cal:ac:1:e.r.t.zand,,.>*se a i.exl.u.-

r'I i:rrrr rnc.¡sáÏ< r) e rlrf1a dispersão rna.i.s arnpla da granu..c¡rnelrì;1.

Quatro seções pol.idas de her.natj.t;ì c:ixrìpaci:a rc,. ris-
t;;J. zar-I¿t aprersenf.ararn larnel.as rJe gernj.nação rnuil.o crontu.¡ìs no-i r'F.,.c

(i11. (:onsl..lLu rn.d() l...rsangoS (:olT)pactos. Pare(reTTr deìsenvol.ver r-';,, p(, r
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Figura 9 - Microfraturas ern hernatita pouco xistosa. Ao longo das
rnicrofratutas, cristais placóides de hernatita, corn granu
lação rnais grossA, sern reflexões internas averrnelhadas,
típicas ¿e óiiaos de ferro de origern secundária. As duas
rnlicro{raturas l.igarn rnanchas 'lg talco(côr preta) - .Foto -
rnicrografia de sãção polida, nfcols paralelos (x 90). Mi-
na Cauê.

Figura l0 - Hernatita xistosa fratur ada(cínza claro). As cavidades são
forradas por rnicrocristais de goetita(cínza escuro)que é

anis6tropo, de refletividade rnais baixa que a hernatita. Ca
vidades ãorn coloração preta. Fotornicrografia de seção po
l.ida, nícols paralelos (x 9O).
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tr'igura ll - Hernatita cornpacta recristalízada, anhedral,
não orientada, grosseirarnente_equidirnensio
nal corn textura ern mosáico. Cínza claro a
escuro, hematita. Escuro a prêto, cavidades.
Fotornicrografia de seção polida, nfcol serni
cruzado (x 50)

esforços irnpostos aos cristais.
Ern faixas subrnilirnétricas de hernatita cornpacta re-

cristalizada cortando a hernatita xistosa, forarn observados cristais
daquêle mineral corn extinção ondulante, gue denotarn esforços.Nahe
rnatita xistosa adjacente não foi observado âste tipo de extinção. As

caracterfsticas destas faixas de hernatita cornpacta indicarrÌ que a re-
cristalização não foi estática.

Na foto da Figura l3 nota-s€ âs larnelas de gernina -

ção. Os cristais de hernatita desta foto são anorrnalrnente grandes.

Cristais de hernatita curvos, associados à gerninação indicarn tarn-
bern esforços durante a recristalizaçáo.

A hernatita xistosa e a compacta, corno extrernos de

urna série intergradacional'não são rnuito cornuns. O tipo rnais repre
sentativo é urn rneio têrrno entre a xistosa e a compacta, denorninada

hernatita xistosa cornpacta (FI. *. c. ). A textura é rnais xistosa que

cornpacta.
O tipo de hernatita denorni¡rada cornpacta ocorre mais
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hernatita r e c r i s talizada.

rararnente que os outros tipos. Todos os tipos de rninérios da Forrrra

ção Ferríf.era contêrn talco disperso ao longo da xistosidade, na for'
rna de veios preenchendo fraturas e associados a veios de quartzo.

No Banco 1I93 daMina Cauê, próxirno ao contactoda

Forrnação Ferrífera corn o xisto Nova Lirna encaixante, ocorre urrra

lente de hernatita dentro do xisto. 
"A. 

lente apresenta talco ao longo da

xistosidade e ern fraturas. O xisto pelo seu caráter ÍÌenos perrneável

impediu a penetração do talco.
O estudo de várias seções polidas dernonstrou que a

gênese d.a hernatita cornpacta está geralrnente direta ou indiretarnen-

te relacionada ao rnineral talco.. Difícil se torna afirrnar se o talco é

ou rião proveniente de outro rnineral. Êle atua oU pelo Trrenos âseo -
cia-se aos fenôrnenos que originararn a hernatita corn textura ern

rnosáico. O tectonisrno é urn dêstes fatores.
A Figura I4, desenhada corn cârnara clara rnostra o

d.esenvolvirnento de ttzonasrr de hernatita compacta neoforrnada jr:nto

e nas proxirnidades de rnanchas de talco. Na figura da esquerda, a

faixa de talco atravessa hernatita xistosa, forrnando rrzonasrr de herna

tita compacta neoformada. A figura da direita rePresenta hernatita

€
åo
co(l
Õò
€3
tlo
oclo
2
I
O
¡!
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Fi gur a I 3 - i;îij;ïä'åi3 """..î"åîrå;,".ï ;'"?Ëfåj
ta iistosa de gianulação fina. As la"rnelas de
geminação da hernatíta cornpacta recristali-
áada foiam causadas por esforços. Cinzaes
curo - quartzo. Prêto - cavidades. Fotorni'
crografia de seção polida, nícols sernicruza
dos (x 54).

xistosa cornpacta, levernente recristalizada corn cristais placóide s

de hernatita sern orientação óptica preferencial. Junto às rna¡rchas

de talco forrnarn-se zonas de hernatita cornpacta neoforrnada de tex

tura ern rnosáico. A associação da trzonart de hernatita cornpactaneo

forrnada corn o talco é bastante coûrurn rnas não é urna condição ne-

cessária. Várias ocorrências de hernatita cornpacta não apresentarr

vestígios de talco. Ê razoâvel supor que ao fator responsáve1 pela

gênese da hematita neoforrnada, provàvelrnente tectônico, âBSocia-

se o tal.co ou o rnineral anterior que transforrnou-se ern talco'

,{ Figura 15, desenhada corn cârnara clata repre -

senta substituição da hernatita por talco. Na rnassa de talco são no-

tados pequenos cristais rernanescentes de hernatita corn bordos acen.

tuadarnente irregulares. Ern cristais raros, de dimensões acirna da

média, a substituição da hernatita por talco ocorre ern faixas alter-

nadas dentro do cristal de hernatita, segundo o rnaior alongarnento.
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ï.igura 14 - Zanas de hernatita cornpacta neoforrnada, associada aó

talco. Nas proximidades do talco a hernatita apresentater
tura ern rnosái.o, corn cristais anhédricos e sern orienta
ç-o óptica preferencial. Dentro das zonas de hernatita

"o*pä.t" 
não há talco disperso. Esquernatizado corn câ

rnara clara.

O estudo rninuiioso de algurnas trzonasrt de hernatit'a

cornpacta associadas ao talco, indica que os cristais de hernatita es-

tão ern parte òpticamente isorientados e que esta orientação é dife-

rente daquela apresentada pela hernatita xistosa adjacente. Os cristais

de hernatita neoforrnada durante sua gênese estiverarn sob esforços

corn com.ponentes tectônicos ern direções diferentes daqueles que ori-

entararn a hernatita xistosa, constituindo urna segunda fase tectônica,

muito ernbora de rnenor intensidade que a anterior. Acresce ainda ob

servar que as análises quírnicas de hernatita cornpacta dão alto teor

d.e ferro, acirna dos outros tipos d.e rninérios. O fósforo, ao contrá -

rio, apresentâ-se âJrorrnapnente baixo (Ver Tabela I0).

:l c:f ...

(..::.ì l--
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LEGENDA

Tolco

n crislois c¡o hsrrìot¡to

t-'- I oovidodes

Figura l5 - Substituição da herna^tita por talco. Os cristais rernanes-
centes de hernatita têrn bordos crenulados, irregulares .
Desenhando corn cârnara clara.

Relações de carnpo a serern citadas posteriorrnente,

associadas às caracterlsticas descritas nas seções polidas confir -
11¡).aÍr a recrístaLízaçáo da hernatita ou itabirito imprirnindo textura

ern rnosáico ao minério.
Na hematita cornpacta recristalizada não forarn en-

contradas rnicrofraturas contendo hernatita. Ern se trata.ndo de herna

tita que foi totaknente recristalizada era de se esperar, que de fato,

as rnicrofraturas fossern obl.iteradas neste tipo cle rninérj.o.

Ern seções de hernatita xistosa contendo grande núrne

ro de microfraturas é rnais olr rnenos colTrurrì encontrar-se "fiúcleosrr

de hernatita cornpactâ recristalizada e textura ern rnosáico corn forrna

arredondada ou lenticular. As rnicrofraturas ao atingir êstes'húcleosrt

sofrern tlrna inflexão lateral contornando-o. O talco 6 segregado para
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fora dos t'núcleosrr concentrando-se na periferia.

Figura 16 - Hematita cornpacta xistosa com Itnúcleo'tde he-
matita recristalizada de gra,nulação rnais fina.

Hernatita xistosa:euhedral, placóide, orientada.
Hernatita cornpacta recristalizadaz anhedr al,

textura errì m.osáico.
Cinza claro, hernatita. Çínza escuro,quartzo

e cavidadeg. Fotornicrografia de seção polida,
nícols sernicruzados (x 5?).

A foto da Figura t6 contérn urn ttnúcleort de hernatita
cornp acta re cr i stal iz ada s ern rnic r ofr atur as. Pela forrna apr oxirnada
e dírnensão, poder-se-ia supor que êstes núcleos fôssem forrnados
pela rnartitização da rnagnetita e rearranjo posterior dos cristais d.e

hernatita. Os fatôres citados a seguir são contrários a esta origern:
I - Ocorrern lado a lado núcleos de hernatíta cornp4c

ta de textura ern rnosáico e cristais de rnagnetita
rnartitízado s.

2 - Em um.a añrostra foi encontrado urn cristal de '

rnagnetita martiti zado dentro de urn núcleo de he

rnatita cornpacta corn textura efil rnosáico.
3 - A granutação dos cristais de hernatita que corn-

põem o núcleo é bem ñÌenor do que aquela apre -
sentada pelos cristais de hernatita que cornpõem
a rnagnetita rnartitizada.
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O fenôrneno da forrnação de rnicrofraturas e núcleos,

que 6 a bern dizer o gérrnen da recrist'alização' Parece ser penecon -

ternporâneo.
A forrnação de núcleos de certas zonas do rninério a¡

socia-6e geraknente colrl as rnicrofraturas provenientes do tectonis -

mo. Em raras arnostras nota-se a nucleação se'L vestígios de rnicro-

fraturas. A forma e distribuição dos núcleos Parecern indicar que de

rnodo geral o processo de recristalízaçáo foi estático. Provàvelrnen-

te outro fator associado ao tectonisrno, qual seja, ternperatura ou

agentes quírnicos devem ter sido tarnbérn ativos na forrnação dos nú-

cle o s.

Segundo Edwards (tlS+¡, durante o rnetarnorfisrnorni

nerais de alta dwreza recristalízarn-se corn deformações a alta tern-

peratura, entre os quais cíta a pirita, cobaltita' arsenopirita e naag-

netita. Minerais de dureza intermediária recristalízarn'-se rnais fà -

cilmente. Neste caso, pata a recristaLízaçäo da hematita ê possível

adrnitir-se que a ahta ternperatura foi urn dos fatóres gue condiciona-

raln a recristalizaçã"o.
Urna certa porcentagern de cristais de hematita xisto

sa e hernatita cornpacta, 9üe chega a atingír 4OTo' apresenta finas la-

rnelas ou intercrescimentos rnicroscópicos alongados e paralelos. Ern

geral, seu âlongarnento coincide colll o rnaior alongarnento dos cris-

tais. sua dirnensão subrnicroscópica não perrnitiu identificação rnine-

ral6gica. Tanto podern constituir larnelas de hernatita corn orientação

óptica diferente, produzidas por rnicrogerninação, quanto intercresci

rnento natural de outro óxido ern hernatita'

c - Porosidade
A hernatita xistosa e a cornpacta apresentarn porosida

des diferentes. A hernatita xistosa tern poros rnais fi.nos, porérn rnais

nunrerosos por unidade de área. As fotos da Figura I? ilustrarn vä -

rios tipos de Porosidades
Muito ernbora não tenharn sido feitos testes de perrne

abilidade, dados de carnpo cornprovarn gue a hernatita xistosa apresen

ta perrneabilidade rnaior d.o que a hernatita compacta recristalizada'

se pelas fotografias (l'igura I?) pode-se observar que a porosi'dade da

hernatita cornpacta recristalizad'a é rnaior pode-se tarnbérn inferir que

a isorientação d.os grãos placóides da hernatita xistosa deve facilitar
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a peïcolação de soluções superficiais, aurnentando consideràvelrnente

a perrneabilidade dêste típo de rninério. De fato, groeso rnodo verifi

câ-3€ nas rninaB que quanto rnais xistosa a hernatita, rnais passfvel de

abra:rdarnênto ela é. A permeabilidade é fator relevante no processo

d.e abra¡rdarnento do rni.nério.
A hernatita xistosa quando crenulada aPresenta rnaior

poïosidade..(roto da Figura l8). l\ crenulação é urn fenôrneno cornuÍl

no contacto da Forrnação Ferrífera cofiI as rochas encaixantes' É cu-

rioso notar que o abrandamento do rninério ocorre corn rnaís frequên-

cia preferenciaknente nest a zon¡- de contacto do rninério con)' as encai.

xantes, onde a crenulação do rninério é bastante cornunr' Provàve1 -

mente a porosidade rnaior nesta ârea seja fatOr importante para a at2

vação do proceseo de abranda¡nertto'

í,.{T;:;
(:,¡,!li: --;
Þ-à:ìtr":

Fi gur a " --T."ffi'11#":,''?:: 
:; ;fffff' ; ï;:åïå :itË?

rosi.dade maior. Çi:nza claro, hernatita' Cig
za escuro, resina e cavidades. - tr'otornicro
grafi.a de seção poli.da, nfcols descruzados
(x 50).

d - Itabirito

O itabirito, que é conetituído essencialrnente de he-

matita, quartzo e/ou dolornita, não apresenta variações gue perrni -

tarn subdividi-lo ern dois ou rnais tipos'
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Êste tipo de rocha foi d.escrito por vários autores que

visitaram o Quadrilátero tr errffero e o Distrito de Itabira, entre os

quais pode-se citar: Derby (I910), Leith and Harder (1911),Harder a¡rd

chamberlin (I9r5), Tyler (rr+a¡ e Dorr e Barbosa (tr6r¡. As nurnero-

sas descrições dispensarrÌ rlovos porrnenores'

O estudo do abrandarnento do rninério do Distrito de

Itabira suscitou intengas e extensas pesquísas corn o objetivo de locali

zar it;oiritos dolomítícos. Até a pesquisa de Dorr e Barbosa (t96r)na-

da de positivo havia sido ainda encontrado. Graças ao grarrde núrnero

de furos de sondagem realizados recentemente foi localizada urna s€-

quência de itabiritos dolornfticos corn sete rnetros, coletados no Furo

F-3 da Mina Piriquito. Acima e abaixo desta sequência seguern-gè zo-

nas alteradas constitufdas de rnaterial de difícil identificação, talvez

itabirito dolomftico alterado. O itabirito não tem urn bandarnento nfti

do corno aquôle encontradO na rnaioria dos itabiritos quartzosos ' A

rfraior plasticidade do dolomito perrnitiu deformações, co¡¡1 ÛIovirnen-

tação ao longo da xistosidade e de fraturas discordantes da xistosida-

de.
O itabirito dolomítíco apresenta u'..a certa porcenta -

gern de quartzo associado às bantlas dolornfticas'

Segundo o rnapa de Dorr e Barbosa (1963), repr€sen-

tado sirnplificado na Figura 2, a jazída Piriquito está próxirna de u'')a

f.aL}racujos conta¿tos indicarn que o bloco onde se localiza a iazídafoi

deprirnido, sendo rnais bern preservado da erosão. segundo os autô -

res citados acirna é urna falha que parece deslocar a Forrnação ¡.er -

ri¡era de aproxirnadarnente 100 rnetros no vale de Dois Córregos.

Segundo conclusões dos ge6logos do DNPM e do USGS,

ern algurn aa zot:ra;s do itabirito' q quartzo é substitufdo parcial ou to-

talrnente por dolomita, forrnando assirn itabirito-dolomftico. Estas ro

chas estão norrnalrnente no terço superíor da Forrnação ltabirito cauê

e vão at6 a zona de transição entre o Cauô e a Forrnação Gandarela, à

qual. se sotoPõe.
O fato do bloco da Forrnaçáo Ferrffera que constituia

jazið.a Piriquito ter sido relativarnente deprirnido pode ter preservado

urna zona estratigràficarnente superior ern lelação às dernais rochas

do Distrito, explicando assirn a ocorrância de urna Pequena faixa de

itabirito dolornf.tico naquela jazída. A f.aLta de dados seguros de espes

,,a{
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sl¡ra, profundidad.e e estrutura colocarn esta 'assertiva no carnpo da

cogitação. De qualquer forrna, o fato do itabirito dolornítico ter sìdo

localizado apenas e justarnente nesta mina é bastante sugestivo.

À sernelhança do rninério constituído de hernatita xis-
tosa, as bandas de hernatita do itabirito que contérn talco e fraturas,

apresentam granulação rnaior que a rnédia da arnostra. Ernbora ern

ocorrências raras, notarn-se algurnas rnicrofraturas corn cristai.s de

hernatita placóide. O quartzo é ocasionalrnent- substj.tuído pela herna-

tita. 11 tr'igura 19, d.esenhanda corn cârnara clara ilustra esta substitui

ção. Notar o bordo crenulado na zona de substituição do quartzo. Esta

O,O 0,2 mm

LEGENDA

Cristol de guortzo

Crislois de hernotito

Covidodos

tr'igur a 19 - Substituição do quartzo por hernati-
ta - Na zona de substituição o quar-
tzo apresenta bordos crenu.lados. De
senhado corn cârnara clar:a. -

substituição foi notada apenas ern raras ocÖrrôncias e ern pequett" eå

cala. Não há dados que comprovern urna ação regional de substituição.

Mesrno assirn, êste fenórneno foi registrado tarnbérn no itabirito.Seg-

r
ì
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ûrentos de itabirito apresenta¡n zonas irregulares (Foto da Figura ?0),

ou faixas regulares de contacto abrupto entre a hernatita e o quartzo,

êste sendo substituído por aquela (l'oto da FiguraZL). As espessura6

destas faixas variarn de alguns crn até 30 crn. O estudo ern seção po

lida cla zor1a substituída rnostrou uñra porcentagern rnínirna de quartzo,

frequente s vêzes rïresrno ausente. A xistosidade é parcial ou ausente.

Na foto da Figura 20 nota-se que o contacto da zona de hernatita corn

o itabirito norrnal é de urn lado discordante. Urna das zonas de subs-

tituição da hernatita apresenta-se excepcionalrnente porosa. É aifícit
afirrnar- se esta porosidade 6 natural ou proveniente da lixiviação

do quartzo do antigo itabirito. É visível. entre os cristais de hernatita

Figur a ?0 - !"aixa de hernatita cornpac^ta, pouc-o xis-
tosa cortando ern discordância itabirito.
Os cristais de hernatita são anhedrais,
coffl pequena polcentagern de cristais
placóides. ,A' textrrra é ern rnosáico, rnuì.
ü,o pouco xistosa. A hernatita do itabirito
e euhedral, placóide, orientada segundo
a xistosidade. Testernunh<¡ de sondagern.
Esca1a ::2 cÍrt. Furo Co?-F.49 - Profun
didade z 290,5 rn.

a exísfência de duas gerações: urna constituída d"e cristais pl.acóides,

euhédricos, rernanescentes do i.tabirito, que dão texi:ura xistosa, òg

ùicarnente isorientada e outra geração mais rtova' constituíäa de

cristai.s anhédricos sern orientação óptica preferencial. As duas

texturas se sobrepõe na zona de substituição do itabirito por hernatj

ta, catacteri.zando urn rninério de alta porosidad.e. Não há dados, nej;
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Figura 2t - Faixa de hernatita cornpacta cortando concol
- darrternente itabirito norrnal. Na faixa, os crì s

tais de hernatita são anhedrais, não orienta -
d.os, corn textura ern moeáico. A hernatita que
constitui o itabirito é euhedral, isorientada, ta
bular. tr'ace polida de urn testernunho de son-
dagern. Esca1a = 2 crrt. Furo¡ Co I2A. Profun
didade L37,9 rn.

Figura 22 - Itabírito dobrado, constituido de carnadas de
- hematita euhedral, placóide (cinza clara)e ca-

rnadas de quartzo coûr talco(cinza escura). O
quartzo e talco são rnais fàcilmente lixiviados
fôrmarrdo zonas porosas - Notar pequenas fa-
thas, urna delas, à esquerda com, rejeito. ,A.o

longo e próxirno das falhas, cristalização de
'hematita. tr'ace polida. Escala = 2 crî. Banco
I190. Mina Cauê.
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ie caso, para afirrnar se houve apenas recristalizaçã"o corn lixiviação

do quartzo ou se ocorreu substituição, corn ferro carreado de áreas

adj acente s.

A f<¡to da I.igura 2l ilustra urna faixa bern delirnitada

de hernatita no itabirito. .z\ ausôncia de quartzo, os contactos parale -

los e bruscos, a ausência parcial ou total de xistosidade sugerena subg

tituição e/ou recristalização nestas faixas. Foi verificado apenas ern

segñIentos pequenos, sendo provàveknente confundidos corrl lentes de

hematita quando d.e grandes dirnensões. O abrandarnento do itabirito

ocorre rnuitas vêzes de forrna diferencial. As zonas que contêrn rnabr

porcentagern de talco e qwartzo são rnais fàcilrnente lixiviadas, fica"n-

do corno rernanescente, hernatita rnole e branda. Na foto da îig:u.ra22

vê-se itabirito corn bandas dobradas corn certa porcentagem de talco

e qlJattzo. O talco deve ter penentrado corn rnais facilidade ao longo

das bandas quartzosas, que são rnais porosas. O talco e quartzo são

alterados e lixiviados rnais fàcilrnente forrnando as faixas porosas. O

talco é urn fatôr irnport ante no abrandarnento do rninério.

Na foto d.a I'igura I6 forarn ilustrados núcleos de he-

rnatita cornpacta recristalizada de forrna arredondada ou lenticular ern'

hernatita xistosa. Êstes núcleos ocorrefir tarnbérn ern itabiritoe. Eles

são constituídos de cristais anhédricos de hernatita de forrna equidimen

sional, textura eûÌ rnosáico, sern orientação óptica preferencial. Ocor

reñr encravacios e11l zorLas de quartzo ou pelo menos corn predorninân-

cia dêste rnineral. Nas bordas, junto ao contacto da hernatita corn o

q.oartzo é níti.da a substituição do quartzo por hernatita. A foto da Figu

ra ?3 ilustra parte das observações feitas.

e - Magneti.ta

Asg<-¡cíada coû). os vários tipos de rninlríos, ocorre ''rag
netita na forrna de cristais euhédricos de dirnensões que variarn de sub

milirnétricas a 20 rnrn. Êstes cristais ocorrern na forrna de veios crr

ja espessura varia de alguns ern até,40 crn, e tarnbérn errr rnacrocris

t;ais dispersos no rninério de granul.ação rnais fina"

Êstes veios de rnagnetita euhédrica de granutação

rnaj.s grossa são interpretados por Dorr (1965), corno indicativos de

flúidos de natureza diferente daquêles que supôs-se forrnaraûl os cor

pos principais de rninérios.
Cristais euhédricos de rnagnetita oco.rrern tarnbérnno -
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Figura 23 - Itabirito corn núcleos de hernatita cornpacta
recristalizada de forrna arredondada a lenti-
cular:Os cristais de hematita(não visíveieþå
anhedrais Eerïr orientação óptica preferencial
com textura ertr mosáico. Çínza claro núcleos
de hematita. Cinza escuro' quartzo. I'otornicro
grafia de seção polida, nícols semicruzadoe
(x 45).

Figura 24 - Grletal- de rnagnetita em infcio de rnartitiza -
ção. Ginzafescuro, rnagnetita rerna¡rescente.
Cinza clard hernatita. tr'otornicrografia de
seção polida, nfcols dèscruzados (x 55).
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xisto da F'o r rnac ao Nova Lima e no fili t o da F'o r m ac ao B a t a t al, na f o r 

rna de hor i z on te s ou ern cristais d i s p e r s o s , C omo ja havia sido nota 

do p o r Do rr ( 196 5 ), 0 s cr i s t a i s de magnetit a cortam a fo Iia c ao d a h e 

rna t i ta e a estrutura do x i s t o e fi li t o sem p e r turb a -do s , p r o v aveIrnen

te indicando seu c r e s c ime nto -apo s a fo r m ac ao d a hematita e eric aix an 

te s , 

N a o ha outras caraete r l s t icas que confirmem esta o ri 

gem para a magn e t i t a. P o d e r i a - s e a d m itir u m a or i g e m p r i rna r i a , su 

po s i c ao esta c o n fi rm a d a p o r var i o s auto r e s que e s tud a r a m o cor r eric i a s 

semelhan t e s a que l a s d o Distr i t o d e Itab i r a , 

K ro t o v ( 19 4 0 ) f e z ob se r vac Se s sabre magn e t i ta f o r m a 

d a de s o Iuc o e s de origem superficial a baixa temperatura, ocor r endo 

nos Urais, Russia. 

Sp i r o f f ( 19 3 8 ) que preparou uma mistura de rn ate r iai s 

ferrosos e ferricos obtendo, ern temperatura e p r e s s ao o r dinar i a s , a 

magnetita. 

Miles (1941) cita 0 mesmo fato ern fo r rna c fie s da A u s 

tralia, a s s irri como Taylor (1949) que ob s e rvou magnetita como c ons t i 

tuinte de o o l i to s ern arenitos d a Inglaterra. Hallimond (19 25) r e f e r e -se 

a o co r r eric i a s na Gra-Bretanha observando que a magnetita e urn cons 

tituinte p r irriar i o do rrri.ne r i o , 

Gruner ( 19 2 6 ) cita rnirie r i o da F'o r ma.c ao Soudan, Ve r 

million, no qual ocor r e m as sociado s cristais e uhe d.r i c o s d e hematita 

e o ctaedros d e magnetita c ri s t a liz a d o s indep endentemente. Edispe~ 

s ave I a cit a c a o de ou t r o s t rabalhos referentes ao mesmo a s sunto , 

Na falta de dados rn ai s conclus ivos, podem ser i.ndic a 

das t r e s origens para a magnetita dispersa e ern v e i o s , A opc ao recai 
. a apenas na 1- e '} a 

t... 
h l ..Ipo te s e s - a 3 a -, fre er en t e .aos ve i o s parece ter 

o c o r r i do realment e: 

l ~ - Magne t i ta p r i rna r i a, formada na f a s e d e sedirnen 

t a g a o das r o c has qu e v i e r am a constituir a For 

rn a c ao F'e r r I fe r a, 

2~· - Magne t ita formada p enecontemporaneamente corn 

a hematita x i s t o s a , originada na fase fin a l d o m~ 

t amo r fi srno , Condi c o e s geoqulmicas lo cais per 

rn i tir arn a Io r m ac ao de zonas corn magnetita n a 

forma de cristais e uhe d r i c o s e s p a r s o s , cortando 

a fol.i a c ao da hemat ita e e n c a ixant es s e m p e r tu r 
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bá-l.os.

33 - Veios de rnagnetita de granulação rnais grossa '
ocorrendo ern prováveis paleofraturas, forrnados por soluções hidro-

terrnais que cortararn o rninérj.o ap6s <¡ rnetarnorfisrno' Èstes veios

são discorda¡rtes da estrutura do rninéric"

Segundo Muan (1955), a ternperatura de conversão de

hernatita a rnagnetita aurnenta corn o crescirnento da pressão de oxi -

gônio.Sobpressãodeoxigêniodeurnaatrnosfera,aconversãodehe-
rnatita a rnagnetita por açáo de flúidos ocorf e a aproxirnadarnente

I450oC. A equação gue representa esta conversão 6 a seguinte:

6FerO, -+ 4FerOn + OZ

provàveJ.rnente a rnatéria prirna para a forrnação dêst;es veios foi a

pr6pri.a F,rrrnação tr'err:ffera, especialmente pelo fato de não terern

sj.do descri.tos veios ."ttt 
T"lnetita 

nas rochas encaixantes"

Corno sera vrsto posteriorrnente na Figur a 44' a o]!i

dação da rnagne títa a hernatita (rnartitização), dirninui corn a profi:n-

didade.
A porcentagern de rnagnetita no rninério é muito pe -

quena" Dorr (1965) calculou a porcentagern no Quadrilátero Ferrffe -

ro (,1 ) corno rnenoï de 3 por c:ent;o. Ern ltabi:ra, provàvelrnent:e â por-

cenî,agefn. ap:rr:xi.rna-se dêste valor. Não forarn encont:radOs cristais

de rnagnetj.l.a no il;abirito ernbora devarn ocolrer' pôsto que apresen-

tarn urn certo te'r de Feo nas a-nálises quí.rnicas. A pseudornorfoseda

rnagnetita ern rnarti'La é cornurn. Na :,on,- superficiaL do rni¡rério pràtL-

carrrenl;e f;ôda a rnagnetii:a foi rnattít'izad.a, oxidando-se a hernatj'ta" Al-

guns raros cristais de rnagnei;iùa apreseni:arn-se elfl jnício de rnartitj -

zaçã"o (roto d'a Fi'g'u,ta Z4)"

A fot<¡ da Figur a 25 iLusl;ra urn cr:istal de rnagnetj.ta

rnartitizada corn rnanchas reliquiare s de rnagnetita rernane s cente' N9

tarn-se duas d.ir:eções preferenciai s d.e mar:titízaçã,o segundo as quais

f<¡rrnarn-se os crisiaj.s de hernai:i.ta ou. rnanchas alongadas. São as di-

reções dos pl"anos de oc.ta'edro (t I1) da rnagnet'ita'

Os cristais <le hernatita forrnados por rnarti.lÅ.zaçáo

da rnagnetj.ta ttirn ger:alrnente dirnensões rnaiores do que aqueles que

cr:rn.s!:itu.ern a aïrlost::a e c'.ircundarrr o cristal de rnagnetita'



-43

Figura 25 - Octaedro de rnagnetitr rnartítizada. RernaJles
centes de rnagnetita de côr cinza pouco rnais
escura, bordós irregulares, porosos. Cristais
de hernatita de granilação gto"". (pouco visjí
veis) intercre"cldos nol planos (1I l) da rnag
netita (visfveis apenas dois planos). tr'otorni-
."ogt"ii" de seçåo polida, nfcols sernicruza-
dos (x 45).

Ern algurnas zonas restritas do rninério, cristais de

rnagnei:j.l;a forarn rnartítizados de forrna homogênea c<¡nstituindo urn

só cristal de hernatíta, pseudornorfo de rnagnetita, corn forrna exter-

na d.êste rnineral. Estas ocorrências são raras. Êstes cristais säo

substituid.os ern suas bordas e ao longo de direç.ões preferenciais de

oc:taedro (ttl) , por hernatita de urna geração rnais jovern e orienta-

ção óptica diferente (Figur a26)" Corn respe;ito a êste fenôrneno Dunn

(193?) cita duas variedades de hematita,Ju " 
(3. Diz êle que a herna-

títa I substitui rnagneti.ta e rnostra refletividade urn pouco rnaior' Hq

rnati.ta (Jé rnai.s jovem e ocorre aPenas corno rnaterial intersticial' ou

corn-o bordas ao redor da hernatita

A di.ficuldade ern deterrninar as caracterfsticas ópti.-

cas (corn excl.usão d.a a-nisot:ropia) da hernatita íntersticial irnpedirarn

sua cofnparação corn a descrição de Dunn. Mesrno assirn a cornpara-
¿-

ção 6 possível dadas as caracierfsticas convergentes das duas ocor-

réhci.as"
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o,o O,2 mirr

LEGiNDA

ilc,-naii'lc iici:; ;ovc,n
s:rDsfituincio ': mcis snliçjo

[i 
Mcgnetíio rnar?i'iiuc¡clc

Figura ?6 - Magnetita rnattitizada constituindo urn só cristal de he-
rnatita. 11o redor dêste cristal, hernatita xistosarnão-re
presentadanoesquefiIa.Nasbordaseaol.ongodospla-
,ro" J" ã.taedro 1i f f) da martita, nova geração de he -
rnatita rnais jovern, neoforrnada, substituindõ a geração
rnais antiga. Mina Cauê - Seção polida, desenhada colÏì'
cârnara clara.

É de se notar que êstes dois tipos de hernatita ocor

rem exclusivarnente ern cristais de rnagnetita que forarn rnartitiza -

dos homogênearnente, constituindo apenas u'11 cristal de rnartita' Ern

várias zonas do rninério, a rnagnetita é lixiviada, deixando relictos
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octaédricos colrl a forrna externa do cristal. Rararnente estas cavida-

des reliquiares perrnanecern vazías, sendo via de tegj.a preenchidas

por talco. Por outro lado o talco substitui a rnagnetita. Há várias ocor

rências de cristais d.e rnagnetita parcialElente substituídos pÔr talco'

A quase totalidade dos cristais de rnagnetita acharn-se revestidos por

urna película de talco intersticial que pI' eenche o contacto do cristal

de rnagnetita corn a hernatita circunjacente'
Corn relação à dirnensão, a magnetita constitue rna-

crocristais dentro do rninério. Seu crescirnento deu-se seÍl perturba-

ção dos cristais de hernatita circunjacentes, cortando a fotiação do

rninério.

rEGIt\DA

Hernclt'¡o

Qucrtzo

Mcctneiì:o
mo¡liTizoCa

Figura

O,O O,2 i'l^¡m

?7 - Crescirnento de rnacrocristais de rnagnetita
rnartítízada. A rnagnetita envolve cristais eu-hå;;;; 

;; ;l;. ói J" 
" 

"".io 
". s d e hern atit a' De-

senhada de seção polida, corn cârnata clara'
- Mina Cauê.

Segundo cálculos de Grunet (1926) baseados nas c€-

las unitárias, cor¡1 a oxidação da rnagnetita a hernatita há urn aurnento

de volurne de 5 ,? por cento. .l\ Figura ?7 rnostra rnartitízaçáo da rnag

netita corn aug),ento de volurne. Não há dados para afirrnar se o aum'en

to foi anterior à rnartitizaçã.o. Várias catacterlsticas parecem. indi -

il
KJ



- 4(.'

(.:ar utTr cresc...lnt--ntr-; pós-tectöni.co" Corn (-! c:resci.rnen.i() p(jf c r:.str alrz¿r.

çã,o e/ou ox:i.rlação, a rnagneLj.ta circu.ndou a. exi:rernrda.rle ,-l.e al.grurs

c:rj.sl:ais plat:6ldes rnalores de hernatíta.
A rnagnet,lla djstribui-se nL) rnj.nerlo erll zonas exten-

sas (rever a tr'i.gura 4). Nos l.ocais onde ocol:f.'e, o abrandarnen.to clo

rnin6ri.o é rnais lento. Par:ece que a rnagnetita ac,ha-se rel.acionada a

zorras cle rec:r:i.s talt-zaçáo brarrda. Corn a lîecrr ì sl:a.7izaçäo, o rrrinér:jo

pe.rde o .,arál;e,r xistoso, dirnj.nui a porosidade, r:irli.tera as mj.crofra-
'!;u.::as e apïesent;a. teor de fer::rt alto, e de sílic'a e alurnj.na ba.,.xos'&
rlos êsles latöres conjugados devern concorrer paï4. u.rna rnai.or resis
têincia do rninério ao abra¡rdarnento.

I - Car.ga

A descrição rnacrosc6pica e classificação da canga

será ornj.tida neste capítulo. Posteriorrrente serå d.esc.rita. Conside-

rações ser'ão fleitas sòrnente corn respeito à textura do cirnent<.r e

dos blocos de hernatita ernglt¡bados.

Os t¡l.ocos ci.rnentados na canga são constitu:fdos de

hernalrit;a xí.stosa, ítabjrito e hernatita cornpacta re c:ri.staJiza<1a. Even-

tual.rnenùe as enca.j.xantes participam da fração rnecänica grossej.::a da

(: a.n ga"

Na perÌf eria <1os bl.ocos de hernaùi..la. e itabr.ri t.o, no

contacto coïn o cirnento há j.ndíci.os de ]i.xiviação dos crist;ais de herna

ti.ta, que tornarn aspecto crenu.l.ado. A poroeidade dos bl.ocos tn-antern-

se orig:in.al.. Os bloc:os de hernat:ita não apresef,Itarn reflexões i.nternas

a.ver:rneLha.da.s" A1gu:r.nas can.gas localiza<las nas prox.imj.dades rle .ita-

b:i,:ri.tos apresentarrr nurneìrosos grãos de quartz,o agregados n.o c:lrnen-

to. O cirnenl,o d c:onsti.tuí.d.o de c:ristais irregulares e plaeó1des de he-

rnati.l;a corn g;ra.nulação t¡ast:ante variável.. A di.rnensão rnéd:La clos c:ri.g

l;ai.s 6. rrì-eno:r d,r qu" aquel,a dos crj.stai.s que consti.ttrern os t¡locos de

hernatita. [e]: fol;o da Figu::a 28.

Os e:r::ist;ai.s al.onga.dos, que c:onst:i"tuern de 20 a 30 por:

cen.l;o clo c.i.rnento, or:ientarn-se pa.t:alelos corrt- as bor:das dos blocos

rna.i s p.róx.irnc>s, c:Í.:r'cundando-o,$. Nern sempre isto oc:orr:e. Os c:r:is -
1:a:ì.s rnen.o.rese equi.gr:anul.a.res, dist::i.buem.-se ca..ìticatttente. O c;i.rne!

tc¡ ó extrernarnenfe poroso. Nas zonas rnai.s porosas, cjavern,Jsas, (.r)ITt

c:;rista.i.s rnai.s espa.rsos, a dj.mensão dos crist.ais de herna|ii:a é mai.o:r.

Possivelrn(¡nt:e, dada a aLt;a porosi.dade, o fluxt-r de sol.uções nesl;âs



Figura 2B - Blocos de hernatita pouco xistosa agregados
por cirnento constituído de cristais de herna
tita(centro)dispostos em. törno dos bLocos. Ã
granulação do cj.mento hernatític.o é loc,al -
rnente rnaior do que aqueJ.a da hernatil:a que
consti.tu,i o s bloco s. Cinza e s cu.ro: cavi.dade s 

"
Fot;orni.crografia de seção polida, nírrols deq
cruzados (x 50).

Figura 29 - Hernatita. sernipulver:ulenta - Início de abran- da.rnento de hernatita xistosa. Seção perpenî
dicula.r à xi.stosidade. Branco: herrratita - Cin
za cLaroz resina" tr'otornicrografia de seçã.õ
poIida, níco1. descruzado (x 6j). Mina. Con -
ceição.
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áreas era. rnai s fác-i1., possibilita¡rdo o cïesc:irnento rn¡ri s .rápido e de-

sirnpedi.do dc¡s cr:isiais. Sua dirnensão chega a ser rrralor do que aque-

La dos crist:ais de hernatita que constituern os bl.ocos. Nas zon,as de qrl

rnento rnenos pot:oso os cristais são irregul.a;res e de dj.rnensões Íl-eno

res. Nestas duas áreas, refl.exões internas averrnel.hadas ern rnaterial
rnicrocristal.ino indicarn a presença de urna i,e:luena porcentagern de

óxidos de ferr:o hidratados" Os c, ristais de hr.rm¿if.:ita. que del-irnjtarn as

bordas dos bLocos de hernat:ita apresentaïn zonas corn :reenträncias, P9.

ros dentro dos cr:istaj.s, que i.ndicarn Lixj.viação recente. Os bordosdos

cristais ficarn c:renu.Iado s.

B - Estádj.o de alteração

a - Hernatita dura, rnole e pulverulenta

Serãc, lieitas referênci.as a u.rn processo que não per -
tence ao ti.po prirnário do rni.nério, rnas foi superirnpösto ern urna fa-
se poste::ior. Denorní.na-se abra¡rdarnento do rnin6rio e co::responde a

urïr- processo de alteração secundário (e/ou prirnár.ioi') que leva ern

sua lase final à desagregação cornpleta d.os cornponentes rni.ne::aL6#. -
cos do rnjnério. Entende-se então por rninério dur<.r f<> 

rni.nério fr:esco,

isent.o de qualquer alteração quírnica. No extrerno oposto encontra-se

o rn:!nério puJ.veru,l.t:nto, po:roso, qu.e se desagrega ao si.rnpl.es T:cqucr

dos dedc-,s.

Dentro dé'ste conceito subjetivo e colïì. urn firn especí

fico forarn estudados os vários estádios de alteração do rnj,nério. No

gru.po hernati.ta dura, Íncl.uiu-se os dois tipos principais de rnj.nérj.os

que são a her¡ra.tj.ta. xì.stosp., a hernati.ta cornpacta e seu-s subtipos. .A

hernal;i.ta. rnol.e é p::oveni.ente do abrandarnento parci.al d¿ hernat;ita.x:i.s

tosa erilou herrnatita, r:ompact;a, especi.almen.te a pri.rnei.:ra que é mais
su.sceptírrel. de abra¡r.larnento (:ornc, já. foi discuti-do anteri.orrnente. O

estudo da, herrra.tita. rnoJ.e e pul.verulenta foi feil;o ern seções poJ.idas e

arno st;:ras natur a.is.

]irn urna fase r:l,c.i.al o processo de abrandarnenlc¡ P3:

rece desenvolve::-se corn a J.ixív'iação da bor:da dc¡s crista.is de hern-a

tii:a. A .f.oto tJa Fi.gura 2Ç rep::esenta o infcio rlo abrandarnento (rorn a

hernatj.ta nrol.e ou. serni.pulveru.lenta" Corn o desenvolvi.rnento do pro-
cresso podern forrnar-se loc,aknente cavidades na superfície d.os c'riq.

Lai.s. Errr u.rna Lase f:lna1., os c:ristais rnenores sãc.¡ c:r>rnpl"etarnent.e J.j.-
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Figura 30 - H-ernatita puJverul.enta tì.po pouco xistoso. Se-
çao perpendicu.l.ar à xistosj.dade. Branco: he -
rnaLita; C|nza claro: resin.a - Mina Conceição
- tr"uro Co 58 - Profundj.dade:25,9 tn - Foto -
rni.crografia cle seçãc, polida, nícol descruza-
do (x I I0)"

Figu.ra 3l - He:mat:i,.;a. pulverul.enta tip: x:,.sÌ;t>so. Notar os
bt¡r:dos irr:egular:es dos cri.stais de hernatjta
indj.ca¡do f.lxivjação. Seção perpenrlicular: à
xistosidade. B:ranc:o: hernatil a - Cín.za t,l aro:
r:esina - Mina Conce:ição - Fu:ro: Co'7 - Pro-
f'u¡rdidade: 52,7 rrr. - Fotornicrrog:raliia de s€ì-

çãu poJ-ida, nic:o.l. descruzad,: (x 110).
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rfa¡clo aspecto poroso à arnostra, se gu-ndo se po(lr' nt:l|ar rì¿rs

30 e 31.. As b,.rdas rl<¡s cr:i st;ajs.v¿r:i.ant *16, :i lrrrgu..l ;rrr.s ;1. clerl-

e.vicien<.:iand<; o processo de di.sso.i,,çãu qu-lrn:! cra.

Foi. el-aborado urn histograrrla (Figu.ra jZ) conten<i<l

do diárnetro rnaior e rnenor de 200 cri.stais, ern 4 seçõesp<¡

herrn¿tita pulverulenta, A rnaio:r por( c,'ri..lp,ern cio diârnelro
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Figu::a 32 - Histograrna da dístribuição da. frequênc:!.a. gr'1
nu.l.ornét:ri.ca do diärnetrt> rrrai,or e Ílîeno.r 11¿

hernati.ta pul.ve :rul.enta.

rnaior: asha-se entïe 0r 01 e 0,05 rnrn. O rnenor esi:á d:l.spr:rsrr ent:rc

0,0ì. e 0,AZ rnïTr. Urrr qu.a.dro coïrt a distri.bui.ção rla. frequl.änci.a. dr>st::eìs

tipos rle rni.né:rio, corn dados obtidos nas Figur¿ìs B, 1Z e 32 ac:ha.-s<:

representaclo na Fi.gur a 33. Por rnei.cl dêìl.e porle-se côr.npàrat a. g:ranrl

J.ação da. hernatita nestes t:räs ti.pos de rn:inérit¡s.

Tant;o o cli.ârneL:r<l rnaio.r quanto o nî.en():ti da, hernai,:i i:a

pr.rJve:ru.!.r:nta. são r.nenores do que os val<i:res cort:rìspon-rlentes para. a



DISTRIBUIçÃO DA GRANULAçÃO

COMPACTA RECRIST ALTZADA

_ 5I

DA HEMATITA XISTOSA,
B PULVERULENTA

TIPO

Hernatita
xisto s a

Hernatita
cornpacta
re cr i stalizada

Hernatita
pulverulenta

DIÂMETRO

rnaior
ñÌenor

rnaior
rnenor

rnaior
rnenor

tr'igura 33

0,
0,

0,
0,

0,
0,

0z-
03-

0I -
0I -

0,
0,

0,
0,

hernatita xistosa. A hernati.ta cornpacta recristalizada apresenta diâ-
rnetros rnaiores que a hernatita pulverulenta e a hernatita xistosa.
Alérn di.sto, a diferença entre o diârnetro rnaior e menor da hernatita
cornpacta ::ecristalizada é rnuito menor do que a diferença entre ês-
tes di.ârnetros para a hernatita xistosa e hernatita pulverulenta.

b - Itabirito pulverulento

.A.ssirn c:olrlo a hernatita, o i.tabiri.to após o processo
de abra¡rdarnento pode originar o tipo pulverulento. Nas arnostras es

tudadas rî.acroscðpicamente, nota- se lixiviação preferencial do quar-
tzo e ern rrìenor porcentagern da hernatita. A solubilidade do qluattzo
é rel.ativarnente al.ta ern relação à solubilidade da hernatita. Esta di-
lierença de solubj.li.dade por fiorça dos fatôres quírnicos arnbientesper
siste at.6 grandes profrrndidades, corno é o exernplo da arnostra da fo
to da Figura 34, col.etada a 157,3 rnetros de profundidade.

Segundo cálc,u.l.os recentes feitos por Ej.chler (L967),

as águas pLu.viais atuaknente dissolvern aproxirnadarnente 33 vêzes
rnai.s sí-lica do que ferro. Conclue élIe tarnb6rn que esta dissolu.ção
não é j.nfluenciada por reações bi.oquírnicas.

Ainda segundo o nresrno autór a solubi.lidade dêstes
mine::ais está sujeita a contrôles sazorrais, corn rnaior dissolução
nos rnêses säcos. A água subterrânea, sob as atuais condi.ções de

i.nternp':ri.srno, dissolve ern rnédia zr55 pprn de sioz, e sòrnente

0, 23 pprn de Fe.

DISTRIBUIçÃO (^rr')

0,03 -
0,01 -

06
84

09
06

05
02
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Figur a 34 - Itabirito corn lixivi.ação preferencial do quar
t.zo e errt rnenor porcentagern da hernatita.
Testernunho de sondagern do Furo Co l2A,
Mina Co.ncei.ção - P:rofundidade de l5'7,3 rrt"
Escala ,' 21 0 ctt:-"

Ejchl.er (tlt-,'t¡ observa que alérn d<¡s fatôres acírna

citaclos, a granulação do i.tat¡ir-i-to é ur'n fator essencial'rnente irnpor-

ta.¡rte nrJ pri.( ess{) de dissoJ.ução.

Reproduziu-se adiante um quadro corn os dados si.rn

pJ.i.fica.dos obtj.dos peJ.o citado aut;or. Fêz êle a experiéncia númer:o I

corn it:abirj.to lresco rnaj.s fi.no (corn grãos de qvaxLzo a.té 0, I mrn e

de hernatita. até 0,5 rnrn) expostos ern urn balde de plást:ir:o à âgua

da chu.va. l\ experj.éncia núrnero Z !.oi. verificada ern o<'orr:e.nc:as na'
tu.ra.is de i.tabi.r::j.to rnais grosÉo corrr qrr.al:tzo vatian.do cle 0r 5 a 1,0

rnlTr e hernatj.ta a.l.é. 2,0 rrrrn.

As duas experiênc:ias extenderr:arrr-se p()r 153 di¿r.s"Re

su.l.tados obti.dtrs:

DISSOLUçAO DE HEMA'TTTA E QUARTZO

N9

N9

Q:aari.zt¡
(at6 0,'7 rnrn)

sio2 Fe

Hernai;i,t;a
(até 0,5 rnrn)

A1

(r, Z0 (pp*)

(0,5 - 1,0 rnrn)
I, ('0 (pprn)

0,34 (ppr.ni' )

(atê 2,0 rnrn)

0, I4 (ppttt)

1,95 (ppot)

0,84 (pp*)



Tipos de
earrìr.ner10s

Reagente s

HCI concentrado

HNO. concentrado5

.Á.gua rêgia

HCI + SnCl
¿̂

HF

Hernatiia
cornpacta
recristalizada

(z)

tit
(z)

tl
(2)

Hernatita Hernatita
xistosa pulverulenta

- Reação negativa. * Reação positiva.
(Z) Núrnero de testes cona cada tipo de rninério.

x Deu ênfase aos pianos (1I1) segr.rldo os quais ocorre a rnariitizaçáo; perfurações na superfície dos crisiais e

corrosão das bordas. Dá coloração averrnelhada corn nicols cruzados.
xx Alguns cristais d.e hernaiíta contidos no interior da rnagnetita rnartitízada sã,¡ levernente corroídos e esclrre-

..rn torrtando coloração cinza rnarrorn. Provàveknente são cristais cor'n rernanescentes de rnagnetiia. ainda

PROVAS DE TOQUE

ti_t

(z)

(z)

rit

(2)

não totaknente rnartiiizado s.

xxx O cirnento da canga é dissolvido. A' ação inicia-se nas bordas e na superfície dos cristais.
l+ l( rç ìÉ Escurece ràpidarnente.

Jê + .r( * + Mancha de côr castanho escuro.

--- Reações aíspensáveis.
Tabela I

,1'

(z)

(z)

rit

Hernatita Magnetita
na rnartita (Relictos)

tit

tl

(z)
+

(3)x x

(.2)

rrl

Canga

Cirnento Hernatita

+
(2)xxxx

+
(a) *

(r_)

(z)

(!)

(z)

+
.(2)xx*

(._)

(z)

Goetita

(r_)

(z)

(z)
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)
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+
(2)**xxx
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¡
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Concl.ue o autcr que llos ita.birjtos grosseirr:s, de grau
de rnetarnorfisrno rnais er.evado (Jarnes, t95ii), a dissoluçã, 6 r''enoï
impedindo parci.al ou totalrnente a forrnação cie jazidas.

4 - PROVAS DE TOQTITI

Para cornplernentar o estudo da i.i,xl;ur:a do rninéri.o, þ
ram realizadas.¡árias reações ,etchr em seções poL:.das de alguns tj
pos de minérios. O objetivo principal não foi a identificação de rnine -
rais, ûLas o desenvol.virnento de possfvei.s estrutu.ras <r texturas r:el.i -
quiares; clj'vagensr gefirinações, bordas de grãos er;c. .A Tabela l, re
suûle os testes feitos assirn corrro os resultados obti.cl.s.

5 - pËso Espucír.rco

Como urn dado ar:xil.iar na caracterizaçáo dos vários
tipos de min6ritrs forarn feitas l5 deterrninações de pêsos especfficos
reais e aparentes. Para a hernatita puJ.verulenta forarn feitos doi.s ti -
pos de determinações. urn prÍ.rneiro grupo de deterrninações para o
pêso específico real.. Fêz-se desrnernbrarnento da arnostra ern urna
granu'lação tão fina que não contjvesse poros vaziros. A friabilidarfe ex.
cessi,va dêst;e i::rpo de rnínér-,,o faciLitrru Fobrernanej.ra esta op.,ração.

PËso Esr,ncfFrco Do MrN

Tabela Z

Para a deterrninação
arnostra de hernatif:a pulverulenta. foi

do pêìso especíiico aparente, a

envolvida ern parafi.n.a. de rnodo

T]PO

ermatj.ta xistosa(* )

ernatita xistosa
ernatita xistosa

corn talco
ematita cornpacta

emati.ta pulvr: r:u.lenïa

pÉsos EspEcirrcos

5,0-4,9-5, l.

5, r-4,9

510

5, l-5, z-5,1
Re al 5, Z-5, Z

Aparente 3, ?-3, Z-3,b-3,8

DETERMNTAçÕ
NI]MERO DE

porcentagern de guartzo, coletada ern
têrrno fer:ru.g:ino Jo do ltabj.r:ito.

Hematita xistosa cjorn certa
sequênci.as de j.tabirito. É o
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a obter o vo.lurne aparent-e. Neste caso forarn .jncj.uíctas r.,-ì cálcu,j.ö cl,-r
volume, os poros da arnostra.

A hernatita xistosa coretada er-n sequilncias <re i:;abiri-
to apresenta urna porcentagern de sírica rnais alta, rnotivo pei,: quaì
seu pôso específico é pouco rnenor. Assirn tar.rbérn a hernatita co,,.'
talco, que contérn urn rnineral. cle pêso especri::(:ri ...€rlor.

O pêso específicc¡ ,:eal cla herr:atrr;a pul.veru.lenua é
maior que aquôle da hernatita cornpacta. Êste fa\u> é exp.!.icad<_r pela
porcentagern de quartzo dêstes dois tipos de rn-inér:i's. A rnécJja de
porcentagern de sílica da hernatita cornpacta e stã a.,, red.¡r de 0, B e
da hematita puJ.verulenta ao redor de 0, Z. y'l]lérn d;.¡;;,r a p()r:osidadeorj.
ginal da hernatita cornpacta, ernbora pequ.ena, não Í,.,.r ciestrr¡.;,rl¿. para
a deterrninação do pêso específico da hern atita puJ.ve.rul.ent:a a porosj. -
dade foi destruída, cornpactando a arnostra e dj.rrrj.nujnd.,-; â. porosÍ.cla6e.

Para o cáLculo a ser feito sup'nha-se qr¿e ¿1. he,.rvrattta
pulverulenta tenha se originado de hernatita xist.sa ou cornpa.,lr.au ex-
cluindo-se então o itabirito corno rocha rnãe. Ba.seandu-se apenas na
diferença de pêso especffico e supondo que o rnai;erial l.ixj.vj.acln_, trenha
sido apenas hernatita. poï regra de trés sirnpres, a drferenç:a de pê-
so específico corresponde a urrra variação da rnassa d,e 23 pûr ceni;o.
Portanto, durante o abrandarnento da hernatiùa para forr^aç,ão da rre*
matita pulveru.J.enta, houve lixiviação de z3 por cento da rnassa. cle tre
rnatita. Natu'almente o núrnero de deterrninações não é repre*uo.trtj
vo e ôste cál.culo seria válid.o se admitíssernos que a rc.,cha rnãr¡ rcÍ
a hematita.

6 -, DTSTRTBUIç.{O DOS VARTOS TIPOS DE MINÉRIOS

.A' distribuição do rninéri.o segundo os vári..s .;:.p,s 
e

estádíos de a'!-teraçã,c 6 difíc:il- de ser rleLirniùada. os clois pr:ìric¡pjì.r"s
fatôres que sã.o a recrista,r.:.zação e c¡ abrandarnent.c¡ agi.rarn segundo
direçõe s prelerenciais.

A serbreposiçãc.r do abrandarnento aos riipos ärnda:rrrer
tais de rnin6r¡os difjcuLta bastanûe sua local.:i.zação no espàço, ïrìôï.:.Ìre!
te, em se tr:atando de urn djstrr'.tc, que teûr trrna ge,_r1.og:a l.eci;ôn1c..r i;ã,:
cornplexa

A Figur:a 4, que iLustïa ultr perf:!..i. da, Mi.n.a Cauê_, ,ì(:)

longo do sincljnal cuntérn os contactos dos vár'rcrs u:i.p,rs d.e rn.i.r-rér r,..,s,
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Figura 35 - Pequ.enas len.tes dr: hernatiLa r-:Ðrnpacta
r:ecrristali.zada (rnartelo) ern j.tat¡:r:i.tr.r p'ul
've:rulr:n1:o. A por.cenùagern de qu-ar,;zo na^;
Lentes 6 rnu.ì.í.o b¿ri.xa ou erntão está au.se.n.
te. Banco IlB0 - Mina Caué.

traçados nas zon.as perfuradas por sondagern :r'otatj.va a dlarnante.
A hernatita xi.stosa não está representada. Isuo po::-

que foi parcia!.rne:nte recrj.si:al.-izada sendo hc,je rep.resentad¿r pc.l.a. hc-

rnatita xistosa recr1sl.:a7.izad¿t". .Algurnas z{)nå$ de henratlta xj.stosa

gue tal.vez ti.ve s sern sido p:'e serv'ada,s for¿r,rn abr:anrlad¿i.s.

Nr.r prricesstr de abra¡.dar.neni:o rla. herna.t:ta. xi.sL:osa err

tra urn fator extrf:nseco t¡asi.a,nte ati.vo - l;alc,-r, que ocurïe a() trÙngo

dos planos de xistosi.dacle da hernatj.ta. É j':.srrarnen:e a.r> I.rrr-gt) dåìsl:es

pJ.anos e facilitado peJ"a rnai.s lâc:rl al.iera.ção d,., ta.ln:,,,', qi.,le pe-':r-(,ri.rirr'r.t os

agentes de abrandarnento. Ouirr.: fattrr relacio-nadu a é'ls'.;e uipo de rn.l.n6

rio e que facilj.t:a o proce$so de a.branclarnento é o al.to gralt de J.ra.i:ur.a-

rnento do rni.nério. Urn conjun^to p:r::hncipaL de fra.l:u.ras o(:or.re pa.ra.l.el3

mente ä xistosidade do min.ério. Urn sequndo grup\-) rnenos rr)p:resen. -
tati.vo fragrnenta o m-i.néri.o perpend:Lcularrnente or1 ern d.Ì.agt>.nal. c,lm. ,1.
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Figura 36 - Lente de hernatita compacta recrístaÏ.ii.zada,
em itabirito pouco mole. Na len.te pràti.ca -'
rnente não exisüe quartzo. Espessura.apro-
xímada 5 rn. Banco 1193 - M:ina Cauê.

Figura 37 - Zona discordante de hennati.ta eom.pacta r€-
cristali,zada perpendicuLar ao cabo dc¡ rnarte
lo. Desenvolveu-se enl åtabi.riùo, que ago,ral
se ãþreaenta rnole. Banco 1154 - Mi.na Ca,u6.
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orientaç-ão cft.rs pJ-anos dc xisi:r.¡sirlar]e. Z¡.t:¡as de k¡rec1r.i,:] , ,ì,, liiìi',.r:;,

rllas gu.ancl() (lc:()rr(,rrrL chegarn l'. alguns rllel.ii,s c]e ('$p( -*'i'..r i;'. i: i...t.<:.; -l.t:-i.m

a penetïa,q-.ão cle âgaas laclosi¿s a gl'andcs p,";ir;iri.'!:.r1acles cl¡, , -r'cl-in.ll.

A hern¿r1.i.ta L-ontpaclia, orig,:r.r'i,,. cl¿l r:ct'.r;st..'t-! . za.c-,i,'l n,rr-

cial. ou to1.a.l. rl.a licrnatita xìsl:os¿r, ocor'ïe so1; ,l f',ìr'rrì;t <i,,r .l.t'rtl,( l, .:lJ.i.ì (' j-

pessura vari.a dc;,rlgrlns cc¡rl.l-rri<:'l.r'os ató ap-r(.),ç:.-tir-¿1 rlarncrnl:t' ..1.t1(ì() n1('-r()r,.

Pode forrrar rrrai.s rAïarll()ntt- <:atrtacl¿rs de rrs])iì¡isu.i'a de aJ.gr..:-l; cl,.,t,.lmr:-

tr<¡s e (tontinuicladc de alguns rrrt:f¡q5. Perrle: t'¡r1:ã'-¡ Q (:at:'' t'r J'-:tl;jr'r¡l lr'

Estas lentt:s otl carnaclas podern i'ntercaJ'ar-se Lìlrì þi:¡¡¡¿¡:-i¡-a xrct:rlsa ()u'

itabj.rito. As fol;os das Fìgu.ras j5 e j6 jlustrarn .! .'iìti'q .J ,r herr:.!i'.1.,t '--orrì-

pacta err if:abr,ri.1:o rnoIe. Êsl;r,, i,.i.po de o<:otr:énci.'¡ 1.s¡rÌ..;1.1iliar cti.f '.e :l.r.l.rra r;i¡a

localizaçãc¡ ern pr:rfis d.e sondagerrÌ. Daclo s(ì1:r- peql- r'tì r ()tlìpl',rnt:nt.<l í

rararnerìte al:r'avessada por fulos de soncl a¡{ern, Ëste r'' rrrol.i.vo pt:1'l

qual. no perfil da Figura 4 da Min¡r Cauô apenas o fti.rtr Ca-Zl al;rav(.ìssoir-

urna carì-ìacla qu.e provàveJ.rnente ter¡r forrna cle 1t:n[.e. Ern dlt:ì 5 
"¡1..,rafiì-e:1

f;os <la Min.l Caucì forarn descritas z()nas ou. bl.ocos disr:orclal.'i:(ìs r.'l e herna.

t:i ta cornpacta. ern hernatj.ta xistosa ou. itai¡j.rito (Fi.gu rir 3'1). Seu'. rrr.tì'rr

al.ongarne nl..c) ó r'l-;scr<¡rda¡te corn relaç.ão à xj str.¡s'i cl¿rr-le. Nã,, 1,,:i .r-,.1 j.L.rr.: .I.!

vesl.ígios de tect<-¡nismo. As lelações de ca.lvrp<t cit;rclas ass'i.lrì t o¡n,) as

observaçijes {ej1.as nas seç.ões p<tj-idas incli.cararn rect'j.s1:al.1zaçã() rres!;¿rs

f¿rixas rlisc,r:r'11¿rnl;e s clo rninóri.<¡. A exi.s¿ônci.r cle 'rt>,';'ucl.'nnagcli', ('f .ìrì11.-1. l-

ção e clobr¿rs Érrn gïanc1e escial.¿ cornpõem condições extTen'laI-n(ìnL(j PT',-

pí.cias para. a gi.'nese de rni.néri-o do tipo xistoscl .

Dìfici.l.nrcnte poder-s()-t.a supor que (ìrrt urrr i,.nli-.r.lr¿r-ì- <J,,-

braclr:, rn€rt¿t-n(lrf.i.zldo err pcLo rrteJìos duas f.ases de ie r. tu.nr ì'ITì.()s r1, st.:in-

i.os, r-:t¡nsti.tu.íd() essencial-rnentc de rochas xistosas, purlesJetrr c)(icrrtìr

Len.t:es, <;arn;rdas clu bl.ocos disc:r¡ritantes, constj.l.rl.:íäc.¡s <1tr herrra.lil..r (1i)r'.r

cristai-s equ.i.clirrrcns.! onais cle textu.ra erïI rnosáic<r. Ne stas t-:,:>nr1:r çiic s tt't'

tôni.c as c.¡lra<:|e.r:2,a-se a r(ì c; r;.staLízaçáo, que rlcve t,t'1: ¡l¿:<,ï.r.'d,' ;rpi.ì : '1.;

du.as f ast's rlc tc'<:l,onisrno regirrnal que ati.ngi.rarTl t-lI)i.siìr:.i1().

Não há rli.spon.i.bil.i.clade dc, dados C rn(:ìsfiì(rr n)í,, n,.,s ('r?r'rr.-

pre clr.sr'¡lìr n.() 1-rì()I1'l<-:nt.o s¡: o faJ;r:r cl<: rec;rjs1'.aJ.i.,r-,açã.1 *,st i J.' g.rclr. .rl)( 11 ;ìs

ao tc)ctcn:i.sr::rc'.

A hr:rnatil.a rno-I,c, já rlef:ini.da an1;e [,ì or rrrt,nl:tr, í, p r r.' v,,n . r.

te clo ab.rancl¿rrnen.1.o parc'jal da hernatita >1i.sf.osa. t: hervrai:ji..l r'<-rrlìp,ir'1.r. -Es-

te tipg de rrru-.-tiri.u acha-se benr represerntado no perfì.l d-r F:.gur¡ 4 d.rM.i

n¿r. Cau-ô c no b.!.oc:o cliagrarna da Fi.gu.ra (,, cla Mìne C':)nc6ì1çã'r. Ncsl ru-l-

t:-ì¡na figur:'t a henra.l;it.¿ xj.st:c¡sa e (:(-,n1pa<.t;r estãO t"pr.';:('r'iclc1'r> ¡r,'J.o ''-
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Figura. 38 - Hernatita e itabirito pulverulento. Faj.xas cl.a.
ras säo quartzo friável. A. al.ta frj.abil.ida<1e'-
provoca desliees superficiais. Corpo C - M¿
n,a Conceição.

Fi.gu.:ra 39 - Hernatita xistosa cornpacta, fraturada - A1{u
ïa banço 6 de lO rn. - O intenso fratur:âTïIefi-
l;o do rnin6rio é um fatôr necessário rrras nã.o
sufj.ciente para o abrandarnento - Banco Il93
- Mina Cauê.
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po duro. Isto pelo t'a.tci <le ser <iifícil su¿¡ rlistinção" Denorrr:.nou-se en-
;ì,^' þ''-l-:,,ii'" :1...t,)., .i.,-'.t: rit.: respe.r.'o nî,-¡ ;li'r !:Ti.p,;ir cir-' ¡'n:;-ná¡.i.() tTrå.s .lô
"IsraC:.o ,te ì..-, t:r:a.ç åo'i"

Nesl.e bi.<¡c,: d.ia,grirrna n()ta...rc a. perfeita gr:adação e.ï1.-

tre a hematii..¡. du-ra e a hernati-i;a puJ.verulenia, É o abrandarnento do rn:
nério.

Os fatos rel.ev'antes que rrì-ere( ern aten.çã. corrn respei-
to à dist:ri.bu.rção e abrandarnen.tc d.o minéri<.r sã.o:

- Abrand,am.ento cJa hernatita jrurl'o ao contacto infe:.ior
do sinc;J.i.na,l c()rn c' fi.h.tr¡ da Forrnação B¿ta.LaL na.s se

ções cle núrne:rr> 0, I. e 2.

- Ausé.n.c:i-a do abran.danLento cle c<llrt¿c:to r-:orrr o fiLito
<1a. For:rrração Ba.tal.aL ao longo clas seções 3, 4 e¡ 5.
Nestas seçõe,s o cont;act<) cttrn a en<-.aixa¡rte é rnais
:i.nc,lj.n-arlo, aprox.lnÌando-se da vertj.cal.

Qrr.a.nto ào pe:.r'L:i.l d.a Mi.na Cauâ, Figura 4, há alguns fa
f;os qu.t' dr-:vc.Irr ser enfai;j.zac).os:

- O ti.po cle rn:!.né.r:1.o rnars representatj.vo no pe::fi.J- â a
hematit.a x:istc.¡sa (:orrrpac.ta, que co:r:l:esponde a rilrìa
he¡rn¿trl:a xistoËa corn :rec::istali.zaçäo part::.:rl, br:an-

cla.

- A hernaiìtr;a rncrle ícr:rnou-se qu.ase que excLu.siva:rrr-rn

te ås e-xpen.sas da hernatita xistosa cornpacta.

- O abra.nclarnento da hernatj.ta xistosa cornpac!;a ocor-
re ern zor,a,s bern del.i.rnita.das e contfnuas e tarnbérn

eïTÌ rrranchas locais que provàvelrnente co:rïespon. -
dern a zoï\as de fraturarnento do rninér:io.

- T1â, toda graclaçã.n ent,re hernati.ta xistosa. c,rrnpa,cta e

hernai;:ì.ia rr:o!.s, i.nùercal.ando- se f reqtlenternen.te êste s

doLs ti.pos cle rnjnór:r-os.

- Não ocorre herna.l;j.1.a. xistr:sa típica repïesen.tável ern

esca.-l.a nr> ci.ta.do per:fi.J..

- Ht¡rnatita pu.l.ve.ru.lerrfa ocorre apenas na. fc):rrna de fai-
xas pequena.ri rJ.en.î;.ro rlas c:arnadas r:u zonafì de hernatj.-

ta. rnole . Não é :representável. eTTr eìf cala.

- As o<rr¡:r ríìnr:ias cle hernatita corrrpacria :rec:Ti.stalizarla

';äo <les,:on.tf¡uas e espa.rsas, ocor:r:endo t.anto na h1,'.

rnat.i.l:a quan.l:n .r.o i.,:abi,rito, indica.ndo scu. carát,.r. .1.,..q

ti.c:u.J.a r.
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Figur a 40 - Tectonisrno ern hernatita cornpacta xistosa .
Duas fa:ixas (de col.oração escura) de herna-
ti.ta pul.verul.enta forrnadas por tectonjsrno e
abrandarnento - Corpo A - Mina Conceição.

- Na zona superficial, sujeita à l.ixiviação há carac-
terísti.cas que cofilprovafiL a formação da hernati.ta
rnoLe a paxtír do itabirito intensarnerlte Lixj.viado"

- As zonas de if;abirito duro não internperi.zado são

raras e rle pequena dirnensão.
- A i.ntrri,s:i.va con.f.orrna-s€ crofrr a estrut;u,ra errr si.n-

cl.inal cì apt:esenta-se tambérn effl urna falha corn
rejeito colnptiovado cuja extensão se desconhece.
Estq. falha f:oj conf.irrnada por fur:os de sondagern
executados ern outros perfis.

No sj.ncli.nal. clcl Cauä parece que o processo de abran
darnento não chegou. a atuar o suficj.ente para abrandar cornpletar.rr€n-
t:e o rn:i.nér:j.o. A pa:r r1.ist:oe zonàs re(:ïistal-j.zadas são rnais cotnuns na
Mina cauê. A recr::i.starizaçäo r:esulta, via de regïa, em. granulaçã<.1

rnaiq grossa, que di.ficuJ.l.a. sobrernaneira o processo de abra¡.darnen-
to.

A dj.stribui,ção apareni:e da hernatita pulverul.eni;a su.-

gere urrì si.ncJ.inal., rnas está l.ocal.izada no lirnbo sudeste de urn gran-
de sj.ncLinal.. A esl.nrtu.ra ern sjnclj.nal. da rnina é produto do cc¡nt:rôl.e
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do abrandarnento e não refLet,e a estrutura geral.

Nas seções 4 e 5 da tr"igura 6 nota-se Que há tôda gr.?.

dação desde hernatita d.ura até hernatita pulverul.enta. Loc:alrnente o

fatqr tectônicr-¡ pode seï responsável pela forrnação de hernatita pulve-

rulenta. Durante o tectonisrrro o rninério rnenos cornpetente fragrnen -

ta-se facilitando a penetração de águas vadosas" A hernatita inicjalrnen

te lixiviada torna-se rnole e dependendo do tempo e atividade dos age4

tes de alteração, atinge o estádio de hernatita pul.verulenta. O sirnples

fraturamente da hernatita nern sernpre é suficiente para perrnitir o

abrandarnento. Da foto da Figura 39 depreende-se que o fraturarnento

é uma condição necessária para o abrandarnento mas não é suf.iciente.

A ausência de outros fatôres irnpede ou retarda o pl:ocesso.

A brechação corn fragrnentação intensiva do rninério é

urn fator irnportante para o início do abrandarnento. A foto da Figura

40 mosl.ra faixas de hematita pulverulenta e rnole desenvolviclas por

te ctonisrno.
O rni.neral. talco não ocorre nas zonas de brechação,ten

do se desenvolvido antes do tectonismQ.

Qrra¡rto ao itabirito, ae seções 0, I, ? e 3 do bloco di.?.

graûra da Fi.gura 6 mostrarn sua diptribuição.
Na Mjna Caué), perfil da Figura 4, só f:oi encontrado

itabrrj.to rnr¡Ie: e itabiri.tc¡ duro ern infcio de alter aiãq, Não floi localiza-

do itabj.rito pulverulento, neste particul¿ç repetindo o (:aso da hernati-

ta pulverul.enta que tarnbérn não está presente. O processo de abrand¿-

rnento foi rnais j,ntensc¡ na Mina Conceição do que na Mj.na Caucì.

B1<_¡cr¡s de itabírito rnole e pulverul.ento consl.j.tuindo urn

talus agora consolidado, forarn descritos por Dorr e Barbosa (1963). Cer

tarnente o itabirito fr¡i depr¡si¡¿do negte ta1us, ainda coeso' Foi abra¡rda-

do rtj.n si.tu.tr (Foto cla Figur a 4l).

O alrrandarnento na zona superficial por prrJcesso se-

c,undário é realrnente efetivr¡. A exposição superfícial. de itabirito rnole

aos agentes dè internperisrno físic.o leva å desagregação rnecänj.ca da

banda quartz<.rsa e desprendimento de placas de hernatita constitu.jndr-¡ o

tipo de rninério denornina.do ttchapinha" (Figur a42)"
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Figura 41 - Bloco de itabirito rnole a pulverulento ern
talus consolidado. O abrandarnento do itabi-
rito ocorreu rrin situtr - lvfina Gonceição.

tr'igura +Z - t"tùirito nnole com desagregação rnecânica
da banda guartzosa e acúmulo de bandas de
hematíta que podem vir a co¡tstltuir o tipo
de minério denorninadottchapinhatr - Piio da
lvlina Çonceição.
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? . ABRANDAMENTO VERSUS AI.]MENTO DE COES.ÃO

(eNnunncIMENTo)

A origern cla hernatita pulvr::ru-J.enta Ltrrn sj.do discutj-
da. por várjos autôres, dent:re os quais, algun'i que vi-srt.ararn ou. 1;ra-

ba!.hararn n() Q¿adrj.lírtero Ferrffero. Ent;re ar hrpóteses aventadas

(-rurnpre l.ernbrar Percival. (1954), Dorr, Guil.d e Barbosa (1952) e

Drrrr r: Bar:bosa (1.963).

Os dados obtidos pelo estudo porrner¡orizado da textu

r'¿r e djsi.:ri.bu.ição do rninéri<¡ indj.carn urn abra¡darnenl;o da hernatita

xistr,¡sa e er.n (rasos rnais raros da hernati.ta corrrpaíjta recr:j.stalizada.

Estudcls de carnpr: confi.rrrrarn os fatiìres citados por

Dc¡rr e Bartrosa (lpf:3) indicando a forrnação do rnjnério brando a paå

tir do rnin6rio du.rc¡.

Ent;re os flatóres de carnpo citados a segrri.r e que corrl"

prova.rrr o abrandarnento do rninério incluirarn-se os vários citados por

Dr-¡r r e Ba.rbpsa (1963). Fatóres a(irescentados nesta pesqul"sa dizern

respeit.<.r å lextu.ra, porosidacle e distrit¡uição <1o rnjnério.
Fat;ôres qll.e cornprovarn a origerrr do rnìnér:ì.o hrando

p,r:r abra.ncla mr:nt;o dc¡ rn:ì-nérì.r,r rlu:rc¡:

I - "Iuni,as at::avessarïì o contacto entre o rninério bran<lo e c¡ rnineri.r.>

duï6. Nãc¡ se o.r:i.ginariarn Çorn f<¡r:rna retil.:îea nestes clois tipos de

rni.né r L.r-r s de c: ar ac te r fsti.cr a s fl-si.c a s tão difle r enl:e s.

Z - Vei.os cle qu.ar t',vo î:orrr erspec:u.l.a.r:ita aLravessafir ind.i-si:inl,:va.rne¡nte

her.nai;j.t.a dtLra, rnc¡le e prrl.verul.rrnl;a. As c:a.rac:t;e:r:fst.cas clo cronl;a<,:.

i;o tLos r¡ej.on9 (1orn os tré's ti.pos d.e rnin.érj.os são idðnti.cas, i.n<li.ca¡

do que de in.fcio todc¡ <¡ rninórj.o er:a duro. O rninË,r: jc¡ brando não da

:^ia r:c-¡ntar:t;r¡s tr:ão r:egr;¿la.res e nflj.dos.

3 - Dent;r:o <la rnassa de hernat,j.ta pu.Lverulent.alnâ,t?núcl.eostt de, herrra-

1.::i.t:a clrr,:ra. qu.e pcJ,a liorrna e di.st,r::i.buição indicarn seïerrr 'rrerrtames-

r-:e:nl.e s ti rla 1¡s6¿t:it a <lur a.

4 - O rninór.i <¡ brart-do p::eserva ju.ntas retilf¡reas que não se f.eriarn

liorrnado errì urn rninéri.c¡ friável.
5 - As def.orrnações apresenl;adas peJ.o rninér:i.o bran.dcl são c[<¡ mesrno

est,:lo claqu.el.as exjbidas pelo rnin6rjo du-ro e itabirrto" Qual.quer e's

liôrçu <leste i ip¡,, superirnpiísto a.o rnjn.6rio bra:rdo levar,ì;r à rupill
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ra ()l)..x u.-rrìa clt'fi>rrnaç;ío pJ,ást:icra d.ì.ferrìnÌ.e daquela ,l.prr,r:;t,n.r.aclû.p('-

Ir.' rniníri.o clu.ro c: o jta.t¡j.r.! to. Havcrj.a t:cri;arnt'nue d:i ír-:rt.-nça d.ri c;.¡rn

pt:tôn cr:i a niisi:<,, s t::i.po s de rninó:r.i<¡ s.

fr - Blo<'os cle itabir:i.to rnol.t: a puJ.vcr.rul.ento (i neff).atit.a pu.trv<,rru.l,en.ta{,on.:i

f;ihrínd<¡ u,rn I'talusrt t:orl¡ì()]ida.d<r. O abr:an.r-tarne¡nl:o do itabir,i 1:o o(r()ir-

rtlu. ?iin sit:ur!. Vt:r frttr¡ da F:i gur a 47..

'/ - Faix.rs de hernat.i-ta rnclle ef ou pul.verulent:;l ti.:J:¡rra<lars po.r i,ec:to.n:i s -
rno e ¿brandarnent;<.¡ da hernat:i,ta dura. Ver f<¡t.<,r da Figur a 4O.

B - Bl.t¡cos pequenos c1e hernai;i.ta clur:a, corn florTrra rna.is cr()rrrl¿rn <le

qu.aclrados ou Losa.n.gc)s, encc¡ntrados envol.viclos errr. herna.i.it;r rnol.t¡
()u pü1veruJen.Ùa. Fi.r:rrnararl-r-se pelo abrandamerìl.o de hernatjta clu-
rây f.ratr¿rada" Os blocos são I:errranescent:es da llt'rna.!i.ta. r1u.ra, {r a.g.

rnentada.

9 - O lato da. oxidação rlt: rni:nér.io ¿rurnentar em direçãt:r,ì superfí.c.ie
(Fi gur a 44)" fial.a .mai.s de u:n pr()(:esso de abran.cla.rnenl.(), qu.e é <.,,rrn

pa.l;íwc,.l. c.r)ïrl a. r>x:idação de c:i.rna para t¡ai.xr¡.

l0- O rnin6ri.tt clu.ro, con.stj,fruí:lo de hernatíta xistosa e./ou. hernat;:.ia r:orrr

pac:ta rec: ri.sta.l,:izada. não apresentou textu::a rnisf;a fo:rrnacla po.r c i.-
rnr.:nl;a.ção cle hematjt;a prrJ,veru.lenta, neTr. vestígr.trs outros qu-ail;qrier,
que (:()rnpr()vassern endur:er;irnenl:o d.c¡ rnint{:rj.o tr,ra-nrlo" Cornr: pocle

ser v'í.s'i:{r.n;t.s Irtüos rla.s Fr.gu.ras 30 e 31, o encJ.u!:(ìt:.iznr:ni;r-r r{¿¡ ryr:i.n.ilr::tr

niju s,, d¿lr:.¿t, a.p(rn.as p()ï rurìa c;!.rnentaçäo ou rtrerjun,larrrcnür¡r¡cla.s hor: -
das dr:¡s ¡rr'i.-sl;¡lj.s. Serj-a Jl.eclessårj.o urn vercladei-ro pr:een-t:hirnr"n.l;c¡ r|;s
eìspaços vaztr-rs, qu(ì ern algu.rnas arnclsl:ra.s equ:'iva.!.eria a u.rtr tt,rçor rI¿

ä.rea tr-¡t,a.! d,r. seção p<,rl.i.<Ja. esi,ud.;Lct¿r.

J. l.- Ocro::ré'n.c::ï¿¡. clt: tJ.rna Íaixa. cle hcrrnat:ta rnole junto a() ûon..i.a(rt;o d.a. F<¡r-
rn.r.çã,:, Fcrrflle.r:1. corn as 6)n.ca-i.xarìùes nas se,çõers 0, l. t' Z da r..i g'Lfta.

6" As seç,ões 3, 4 e 5 cu-jo conl-.acLo é incl.in¿rdc, y.rã.r pr:rssi.'bi..l.it:a.r:'alna

f():rrnação clesta Jia:ì.x¿ de rnjn6ri.o brando"
lZ- 

^ 
pe:rfe:'ic;t. gradação tlue exiritt('en.tre a he.maùit;r clu.::a., r¡r,rle e pu.Iv(ì

rul.t nta n;rs seç,ies 4 e 5 d.r rnesr.na. F!.gura.
l3-'A graclaçãu .le her-nat:i.ta cli;r¿ ¿r hern¿tita rnr,¡J-e nås seções 0 e l.
14.- A herna.tr:iira pu]-veru.lenta.6 o tipr-r de rn:i.nér:io qu-e apreseni;1. m.en()r'

t:etl'r de si.tic, ¿., e:rn r:eIa.çã.o aos r>u.crr.¡s ti.pos. A forrna.ção cla henr¿.tL

ta ptrlverr¿i.ent:a rJeve Ler pa.rti.do cle urn ti.po de rnjnérir¡ corn t¡.e:i.x¿;

te r¡ r cl e qtlar tz u.
15"' Ê nc¡lá.vel. ql:¿e r) at¡ranrl.a.rnento or.orïeu. preferencia.J.rnc:nle rlt-' c: i.rnrìpa

ra l¡ai-xql e no l()n¿;acrtr:() cl¿r Fr¡rrrì.a.çã.,:, Fr::rr:lf.(:ra c'()rn a.s enca.r.x-â,jrtcs.
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Resrrrnindo, a vial¡i.[id;ld¡:: do abrandarneiìt.o (la ht:rn.a r.i -
ta xist<.¡sa e hernatita corrrpacta recr.i.stal.iz,ada fic¿r na clepenclênci:r .ltr
fator fisiográfíco, estrutural (porosid.acle, >:istosidade, fratur-¿s) r: tltr
fator rnineralógico (talco e quartzo). O talco é rnaj.s irnporl;ante qu.t-r ()

quartzo.

Vários autôres têrn suge:rido ;r forûIaÇão do rniníri<¡rlu
ro a partir do rninério pulverulento. Em zonas de profundidacle rn.id1a
a profundas, os fatos contradizerrr a id6ia.

Por outro lado, na zctna superficial até urn lirrtitt: clc

algurnas dezenas de rnetros, ocorre efetivarnente <-'ndurecirrrento (ari -
rnento cle coesão) do rninério rnole e bra¡rdo. O esLudo de arnostr¿rs cr'¡r

seções polidas indicou ser produto de cirnentação p.tr processos soctrlïì

dários associados à laterizaçã,o e forrnação c1e c¿Lnga. Êste processo,
no entanto, é efetivo apenas na zona superficial, onde a textur:a clt¡ rn.i-
nério é rnac ro s cópica er rni cro s c<ìpic arnente de cinr.entaç ão. Ncnhurn¿.r

arnostra de rninério duro clc profun<Ií<l¿rcle rnéclia ou gïande aprcst:ntou
esta textura"

Acresce aincla observ¿r.r que ¿r hernatita pulverulenta
Localizada abaixo da canga difjculta ou irrrpede o endurecirnento sllp(,r-
ficiat do rninério. Sua alta permeabÍlidarle e porosidade faci.lita.r¡r por
dernais o f.l.uxo cle águas vaclosas dif:icult¿rn<lo a precipitação ¡lç¡s firirJ's
e hidrcixidos clcr ferro carrea.dos pel.ers soluções.

I ". OXIDAçAO DO Mn'rÉRrO

A relação t:x:i ste¡rtr.r enü:re F.3l " tr..2't tcrrr t¡irlo t,s{;i¡-
dada ern rocha.s ç rninórior+ rl.e Lerro corn. objet.ivr-¡s os rrr¿.is clivcrr!ii.n.;.Fi,

ta rela.çã'o d,.iz rr-rspç¡'¡¿o ao gr¿u cler oxj.cl¿ùção clo rninério \)u.rochiro

Nc¡ caso esprrci"Ji.i (:o clr¡ rn.iné:rio d.e ferro a c,.xitl;rçãr¡,r,'.

sulta cla difu.são de átornr¡s <Jc ox:igôn.:io nos espaços do retí<:u.tti r:ris-
talino da rnagneT.i.t;r. O L:oJlt,actcl dos íl.tornos ferrosos corn <> oxigrin.i.<,

prornove a oxj.daç.ão a átornos fõrr:i(:os.
O estuclo cla reJ.;rção I.e3"F ¡I."24' é i.rnportante pc:Iu t';,r.

to de relacion.a.r-sc indirel:arnc:nl.e :lo ¿rbra¡rclamento do rnil'rório di, fl'r
'f O.

Ern se Plop,:rnilc¡ ¿r esludar as rclações en.trc a <-¡xitl.r -
ção drl rn:inório e o abrander.m.ento, florarr¡. c.l.aboradas anál:¡.ses <1.,

I''e2Oa cr Ft:O ncls vários tipos cle nr,in6rios cla Forrnação FerrfÍt:.r¿r., \,,Í
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::i.fi.r:an-do-s(: â. dept,rrrlênri:a drisl;es tíxiclos c;orn a profund:i dacle ¿e oco¡,
rônr: ia.

Grrrre r (1.926), *stud.ando ;.rr-, rer.ações enr,ïeÌ rnagnetr;i.ta
e hernati.la. observou: '¡o gra.u de oxid.ação va-ria cle grão para grão. o
tamanho rlo gr:ão infl.ui no grau e veloc:idade de oxidação. Menor o grão,
maj.or a ox:i daçãol' "Par:e(:e qu.e a rnagnetita rle orj.gern sed.:i.rnentar 6
mais susceptf.vel å, o.xi.dação do que aquelas de ,,*gr:egação rnagrnática
e metarnorliisrno de conl;acl;otr. ',.""o..pârâ exp.l i(:at a oxidação em
fu3çãr: da dLrnensär.¡ <los grãos, observarafir que t;ern inf.l.uência a difu-
são de s.-íJ.:i,l,rs em sóIidos ern conexão co,n o cresci.mento d.e grãos tre-
lativamenl;e g:randes âs expensas de menores. Met.¿rJ.ografistas conclui
raTrl" que dift.rsã. de urn grão para outro é maís rápìda. qu.anto rylenor
fôr a dj.mensãc¡ dos grãosrr. "É estabelecido corno lato que pràti.carnen
te tôdas a6 rnagnetitas, sern distj.nção de origern, térn rnicroscòpica -
rnenf;e hernati.ta visf.vel.r I

No rninério de f.erro de Itabira, a rnagnetj.ta ocorre
díspersa n.a f.o:rrna cle cristais euhéd:ricos ern quase todos os tipos de
rnjnérj.os. Em oc,:or:::é-nc;ia.s loc;aís e ra.ras fc¡rrna vej.os de espessura\ä
riáve-i-, c ç¡r tand.o o rninó r i.o son co :r da¡rte ou dí s cor d a¡rternente.

su-a díst;rì.brrição na fr:rrna de cristaj.s euhéd'ricos dis-
pel:sos ac'ha.-se n-a Fi.gu.ra.4, que representa um perfi-I da Mina cau.ê.

Esl;a. di.str;r:íbuição J.o:i verificada pela rtescr:j.ção de rej;
f;ernu¡rhos de f:uros de sondagern. pelo perfil, a rnagnetita pa::ece ocor
rer de prefer:ônc:ia na zon.a. de hernati.ta, a um.a certa distâncja do con
Lactct i.nferio:r: cla. Formaçár;' Ilerrí-fera coïrr as ::ochas encaixantes. No
enta',l-o, a super:filcj.e de exposição dos testernunhos é pequena"A. rnag
netita rleve: c)coir.rer ern zonas rnaj.s c.ontf-nuas e hornogôneas, até rnes
rno nos ou.tr:os l.i.pos de rnjnérios ern qu.: à primei.ra vista não forarn
veri.fj.cadas- As anál:ises cle FeO corroborarïì. esta observaçãc-,.São re
J.ati.varne,nt:e r,ara.s ;ìs ,a¡rál.i.ses de m:i.néri.o que não contenharn r.eo.

Segun.do foi. v'e'ifi.cado no estudo da textura do rnin6 -
ri<r, (F-ì.gur,l Z5) a transforrnação cJe rnagnetita ern hernati.ta se dá ao
J.ongo dos pl.anos <le octaeclro ( ttt) . Este processo de rnartítização
é general.j.zado e ocrorre cornurnente. Gruner (t 926) e Kallj.okosk(1965)
citarn casos de rna::ti.tiza.çã.o ern di.::eções diferentes dos planos ( t t Ð
de octaedros. Quando os c::istai.s de rnagnet;:i.ta são de di.rnensões aci-
rna de al.gu.ns rni.l..#netros, r:estarn n.úcleos remanescente" a" ,rugrf
ti,l;;r nãcr rv.ta.rt..i.t.t.z;trl<ls (Figu-ra. 2'5). Neste porm.enor f,:ri confi.rrnarl.a a
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assertiva de Gruner (t926), de que o grâì-l de oxJ.dação depencle ern pa_r:

te do tarnanho do grão.
Lupp QgSZ¡, estudando rna-gnetita de Mineville, N. Y.,

concluiu que a razão de oxidação é função da "superffcie específican

da rnagnetita e o grau de perfeição do retícul.o cristalino. Levando ern

conta na rnedida do possíveI êstes diversos fatôreB que influern na ra-
zã,o de oxidação, o tipo de rnj.nério e a profuncl.clade ern que ocorrem
for arn o s tópico s enf atiz ado s ne s te c apítulo.

Segundo TwenhofeL (1927), a rnartita pode forrnar-se
por oxidação lenta ern ternperatura arnbiente e tarnbérn sob condições

terrnais. Êste rnesrno colnportarnento da rnagnetita foi confirrnadopor

Geijer (193I), que verificou a forrnaçãct de rnartita à ternperatura arn

biente.
Como jâ toi discutido, o talco tarnbérn substitui a

rnagnetita e pïeenche cavidades octaédricas deixadas pela lixiviação
da mesma. Esta ação do talco jnfl.ui no fator de oxidação do rni.nério.

Corno será visto adiante, êstes são os fatôres responsáveis pela oxi-
dação do rninério, i. e. , variação da relação Fe ,Ot/teO, denornina -
da "ta"zão de oxidação".

, As Tabel.as 3, 9, 10, 11, L2, 13, 15 e 16 contêrn os

val.ores <le Fe ZO3 o FeO para as an.álises de cada tipo de rnjnério.
Corn<¡ se pode notar na Tabela 11, conte4<Io análises

de hematita pul.ve:rulenta, nãr¡ foi dosado o teor de FeO, irnpossibili-
tando o cáIcuI<¡ da razão de oxidação. Por êste rnotivo, foi necessário

anexar rnais cinco análises especiais que constitufrarn a Tabel.a 3.Nes

tas análises foi. dosado o t,eor <le FeO, estando as arnostras col.etadas,

l.ocalizadas a pequena profundi.dade, rnotivo pelo qual, o teor de fósfo-

ro é bastante al.to. Êste al.to teor é devido à proxirnidade da canga que

capei4 esta zona da hernatita pulverul.enta. Dadas estas caracrterLsti -
cas e esper.,:i.al.rnente o.alto t;eor de fósforo, estas análises não for:arn

incluí.das na TabeIa 11, que contérn anál'ises de hernatita pulverulenta'

Corn base nos valores da razão de oxidação (ferO3/

/f eO) foi el.aborada a Tabela 4, que contérn a rnédía ari.trn6tica das

razões de oxidação dos vários tipos de rninérios.
Muito embora a razão de oxidação do itabirito pul.veru.

lento tenha sido rnaior do que aquela calculada para a canga porosa e

rnaciça, na verdade esta úl.t,irna tern urna tazáo rnaior por fôrça das

ci¡rco arnostras que deram teor nulo de f'eO. Desde que o teo:r c1e I'eO
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NP da. arnostra
Fe

P

si.o2

AI.zO3

Perda a.o fiig<r

. Fuzo3

FeO

Ferorri FeO

Profu¡didade (rn)

Tipos de rni.n6ri.os

C;r.nga. pclÍ:osa.
(: ¡n.;ì.(:;ç.:.ì

I'l:abi ri'kr
puJ.v'erul.entr"r

Hernatita
pulverulenta.
Herna.ûita xi.s r!:o s a.

Hernat1 !a, c' ornpac:ta
recrístal.iz.ada
ftab:irit;o duro

- (,9

C,,t

]U*-ít.
(,3, g

0, 07

i,5
l.r 2

2,,9

gl,3

0,8
I 14, l-

I, 8-2, O

T{EMAT]-T A PU LVERU LENTA

Co Co C,i

D-6t D-62 n-bi
62,6 64, r ,4,6
o, 05 o,04 o, 05

6,4 5,1 4,0

0,8 0,7 0, B

1,9 L,4 l,É,
gg, 5 gr,6 gz,4

l,l I,0 0,9
B1,"ì 9r,6 102,6

1.,0-I, 2 1,2-r,4 r,4-L,6

(lo

D-(t4
64,6
0, 05

3,3

0,9

7ro
gz,4

lr l
84, o

1,6-1,I

Tabel.a 3

RAZÃo DE oxrDAçÃo eARA os vÃRros rrPos DE

uédi.a das razões Núrnero de ana
de oxi.dação:
Feror/Feo

Iises corrr
I.eO ,. 0r 0

MINER]OS

Núrnero <le
análise s

IO

5

3

I
z5

104, 6

Il8, I

94,7

87, B

64, B

62,4

Tabela 4

34

J'ol. nul.o não {o:i- pr:ssível c.a,l-c:ul.a.r a razã<> <le oxidação (f'e rOa/feO),
n:ra6 sabe-se qu.e ela 6 alta. e que, caso fôsse cal.cu.ladae aïrnenl:ariâ
desrne'surarla-rnente a rnéd.ia da ca.:nga porosa e rnaci.ça.

O ¿t;ab:irito clur:o apresenta quatro anáIises errì. u.lrr

tot:aJ. de v:i.nl.c r: c,.iJr.co corn tec¡r nul.o cle FeO. Nas rlescrições cle teste-
nru-nhos r,.ä,> fo.ra.rn encontrados cr:i stai.s rnacrïoscópicos de rn¿gn.et.i.ta.

Ês[.ç <.1 rnol.ivrr pe,!.o qual., ernt¡ora. sende urn rnj.n6:rio corn tazãct rle ox.:ì.-
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dação tão ba:i,xa, apresenta 4 anâLíses corn teor nulo de FeO" Concluill.

-se que a rnagnetita deve ocorrer corn frequência rnenor no itabirito,
rrl.as quando ocorre apresenta-se pràticarnente intacta, sern oxidação,

dando wrna razão de qxidação baixa.

É curioso notar que a hernatita compacta, descrita e

considerada corno recristalízad.a, apresentou uTna ta"zão de oxidação

baixa e sern nenhurn teor nulo para o FeO.

Corn base na Tabela 4, tornou"se subjetivarnente a ra-

zã,o d.e oxidação entre a hernatita xistosa e a hematita pulverulenta co-

rno o l.imite ou passageñr do minério não oxidado ao oxidado. Atribuiu-
..se clesta forrna a êst:e lirnite, a tazáo de oxidação 90. Arnostras corn

razão de oxidação acirna de 90 forarn consideradas corno minério o¡i-
dado e abaixo dêste valor corno rninério não oxidado.

Çal.culando-se a porcentagern de arnostras oxidadas e

não oxidadas, segundo o critério adotado, obteve-se Pâra os vários ti
pos de rni.nérj.o os seguintes valores:

poRcENTAGEM DE AMoSTRAS DE MrNÉRro oxrDADo E NÃo oxr-
DADO

TIPOS DE MN\ÉRIOS

Canga porc)sa e rnaciça

Itatri:r it;<,¡ p uJ.v e rul.ento

Hernati.ta pulve rulenta
Hernatita xistosa
Hernatita cornpacta

Itabirito duro

I - Núrnero de arnostras não oxÍdadas (Razão de oxidação lnenor de 90)

2 - Núrnero de arnostras não oxidadas (Porcentagern)

3 - Núrnero de arnostras oxidadas (Razão de oxidação rnaior de 90)

4 - Núrnero de arnostras oxidadas (Porcentagern).

Tabela 5

Este quadro foi elaborado pelo fato da rz;z?r oxidação

Para cada tipo de rninério da Tabela 4 ac]nat-se di¡torcida por valores

al.tos e baixos que al.terarn a rnédia.

Não serão feitas observações sôbre a hematita pulverg

lenta e a hernatj.ta xistosa pelo fato de apresentarern urn número rnuito

4

35

60

60

77

zz

?8

3

lz
6

3

z
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7

2

65

40

40

33

78
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t
2Z

4

2

I

6

l8
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pequeno de análises para fundarnentar conclusões:
Os fatos relevantes dêste quadro são:

- Cêrca de 25 por cento das arnostras de hernatita corn

. pacta e de itabirito duro apresentarn, prirnàriarnen -
te, baixo teor de FeO, relacionado à ausência de rna

gnetita ou rnuda¡rças de oxiclação-redução durante o

metarnorfisrno, provàvelrne.irte devido a variações na

prossão de oxigênio ou à presença de rnatéria orgâni
ca'

- A canga apresenta uñra porcentagem alta de arnostras

: não oxidadas (65T0). Deve-se exp.l.ícar êste alto valor
pelo fato da canga englobar blocos de hernatíta xisto-

; :""î :iï:iï':,ï.'i'""; :'.ï,1î j;;J' -

baixa, dada a pequena oxidação. O gráfico da Figura
43 confirm.a esta observação.

- O itabirito pulverulento apresenta 40 por cento de

al+ostras não oxidadas. [rlota-se que mesrno o rniné-
rio btando apresenta amostras não oxidadas, ern urna

percerrtagern ir¡explicàvelmente alta.
. Porc€nfogom cm Fc0

coitvEilcôts

Cimanfo poroto
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-vorcentagern cte ¡ e(J emFlgu.ra 4rJ - arnostras de canga
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O Íai;o cle encontrar*se hc.rnai'i;a ern zonas cle ox:.dação

int:ensa, corrr cerla por:centageTrr de FeO, .lã,r rleve corlsill.ui.r srtrprésa
desde qu.e a arnos.t.ta nãc, apreser¡.te caraci:t '::i's!i.ca.s de riecomposição.

É norrnal. urn pequen.o t:eor de FeO ern aTrr(rst ras cle hernati.ta lresca .

Ach¿rn-se repr,rd.u.zi.das na T'a}¡eLa (r, análises de he-

rnatita citadas por Derr et: al. , (1962¡, oncle a.Jgu.rnas arnostr:as apre -
sent:arn f'eO ern ceri;a p,:rcentagern"

.n,NÅT,TSnS DE HEMAT]TA

FerO.
FeO

.MnrO.
MnO

Mgo
AI}OT
Tioz
sio2
Hro l"

Total.

D

I - Cristais de hernat.ita, ern hiperstênio-augita andesi.to decornposto,
Bernece,, BêJrzsony Mts, Tchecr:slováquia (P.pp, l9L7).4na1.. J'.Silrtl-.

2 - Hernatita, r.rankl.in, New Jersey (Pal.ache, 1935).Anal. L.H.Bauer.
3 - Cri.st;aj.s tabrrlares r.le hernatii;a., Rietana" Etna, Sicíi.ra(MontaJ.to, 1940).

4 - l:Iernatit:a(hi.clrc>hernati.t.a), dentro de nóclul.os lirnonític:os, .lngJ.ehope,
S, W. Divi.sion, \{estern A.u.st;ráU.a. (Sin.. pscrn, 1.93?).

99, 52

0,10

99, 6Z
rj,3l

98" t4
1.,29

a, 54

0,.,'

r oolrç

98, o0

': 'n

0,02

o" :n
0, 2,4

99,99
5"31

I, Zrè

0, 41

1." 73

I00" 45

4" 48

Tabetr.a. 6

Resurni.n<ìo, pode-se d.izer qu.e o pro(jesso de ox:ídação

é rnujtrr l.eni;o, j.ni.cia.ndo-se anl;es e prossegtl:indo ,Cepoi.s do abrandarneL

to dc¡ rni,nério. Ao frrn dc¡ abra.n.da.rnento há ainda rninéri.c¡ nã<'¡ oxrdacltr e

ern po:rcen{:agern ;rel.alivarnente alta.
A canga apr:esent;a ox:idação no cirnentc, e bl.ocos de rni

nério rn<¡Ie e ba.ix.a c>.x.i.da.ção nos b.l oc'os rl.e hernal:Jta xi.stosa e con:rpac-

t'a clur a"

A t'r:xidaçã<¡ do rnj.nérjc¡ de ferro de ttabÍra. é urn pll()cr',i



so ativo, especiaLrrlente sö'bre a. pequena porcentagern
tituída de rnagneti.ta. Associada ao abrandarnento é de

tância econôrnica na fr¡rrnação das zonas dr: rni.nér:io e
xirno à su.perfície.
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d.e rninério cons

gra.nde irnpor: -
de canga, pró-

CONVENçÕES
Ponl-os que represenl.om oncílises

de t1.obirito duro
Pontos que represenf om ondlises

de hemofifo compocfo

a

I

I
I

I
"l
l.
I
I

r

\
\
\

a\
\

o
ri

tî,
o

N
o," 

r5o

o
rq
(.I

oio roo

UJ

o

or(
N

Í50

200

\\r.r.._ oo

t -*a-------_-

a =-aÞ

150 200 250
. PROFUNDIDAOE (m)

Figura 44 - Relaçiro da razäo d.e r>xidação corn a profundidade

A :razão de oxiclação va.ria cotrl a profrrndidade do rni

nério. Na Figrrra 44 fixou-se apenas dois tipos de rninérios não oxi<l-a

dos que devern pr:eoervar ainrla a pr:rrcen.tagerrl original de FeO e

FerOr. Tornou-se o itabirito rluro e herrratita cornpacta.

Ernbora o núrnero de ptrntos J-ançados seja pequ.eno pa

ra traçar a cu.rva corn r¡rais precisão, nota-se que, a pouco rnai.s de

50 m de prolundidacle, a fl.exão é rna:is acentuada.Nas jazidas ern ge-

0
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raI até esta profuncljclade a oxi.daçã<> faz-se sentir pela penetração do

ar e âguas su.perlicjais. Naturaknente esta profundidade é bastante vl
riável ern função de fatôres outros tais com.o estrutura, topografia, ti
pos de rnjnérios etc.

A d.ispersão dos pontos no gráfico indica que a oxj.da -
.2

ção do rninéri.o cresce coûl a aproxirnação da superffcie. Deede a pro-

fundidade de 100 rrÌ para cirna a raz"ão de oxi<l¿ção cresce ràpidamente.

Ernbora fi).acroscòpicamente não ee note variação nas

caracterfsticas físicas do rninério, a oxidação ì:já se iniciou, agindo

de cima para baixo. Êste processo de oXidação favorece, ern têrmos

gerais, a hipótese do abrandarnento do minério Por proceasoÉr s€cürr-

dár io s.

Acharn-se resurnidas ern oito ftens tôdas as observa-

ções feitas concernentes à oxidação do rninério, Desde que a interpre-
tação baseia-se ern lirnites nurnéricos fixados eubjetivarnente, tornou-
,-se rnister resurní-l.as para facilitar o entendirnento pelo rnenos das

várias fases desenvolvidas na pesquisa. Êste reBuñro acha-se sob o tf
tulo: ox.tDAÇAo - sEouÉNcrA DA PESQUTSA.

9 - RBLAçöES ENTRE Os vÁnro*:TrPos DE urNÉmos

O acêrvo de dadsp coletadoe no Distrito de Itabira per

mite poucas obseryações sôbfe ¿e relações dos vários tipos de rniné-

rioç no que concerne à srt& Bênese.
Sendo a hernatita e o itablrito 89 rochas rnais represen

tativas da Forrnação Ferrífera, irnporta analisar suas variações locaj.s

e con.tactos.

No perfil. da Figura 4 d.a Mina e auê, há, no plano geral,

urna faixa ou. carnada de hernati.ta de espessura média de 200 rn e outra

de itabirito com espessu.ra rnédia de 150 rn. A Este, a carnada de herna

tita torna-.se rnaj.s del.gada e o itabirito tprna.se rnais espêsso. Dentro

da carnada de hernatita ocorrern pequenas lerrtes de itabirito. O rnesrno

ocorre corn o itabirito qire contérn lentes pouco rnaiores de hernatita.

No grande sinclinal do Distrito há urna camada espôssa

de it:abirito contendo, especiaknente no narlz das dobras, lentes ou. ca-

rnadas de hernatita. Estas lentes ou caff;ladas devem cornportar-Pe à

semelhança daquel.a descrita no perffl do Cauê (figura 4).
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oxrDAçÄo - SEQUENCIA DA PESQUTSA

z)

3)

4)

I ) Análise s

F.azão de oxidação

Valores obtidos para
razão de oxidação

Calculada a rnédia
aritrnética da ra-
zã,o de oxidação de
cada tipo de rniné-
rio

Foi fixada a razã.o
de oxidação 90 co-
mo lirnite de qxida
ção. (Entre hernatl
ta xistosa e hernJ-
tita pul.verulenta)

F*azão de oxidaçã,-r
acirna de 90 - rni-
nári.o oxi.dado. Abai
xc¡ <le 90 - m.inéri.ö
nãc¡ ox:i.d¿l.lo.

Relação entre oxi-
dação e profundida
deftornadas apenfi
aç anál.ises de i.ta -
birito duro e herna
f;ita cornpacta

Fe^o^ F'eo Tabelas: 3,9,10,^"\2-3 *i"". lI, 12, 13, 15e 16

\ {^ \Presença de rnag-Fe^o^ /geo'-Z-3t'-- netita

Tabelas: 3, 9, 10,
Lr, rz,13, 15 e 1640 - 400

5)

6)

7)

B)

Tabela: 4

Tabel.a: 5

îiglur a: 44

:INTERPRETAçAO

O contacto entre a hernatita e o itabirito é, ern geral,

gradacional. Por vêzes é abrupto e, especialrnente, quando se trata

de contacto de hernatita cornpacta recristalizada com itabirito. A Fi

gura 45 ilustra u.rna carnada de itabirito rnole ern contacto abrupto

corn hernati.ta cornpacta recristalizada corno capa e lapa. Nota-se

que a face fotograf.ada cla hernatíta 6 urna {ratura.



76

Frgrrr a 45 .' Far.x¿r rlc, r1.¿il.,irifo nrole {)n', hetuat.it¡r compa_c
1a c,uii.{) (.,ìt)¿r- c J.apa, ì3¿tnc:,r I154 - Min;,i
C;ìtr'",

Figur a 46 ^ Contacto de hernatita cornpacta recristali-
zada, fraturada, aci.rna e itabirito rnole
abai.xo. Banco IL54 - Mina Cauê.
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l.r.J 5:r i:ù r.1l'l.l- r, o-tì'!a('to t.l-ì_etì() s al.) r uptù de lìe
" - ì .;l r: ,'.trt.;... ;r .:'i.1.:j.J1..'. ..,,1.{j<i a.!:.:.lrIA. e.!C.ì!)if:lO f¡rC¡Le: :l.l¡ai.X.<:.

A;t: ,,r.t',,r,a. l,,raffr J'e:Ías c()...s:irlera,çües sôb¡.e o c()nta.c
to J.a.t,e::.r1.. O pr,:iJonga,nln¡(r j,:lngi.Lu.clj.naJ_ {t ,j-in.1 (:: ¿lrr.!.acl ¿r cle ir.a.birj.to
pode Se..r intercepi:aclc¡ t¡rit.s<.:a..rrLente, pâsSilllr:. .,_ irr:irratitzr corrrp ac.ta,
porrco xi.s1!oira.. Er¡!e e'xen:rpl..r 6 retrat:rrlo n.a ¡-.:.qil.:r.r 4'2.

A c[:ì ¡ir'rrbriìção rja. hem.i.tii¡. ¡:cr. '.],;,r(.ta recristalizaila
sern frat:lrr.rs e f rar;üra.(1 .ì , il,a.bi-r;.:¡i rrr<llr: e i.n,.:r.-. 1;.iv¿r. .rjtera,da acha-
-se repr.'esr:nia.cl.r, n¿t. t'<¡.i..<¡ tia Figu.r a 4g. O pcc¡ur:n,o núrnercl clc ocorrên
ci as cle hc,m.;¡.t: ii:¿ t rrrnpa.c:ta. rec:ri.s,i al:rzada nãO per,r.. i;_:,.u v.cri f .Lcar sua
re] a.çãr: c'ir'. .ì. p:r.,x.:irrr:i<larle cla..ni.rr.rsjv¿r.. É ur^ fa.:,,,r¡servar que a
zorla de hernati.ta rec'risûaj.izada junto cl¿r int.r:usiv¿r ,:ì.r _.i.ngue-se da ou
t.ra f'aixa rna.js a.f'¿sta.cla pe,la. ause'ncia cle Í,ratrrras. Corrro sc.: nota na
fntograf ia, a. zona de c.ntacro en.:¡:e estas cluas fai.xa.s é nírtida.

IO -' DISTRIBU]çÃO DO FóS¡.ONO EM PROT"UNDIDADE

O ,-orrrpctr,l'a.lneili,,¡ do elernenro lósíorr¡ na super.fície
depentle das conclições ge,rquíi.nicas e dos teores prirnár:ios apresenla
d()s pel.as rtrchas altera.clas n.o i.er-npo geológico.

'[¡:j.c'.r:t:-.- se cì esftclL¡ cle ar::.ostras proLunrlas coïTì" ,: ch-
jetivr-r t1e' cle:.er rlr:i.l¡a.r:, pri.rr:.eirarrLe¡-!e, r¡ .Le9r .rné{.i<t, r¡}rack_g.roLrrrdr¡

da roc,ha encr aix.;mf.e"

O x.i.sir) eJlcai.x.¿ìnl.t:, perl.ence¡te à Sór;.e Ili' da.s Ve *
thas (ver: perfil- c1a. Fi.gu ra 4), cr>L<,¡c¿,d.t¡ ten.{;¿rt:Lvarnente na F..¡rrnação
Nova Lirna, a.c'h,r.-.se em gera), (:ollr{) J.apa da. Fr:rrrrraÇã.; Ferr:íf.e1a. 1."_
i:r r)r'or! t ¡l¡ \¿f i-n.,r (_1 ,'luri. I.Ii a.i, (.,..',rnc i,í. toi r¡lrse::v.¿rclo a.nte:ri.orrnenle,
t.r-rr.r h:å.',r-, <.:tii.r.l.l...¡grí.1:.,1..''.', {1-ùt e i,rvt.",r: .; l'.i.-I..,.1.o C.r¡aç.:t., <:o.l.o<.a.r1o cluv:irl.,sa._
rnt'ni.e -rr.,ì. f*,r rt'":.,,r.(,ãc., B ,ri:a.i:¡.1. (V.er:r (ìc,1u¡:a. Esl::r: ,r i:i ¡1 r irfÌ.c ,,r )"

sepa:r ¿rnclrr'r.s :ì.1:n.rsÌ.;ï a.s fl esca.B, semi-a.l.teracla,s e al.
1,cr;t,cj.,ltr" J'.tr a.rrr leil:.t.s ,J.eic, rnri.rr,ìÇí r: rr p:ìra o xjs,.o N()v,r f,ima e ,., f.li_
l.ü .8,'i.ìr af ,¡..1 " A 1..r.;r¿ì. t:i.c {ì¡Ì|,; ( (:rïì_ ;ì.!rI.!:)S:r-¿s J.res;c..rS cleSi._r,S .{(]_a.S fclrrn;t
çí!cs ¡iì.' ¡-lerl.rr:l:iu.na..;,:;r ;:,rirnc.,r.,¡-, <Je, ¿¡.ji.isels. Assì.r-n tar.¡,.bðm c,cr..n .l,,
;l.rlì()Sîr,i.¡ Se:ln. l.-.ì._'¡.q,:¡.,r.da.s t: .r.'.,;e:r:rii.r.l r1i.:e d.i.fir:.!rrrr:nte sãO irleni:ifica.-
das c()rÌr() peìrienccn<lr¡ rl. it.rn¿_ 31i r_r.g,,.ï.-r. fu,,rrn.l.çã.t:. Só I,t: possívej :rc-[en_
r.ì Jicar e.t-r áre;.rs rle ser¡,.;.i-,.1cìa es:r.1.;r.gr'â.ticrl. trerr-,- d.eierrlj.n¿it¿:".

f, r¡:toïessa.i:r.ie J-.(-,¡:rr.r qtt.e:1,:.rc, lrii cnc().rìt: ra,:lo cc;¡t.l;actt¡
rl.: rett,¡ ¡1e lt.! .Ì.() oli. xìsic lresc,:; c-.11:rtÌ a F<tr..,rt.,r.ç?ío Ferr i'l,era" Há. se.nr.-
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Fi.gur a ,*'"t - C,:¡nta.cto longitudinal. brusco de
I.e e hernatj.ta cornpacta xi.stosa
ct>nl.actr,¡ - Mína Concei.ção"

itabirito rno-
- Fratura. no

.
-'l

.,\

Figura 48 - Distribuição de alguns tipos rle rninérios pró
xirno à intrusiva It. nr: itabirifo rnole;
Hc. r: Hernatita cornpacta recristalizada:,
Hc, r, f: Hernatita cornpacta xecristal.izada,

fra.furada;
U: lnt:nrsiva rnet.arnc,,rf.i.s ad a"
Banc,:r I 154 - Mina. Cauê"

7'i

.¡
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pre no contacto urna zona aiterada de espessura variável.

Nas tabelas forarn incl.uídas análises cle Fe, SiOz ,

A1zo3, P.Fogo, e Feroy pois. ern outros capítu1os serão feitas con-
siderações sôbre ôstes óxidos e elementos. ljrrr urn totar d.e r9 a¡ráIises
forarn obtidos os resurtados da Tabera 7. segue-se a Tabera B corn 19
anál.ises do filito Batatal.

o teor rnédio do xisto Nova Lii-',ra fresco apresenta-se
constante. Esta constância não foi verificada em análises encontradas
ern autôres russos e americanos. A rnédiatrbackground.rr do teor de fós
foro no xisto Nova Lirna foi fizada ern 0, 04 por cento.

Dorr e Barbosa (I963) fazern desc:ri.ção da cornposição
rnineralógica do xisto Nova Lirna errr aïnostras co].etacì.as ern testernu. -
nhos de sondagern. os tipos descritos são: rnuscovita quartzo xisto;bio.
tita xisto corn quartzo ab*ndaåte, corn carbonato e quartzo, corn qua{
zo e epídoto ou rnuscovita e epídoto; clorita xisto corn rnuita muscovita
coÛr quartzo e epídoto, e corn quartzo e feldspato; hornblenda xistos, aI
guns corn rnuito quartzo. No estu.do de várias lârninas de xisto, apenas
ern duas forarn identj.ficados cristais rnuito raros de apatita. Vários dês
tes rninerais cornponentes do xisto, ern cond.ições de internperisrno quí
rnico intenso, são perfeitarnente passfveis de forrnação de rninerais ar
gilosos, especial.rnente o caulirn.

segundo a bibliografía disponível, rninerais das argilas
collluns ern solos, corrlo caolinita, haloisita, rnontrnorillonita e ilJ.ita,
exibern fixação de fósforo. Assirn é que pode-se supor que rnanchas ou
zonas de rocha cornpletarnente alterada são rnais ou rrrenos argilosas,
propiciando a fixação do fósforo r1a zona de alteração. Este o rnotivo p_e

lo qual o xisto al.terado apresenta de I a 4 vêzes a m6dia do xisto fres-
co. Entre ôstes dois valores acha-se o xisto serni-alterado.

o filito Batatal. fresco, ao contrário do xisto Nova Lirna,
apresenta teores de fósforo rnais aJ.tos e bastante variáveis. Sua rnédia
foi fixada ern 0, l? por cento.

Ainda segundo a descrição de Dorr e Barbosa (1963),
o firito, que é u.rna das uni.dades litológicas do Grupo caraça, é cons-
tituído dorninalternente de sericita, gradando d.e fitito quartzoso a seri¿..crtlco.

o estudo de duas lârninas dergadas de filito indicou
urrra porcentagern alta de cristais de apatita com relação ao xisto No
va Lirna. Este rninera]. não foi descri.to por Dorr e Barbosa (tlo:¡.



Local u /ou
Furo
Ca-45
Ca-37

Ca-47
Ca-46
Ca-23
Ca-71

Ca-23

Ca-45

Ca'37
Ca-23

Ca-42

Ca-26

Ca-26

Ca-84

Ca-45

Ca-37

N9
Arno stra

P- 105

P- I08
P-IIO
P-11"2

P- l0z
P-III
P- 1g

P-I04
P- 107

P-t0l
P- I09

F -572U
î-5729
D-36

P- 103

P- 106

XTSTO NOVA LIMA' FRESCO

Fe P SiO2 A'IZO3 P" Fogo FerO,

5,5 0,O4 69, I 18,4 4,4 7,9

7,3 0, 04 66, 5 8,7 L4, L lo, 5

6,0 o,o4 68,7 rZ,? r0,Z 8,6
8,7 0,04 60,6 9,6 l7,l rz,4
7,8 0, 03 63, o 8, Z L7,4 I 1, I

6,7 0,04 66,5 8,9 r4,8 9,5
15, 8 0,06 68,6 3.6 4,9 22,7

XISTO NOVA LIMA SEMI.ALTERADO
7,3 0, 04

7,8 0,04
5,5 0,04

LZ,O 0,06
14"5 O, 04

65,0 0,06
15, 5 0,04

15, 6 o, 10

LZ,5 0" 04

Ca-23 P- 100 8,9 0, 06
Ca-23 P-18 l3,Z 0, 15

Ca-26 F-5728 18, I 0, 16
*Análisus 

coï'rn F.Zi oxidado t F.3*.

70,6 l2,Z 5,8 11,l
53,9 24,4 10,3 ll,1
72,8 r4,4 4,7 7,9

57,7 L7, L 7,7 17, z

7L, O 3,5 4,6 20,7

4,9 I,3 0,3 93,0
45,r 16,9 ll,5 Z2,Z

XISTO NOVA LIMA ALTERADO
54,7 ? 8,4 ZZ,3

66,5 7,7 7,7 17, g

69,7 LZ,3 5, 0 r?,7
7r,3 3,0 6,6 18,8
53,8 6,6 10, 1 25,9

Tabela 7

FeO

JÉ

-)€

teror/Feo Prof. (.n)

190,00

- 170, 00 -L72, o0

z4O, 80

212,00
230, 00

280,50

- 2,20,00-230,40

189,00

162,30

?,2?,50

238, 00

- 205, oo -206,0o

- zl3, 00 -?I4,o0
5, I ,213,90

178,00

t6l,60

- zr.,:33'-220,00
- igg,00-lg0, o0

)ç

*

+t

+

.)ç

413

.*

lç

*
*
*

¡

æo
t



Local e/ou
Furo
Co-9 [

Ctr-91

Ca-84

Ca- 87

Co-90

Ca^ 71

Ca- 7l

N9
Arnosr r.¡.

D-.3i
Di4
D*37

D- 42

D-43

D..L52

D.t I;5

Fe

rt.8
20. 4

LZ, Z

br5

IZ. "i

(, r)

5, 1

lz, z
25, 4

3,3
3, I

4,',l

23.5

18, 7

2,7
lz, a

4,9
L0, z
8,0

I-ILITO BATA'TAL FRESCO

P SiOZ A1ZO3 p. Fogo FerO.

0, 38 43.7 5, B zo. o IÉ., 8

0, ZZ 43,4 i5" 3 rZ,9 13,9
a,z9 4g,Z g,g 15, I !7,5
0.11 58"8 9,8 I5.5 g,3
0. 14 60, 3 rz,5 i0, 4 Z, Z
0, 04 6ó" I i8. 9,., z, B 10, I
0.03 71, I r7.4 2.8 É.,8

FILITO BA'IATAL S EMI*ALTERADO
0"13 4g,z Lz,4 12,'l 77.4
0, zo 37,7 t0. 4 16. 6 23. 4
0,0I 95,5 5, I 3"9 4,7
0, 0l 85, g 5, 0 4,3 4,4
o, oz 77,3 LZ.s 3, 3 6,7

F]L]TO BATATAL ALTERADO
o, 46 36, 7 5, Z ?4, 7 26, t)

0,03 50,g i5 7 0,5 (,,6
0, 03 75,9 13. 6 0,6 5,7
0,11 56,4 L4,5 0,9 lo,0
0,01 74,6 15,I 3,0 7,0
0, 08 70,7 g, 0 4, g 14, 6
0, 06 77, 6 7, 3 3, 3 lI,4

Tabela 8

Co-90
Co-91
Ca-71

Ca-77

Ca-73

Co-90
DC

DC

Co- 65

Ca-73
Ca-73
Ca-7I

D*35

D-41

D-t62
D:163
D-157

D_38

D-90
D-9i
D-96
D-t6i
D-T64
D.-rs6

FeO

13, 3

14. 3

8,0
e,6

14, 3

0,0
0,4

9,0
11,5

0,0
0,0
0,0

6.3
26, o

3,3
17, z

0ro
0,0
0,0

FerOrulFeO prof. 
{n.r.)

r'2 ?4' ¿

0,9 9,'l
z, z zL4

I,4 Zt,B" ''

0,1 132,0
_ 27t,. z

17,0 z'i(,.+

l, 9 rzz" o
z'o 9('3
- z'l 1- t-'

_ 2.73.A

- 157, I

4, Z LZ3, 0

0, z 2,5
I,7 2,0
0,5 178,0...2A9,5
_ zs6" 0
_ 240.0
- z'tr^ 5

¡

æ

I
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O eptudo de lârnj.nas deJ.gadas de xisto e filito foi restrito à peri.f.eria
da f"orrnaç.ão Ferr íf.era,

Corn base na rnédia da rocLa fresca, o ter:r de fósf.o.-
ro do filito al.terado varia desde 0, I até 3,0 vêzes a média consjder¿r
da. Jup.tarnente o filito que t.ern ufiì.a porcentagem de apatita rfralor
apresenta urrl clorrrpc¡rtarnenío di.ferente corn rclação ao el.ernento fós-
foro. Verifica-se que há dissoluções e precipii:açfrss locais, irreguJa

'treÊ, concl.uindo corn ufft pequeno decréscirno do teor de fósforo na ro
cha alterada" MestïÌo corn urn clecréscimo no teor durante a alteração,
a mádia rnant;6rn-se pouco acirna daquela do xisto Nova Lirna al.terado.
llste cornporlarnento é então inverso corn relação ¿ro xisto Nova Lima.

para a alteração do xisto, e filito e fixação do f6sfo-
ro deve*se l.evar ern conta, tarnbérn. a superfície específica, que in-
flui muito nos fenôrnenos de adsorção e troca iônica. Segundo estudos
de Dean e Rubis (r9a7), a capacidade de troca de ânions de sor.os é
grosselrarnente proporcional à superfí.cie específica. Estas du.as ro_
chas quando alieradas. são rnui.to porosas (lixiviação de alguns rnine".
rais) e friáveis, devendo apresentar urna superfície especi?ica rnaior
nôste estaclo,

Resumindo, os fatôres que influern na fixação clo fós..
foro pelos rnjnerajs das argilas. Black (t9+Z¡, Murphy (1939), Scarse:h
(r935) e stoul. (rg39) indicararn o pH, dimensão das partículas, con
centração das sol.'ções de fosfatos e ternpo de contacto.

A hernatita xistosa representa, ern quanti.dade, o tipo
mais com'unl de minério extraído corrì. fins comerciais. Urn total cle
I 7 análise s ' de seus óxidos e elernento s constitui," a Tabera 9.

o fósfc¡r<¡ varia. neste tipo de minério corn extrernoõ e'
tre 0,01 e 0,08 por: cento" Esta variação é, em tôrrnos gerais, a rrres-
rna encont.ra.cla nos o.utros tipos de minérios.

A seguir forarn representadas Tabelas corn aná1.ìses
dos vários ilptrs rle rnin6rios" As observações serão feitas ern capí.tu.-
I<ts posterj()res.

Nr: tipo I'Hernatita coûrpacta recristal.izadariforarn cle.s
critas zonas de hematita que forarn recristalizad,as. Dentre as a.rnos-
tras cornpactas forarn selecionadas aquelas que tiverarn recristaliza *
çào cornpleta" As oito anáIises d.a Tabela I0 refereïn-se a elas" As r.a.
ras ocorré'ncias dificul.tarar', rnaior núrnero de anáIises. Nota_se ,.)

teor alto cle I'erro e baix<l <ie fósf oro"



l,c¡cal eio, Ns
Fur<¡ Arn,¡ si ¡ 3 Fe P

Ca*?3 P- i4 r, i. 8 0. 03
Ca-23 P- i5 r,?, 5 0. 03
Ca-23 P- I b r, B, 0 0, 0Z
Ca-23 P-12 68. .5 0, 03
Ca- 10 I bB,9 0. 04
Ca-Lb 4 n-9.4 O.gt
Ca-!b 5 ó9.3 0.01
Ca*lL t¿ bB,9 0.01
Ca-Z'L i8 tg,4 O,AZ
Ca-Zl lg 69, B 0, 03
Ca-ZL ZO (,9 , Z 0, OZ

Ca-5 7 p- Ì 68, 9 Ct. 0Z

Ca-5 7 F--Z 67, I 0. 0B

CO-65 D-29 éír,4 0, 03
CO- ô5 D.- 30 ,.,7 . -.t 0, AZ

CO-ó5 D-3I i:8, !. A, 04

Ca.-21 i7 18,! C,0ó

'y'.uâi,ses ccirn F.2* r:-:-a¡.d,.. a. F.3i".

SiO¿

i.4
r.. 5

t, (

0,9
0,5
o,z
0. 3
0,5
0,2
0,6
003

o,7
1,9

2,3
1,3
8,3
(, lu

HEMATTTA XISTOSA

A.l2O" P. FogcLJ

l. i 0, I
1.0 0,4
0,'7 0, z
0.6 O,Z

0,4 0, I
0,1 0,1
a,2 0. I
0,5 0,1
0,I 0,1
0,5 0,1
o,z 0,1
0,5 o, I
1, i 0,8
l.g o,7
1,6 0,5
\,7 Z,'7

8,4 L,6

Tabela q

Fuzo3

97, A

96.9
97. Z

97,9
98,5
gg, 3
oar

98.5
99, 3

98.4
99, A

98,5
95,9

93, I

95. 4

82, Z

83,1

FeO ferOr./FeO proi. i)

i13,0C-,.a0,50
140 - 50 - :, '1,ù, 3 0

17c,30- ic b, 30

19(:. 30- 7 r?, C0

51 t0- 4-'.40

?8, ga.- zg, 30

30" 50-- 3 i. 30

38" 00 39, 10

IZ4, B0-i25.50
144,5A.- 145. n0

I'i ¡:,, j.,l .- LZg, Z0

I 73, 80

L74,40

i 61, g0- It,z, g0

153, 50- 154. 50

lô::,80-.i69,90
111,50-117,90

lí

.Jr

+

,r'7
0,9
0r8

É

54,8

Io6, o
102,8

f

vJ

t



L'ocal eiou
Furr:

Ca- 85

Ca-5I

Ca-82

Ca-68

Co-9

Ca-46

Ca-49

Co- 65

N9
Arnost-ra

D-1

D-Z

D-3

D-4

D-5

D-6

D-7

D-32

Fe

bB. B

68" 5

68.3

69, o

69, Z

t,ö, 5

69, 3

69. Z

P

0, 0l

0, 0I

0. 05

0,03

0, 01

0, 0l

0, OZ

0, 0Z

sioz AI2O3

0,9 0,4

o,z o,z

0,5 1,3

0,3 0,4

o,4 0, 1

1,0 0,4

l, I 0,4

0, 3 0,2

P. Fogo FeZO¡ FeO

0,3 96.4 r"7

o, l 95,2 4,0

0,3 95,8 1.,7

0, 3 gg,4 0,6

0,1 97,0 2,2

0,4 g'7,r I,0
0, z 95,4 2,5

0,2 96, 6 ?,5

reror/reo

56,7

23. B

56.4

164,0

44, I

97, r

38, Z

38, 6

Tabela 10

Pr,-¡1. , *)

153.00

141, 30

141,50

36 00

r83" 00

150,80

IZ5, 00

'Ò9, 40

i

cc
A
¡
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/\'l':Li,t'i¿r ll r-r:p.r(r,:ie.ril.¿l .,i:,; ¡lnálìegS clr-: 5,1 ::!¡l()s1: r.¡:¡;
<.ie iretri¿i . A l-it". 'trt.r-, lCJ;,.t. C.\;;(rr;ì{l;lS lt:ì.S M.,t.:,s Cì ,:r_n<:ei,çiir, (;,.r,.t:, g(:r;.ì{)g.)
Riçarr1<l A. l,'igrierreclri). ()¿it.Lr._ e l)r, js Corr: ,.,1.)s.

As T¿rbel ã"s I z e l3 repre$c.r;.iì1 r-esp()ctivarrrr¡nte anã
lises de itabirito cluro e itabirif-o prrl.vcrulcnr'.,, IJostcriorrnente serão
feitas ob ser-vaçõe s srjbre elas.

cc¡r^ o objetivo di: ver'Ìficar î\.t,,!)sìbir.icracre clc arlsor-
ção do fósforo pelo 1aj.co, lor¿rrn Ie,il.as anális<,ri rl ,. talc(¡ fr:esc:o e tal -
co sernl-alleraclc> a alterado. Ern rirn toLal cle ci r:co a-náIipe s cle talc'
semi-aJle::a<lo a al-lerado foi c¡l¡ticla ,.rrna rnódi¿r <l ,: 0, l5 por c:e'to cle
fósforc¡. I)uas ar¡Ìosf'ïas <Je tal-cc¡ llresc:o acus¿ì.rari) un..r teor rnéclio de
0,02 por cenlo de fósforo. A ej-evação do tcol: cle I<1 si¡¡,ro no talco alle
rado inclj.cou a ass<.¡ciação clo r:njneral porta<lor <lo fósfo¡:o ccr11 o taL -
co, confr_rr:rne serl estado de alteraçã.<1.

Bsta verifi caçäo ante::ior sugeriu. anár.ise s .re herna_t.j
ta talcosa, cOnsiderada corno urn subtipo cla henratita xistosa. Neste
f:ipo de hern¿r.cit;a o talc<¡ apresenta-se ao longo cla xÍstosidacle e rnajs
rararnent:e elrl f raturas ou z()nas cle tectonismc¡. Duas anáIises incli-
cararn irnr l;er¡r m.6clio cle 0,0"2 por cento de fósforo, portanto mu.ito
rnai.s al-t, <'l' (l*o r) teo¡ ¡v1f ¿:'o da hernatita xistosa.

f)r.t.;rs ar-ì¿î.1::.ses rle.r,r'i ¡rrj X Írlr¿rrn fr:i.r¿rs n¿r C¿lr.lci..r,r. rlc
Miner¡rj'.rg,j¿r r'i a -Þ'ac. Fj1. Ci. e Letr:as païa deterrnínação clas v¿rritrrl¿
clcs rnineral.ógicas a.ssc-rciadas ao talco. Foi iclentiJ:icado talco preclo-
minanLe, serici.ta e ;r1gu.ma serpenl:'ina, c:<¡nfirmando anál-ise,s ¿rnterjr¡
res feif.as por Dorr e Barbosa (1g63).

A r,cha íntrusiv¿r rnetarrrorfisada será r:r:fcricla ape-
¡ì¿rs (:(-)rll(r "inlrtïs.iva!:. A z.t¡n¿t próxinra iì. intrusiva apr(ìsent¿r..sc.nor.*
t-¡t.]lr:rlenie l;¡.i (.\)sa. Parece quc <.¡ fâ1.<;t¡ rel¿tcir_.,.n¿l.,se â\. ir¡trusìv;r e ori
gìnt-ru-se <1i¡t,i:'trrtcnl;e del.¿r r)ri sn¡io., pela tr¿r¡lsl'orrnação clt: rrr:r rnine-
r;rJ. próexist t:nle- Ela cort.a cclnr,orrlan.te ou clíscor<'l ¿rnterrre nte a F.or-
¡rraÇàc> r'errfl'crzt. Segun<1o Dorl er li¿rrbosa (t963) <.,sta r:or:lr;ì ((),.l:(-.s
p{irl(le ¿r r¡llì¿t r;l f r¿tbásrca sul¡mclLr]¿r a rnetanlor.[i slno. É, difi'r.iLr¡lcrntt:
(rr¡(lr)l-ìl r¿tr'l ,ì Í"t'c¡;tra: ¿rlt;erada ou sclrr j.-alteracl;r apr-csernt¿r-sc b¡lstarrtcr
f ri¿ivttl. Qr:r;r.llclct ltcrst,:a., tern c:çtIr:r¿rçäo vt:rcle clscr.lïa, (:Oûì. gt.¡-lrrrl¿r-
r-;ìc' ljJì¿ì iì.r) r'e':<[r>l- rìc lrre:o nrj]írnetlo, rocalrrlr-.rrtr: t:onr 1:1a.cas rrc r¿rJ,-
r'r i'r.l:r-( ,)¡ Â s lrlzrca-s r[r., t.ri-<:o i.nprirtrc'r:r rrr¡a l.vc] or..iorìt*ç;í. ;ì
rilìrr)Fji I-(r. O t¡.¡i-'rt:r';r.J. 1in<t, ril e <-r¡l,r¡raç;-ro vr:.rrJc.r f:¡;i i<lcnt'itic¿rrlr-r ,:rrl ì.rî

l¡li¡l¿t si ri1 ì11''''l:il, r: r.l-.r)si X ct¡f-r.l ,> ¡,;r'tlr[¡.. 11t-Ì]iì. vltuit'ri ¿rrlr' <1,., r.:lr,t,.i t:r-,11,1
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Loca1 e/ou Ng
Furo Arnostra

Co C-30
co c -31
co c-32
co c-33
co c-34
Co C-35
Co C-36
Co C-37
Co C-38
Co C-39
Co C-40
Co C-4L
co c-42
Co C-43
Co C-44
Co C-45
Co C-46
Co C-47
Co C-48
Ca- 17 C-49
Ca- 17 C -50
Co-Ba C -51
D. C. c-52
D. C. C-53
Co-Ba C-54

Fe

68. 8
68, g
69, 0
68.6
69,0
69, g

68,9
69, I
69, g
69, g
69, B

69, o
6g, g
69, 0
ó9, g

69,7
6g, g
6g, g
69, 5
69,4
69, o
68, ?
69, r
69,4
69, g

P

0. 03
0,03
0,02
0, 04
0,02
0. 03
0, 08
0, 03
0, 03
0, 03
0, 03
0,03
0,04
0, 03
0,03
0. 04
0. 03
o, 0?,
0,04
0, 03
0,02
0, 0l
0, 0l
0, o2

0, 03

_3+-re

HEMATITA PULVERULENTA

sio2

0rz
0r2
0, I
o,?
0r2
0r2
0, I
0, 1

or2
0,2
or2
0, I
0r2
0r2
0r2
or2
0rz
0r2
0r3
0,5
0r2
0,4
0r5
0,5
o,4

AIZO3 P. Fogo FerO,

0,9 0,? gg,4
0,9 0,1 gg,5
0, 6 0,2 gg,7
o,7 0n 5 gg,2
0,7 0, I gg,7
o,7 0,3 gg,4
0,7 o,2 9g,6
0,6 0,I gg,g
0,7 0,2 9g,6
0,7 0, 3 gg, 5
0o I 0,3 gg,3
0,7 o,z gg" 6
o,7 0, 1 9g,6
o,7 0, I 9g,6
0,9 0, 1 gg, 3
I,0 0, 1 gg,3
0,8 0,2 gg,5
0,7 0, I 9g,6
1,1 0,3 gg,0
0,9 0,5 g7,g
0,7 0, 1 gg,7
0,5 Q,Z gg,z
0,2 0,3 gg, g
0,8 0,5 g7,g

0, 5 0,7 gg, 3

Tabela 1I

*AnáIi".s 
corn F"2* oxidado a

FeO

*
+

lç

lÊ

)t
.)Ê

*
*
Jé

l(
+t

lç
.,(

lç

J(

J(

*
Jê

Jç

Jç

l(
lÊ

F.erOr/Feo Prof. (r.r)

j nr, r. 
-- 

4B,T
- 49,7 - 50,9

t

æ\¡
I



Local e /ou
Furo

Co-91
Co- 83
Co- 87
Co-84
Co- 83
Co-82
Co-86
Co- IZA
Co- l2A
Co-87
Co-8'7
Co-90
Co-90
Co-90
Pi-3
Pi- 3
Pi-3
Pí-5
Pi:7
Co:95
Co-85
Co-Z
Co-BB
Co- l4
Co- I'i

N9
Arnostra

D- TZ
D- t3
D- t4
D- t5
D- l7
D- 18
D-I9
P-li8
P- I l'1
Fe-8
Fe-9
D-147
D-144
D- 14lr
D-i10
D.III
D-172
D-113
D- 114
D-il5
D-97
D-98
D-99
D- i00
D- i01

FeP

50, I 0.01
33.3 0. 13
33.3 0. 06
4A.7 0, 06
49,0 0, 0l
4i,2 0,0?
4r,'? 0.02
4Z,g 0,07
37, I 0, 0l
36,0 0,05
55. 7 0,04
44, I 0,08
44" 3 0, t8
41, 8 0, I0
45,7 0.04
41,9 o, oz
52,4 0, 03
52, Z o, 0l
42. L 0,02
40, B 0, 0l
35,0 0,01
47, 3 O, 04
3?.1 0.06
38,9 0.01
40,9 o, 01

sioz

26.6
51, B

50"2
40, I
28,6
31, g

39, 0
38" ?
44,7
46,4
18, 0
35, 5
32, B

37, 3
?9,8
37,4
ZI, 0
25,0
39, I
40,9
54,9
30, 6
52, O

43, Z

41. 0

ITABTRITO DURO

AIZO3 P" Fogo

L,4 {J,2
0,5 0, I
1,8 0,1
l, 0 0,5
0,9 0,2
0,3 0.1
0,4 0, 1

0,5 0, I
1, 1 0, 1

1,7 0,3
I;7 0, 5
0,3 0, I
z,L 1,4
l. I l,z
0,5 z,o
0, 3 2,0
o,4 l, g

0,4 0, I
o,4 0, I
0,3 0,1
0,4 3, 0
0,2 0,0
l, I 0,3
0, 5 0,0o,z o, o

Tabela IZ

Fero,

70,4
44,4
45,9
56,4
67. Z
65,3
58,1
59, 5
52,4
5L,5
79, 6
63, L

(t3, 3
59,7
65,4
58, 6
74,9
73. 6
58,9
57, 6
40,5
67, (,

45, Z

54,6
57, 5

FeO

0,0
zrg
Lr7
1,6
zr5
2r2
2rz
L,4
rr4
0r0
0,0
0,3
0r0
004
Z,L
l,¿
L,2
0rg
1,2
0,9
0,5
0,6
0,6
0rg
0,9

Ye ro r/yeo

rs, g

?,7. 0
35" Z
26, g
zg, 6
26,4
42,5
37,-4

2L0,3

r4s: ¿

31, I
48. 8
62,4
81, I
49, O

64,0
8r.0

rrz, 6
'75, 3
60,6
63,9

Prof"
(")

41, 5
L96,5
174,0
93,6

L93,0
188.0
LLZ,4
t ô'7, 0
LI7, 3
94,0

12O, 4
é,8, 0
64,0
é,0, 1

l3'7, A

L38, Z

i3(. c
r0. 3
72, 0
gg, 3
37,8

rg't, 0
73.0
41. 0

230. 5

I

æ
Co



L.¡cai- "/ou I$9
Furct A:::.-rsir¿

DC-ô D- I h

Ca-47 D-20
DC.3 D-Z.I

DC-Z D-ZZ

C¿-lB l

Ca- l8 Z

Ca- 18 3

Ca- 18 4

Ca- 18 5

C.a- 18 6

Ca- 18 7

Ca-7 t D- I53

Ca-73 D-I54
Ca-52 D- 148

Ca-49 D-149
Ca-43 D- I50

Ca-73 D- l5I

Fe

34, B

47, 5

54,3

39,0
55,4

53,3

55, g

52" 5

58" I
49, g

60,9

40,0

48, B

50, 6

4r, g

43,0
47, 3

P

0.0r.

0, 01

0" 0'/

Q,0Z

a,0z
0, 0l
a,0z
0, 01

0" 03

0.0I
0,02
0, 07

0, 0l
0, 03

0, 02

0,02
0, 0I

3+Ì,e

TTABIR.|- 'O PIT LVERÌ] LEN T O

sioz Ai_2o3

48.2 l., 6

3i.í 0,3
19,Z L,2
43,2 0,9
tg,6 0,6
z3,a 0,3
18,8 0, 6

?'4, 3 0, I
I5,Z 0,9
?8,6 0, 0

LZ,3 0, I
4L,2 I,0
29,0 0,7
26,8 o, 3
38,6 0,4
36,0 1,3
26,7 z"g

* At áli"" s corn F"2 l oxidado

P" Fcgo

0, !' 4"1.4

0. 1 65.5
l, ? 76,5
0, 1 54,5
0,2 79,3
0, .i 7e. Z

0,2 80, 0

o,2 75,r
0,4 83, I

0, I 71, 0

0, l0 87, I

0,4 56,7
0, z 69,4

0, I 72,3
0,1 5g,g
0, 5 6r,5
l, g 67,6

FerOa FeO

2,4
'¿, z

lr l
1, I

+

+

lt

+

lÉ

)ç

ìe

0,4
0,4
0.0
0,4
0,3
0,3

F.ero.'iFeO

19, ?

zg, B

bg, 5

49, 5

r+r, g

173, 5

r4g, g

204,5

225,0

p¡of .

36. 5

lg 3

44. A

bQ, 4

3,0
9,0

13. 7

r8.3
2Z, g

27,4
31, I

ttz" 5

95, 7

gg, z

27.0

72" 6

i50,0

I ::-'t. )

Tabela l3

_q n

-17,7
- 18,3

- ZZ,9

' 27,4

- 31, I
'' 34, L

I

æ\o
I



-90
ringit;a (vlde folr.¡ cl;l Figura 49)" Cr::si;als idiornórficos a anhedrajs de

rnagnet:ita <le al.guns rrrrn a. -l- r:rn ocorrern dÌ.spersos na intru.siva. Ern

urn dos rar(.,s a.f:lorarnent<ls expostos na M:na Cauê, nota-se, na intru-
siva fresc:a. zonas rjcas de quartzo cornpar:tÌ.m"ttt"Uo (l'igura 50). Es*

t,a zona gu.arl'.zctsa está pr6xirna ao contacto dei itabirito encaixante corn

a intrusiva. O núrnero de análises é pequeno <iacla a dificuldade de erl-

cr:nl:rar aflorarnentos e t:esternunhos de roch¿, fresca, e acharn-se re-
presentadas na Tabela 14.

Sengundo R. Ellert (cornunicação oral), deve haver du

as rochas que são denorninadas de intrusivas. A análise quírnica du Qgi

as arrlostras da Mina Conceição, qu.e pareceryr ter c.aracterfsticas dife

rentes <la i:ni.rusjva anterj.orrnente descrita, deram. teor de fósforo de

0, B0 e 0,90 por cento. O estudo de uma lârnina delgada de urna das

arnost:ras i.ndicou. al.ra porcentagern de cristais de apati.ta corn relação

às rochas 3á descritas. Esi:as caracterlsticas parecefiì de fato indicar
que há du.as rochas d'ilerent:es descritas indistintarnente corno intrusi-
va.

r 1 - DrsTRlBUrÇÃ.O DO róSFOnO NA ZONA SUPERFTCTA'L

O conrportarnento clo elernent:o f.ósforo na ztrna super-
l.icr la,l. jâ t'u, r'. l;ilr:.lad,-¡ p.rr vári.os autores. Entre êIes curnpre citar Gol

dich (Ig4'7), Gqrl.dich (L948), e Hose (1963). o teor de fósforo da zona

superfici.al depende d,r !.eor: rnédio das rochas alteradas e erodidas" A
dj.strj.bu.:iç.ão e r.roncentração dependerá de fatóres outros qu.e c:onl:ro

larn as suce ssj.vas sol.uk¡il.jzações e redeposi.çõe s e specialrnenl;e aque-

Ias dos úJ.tinrc¡s estádj.os c1e al.teração das rochas do Distrito" Segundo

os autores citacl.os, e na dependência de vários fatôres qufrnicos e fí-
sicos, ¿ ¡;,;-riçre.Tìilraç,ãr-l r1ési:e ei.ernen.to ocorre a poucos rnetr<¡s al¡aixo

da superfí'cle.
Para esta pesquì.sa forarn feitas" inicial.rnente, aná1i-

ses de d.oi.s i,rpos de canga: prJrosa, forrnada desde a superfície a1¿é

urna profun<l:ldade rnéclia de rneio rnetro. A espessura desta f.aixa 6

irregular, atingindo, elTr zonas cavernosas ou fraturadas, al.guns rne-

tros de profu.ndi.clade. A carrga. porosa é constituída de cirnento lirnoní
ti,co duro. c()eso" ci.rnentr:ando blocos de hernatita ern dirnensão e por-
centagens va.ri.áve:i s" Na zona de cirnento desenvolvern-se canais si*
nìrosos, às viizes rarnífi.cados. Sua espessura varia ern tôrno de aL -



- 9l

Fi gr.; r'. 49 -' '' [ntrrrsivar' {resca, rnetarnorfisada, constituí
cla cle clorita (thuringita) - Nícois cruzaclos
(.x 37,5).

50 - "Intr:usivar: rnetarnorfisada serni*alteracla
corn faixa de quartzo corrrpartjrnenta<lo. Pro
xirnirlades clo itabirito encaixante" Banco
I193 - Mina Cauê.

I

Figr,ra



Local e/ou
Furo

Ca-28
Ca-28

Ba-1190

Ba-1219

Ba-1219

N9
Arnostra

D- 107

D- 10

D-108

D-1I
D- r09

Fe

I l, I
6,2

zL, 4

7r9

9,3

Ca-?I
Ba- 1190

Ca-?8

Ca-28

Ca-28

P

0, 05

0,01

0,02
0, 03

0, 03

D.I59
D-24

D-25

D-gz
D-94

sio2

52, O

54,3
39, g

53, 8

54,8

'IINTRUSIVA'I FRESCA'

Ca-30
Ca-32
Ca-3?
Ca-I6
Ca-28

ÆZO¡ P. Fogo

Ig, I I0,0
zz,4 L4,3

17,0 8,5
?0,7 14,6

18,5 10, I

18, 7

17,2

7,9
g,l
6"o

0, 19

0, 05

0, 06

0, 06

o,02

*ArráIi""s corn F"?* oxidad.o " tr'.3*

F-6530
I.-6434
F.-6436

IO

D-93

I IINTRUSIVAI f S EMI.A'LT ERA.D.A

51" 0 ll,z 9,0 26,7

46,6 l?, 8 Lo,7 24,6

43, I 26,4 18,8 rL,4
54,2 16,7 1,6 r3,5
50,5 20,8 L,Z I4,o

' 
IINTRUSIVA' I ALTERADA

65, g 6,9 g, 0 27,8
25,9 4,3 6,6 63, o

56,7 5,2 l0,o 25,0
z0,l 18,7 8,1 52,5

53,8 16,8 1,4 16,9

I'erO,

15, z

8r8
30,6

r0, 7

13, 3

19,4 0, L2

44,0 0, 0B

18, I 0, 13

36,7 0,29

8,4 0, 18

FeO

212

,)ç

3, I

2,O

reror/Feo Prof. (m)

6rg

9,8

,,,

67,30
67,_L0

0,0
*
l(

I3,0
6,9

Tabela 14

1, 0

2,O

2,57, 00

67,40

67, 7o

68,20

JE

JÉ

lç

r0, 4 Lr6

2L,50 - 31, 00

33,40 - 34,00
54,00 - 55,00

92,80
66,50

I

\o
¡\)

!



- 93

glrrìs rlrr-ft" F.s'r-r5 ( ¡ri-,¿j.irt cievern re.l acionat -se à dissrtluç líc, r.1',t.it-.t t: .L lri

vada pe:Ja.s ágr..r as su¡perficiais" Srras pare(l :.rs sã.cl lisas, eyìcii::urri..rnci i;

processo qriírnico de diss.t.lu.ção (Figur a 5L)" Êsre process(), que p¿tr:(..

ce ser reJ.atìvarnente recente, deveria infl.uir no cornporLamr)nto rlcr

elernento fósloro.
Nr¡ outro grupo foi colocada a c;r.nga de aspecto físrc'r

rnaciço, cotrr cirnento lirnonítico rnenos coeso, pouco f riável, cienorni
nada canga rnaciça. Esta espécie ocorre ern zon¿rs rnais profundas,
abai.xo do tipo poïoso. Ern geral é constituída de r¡raterial argiloso rì

bl,oc,ts de hernalita cirnentados por rnaterial lim.onírico. Não apt.esen-
ta canais cle di.ssoJ.u.ção" clando à arnostra aspecto rììacj.ço.

I"rÊ:rit'.r 'i I - Car:ge.r p().1:osa j corrr canais desenvolviclos ctrl-
cirnenfo Iirnonítj.co coeso. Mina Conceição.

LIrn roral de 34 análises deu os resultados 1-eprcsenf¿¡

rl o l; n¿l s "l'¿rlrci-¿r s .l !, e l É,.

O i(:r()ï de, tósforo cla" canga ó bastante elc:va.ilo ()rÌì. rc-
I.tçit,1 iì()s ,)ri'ri)s 1. lp(-)s cle nri¡róri.os. Os óxidos e hidróxiclos c:lue (ions*
!.,ì !t.tcrn () (:ìr'¡lcn1 u cla ca¡rgar.:âm cr:.nclições p¿lra fixar o fósforo soh.ibili-
z,rrì o n a z()!1i\ sr.;,1tellici.al. Segu.ndc¡ estudos de Forcl (1933), !Vtrir;r,rl
(113)) e: l)t'¿u-. (Jq j4), os óxid.,>s hirlratados, gue occ)r1.c)rrì n¿ì.:ì.r.r'.tl-nr¡::r-

'(') (.(\ll)o Á.i()t)l.rI 
jìr J irn{rnt1.a, c1Ìãspor:o, rncli,carrn ter porler cle f ìx;Lç:-ro cls:

f ,rsf .ri(.r:i r. r'1.ìl.l)jtr';ivcl ¿,ii rlrlS soJ.os. Se-.guncio os ûì('strl()fi itLltot'rlÍi, ¿, hr'-.



Local efou
Furo
Co-42
Co

Co

Co

Co

Co

Co

Co

Co

Ca

Co

Ca

DC

Ca

Ca

Ca

Co

Co-95

DC-4
Co-44
DC-6

DC -6

N9
Arnostra

D-L46
D-44

D-48

D-50

Dr54
D-55

D-56

D-66

D-67

D-68

D-87
D-69
D-88
D-73

D-89
D-79
D-86

D- 130

D-132
D- 133

D-134

D-135

Fe

64, O

5(r l

56,7

57,5

62,0

56,9

63,2

64, O

6z, g

59,5

54,5
59, 6

56, B

61, 3

56,4

65, r

54,6

67,4

62,7
64, O

64,5

64,9

P SiOz

0, l0 4,o
0, 16 6,3

o, 16 7,9

0, 16 4,8
0, LZ 3,5

o, 16 3,0

0, 11 0,7
O, 09 T,Z

0,10 I,5
O,14 1,I
0, lz 7,8
0, I0 ?,1

0, I0 6,7
0, 11 1,0

o,07 6,6
0, 09 0,6
0, Il 7,9
0,05 0, 8

0,09 t, 3

0,07 0,9
0,06 l, 8

0, ll L,9

CANGA POROSA

AIZO3 P. Fogo

I, I .2,4
0,9 9,2

0,7 8,8
1,0 9,6
0,5 5,8
o,7 13, I

l, I 5,3
0,9 4'4
0, 5 4,7
0, 6 10,0

l,g rz,0
0, 8 8,9
0, 6 lr,4
0,6 8, I
l, g 10,4

0,4 ?,7
o, 5 rz,6
0,7 1,8

1,5 7,r
?,0 5, 0

l, ? 4,7
?,I 2,9

Tabela I5

Fero,

9I,5
82,5

80, I
82,2

88, 7

81, 4

90,4
gL,5
gg,g

85, 0

76,9
85, Z

79, 6

87,7

79, 6

93, r

77, I

96,3
gg, 6
gr, 5

gz, z
gz, g

FeO

or4
Lr7

?,r
2r0
t,?
lr4
2r2
rr7
3, I

310

o,9
?,7
1,4
2,3

0,9
2rg

0,9
0,3

0ro
0r3
0r0
0r0

reror/Feo
z?8,7

48,5

38, I

4L, I
73' 9

58,1

4I, L

53, I
29,0
28,3

85, 5

3r,6
56,9
38, 1

88,4

32, I
85, 7

321,0

305, 0

Prof. (ttt)

L, ZO

0,00 - 0, 16

0,88 - 1,00

1,10-1,30
I, 85 - 2,00

0, 00

0, 00 - 0,20
0, 30

0,00 - 0,zo
0,20 - 0,40
0, l0
0,40 - 0, 60

0,50
l,z0 - 1,40

0, 70

z,40 - z, 60

0, l0
2,10

0,40
5,70
4,40
6, Z0

I

\o
À



Local e/ou
tr-uro

Co

Co

Ca

Ca

Ca

Ca

Ca-48

DC-3

Co -44

Co-44

Co-94

Co-47

N9
Arnostra

D-57

D-58

D-77

D-78

D-84

D-85

D-I22

D-L4Z

D- r39

D- I3B

D-T27

D-r28

FeP

6r,7 0, I I

62,0 0, l0

65,? O, l7

65,5 o, lo

65,8 o, 13

66,5 o, 18

60,z o, 07

66,o 0,11

66, o o, 05

66, L o,OZ

66,5 o, 13

67, 6 o, rz

sio2

L,4

l, 5

0r6

0,6

0,8

0,4

7rO

1,5

0,6

0r9

L,Z

0,4

C..{NGA MACIçA

NZOZ P. Fogo

r,7 7, z

1,7 6,4

'o'6 
2'6

0,4 2,0

o,4 l, I

0,5 1,7

?,7 4,0

r,z 2,6

l, 8 3,4

L,6 3,0

L,7 1,8

1, I r,6

Tabela t6

Fero,

88, Z

88, 6

93,2

93,7

94, L

95, r

85,6

94,0

94,0

94,'r

95, L

96,6

FeO

rr2

1,5

zr6

310

3r3

lr 9

0,4

0r3

0,3

0r4

0ro

0r0

Yeror/teo

73,5

59, 0

35,9

31, Z

28,5

50, 0

2,r4,0

3I3, 0

313, 0

235, O

Prof. (trr)

0,20 - 0,40

0,40 - 0, 60

z,0o - z,z0

2,20 - 2,40

3,40 - 3,60

3,60-3,80

7,50

1, 00

8,40

7, 60

9,00

5, 60

I

\0
('|

¡
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rnatita não apresenta capacidade visível cle fixar fosfatos.

Scarseth (I935), Toth (1937), Stout (1939), Kelly e

Midgley (Lg43) e Colernan (t9++), sugerirarn a fixação do fósforo por

óxidos hidratados de ferro e alurnínio corn urna sirnples substituição

ou troca de fosfato por íons hidroxila.
As a¡rálises demonstrarana quc os teores de fósforo

dos dois tipos de canga são sernelhantes ernbora as caracterfsticas fí

sicas sejam diferentes. Parece que os processos quírnicos mais re-

centeÊ responsáveis pela formação dos canaie ou não têrn condíções

rnuito propícias à solubilizaçã,o e refiranejarnento do fósforo ou então

o processo exige ternpo longo de ação para alter'ar dignificativarnente

o teor dêste elernento.
para o eetudo do cornportamento do elernento fósforo

enr seu conjunto, foi elaborado urn perfil de amostragem ao longo de

urn furo de sondagern da Mina Cauê, de núrnero Ca'23 F.5I.Cada anâ

lise representa várias arnostras coletadas em segrlentos lirnitados

pela rnudança das caracterfsticas ffsicas do minérío. Forarn coleta -

das arnostras ao longo de todo o furo (tr.ígura 52).

O fósforo apresenta teor variável na superfície corn

um enriguecirnento de Il a 15 metros de profundidade. O teor de fós-

foro aurnenta próxirno à intrusiva, a45 metros de profundidade e per-

nranece alto na própria intrusiva. Ern seguida baixa ern itabirito e

hematita, quando não há intrusiva próxirna. Novarnente aumenta o

teor ern 2l? rnetros no xisto Nova Lirna alterado. As zonas de intru-

sivas são alteradas, não havendo intrueiva fresca neste perfil.
Os vários tipos de rochas e rninérios, errl seus r€e-

pectivos estádíos de al.teração, foram reunidos eÛl ulrì' único quadro,

perfazendo um total d,e ?45 análises químicas aligtadas na Tabela I7'

Corn referência à porcentagem de fósforo, na coluna
rrVariação'r, foi incluída a arrâLiee de teor rnais alto e rnais baixo de

cada tipo de rocha e rninério, separando os vários eetádios de aLtera

ção. Na coluna rrMédiatr, foi cornputada a média aritmética do teor

das arnoetras separadas nos vários tipos e estádios de alteração.

A últirna coluna, denominada rtFatorrt, eeria rnais

pròpriarnente denorninada trFator de Acréscirnotr, e indica quantas

vêzes o teor daquele tipo de minério eetá acíma ou abaixo da rnédia

de cada tipo de minério.
As observações a¡rteriores e aquelas feitas a seguir
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estão contidas na Tabela I'7. Ela refere-se apenas ao elernento f6sfo-
ro.

Os rrFatoresrr para êste elernento forarn calculados, le
vando-se ern conta várias rnédias. Urna rnédia para cada urna das en-
caixantes, que inclui o xisto Nova Lirna fresco e <¡ filito Batatal fres -
co. Outra rnédia refere-se à Forrnação Ferrffera que apresenta teores
de fósforo rnais baixos que aquêles referentes à encaixante. Por fim,
a últirna rnédia, é referente à intrusiva fresca. Para as encaixant:es,
que apresentarn teores pouco mais "ito" e excepcionaknente constan-
tes fixou-se a rnédia ern 0,04 (xisto) e o,23 para o filito. A Forrnação
Ferrífera inclui vários tipos de minérios. Dentre ôIes separou- se os
tipos de rninérios que não sofrerarn alteração. Assirn, fixou-se os va
lores do itabirito duro, hernatita cornpacta e hernatita xistosa. No cá1-
culo da média aritrnética de tôda a I'orrnação Ferrífera foi dado pôso
decrescente desde o itabirito, passando pela hernatita xistosa até a he

matita cofiìpacta. Foi atribuído pôso I00 ao itabirito duro, pêso 40 à

hernatita xistosa e pêso I0 à hernatita cornpacta. Forarn atribuídos pê
sos diferentes dado o fato do itabirito duro e a hernatita xistosa serern
quantitativarnente rnais representativos do que a hernatita cornpacta.

Êstes cálculos fornecerarn urna rnédia para o elernen-
to fósforo na Ï"orrnação tr'errífera da ord.ern de O, O3 por cento. Corn
base nesta rnédia e naquel.a das rochas encaixantes e intrusiva forarn
calculados os rrFatôresrr para cada tipo de rocha e seu estádio de alte
ração, Nota-se, rnais tlrna vez, que êstes valo.res rnédios forarn fixa-
dos arbitràriarnente, baseados nas a¡ráIises d.<¡s vários tipos d.e rochas
e minérios.

A dispersão dos teores de fósforo ern tôrno da rnédia,
varia corn o tipo de rninério, De rnaneira geral, e sob caráter geoló-
gico, c¡s teores dos vários tipos de rninérios são razoàveknente corn-
pactos eût redor da rnédia que os representa. O itabirito duro apresen
ta valores divergentes corn relação à rné¿ia.

Para facilitar a coñì.paração visual dos teores de fós-
foro nos vários tipos de rninérios e seus respectivos estádios de alte-
ração, cada grupo de análises foi representado por ufit histograrna
corn ordenada ern escala Iogarítrnica (Figuras 53 e 54).
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vARrAçÃ.o Dos TEORES DE I.ôsFoRo NOS TIPOS DE MINERIOS E

ROCHAS ,

uwÉmos E RocHAs ooilårtPf;o, i3å:r"tiltecEM-lå "otî""T"?

7

7

5

7

5

7

(,)
f'l
F

e
E

u
z
f¡l

Xisto Nova Lirna
Fresoo
Semi alterado

Alterado

Filito Batatal
Fre sco

Serni-alterado
Alterado

Intrusiva
tr'resca
Semi-alterada
Alterada

Itabirito
Drrro

Pul.verulento

Hernatita
Xisto s a

ComPacta
Pulverulenta
Talcosa

Canga
Porosa
Maciça

0, o3-0, 06

0, 04-0, o6

0,04-0, I6

0,03-0,38
0,01-0,20
0, ol-0,46

0,0I-0,05
0,02-0, 19

0, 08-0, 29

0,0I-0, l8
0,01-0,07

o,0I-0,08
0,01-0,09
0, 01-0, 08

0, 05-0, 09

0,05-0, 16

0,02-0, I8

1, 0(x )
1,0(x )

2,5(x)

I, 0(* x )
0,4(xx)
0,6(**)

1,0(*xx)
3,5(xx*)
8,0(xxx)

I,3(xxxx)
0,6(xx*x)

0,6(x*x*)
0,6(n**x')
1,0(xx**)
2,3(xxx*)

3,3(xx*x)
3,3(xxxx)

0, 04

0, 04

0, I0

0, I7
0,07
0, I I

H
(/)
Þ
É,
ts

a

ú
f4
f¡

\ t-{
ú
ú
f'l
f'.l

o
d
(-).

ú
o
f'{

z5

L7

5

5

5

zz

T2

I7
43

54

z

0, 02

0,07
0, 16

0, 04

0, 02

O,0Z

O,0Z

0,03
0,07

0,10
0, l0

TOTAL 245

(.* ) Fator calculado ern relação à rnédia do Xisto Nova Lirna:o ' o40/o de

P.

(* * ) Fator calculado ern relação

(x x x )Fator calculado ern relação

(x * x x )Fator calculado ern relação
0, 03 To de P.

à rnéaia do Filito Batatal:O ,l7%o de

à rnédia da Intrusiva: 0, 0z % de P'

à rnédia da Forrnação Ferrffera:

Tabela 17

P.
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C.APITULO

RELAçOES DOS TIPOS DE MINÉRIOS E

TO DO ELEMENTO

].I I

ROCHAS E O COMPORTAT4EN

FOSFORO

Nos capítulos anteriores forarn esiudados, separada -

rnente, os tipos de rninérios e o teor de fósforo de cada urn. Da intera

ção dos tipos de rninérios e o estádio de alteração nota-se o cornporta-

rnento diferente do elernento fósforo ern cada gruPo.

O fósforo encontrado nas duas encaixantes da Forrna -

ção Ferrlfera, deve relacionar-se à apatita que ocorre dispersa na ro-

cha, identificada ern lârninas delgadas. No que concert.le ao arnbiente de

sedirnentação ern que se forrnararn as encaixarrtes e a Forrnação l¡er{í

f.era;..â certarnente d.iferenças ecológicas, que irnplicarn ern variações

nos teores do elernento fósforo.
O xisto Nova Lirna e o Filito Batatal pertencern às ro-

chas pré-Minas da Série Ri<¡ das Velhas. Estasrochas tiverarn arnbiell

te de deposição di.ferente daquele que predorninou na "Fácies Óxjdo"da

Forrnação Ferrífera do Grupo ltabira. A classificação da Forrnação

Ferrffera do Distrito de Itabira nattFácies Óxidotr foi feita corn base

no trabalho el.aborado por Jarnes (195a). Dorr e Barbosa (19ß)iâlna'

viarn feito referências à "Fácies Óxidort dêste Distrito.

Jarnes (1954), estudando a Forrnação tr.errílera Pré-

carnbriana da região do Lago superior, com base nos rninerais de

ferro originais (prirnários) e dorninantes no sedirnento, classificou

esta forrnação ern quatro principais fácies:

Fácies sulfôto - ïepresentada por ardósias escurasfia

qual a pirita pode compor 4OTo da ro -

cha. Sílex (chert) é raro.

Fácies carbonato - consiste, quando pura, de carbo -

nato rico de ferro e síJex (chert)

alternados.

Fácies óxido - caracteriza-se por dr:is iipos pr1'cì. -

pais; urn rico de rnagnetita e <¡ut;rc¡ de

hernatita. ,A"rnbos Pareceffl ser de c¡rj-

gern prirn âría. 'A. litologia const:ifiií'da'

de rnagnetita, tern intercal.ações cie sí
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lex (chert), carbonato ou. sili'cato de fer
ïo, ou. urna cornbinação dos três..q. he-

.rnatita que se apresenta na forrna fina -

iî'"", : *i iiÏ;:ï":Ïä 
" " 

"""#o

ca é c.lrnurn.

Fácies sil-'i.catc¡ - que contérn utrt otl rnais silicatos hi-
c r aî,ados ferrosr:s (greenalita, rninne

sotaita, sti.J.pnorneT.ana, cl.orita) co-
rno consti.fuinte s principai.s.

Os sed.irnentos pré-Mina.s contêrn notáveis quantidades

de clorita-xisto, güe, segundo Dorr e Barbosa (1963), provàvel.rnente

originararn-se ern parte de rocha.s vul.cânicas. ,{ Forrnação Itabirito
Cauê, pertencente à trFácies Óxidotr, é considerada cortro tendo sedi -
rnento s quírnico s pre dorninante s.

Dentre os tipos de rni¡rérios da Formação Ferrílera
destaca-se o itabirito du.ro peLo fato de apresentar urn teor rnédio

mais alto (0, 04 % P) do que aquêle da Forrnação Ferrffera (0,03).Êg

te fato sugeriu um estudo rnais porrnenorizado das bandas mineral6gí-
cas que cornpõern esta rocha. Separou-se no itabirito as zonas de he-

rnatita xistosa, as de qu.artzo e as de hernatita xistosa corn quartzo dis.

perso errr porcentagern aproxirnadarrrente equivalente. Os resul.tados ob

tidos ern 6 análises indicaram que ern geral, qu.anto rnaior o teor de

fósforo, cresce tam.bérn o teor <le al.urnina. O teor de fósforo não tern

relação corn a porcentagem de quartzo.

Quanto ao rt irrétio superficiaL do tipo canga, o teor do

elernento fósforo para a var:ierLade porosa e rnaciça não apresentoü vâ-

riaçõea significativas. A rnédia para o prirneiro grupo está ao redorde

Or12 e para o segundo grupo atrnge 0, 13 por cento, portanto señI dife -
rença consi.deráveJ.. O processo de díssolução que age na zona irnedia-

tamente superior e que origina os cana'j.s na canga Porosa não deve efg.

tuar dissoluções ou preci-pj.tações de fdsforo ern quantidade suficiente

para vâriar o teor. Os agen'[.es.responsávej.s pela díssoluçãt: e precipi

tação do fósforo têrn ação rnais arnp.l.a e não se restringern à zona irne

diatarnente superíor da canga.

Forarn feitas consider¿lções a tespeito dos rrTip<.rs de

rninérios e rochasrl. Resta agora discutir o coñÌportarnento do el.ernen

to fósforo corrr. relação ao "Estáriio de aJ.teração" (Figura 3).
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tosa e itabirito duro) e rt'rinério bra¡rdo(herna-
tita pul.veru,lenta e itabirito pulverul.ento).

Durante o pïocesso de abrandarnento, 9üe, ern últi -

rna análise, corresponde a ulrla lixivi.ação parcial ou total de alguns

cristais de hernatita e quattzo, ocorrern pequenas variações no teor

de fósforo. Sucessivas solubilizações e precipitações seriam os fa-

tôres responsáveis por estas variações. Para efeito de cornparação

desta variação foram elaborados dois histograrnas. o prirneiro, co.!

tendo os tipos de rninérios classificados colno rtdurosrr otl seja, sem'

qualquer vestfgio de abrand.arnento. hcl.ue urn total de ?3 análises

de hematita. cornpacta, xistosa e ítabirito duro" Outro histograrna,

sobrepôsto ao prirneiro contérn urn total d,e 6l arnostras de rninério

brando d.o tipo hernatita pul.veruJ"enta e itabirito pul.verulento (Figura

55 ).
No rninério do tipo duro, o rnaior valor na distribui

:ia do fósforo está ern O,OZ por cento. ParalelaÛIen-
çao da trequencla cto rosroro esL¿r, errr vg v-þ yv¡ vç¡¡uv

te ao processo de abrandarnento do rninério, houve urn pequeno acrés

cirno no teor rnédio do fósforo, cuja rnaíor distribuição passol't para
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o, o3 por cento. NaLural.rnente as arnostras coletadas para cornpor os

dois histografnas incluern tipos de rninérj.os de textura e cornposição

qufmica divereas, quais sejarn, itabirito e hernatita' Assina' tornou-

-se rnister refinar rnais o estudo em catla tipo específico de rninério'

O histograma da Figura 56 é o resu.'ttado das análiees de hernatita xis-

tosa e compacta e 54 de hernatíta pulveru.l'enta, t'otaLízando ?9 análiseg'

No cornportarnento geral quanto ao teor de fósforo hâ

urna grande semelhança. A rnédia dc¡ teor de fósforo da hernat¡ta xisto

Ea cornpacta é de 0, OZ aa Passo qu.e o teor rné<lio da hernatita pulveru-

lenta é de 0,03 por cenio. Êstes va.Lôr:es porlern ser confirrnados na

Tabela l?. Desde que a hernai'ita pu'Iveruienta origirâ-a€ da hernatita

xistosa e compacta, nclta-se que Ð PrDcesso de abrantlamento reduz de

pouco as variações dos teores <le fósforo. fli-e apr'cxima os val'ores da

,rr¿Ur" e tambérn aurnenta u'n pouco o 'Le'r médio <le fósforo do rninério

brando.
Os hist.ograrnas Ft e F2 da Figura 54 permitern urn'a

conaparação da dist;ribuição do elernent<¡ fósforo no itabirito duro e pql

verulento. Desta feita a variação de 'beor do elernento fósforo é diferen

te daquela regiBtf ada para a hernatita xistosa e compacta' o processo

de abrandamento l,evou ao abaixarnenio do teor de fósforo' No que di'z

reapeito à variação dos teores erfÌ cada arnostra, com o abrandarnento

houve hornogeneízaçã.o do teor de fósforo. Os teoreg extrernos forarn

aproxirnados da méd.ia. A hornog eneizaçáo do teor é sirnultânea corn' o

abra¡rdamê[to.
O teor de fósforo do rninério .l.oca1ízado próxirno ao

contacto corn a encaixante foi tarnbérn objeto de estudos' tr'oi elabora-

do urn perfil com arrrostras coJ.etadas na Forrnação Ferrlfera e na en-

caixante imediata. Escolheu-se urn fu,ro de sondagem que aplesentas-

se urna sequência hornogè'nea rle tipo de minério junto ao contacto corn

ae encaixantes. Natural.rnente, caso houvesse nesta sequência rnudan-

ça do tipo de rninério, }raveria conseqtientemente, mudança do teor de

fóeforo. Tornou-ge, assill^l, ur.na sequêncj.i hornogênea de hernatita xiÊ.

tosa, representada na Figura 5?'

O teor de fósforo aurnenta corn a proximidade da ro-

cha encaixante. O perfil. da F,+.gu.ra 52 i.ncl:i.ca tarnbém esta variação'As

soluções que perlnea.rafiÌ a Forrnação Ferrif.era rnigrararn jutto ao con

tacto desta tr'orrnação cûfiÌ a encaixarri,e, que é relativarnente irnpermeá

vel. Ao rlleslllo ternpo qu.e a Forrnaçãc, Ferrffera era abra¡rdada e a
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PORCENTAGEM EM P

Figura 56 - Histograma da distribuição do elernento fósforo eûl herna-
tita xistosa e corrtpacta e hernatita pulverulenta.
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encaixante alterada, o teor de f6sforo ia paulatinarnente crescendo, ern

vj.rtude das sucessivas solubilizações acirna e precipitações ju:rto à zo

na de contacto cofil as encaixantes, O processo de alteração do xisto

encaixa¡te 6 acornpanhado de urn aurnento do teor de fósforo, e no flli-

to parece evidenciar apenas solubilizações locais e no conjunto pegue -

na dirninuição no teor de fósforo (Ver Tabelas 7 e 8).
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Figura 58 - Distribuição do elernento f6sforo na car.ga

O fósforo não teve acr6scirno porcentual relativo,por

lixiviação de outros minerais ou elernentos, rnas foi trazido por solu

ções que percolararn a Forrnação Ferrffera e rnigrararn ao longo do

contacto corn as encaixantes.
tr-orarn elaborados perfis de canga capeando rochas

diferentes para verificar possfveis anornalias no corlìportarnento do

fósforo quanto à ¡rorrnação Ferríf.era e às encaixantes.

Para verificar o cornportarnento dôste elernento no

sentido lateral, forarn coletadas arnostras constituíndo urn perfil ho-

rizontal. Contérn blocos de hernatita dura e cirnento rnaciço e Poroso'

oo
oosoo
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O cirnento errr geral possui blocos pequenos de hernatita corn dirnensão

representada no segmento do perfil, ern centfrnetros (figura 58), con-

tendo II análises.

Porcentogem cm D
.oo o.lo ctto

E
t;;l
t...1
ffi

Hffi

CONVENçöES

Congo com clmenfo poroto

Congo com clmrnlo moclço

Hemoflto pulvorulcnto

Figura 59 - Distribuição do elernento fósfc¡ro eñl ca-nga
c ape ando hernatita pulverulenta.

Os fatos relevantes são o teor alto de fósforo do ci-
rnento da canga e o baixo teor dos blocos de hernatita. Os blocos de h.9

rnatita xistosa e dura rnantêrn o teor original. Não apresentarn altera-

ção no teor enquanto não se processa a lixiviação e eventualmenteabran

darnento do bloco. Amostras de hernatíta xistosa,dr¡ra, corn alguns po-

ïos que denuncia¡n início de lixiviaçáo jâ apresentararn urr). teor de fós

foro pouco rnais alto que aquêle dos blocos intactos. O teor de fósforo

do cirnento limonítico decresce corn o aurnento do número e dirnensão

dos blocos de hernatita agregados.

Ern seguida, para verificação do cornportarnento dt-r

f6sforo no sentido vertical, forarn elaborados dois perfis. O prirne:i.rcl

eût canga pobre, pràticarnente sern blocos de hernatita dura. For:rrrou-

se pela cirnentação de hernatita pulverulenta. Cornpreende urn total de
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l0 análises. Pel.o fato da canga apresentar-se razoàvelrnente horrrogê

nea, a arnostragern foi feita a intervalos fixos de 20 cm, representa-
dos na Figura 59.
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A pequena profundidade do aflorarnento irnpediu arnos-

tragern rnais profunda. Observa-se o teor rnais alto da canga que dirni

nui ao redor de I rnetro de profundidade, onde ela terrnina e inicia a

hematita pulverulenta. O teor rnédio da hernatita pylverulenta ao re -

dor de 0, 05 por cento indica que já houve enriguecirnento de f6sforo.res

ta f.aixa pois segundo a Tabela l?, o teor rnédio da hernatita pulverulen

ta é de 0,03 por cento.
O perfil seguinte foi arnostrado ern canga superposta

ao xisto Nova Lirna. Portanto é rnaterial que não se acha rrin siturr.

tr'orarn analisadas 19 arnostras a intervalos constantes de 20 crn.A ex

trerna variabilidade das características físicas do rninério a pequenos

intervalos perrnitiu, ainda tlrna vez, a fixação dos intervalos constan-

tes de 20 crn para a arnostragern (f igura 60).

Esta carrga contérn blocos de hematita dura ern tarna-

nho e porcentagern variáveis, daías variações de teor de urn segrnen

to para outro. Atê a profUndidade de 3, B rnetros, o teor de fósforonão

apresentou valores extrernos corn relação à rnédia. Variações rnaiores

e concentração devern ocorrer a rnaiores profundidades. A irnpossibi-

lidade de arnostrar irnpediu prosseguirnento do perfil ern profundidade

maior.
Corno urrl ïesurno das análises quírnicas de canga, foi

elaborado urn quadro contendo os teores médios de fósforo de acôrdo

cofil a profundidade, agrupados eû). profundidade crescente de urn ern

urn rnetro.

VARIAçAO

Profundidade
(rnetro s)

DOS TEORES DE TóSTONO COM A PROFUNDIDADE

Variação

0,0
1,0
2,0
3,0
4rO

5,0
6,0
7rQ

1,0
2,0
3,0
4r0
5,0
6,0
7r0
8,0

0, 06

0, 1l
0,02
0, 03

o, 0z

0, 0é,

0, oz

0, 04

0,22
0, t6
0, l9
0, z0

0, 06

0, rz
0, lI
0, 07

Porcentagern
rnédia de P

0, LZ

0, 13

0, 09

O, L4

0, 05

0, 0B

0, 05

0, 05

Núrnero de
análise s

z4

6

9

6

3

4

3

3

58

Tabela l8
Total:
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Ernbora o núrnero de anáIises ern profundidade não se

ja ainda significativo nota-se urn pe-queno aurnento do teor de fósforo
ao redor da profundidade de 3,0 a41 0 rnetros. Ern seguida o teor de-
cre s ce progre s sivarnente.

Corn o objetivo de verificar o teor de f6sforo em cada
grarrulação do rninério reduzido, forarn lançadas ern gráfico, análises
granulornétricas reaLízaàa"'¡ËÎ" Cornpanhia Vale do Rio Doce.A's arnos

tras contêrn 2 kg de rninério, tendo sido coletadas ern 1964 e 1965 por
técnicos daquela Cornpanhia. As duas prirneiras análises referern-se
a itabirito pràticarnente duro e a terceira a itabirito friável, estando re
presentadas respectivarnente nas Figuras 6t e 62.

Porcentoçens
Fe- Fe.Oo - SiOz - Acumulodo

30 40 50 60 70 80

+ t/?

+ 3/a

+ t/q

+4
î+6
o+ tO
f)

$'+ re
lt +35
o
3+45
J+70
3+¡oo
J

+ r20

+200

-200 o,4 0;6 o;8 t;o t,2
Ala Os Porcenfogens

opo q02 q03
P

ANALISE EM PORCENTAGENS
Fe - 53,3
P - O,O2
sio2 - 23,o
Al2o3 - O,5
FFôgo - O, I

CONVENçÕES
Porc. Acumulodo

- Ale o3

--- 
SiOe

-.-.-.-.- Fe

_____ P
Fe"O" 76,1 Fe.Oo

o Ponfo coincide¡nfe

Figura 62 - Aná,lises granulornétricas de itabirito friável -
Mina Cauê.

No itabirito não há urna associação preferencial do

fósforo corn nenhurn intervalo granulométriio específico. Assirn tarn-
bérn
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ocorre corn o ferro, cuja variação de teor depende quase exclusiva -

rnente da variação da porcentagern de síLica. Há urn grosseiro, ernbo

ra irreguT.ar, paralelisrno entre a Porcentagern de sÍlica e alurnina.
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Os lirnites granulornétricos dos grãos de quartzo eetão entre *45 e

+ ZOO megh. Dentro dêstes línxites rnédios o teor de sílica d alto.
Análises granulornétricas de hernatita pulverulenta es

tão representadas na Figura 63. Tarnb6rn neste tipo de rninério o fóg-
toro não se associa preferencialmente cort'r nenhuma granulação espe-

cíf.ica. Sua distribuição é irregular. O rnineral portador tern grarrula-

ção rnuito fina .e acha-se difuso no minério. Deve associar-se àe im-
purezas do rninério, especialrnente aog rnineraig argilosos e óxidos e

hidróxidos de ferro de origerrr secrurdária.

À sernelhança do itabirito, a porcentagern de alurnina

urn certo paralelisûro corrr aquela da síIica. O ferro caracte-
pela homogeneidade no teor.

Dorr e Barboea (tl6l) representam análises granulo-

rnétricas de hernatita pulverulenta e itabirito rico, nos quais o corrt -
portarnento do fósforo é tambérn irregular.

mantém
tíza-se
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cApírulo r v

o coMpoRTAMENTo Dos ELEMENToS MAroREs E o rósrcno

Nos capít*fo" "nr"riores 
forarn feitas observações sô-

bre óxidos de ferro e f6sforo. Restarn as observações sôbre as rela-

ções de todos os óxidos e elernentos analisados.
Para facilitar o estudo dos elernentos rnaiores foi ela

borada urna tabela contendo os tipos de rochas e rninérios e a varia

ção dos teorea ern cada urn dêles. Cornparoü-s€ o cornportarnento di

ferencial dos óxidos rnaiores nas encaixantes e na Forrnação Ferrífe-
ra.

MEDIA DA PORCENTAGEM DE OXIDOS E ELEMENTOS

H
È{
o
o

Cornparação Fe FeO sio2 A'1^O^ Perda
¿5ao

Fogo
P

f4
F
z
X

O
z
f'l

Xisto
Nova Lirna

tr'ilito
Batatal

8rZ

l0' 9

lf

9r4

66, r

56,0 
^ft

II,8

i t, l

0,04

0, l7r

fr
f"l
t4\ l-l
ú
ú
f.l
h
o
u

ã
o
h

Hernatita
Cornpacta
Recristalízada

Hernatita
Xistosa

68, I

67,ta

?,0 0, 5

l,l lrTD

0,2 0,02

0,4 0,02

Canga
Poro sa

Canga
Maciça

60, 7

64,9 ø

Lr 6

L,4

3r3

r,4

"1,2

3, lF.

0, I0

0, l0

*Não forarn feitas análises

Os valores
rarn calculados a partir das

T9

para os óxidos

7, 8, 9, 10, I
e elernentos fo-
l, L?, L3, 14,

para FeO.
TabeIa

das rnédias

Tabelas 3,
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i5 e t6. Colocou-se letras (4, B, C, etc. ) dentro das colunasdas aná
Lises que apresentararn varíação passível de observações, as quais
f<¡rarn feitas apenas ern análises que cr¡ntêrn urn núrnerc¡ razoâvel d.e

arnostras e que podern portanto ser consideradas representativas.
A Tabela 19 contérn os teores rnédios dos elernentos e

óxidos rnaiores entre os quais foi incluído o fósforo.
A letra que encabeça cada observação a seguir é a

mesm-a colocada dentro de cada quadrado da Tabela 19.

A - O xisto Nova Lirna apresenta teores de sílica rnais
ou rrrenos hornogêneos. Já o filito Batatal tern va-
riações de teor rn-ais arnplas. Várias análises
d6stes dois tipos de rochas dão rnédias diferentes.
A deterrninação do teor de sílica pode eventualrrren
auxiliar na identificação do xisto ou filito quando

corn aspecto duvidoso, especiaknente próxirno ao

contacto destas duas rochas.
B - Á' rnédia do teor de fósforo do xisto e filito é urn

fator de identificação seguro das duas rochas errr

caso de dúvida. O teor de fósforo do filíto é bas -
tante alto ern relação ao xisto. Curnpre âcïetscerr-
tar ainda que o teor de fósforo do xi.sto Nova Lirna
é hornogôneo, ao redor de 0r 04 por cento, ao pas-
so que o teor do filito é atto e i.rregular.

C - O teor de ferro da hernatita cornpacta recristaliza-
da é rnuito rnais hornogêneo errt tôrno da rnédia do

que aquêle da hernatita xistosa, rnuito ernbora a di
ferença de teor ern arnbos os tipos seja pequena.

D - O te<¡r de sílica da hernatita cornpacta recri.sta!íza-
da é rnenor dr¡ que aquêle da hernatita xistosa. Esta
característica foi verificada tarnbérn ern seções po

lidas.
E - O teor de ferro rnais baixo da canga ern reLação aos

öutros tiprcs de rninérios, reLaciona-ae às irnpure-
zas da zorla superficial., tais corno argilas, rnaté -
ria orgânica e principal.rnente devido à hidratação.

f' - A perda ao fogo da canga porosa, corrro era de se

esperar, é rnaior do que a perda da canga rnaciça,
que ocorre a rnaiores profundidades. Esta últirna
deve apresentar urn grau de hidratação rnenor.
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Para verificar o cornportarnento dos elernentr¡s rnaio-
alteração e abrandarnento foi elaborada a Tabela 20, que

rocha ou rninério antes e depois da alteração ou abra¡rdarnen

Ar - O teor de ferro do xísto Nova Lirna alterado é rnais
alto que do xisto fresco - Deve corresponder " 6$
dos e/ou hidróxidos carreados da Forrnaçãc¡ Fer-
rífera e depositados no xisto, quando de sua alte-
ração.

Br - O teor de sílica do xisto fresco é rnais hornogêneo.

Parece que corrì. a alteração do xisto ocorre rerrì.o

bilização da síIica, corn solubilizações e precipi-
tações locais.

Cr - O elernento fósforo, coïno ¡á foi observado antes,
aurnenta consideràveknente o teor corrr a alteração
do xisto.

Dt, Et, Ft, Gt - Quanto à intrusiva, cofil a alteração o

teor de ferro e fósforo aurnent<¡u, alurnina dirni -
nuiu e sílica parece ter sido remobilizada, cofir so

lubiLizações e precipitaçõe s locais.
Ht - O teor de sílica da hernatita pulverulenta é rnais

hornogêneo e pouco rnais baixo que aquêle da he-
rnatita cornpacta recristalízada.

Ir - O teor de f6sforo da hernatita pulverulenta é pou-
co rnais alto do que o teor da hernatita recristali-
zada. No histograrna da Figur a 56, já forairr fei -
tas considerações a ôste respeito.

J', Kr - Os teores de ferro e silica do itabírito são ex-
trernarnente variáveis de uñìa arnostra para outra.
Não pos sibilitarn observaçõe s.

Lr - O abrandarnento do itabirito deve irnplicar ern um.

abaixarnento no teor de fósforo, segundo se pode

notar na relação obtida.
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rus
o
o
ú

Cornparação Fe F eO SiOz
Perda

Al^O^ aoé5
-b'ogo

P

c)
+J

fr
X
d
q
f'l

Xisto Nova Lírna
tr're sco

Alterado
8,2 rr

-
13" 6 ^. ie,AI

66, L

ñr,
II, B O,04

?,5 ffi",
Filito BataraL

Fresco
Alterado

10, 9

LI,4
9,4 56,0

13,z 63,2

12,7

LI, 4
11,3 0,17
5,3 0, 1l

d
"Èa
É
t{
+J

,q

Intrusiva
tr're sc a

Alber ada

11, I
?5,3¡rr

7r4
IO,4

50, g 19,5

44,4F.r lo, 3pr

d
¡r
o)

-r+1
\FI

¡r
¡r
o
h
o

rd
o
d
Ë
tr
o
ftt

H. 
"'. ". -F{. p.
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*Não forarn f.eítas a¡álises para tr'eO.
H" c. r. - Hernatita cornpacta recristalizada.
H"p. - Hernatita prrl.verulenta. 'r':..¡ l¡. ;ti)
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TBRCEIRA PARTE

CONCLUSAO

Os estudos de carnpo feitos por diversos geólogos nas

várias quadrículas do Quadrilátero Ferrffero, convergern para uûì.a se

quência de eventos geólógicos extensivos ao Quadrilátero e tarnbérn a

outros locais específicos de cada ârea.
Incluindo-se os fenôrnenos gerais não identificados no

Distrito de Itabira e os fenôrnenos locais do Distrito, obtern-se urna

sequôncia, descrita prelirninarrnente, corrl os riovos dados obtidos do

estudo da textura do rninério. Muitos dos fenôrnenos forarn descritos
ape.nas no Distrito de ltabira. Não se pretende generalizá-1os para o

Quadrilátero, e nem. tarnpouco excluir a possibilidade de virern a ser

descritos ern outras áreas.

Qs eventos extensivos ao Quadrilátero, descritos pe

los autores precendentes ern ordern cronol6gica são os seguintes:

A - Deposição, soterrarnento e diagênese de sedirnen-
tos ricos de Fe e SiOr. Forrnação de urn pacote de

sedirnentos na rrBacia do Quadrilátero Ferrfferorr.
À deposição dos sedirnentos do Grupo Piracicaba
seguiu-se a litificação dos sedirnentos da bacia.

B - Prirneira fase de orogenia corn deforrnação do pa

cote de sedirnentos. Dobrarnento dos sedirnentos

da Série Minas. A estrutura e características li-
tológicas das rochas nesta fase forarn obliteradas
parcial ou totalrnente na fase seguinte de proge -
nia..

C - Deposição dos sedirnentos da Série ltacolorni.
D - Segunda tr'ase de orogenia corn deforrnações inten

sas. tr'orrnação da hernatita xistosa, itabirito e

rnagnetita dispersa. Esta fase ocorreu corn dobra
rnentos intensos, deforrnações plásticas. Parte dos

eventos seguintes podern ter ocorrido no firn des

ta fase.
Após êstes fenôrnenos de traços regionais extensivos

a todo o Quadrilátero, outros de caráter local ocorrerarn no Distrito
de Itabira. Alguns dos eventos colocados efil sequência cronológica
foram peneconternporâneos. Êstes eventos podern ser resurnidos na



EVENTOS GEOLOGICOS
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Fi
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hõ
í) ¡.ir
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Recristalização
ern "nrl,cleoã"

N

i Recristalizações
5 locars
d

Tectonisrno de pequena arnpli-
tude.

Leva¡riarnento epiro genético.

Abrandarnento e alteração.

PRODUTO
ttNúcleosrt de hernatita corn
textura ern rnosáico.
Forrnação de rnicrofraburas.

Lentes, zonas, faixas de herna
tita cornpacta corn texùura eiã

t-rnosáico. Veios de rnagnetita
pela ação de fluidos a alta tern
peratura.

Hernatita fragrnent ada. Zot:^as
de brechação.

Exposição e início de erosão
da Forrnação Ferrffera.

Herna.tita pulverulenta e ro -
chas alteradas.

Canga e crostas lateríticas
corn enrique cirnento srrper -
ficial de fósforo.

Lixiviação da hernatíta espe-
ciaknente do cirnento da ca¡r-
ga.

Laterízação corn endureci -
rnento superficial"

Degradação das crostas late
ríticas e canga

oBSERVAçoES
A recristalízaçáo ocorreu corn uÍl certo contrô
le estrutural: iistosidade, falhas, fraturas, dt
bras.
Lrxiwiação e substituição parcial da rnagnetita.
A cronologia é desconhecida, provàvelrnente na
sequência descrita. Esta i::trusão e recristalí-
zação podern ùer ocorrido no firn da segunda fa
se orogenlca.

Nas zonas de tectonisrno não há tal.co,

Provável isolarnento do Distrito de Itabira do
Quadrilátero Fer rífero.

Corn contrôle topográfico e estrutural. Martiti-
zaçáo da rnagnetita.

ildar títizaç ão da rnagnetita"

Figura 64

Erosão, rnudanças do relêvo, variação do nível
hidro stático.

¡

No
i
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Figura 64, que para seguir a cronorogia do texto, representa acima
os fenômenos mais antigos.

Os resultados obtidos corn os rnétodos de análises,
descrição de testernunhos e observações de campo indicarn a interde_
pendência que existe entre o tipo de rninério, o estádio de arteração eo teor de fósforo.

De acôrdo corn o coûrportarnento do erernent<¡ fósforo
na alteração dos vários tipos de rochas e rninério, êre é reracionado
a três prováveis origèns:

I - Fósforo rer'acionado prirnàriarnente à sedirnenta-
ção e que ocôrre corn teor constante e baixo no xisto Nova Lirna eteor alto e irregular no filito Batatal. Estas duas rochas representarn
fatôres e arnbiente de sedirnentação e rnetarnorfisrno diferentes, daí
o comportarnento e teor diferentes do elernento fósforo erïr cada u.ïrla
deLas.

A tr'orrnação Ferrífeta, que contérn tarnbérn fósforo
sirrgenético, apresenta um teor rnédio de 0,03 por cento. os têrmos
que constituern a Forrnação Ferrífera contêm teores de f6sforo dife-rentes, de acôrdo com o tipo de rninério, e devem refletir processos
prirnários de sedirnentação envorvendo cornport amento singenético qi
ferente do erernento fósforo de acôrdo com o tipo de rninéri.. Assim
é que o itabirito duro, constituído pred.orninanternente de quarüzo e hernatita apresenta teor de fósforo rnais arto do que aquêle do rninério
constituído esserrciaknente de hernatita. rsto r.evando-se eûr conta que
o itabiritu e a hernatita constitueûr urrr só pac.te de rninérío que inte_gra a Forrnação Ferrí,fera.

2 - Neste itern foi colt¡cado o fósf,ro conl:'do na intru
siva fresca que corta concc¡r<1anÍ;e ou dj.scord.anternente a Forrnaçãcr
Ferrífera' o teor de fósforo da intrusiva apresenta-se coûr- val'rigual.
àquêle da tr'r¡rrnação Ferrffera, ou seja O,OZ por cento.

3 - O fósforo colocado neste grupo relaciona_se àquê-le solubil.izado das encaixantes, intrusiva e da Forrnação Ferríle:ra e
concentrado por su.cessivas precipitações na zona superficiai. e nas zo
nas de alteração e abrandarnent. d.as rochas e rninérios.

Neste caso o f6sforo refere-se aos fenôrnenos que atuararn corn rnais frequência nos últirnos estádios de alteração das ro-
chas do Distrito d.e Itabí ra.
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A decornposição e erosã.o das rochas e rninérios na zo

na superficial. Lev'ararn à concentração do eLernento fósforr: até r.¡.rnace.r

ta profundidacle que in<iica ser -bastante variáveJ. corïr o tipo e estrui:ura
da rocha. Êste enriquecirnento ern geral. fica circunsqrito à zorra de f.i-
rnonitizaçã,o da canga- e tarnbérn âs zonas de fal.has ou fratu.raso atin.gin
do então profundídades rnai.ores.

Os bl.ocos de hernatita corrrpacta e xistosa cirnentados
na canga rnantêrn o baixo teor original. da Forrnação Ferrífera.

O fósforo secundário ocorre ern teores rnais altos na
hernatita pul.verulenta" na intrusiva al.terada e na faixa próxirna ao c{f,n

tacto da Fr¡rrnação tr'errífera colrr as encaixantes.Mais especificarnen-
'he, o fósforcl ocorre n.a faixa cle herrratita trol.e, xisto e .f i.li.to alleraclc¡s.
Esta clistribuição d.o rni.nério e do fósfor<> secundárir: jnd:lcarn que sol.u.-

ções perrnea.ram. a Forrnação Ferr:íf.era a,o l.ongo de fraturas carreanck¡
f6sforo da zona superf.ici.al. para as rnai.s profu.nclas. .funtanreni.o c<.¡rn o

fósfo,ro, r¡ ferro enriquec€u.-sêc A sílica sofreu. apenas rernanejalTrenLo.

A fi.xação secundári.a do fósforc¡ por reações de su.per-
fície pode, ern tèlrrnos gerais, ser enquadrada nos segu.intes fenôrnr:nos:

a - Adsorção, que é a tendência do fósfor:<¡ de concen-
trar n.a interface entre as fase líqu.i.dar. e sólida da rocha alterada pela
ação de águas super{ici.ais.

b - Troca de ânions, que é a substitu.ição reversível de

urn ânion por outro, no caso íons de fosfato.
Èstes fenôrnenos ci.tados e orltros rnais curnpi.exos de-

vern ser os responsáveis pel.o enriquecirnento d.<¡ elernento fósforo nc,

rni.nério, encaj.xante e intrusiva.
O abrandarnento de blocos de i.1:abiri.in e hernati.ta ern aL

a / ¡\-^guns talus consolídados sugere qu.e fatôres secundários" rnais especiYi-
carnente águas vadosas, tôrn condições necessárias e suficj.entes para.

abrandar o rninéria rra zorta superficiai.. Isto não irnpl.ica ern afi.rrnar
que apenas soluções securidárías são responsáveis pel.o abrandarnento
do rninério. Mui't;as características cle carnpo in.dicarn ação de rnetasso
rnatisrno.

Ern rêrrnos genéricus pode-se caracl.erizar qu.atrr-r ge-
rações de hernatita, sendo apenas as duas prirnei..ras representativa.s:

a - hernatj.ta xj."st:c)sa. prÐvenj.ente dos sedi.rnenl.:os r:i.cc-rs

de ferro, subrnetida a, pelo rnenc''s dua.s rtrogenias

úisl;i.n?;as.



r?3 -

b - hernatita cornpacta. recríslal.izada, forrnada pela
recrj.stal.izaçáo da hernatita xistosa, constitu.indo
lentes, carnadas ou faj.xas irregulares.

c - hernatita neofe¡rrnada. ( 15), que ocorre errr bordos
de cristais cle rnartita e planos (ttt) de c¡ctaed.r:os.

d - hernatit¿r forrnada pela rnartitização da rnagnetj.ta,
constitrrindo cristais irreguLares, de aspecto rna-
Ltu.lo so.

A estrutura xistosa e o fraturarnento faciU.tarn sobre-
rnodo o processo de abra¡rd.arnento e solubil.ização do fósforo nas zonas
cenfrais do sinclinaL.

A estru.tu.ra ern sinclinaL 6 a chave païa o entend:irnen
'cr:¡ da dj.stribuição do rninério brando e do fósforo secu.ndário. As s6].u

ções forarn canalizadas pelo sinclinal. principal, e os subsidj.ários rnj.-
graurdo ao Longo do contacto da Forrnação Ferrífera colrr- as encaixan-
tes. O sincl.inal do Cauô foi seccionado pela erosão ern su.a zona rnais
pr<rfunda, fací'J.íl.ando o fluxo e a fuga das soLuções secundárias.

Os agentes de alteração e abrandamento agirarn d. qi
fi14 para baixo, especiaknente no contacto da Forrnação Ferrffera.ccrtL
as encaixa¡rtes.

O grau de oxidação do rninério dirninui corn a profirn-
didade. A oxidação inicia-se antes do abrandarnento e prossegue Len-
tarnente, rnesrno após o abrandarnento total do rninéric¡.

A recristalização das rnassas rnaiores de hernatita
fci prr:vocada por: al.gurn fa.tor de caráter regional. O rnineral tal.co d.g-

ve ter se associado a êste fator, provocandc¡ recristalização do rn:i.n6-
rlo no setr contacto j.rned:i.ato, 1ocal., ou en.i:ão apena,s participou. passi.-
vafirente das rnu.da¡rças provocadas errì- c arâter regi.<-,nal.

O tectonisrno ernbora tarnbérn seja urn agente, parece
ter sid,r ativ'o rra recristaliza.çã<¡ do rninéri.o apenas ern zünas locai.s.
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