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Êste trabalho apresenta urn estuclo mineralógicoc do rninério

cle Catalão I, que co.nstitue o solo de cobertura de urn complexo intrusivo bá

sico-alcali.no corrr núcleo de carbonatito.

Essa ocorrência localiza-se a 15 Krn a ENE do rnunicípio de

Catalão e a B Krn NNE de Ouvidor no extrerrro sudeste do estado de Goiás.

Breve revisão bibliográfica localiza a intrusão no cretáceo su

perior, te.ndo corno encaixantes os Xistos e Quartzítos pré-carnbrianos dc¡

Grupo Araxá"

São fornecidos os aspectos gerais, físicos e rnineralógicos do

rninéri.o, bern como alguns dados de sua variação corn a profundidade"

O estudo rnineralógico consta da descrição das espécies rrrine

rais, suas prollriedades gerais, suas alterações, transforrrrações e aspec -

tos ge:néticos, Para essa descrição, são fornecidos dados de ocorrênci.a, há

bito, granulação, comportarnento à separações flsicas, difração de rai.os-X,

ópti.cos, t6rrnicos, de absorção de raios infraverrn rlho e de natureza quírni

ca,

A paragê.nese consta dos seguintes rninerais: Titano -rnagneti

ta corn exsolução de iknenita que se alteram. ern titano-maghernita, ikneno -

-hernatita, goethita (lirnonita) e leucoxênio; perovskita que se transforrna

quase totalrnente em leucoxê.nío; anat,âsio pseudomórfico e secundário autí -

ge.no; barita prirnária residual e supérgena; apatita e rnonazita parcial ou

totalrnente alteradas em fosfatos secundários do tipo florencita, goyazíta,

rabdofanita, vivianita, etc.; quartzo de origern secundária; rnicas (biotitas )

res j-duais e hidratadas; cloritas; e, argila do tipo caulinita.

São descritas algurnas rochas corno o carbo.natito, urn sie.ni -

to alcalino, peridotito alterado, triotititos e silexitos.
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Os dados rnili,:r;rlrígi<:os, cli. Lrr¿ít.ic,os c to1-rogi'¿í[iccls r,-.c¡nc:l.uem p_g

a definição cle um rninório dr> tipo laterítico, de gônese int:intarnente tíga -

ao profundo in.ternperisrno das rochas.

Aspectcls ligados à intrusão rnodelararn sua forrna cir:cr.ular"

solubilização do carbonatito e a alteração das alcalinas associadas, Lj.bercu

rninerais rnenos soLúveis clue forrnararn urn aciirnulo residual. Condições cli -

rnáticas aliadas à natureza clas soluções, favorecerafiL as transforrnações rni-

neralógicas cítadas, bern corno solubilizações parciais e reprecipitações que

cirnentararn os rnateriais residuais, forrnando ufir encouraçarnento laterítico.

Êste, por sua vê2, protege a ocorrência da ação da erosão, e por êsse rn,cti

tivo, forrnou-se un1 dorno (tabuleiro ou chapada), que se sobreleva l00rn da

topogr afia cir cundante"

O do,mo tem tôpo aproxirnadarnente plano coberto por canga aL -

tamente ferruginosa ou. então silicosa" Quando a erosão consegue renÌoveï a

canga, o solo laterítico subjacente, m.enos coerente, é passível de entalha -

mento.

Estudo geoquírnico superficial mostra estreita relação corn as

condições topográficas, atérn de ter influência prirnária.

São tecidas cr)nsÍcle':r'eições à ""speito da natur eza das solu,ções

rnineralizantes, eue r;ãr.i çr;¡¡lplexas e tôrn caráter predominanternente .descen

dcntr,:

C<,:rsi<lol'.rr r";r:ri 11¡:Ì r)at.rll'e z-a peclogenética relacion¿im aïeas;

caracterjisticas qrrilrri:i i ¿rr¡ rl:i la:l:entes corn o perfil do solo laterítico.

.Npezar: da n.atureza cornplexa do rninério, forarn obtidos, errL la
boratório, concentrados expe::irnen.tais de pirocloro, leucoxênio (an.atásic,) e

de fosfatos secundários de terras raras. A extrapolação dêsses dados para

concentração ern escala i.ndust-f i al dependerá de estudos posterioïes" Ern ca*

so favorável, será utr dos rnair¡res fatores para tornar o rninérío económica-

rnente explorável"

A

OS

de
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O estudo dos carbonatitos e rochas associadas apresenta aspgc

tos de surna irnportância soh vários ângulos:

a) Do ponto de vista geológico, essas ocorrências

constituern elos valiosos da cadeia dos fenôrnenos de rnagrnatisrno, diferen

ciação e segregação rnagrnätícaq. . Os fenôrnenos de rnetarnorfisrno de contac

to, pçt,:urnalcilise, fenitização e de ação hidroterrnal estão quase serrrpre pra
sentcs"

b) Soboprisma petrológico - geoquírnico, os

carbonatitos trouxeraTïr rio'vas idéias às considerações sôbre a natuteza

rnagfiì.a fu.ndàrnental e as possíveis correlações corn fitagrnas parentes. A

mala abu¡dância dos elernentos quírnicos situa essa6 rochas à parte das

mais, surgindo dai nurnerosos estudos físico-quírnicos experirnentais,

interpr etá-Ias.

do

an1]

de-

para

c) Do laclo econômico, sua irnportância reside na

existência de fc"¡sfatr¡s e rninerais de nióbio, vanádio, estrôncio, titânio, urâ -
nio, tório, de elernentos de terras raras, etc, na rnaioria das vêzes, ern teô-

res econôrnicarnente exploráveis, após tratarnento adequado.

d) Min er a1ò gi c arn ent e, essas rochas têrn urna pa-

ragênese ao rr.esrno ternpcl rica, variada e rara. Rica no grande núrnero de
l

espécies rnínerais; vari.ada, pois existe rnuita heterogeneidade entre as dife-

rentes ocorrências; e rara no sentido d.e ser constituida d e certos rninerais

que são rnernbrc¡s diferentes de séries isornorfas, que efil outros ti.pos de ïo-
chas são representadc¡s sòmente dentro d.e outros lirnites de composição.

Os carbon.atitos e rochas associadas que ocorrerrl no Brasil,alérn

dos aspectos rnencionatlos, apresentarn urrr outrollsui generisll, rararnente
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encontradoq' nas localidades tipo estrangeiras. Trata-se da superposição,

ao conjunto dos fenôrnenos geológicos citados, da ação do internperi s

rn o. Este, de urn lado oblitera os caracteres primários, rnas de outror pos

sibilita urn enriquecirnento residual ern rninerais de Fe, Ti, Nb, p e ele

rnentos de terras raras.

Urna série de transforrnações mineralógicas, surgerrr então, tor
nand.o a paragênese urrì. tanto cornplexa, pois aos produtos finas coexistern

os rninerais prirnáric,s ern vários estágios de sua alteração;

Êsse problerna se apresentou ao autor ern rnaio de 1969: o es -
tudo dessa paragênese corn a objetividade de contribuir para os processos de

tratarnento dêsses solos residuais e definir assirn o seu interêsse, taLvez

transforrnando o seu- ccnceito para o de rninério,

O objetivo prirnordial dêste trabalho.foi, portanto, o de e sta
belecer a paragênese rnineral ógíca, atrav6s do estudo siste

mático das proporções e propriedade dos rninerais individuais que a inte

grarn. Em segundo lugar, êste trabalho se propôs a interpr etar o s

principais processos de transforffiações rnineralógicas
que se dão ern tais ocorrências. Finalrnente, pretendeu-se contrj.buir corrr

indicações para o cc¡ntrô1e rnineralógico de tratarnento fí
sico do rnin6rio cortl o fito de tentar obter concentrados de real interásse.

Para ati.ngi.r êsses objetivos foi escolhida a ocorrência de Cata

1ão, GO. Os motivos clessa escolha se justificaût: pela sirnj.Iaridade que p3

recia apresentar corn outras ocorrôncias brasileiras, conforrne algr:ns estg

dos prelirninares exis'centes; pelo pouco .orh""irnento palpáve1 que dela se

possuia; e' pela inexistência de exploração e tratamento de rnin6rj.o sujei

tos a rrKnow-howrr privado.

Os trabalhos se desenvolverarn, estudahdo-.sê âs arnostras di-

vididas ern frações, após vários esquemas experirnentais de separações fí1i

cas. Cada fração foi objeto de análises rnineralógicas efetuadas por meios

röentegenográficos, ópticos e qufrnicos parciais. Ern algrrns casos, outros
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rnétodos forarn usados, corïro estudos t6rrnicos, de absorção de infraverrne

tho e röentgenográfic..s especiais.

Todas essas análises sisternátic4s, perrnitirarn estabelecer ql
guEras propriedades incornrrns de rninerais e certas transforrnações minera -
lógicas urn tanto cornplexas, güe, aliadas à busca pela conquista dos objeti -
vos proPostos, constituern o conteudo dêste texto, ernoldurado por observa-

ções de caráter petrográfico e geológico.
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Hussak (i894) descreveu o solo (terra verrnelha escura) conten-

do rnagnetita, perovskita, apatita, quartzo, ilrnenita, lirnonita e biotita

Des.creveu, ainda, alguns produtos de alteração dêsses rniner:aís e rochas e!

teradas. Cornparcu $",-r.as observações corn as ocorrências de Ipanerna e Ja -

cupiranga. Êsse tnesrrr,o autor ern 1904, descreveu diversas estruturas de

Titano-rnagnetitas do Brasil, ínclusive de Catalão.

Leonar<los (115 6) f.az uûr resum.o dos dado s at6. então eonhecidos,

sôbre ocorrências de carbonatitos corn pirocloro e apatita e rochas associa -

das. Sôbre CataLão êsse ar.rtor cita Hussaþ e aponta a necessidade de estu -

dos na área,

Abreu (i963) notou a presença de fosfatos, d.erivados de rochas

verdes alteradas e ch;rrnou. a atenção para a sirnilaridade corn os rnaci.ços de

Anitápolís, Tapira e Araxá.

Hasui et aI (19ó8) fornecerarn idades potássio-argônio para urn

alcali-sienito da borda sla intrusão.

Hasui et aI (1970) efetuararrÌ urrr reconhecirnento geológico da

ár e a, acofiLp afrhado d.e L,evantarn ento rnagnetornétrico e g eoquírnico.

Dyer (1969) fôz urn Ievantarnento geol6gico regional e descobriu

uÏna nova ocorrênc'ia na âtea. Descreveu os d.ornos ultrabásicos-alcalínos

e forneceu. dados petrog.r.áficoe das rochas regionais.

Dutra et al (I970) fornecerarn análises do piroclo:ro <le Catalãc¡ II.

Gr:ossi, Sad (I9zO) proferiu palestra rnostranclo as srrn.ilaridader;

fiÌacrosc6picas entre as cliversas charninés alcalinas <le Goias e Minas Ge-

rais.

a
PR.E



Barh,r:sa et al (J.970),

Triângulo Mine-'rr<;' , fazendo várias

publicararn trabalho sôbre a geologia

referências a Catalão.

do
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O corn.r¡.Le:x..c uitrai¡ásico-alca1ino-carbonatíij.c,: <le Catalãc I, J.o-

caliza-se a 15 Km. a ENL C.-r n-.ru:;icípio de rnesrno noïne e à g Krn NNE do mu

nicípio ¿" Ou,-¡'iclr:rr, na ::e¡+;iãc sud.egte <1o Estado de Goiás. (fig. i)" I.Irn .:iÊ-

gundo cornplexo i¡:.ltlri¿si.vo, rlenorninado Catalão II, se situa g Kr:r NNE dr: p1.,

rneiro.

,{ topogr,e-fia da região é de relêvo suave, e as intru.sões.sobre.s

saerri. da rnesnla, f,lrff'-anek.¡ tabuLeÍros o11 chapadões coTr-r des¡r'íveis <1e 100 rn

do relêvo circu¡.ldar:tt:. (I-:t: 1). A regi"ão é cober,ta po:r veg-etacäo cio tipo

cerrado, no tc,p':'rlas ch,a.L¡adas, passaridct a cerradão nac partes rnais llaixas

e prdxirno ao Leiirr <ie cu..rs--ru rltáqu.a.

O cli:r¡ra, ,ó '*;:r,rpi.catr rnode:rado, corrì precipÍtação rnédia a:rual de

L.776 rnrrì nc,,pe::íc,{o ¡1e lglz{-.!.938 e de L.664rnrn no períbcl: Ig3L-tr960" Carlc

terística é a e.x.ist,íi:rr¡;'ia ¡le es'c¿,lqçãc¡ chu'¡c¡sa (dezernbro, j:,.n.eiro e fevereiro) ,

contribuincln¡ colri 890 rctrrt e ür:ì.a estação sêca (junhc., julh,o e agrisLc) ctlrnl-/,5

mrn de prec:ipåtarção. As Lernpe:catr-r.ras rnáxirnas e rníirirrras absli.utas f<trarn

de 36, I e Cl, Zo C, n,: p,e:,fr-'c:.c .i.93.1-1960. As rnéd.ias das terrrp,eraLu.ras rnáxi -

rnas anu.ats (27,+cc¡ e zs rv,.êdira.Êi das rnínj.rnas (161 8oC) <life:q'er:.: cje aprox-irn:.

darnente 10ÔC" (D}'TFM, L94B e Nr:rrnais Clirnatológicos rlrr Servi.ço cle Meteo

rologia).

A geoli:e-ia ree;i,,r:r:.al f<¡i estabelecida por Dyer, 11¿¡ qrial rep::odu-

zirnos a fi-g. Z, corn a.s resper:tivas legendas.

São d,'t ïrre$T:n.o alttcr as descrições dcls dornos, cu;a êssencia 6

a seguinte:

- O Coryr,: irLtrabásico-alcalino de Cataj.ã.r L (Ouvr.aor)

apresenta f<;rrna :iprtl>li.rrr.ada.in,erite circuLar, corn diârnetlr:o de lt,Z Ktrr" Sua

rnaior ârea é :t'ecoirt::ita p':r r.¡:r s¡ilexitc¡ de côr castanhr¡-esve."..Ceada, coin teor
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de P,OU entre 2,5-3,Olo. Na parte oriental da estrutura circular há u.rn

rnorro fc¡rrnado qu,ase que exclusivarnente de rnassas de rnagnetítarcorn cris-

tais octaédricos de até alguns centírnetrog.Os únicos vestígios da rocha in-

trusiva forarn afLcra:nentos rnuito decornpostos de côr verde escu.rarricos ern

pequenos Livros rjle 'r-,ermicu.lita. Não existern ou.tros aflorar:ne.¡:tc¡s. O env<¡i-

tório do rlorn,: 6 coniposto 4" quartzitos e xistos do Grupo Araxá. E.xiste,

tarnbérn, urrr ,6egr-tndr:r co¡r?;ôrno de quartzitos rnuito br:echados e fenj.tizaC<.rs"

Duas sondagens ati.ngirarn o carbonatito a B5 e 101 rn de prr:fundi.dade.

- O clorno de C atalão II apresenta for:ma ci:rt:ular, c()rrr

5 Krn de diárnet::o. Na sua superffcie, existern concentrações locaj.s cle mag-

netita. Ern diversr:s pr:.ntos dcr dorno, são encontrados aflc-rrarnentos de quar-

tzíto brecha<io e f,e¡ri.tizaqlo. Foi inferida a existência <1e rocl:"as inLrus'ivas ui

trabásicas alcaLinas, pelor,r produtos de alteração, assim corno a de carl¡ooâ-

tito, por gru.ta de diss,rj.ução.

Daiaç.ã-: ge,f,al:ûnoltígi.ca baseada no rnétodc¡ K-A:r, forneceu ida

de de BZrg:4,,1 rn. a., para u.rna rocha descrita corrlo alcali-sien.itcr de gra -

nulação rnécli-a, bandado, cr,,'l.etada da borda da intrusão, con.f(:ì,rrrre Hasuj. et

al (1968). Essa idacJ,e correßponde ao Cretáceo superi.o:r.

Hasui et al (llZO¡ efetuararn rnedidas esÍ:ruh.rra'Ìs da chapada de

Catalão I e aprese:¡.tararrr urn fftapa. Foi feito por êsses aLlti.rret¡ urn J.evanta -

rnento rnagnetornétri,:.o qu.e craracterizou urna anornalia de 9.000 grarrlas, corn

rnáximo situa c¡ na par:te nc¡rt,e cla chapada" Urn 1e'¡antarnento geoquírn'J.cr:, ba-

seado ern dor:age.(¡.s de PZOSLocal-izararn duas âreas de teoresi ma:.s eLevados:

centro-NNE e cen.'ùrr.:-SSE, apresentando cc¡ntrastes d.e até 6A vêzes errr r:ela-

ção às encaj.xantes da intnrsão.

O c,:n.rr¡Iex,) de CataLão I foi objeto principal dêste trabalhc,. Êle

tern a fc¡rrna cie urn tro::co de pirârnide, de secção ov6ide e corrr paredes late-

rais corn gran,rle cLeci.íde, de perfil côncavo e sulcado por i^n.rirneros cér::egosi

que constitu.ern un:.a rlrenagerrÌ radåal centrífuga (Foto i.). Seu. topo é plan-c',
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corn ligeíra inclinação para leste, da ordem de 0175% (Hasui et al, 1970I

Na parte oriental, a eroeão remontante dos córregos foi rnais drástica, pois

rernoveu a proteção superfícial de canga e formou encostas rnenos abrup -

tae corn relêvo entalhado.

A cobertura de canga, e ern parte de silexito, forneceram uûì.a

proteção natural à erosão. Será vieto na descrição do rninério, gue essa co

bertura é o resultado da alteração das rochas, do acúmulo residual de rnine

rais rnenos solúveis e de mineralização secundáría predorninantemente des -

C('t).,1r-;trb(,

tr'oto I - Domo de Catalão I
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DflE1r(DID(DILCDGtrIS.

AMOS TRAGEM

A arnostragerrr foi orientada pelos resultados de pesquisa que

posteriorrnente foi publicada por Hasui et aI (1920). Nas áreas mais interes

santes, forarn obtidas amostras em rnalha regular quadrada, com espaçamen

to de 50 rn. A profi-rndidade da coleta foi de 80 crn, obtendo-se em rnédia,50

gramas de solo guarteado, sendo analizados os teores de FerO' TiOZ,NbZOS

e P,OU,

Os resultados dessas análises sugeriram a abertura de poçoa

que atingiram 5 rn de profundidade, nos quais foram obtidos amostras de ca

nal representativas de cada metro, e igualrnente analizadas.

Forarn, então, locados furos de sondagem atingindo a profundi-

dade de 50 metros, subdivididas ern frações de 5 ern 5 rnetros.

Todas essas arnostras forarn submetidas a análises qufmicas,

rnineralógicas e de concentração, após a devida quarteação.

TRATAMENTO DE AMOSTRAS

O tratarnento rotineiro consistiu de: lavagem corn ultrassorn ;

peneirarnento ou separação granulométrica; separações magnéticas corn imã

de rnão e corn separador eletrornagnético; separações gravimétricas utili
zando-se de Iíquidos pesados, corno bromofórmio e iodeto de metileno e

vêzes solução de Clerici; sotubilizações corn HCl; e elutriação de frações

nas.

A interdigitação dêsses métodos variou conforrne os contrôles

químicos e mineralógicos. Este últirno consistiu de identificação óptica e

contagern de grãos ern lârninas sedimentológicas montadae corn bálsamo ou

iodeto de rnetileno, além de difratometria de raios-X.

as

fi-
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ESTUDO óprIco
Foram estudadas as lâminas sedimentológicas já citadas, Iârrli

nas petrográficas de algumas arnostras obtidae de furos de sondage¡¡1 e sec -

ções polidas. Estas foram montadas em resinas sintéticas que não subrne -
tern a amostra a pressão, nem a temperatura superior a Aso c.

Muitos rninerais tiveram que ser estudados individualrnente

rnicroscópio corn finalidade de identificação. Eìm alguns casos (fosfatos),

rarn efetuadas rnedidas de índice de refração pelo método de imersão.

Drr¡RATOMETRIA E Drr.RAçÃO DE RArOS_X

Forarn efctuados e interpretados difratogramas das diferentes
frações do esquerna de separação, auxiliados pelo contrôle 6ptico. Tentou -
-s€ cstabelecer curvas padrões para análises quantitativas, porérn a comple

xidade rnineralógica, rnesrno se tratando de concentrados experimentaisracorr

selharam a considerá-las corno qualitativas.

Conforme a amostra, utilizolr-s€ radiação filtrada do cobre ou

radiação de ferro sem filtro. Outras constantes do equiparnento de registro
gráfico, tarnbérn variaram ern função da amostra: abertura das fendas, rrrate

-meterrr e velocidade do goniômetro. O dectetor no entanto foi señrpre o con

tador Geiger.

Diagramas de pó de grãos homogêneos forarn obtidos em câma -
ras de pó de Debye-scherer de 114, 6 mm ou então em cámara giroscópica
(Gandolfi) de igual diârnetro.

Para o cárcuro de parârnetros foi utilizado processo analntico de_q

crito ern valarelli (1967) com as mesrnas precauções ali recomendadas.

ANÁ,LISE TÉRMICA' DII,.ERENCIAL

Os terrnogramas forarn obtidos ern equipamento com dispositi-
vo gráfico das curvas DTA e de aquecirnento, esta mantida automàticamente

ao

fo
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constante a lOoC /rnín. O padrão consistiu de alumina- alfa. Utilizaraût-ee

terrnopares de Cromel-Alurnel para amostras de alguns rniligramas e de pþ

tina platina-ródio para arnostras norrnais de décirnos de grama.

A1guns desvios da linha base, devidos à diferenças grandes de

calor específico entre a afirostra e o padrão, foram parcialmente corrigido s

variando-sÊ â quantidade de arnostra ou por rneio d.e sua diluição corn o pa -
dr ão.

ES PEC T R OS TNFRAVERME LHOS

Os espectros de absorção de raios infraverrnelhos foram obti -
dos de arnostras sólidas trituradas e rnisturadas corn KBr submetidas a pres

são forrnando pastilha.

As curvas são apresentadas ern escala normal de núrnero de on-
. -lda (cm '), acornpanhadas do curnprirnento de onda em microns.

Os espectros obtidos estão cornpreendidos entre 400 e 4.000 crn-l

ou entre 2,5 a 25 rnicrons, ern duas partes. Em alguns casos é apresentada

sòrnente a região de 7, 5 a 25 rnicrons.

O padrão de referência utilizado foi o poliestireno, cujos picos

906,7 ou 1.0 6L,4 ou então I.O28,0 cm-l "" acham nos gráficos.
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TDESCR"trçÆ() ]ID() Nû"II.NÉR"T()

CENER,A'I,TDÁ'DES

A r:obertur,à supe::ficiaL <1o chapadão pode apresentar a,speç

tos dilierentes.

Urn dêles é o d-e t¡b.!.ocçs d.e rnagne'c'i.ùa ti¿an.ada rnj-s'lurada cr-,rn

argíJ.a :ru-brarr, (e;orno rl.escreveu. Hussak); r¡u.trr: 6 q¡ rle s'i.lexåto de côr ca¡J-

tanho-arnareladar descrito por Dyer; e uffr terc,ei,rc, ð ,t ele uma a::g.'rLa par: -
cla er'¡ve::Ceada corn fenocristaj.s de rri.i¡i¿¡¡;.¡., resb;r:j-to à d.epr:essão da Lagoa

Seca,

No prir.neir,: caso trata-se de ur.:r en.cou.raÇatrì€::,1t() ].ate-r:L¿j.c:r.l

fo r.man.clo u.rna can.ga ferru.gínosa cc¡n.si:iLuj.d.a essen.c:.;La,lrne¿ni)e de ,x-cisüai$ r)c -

Èa6,:Lríc':s cen'Lj.rnét:ricos ci..ment¿dr>s. Êsses r:rislais são de tj"tan.,r-rnagne{:i.-

ta¡l e:n -¡ár:tc'¡s estágios de'rnar:citi.zação. Êsses cri.sta'ì.s, via de reg,:r.'a, são

c:c¡ber:L<¡s por pelí-cuta a.rn¿i.rrìI3*de 1euco.x.ênior. Os mater''j.¿r'j.s r::ì,.rne.r:rt:;:..n.,ie"s sãc,

pri.n.r:ipaknente fosfatos secundários, limr>-n.i.ta, argi.l-a e quartzc,. O.nde essran

irlassas não são rnu.ito coesas, exisLe urna argi.l.a Lj.mon.í"t'ic¿ verrne1"ha, quÐ

co.ntérn tarnbérn, fosfatos, leuao.xên.io e cristai.s,Íes.:.grega<los,le ti.tanr;,-.1na:g

:aetita e ilrnenita. LocaLrnente existe tarnbérn drusas rle qua.rtza e cle cris -

tais rnacr:oscópi.cos de barita. Trata-se Ce rrrna ca.n.ga al.'hrrrne¡rf;e ferru.gino-

sa e titaaífe:r:a de espesFju,ra vari.áveL (até J-0 c:rz-r), fo::nr.a.nclc,saL:iêncri.as rra

su.perffc'.Le rL,-r d:¡rn,¡. Mais porrrìe.ylc)ress à respei.tc, dêss, e ti.po de rn:ln.6.rirl si€-

rão fornec:irlos no capltulo rl,e Mi-ne:ralogi.a.

Os sil-exttr:lsi sã.n¡ con.srì;'J.'cu.'iidcs, esBen.ci,'¿.Lm-ente, d.e ,rtraarttzc;. Ês

t<e apresenta aspecto ni'tidarrrente secu.ndário que corì.siste e¡:r: elrerscri.rnent,.r

ríLrnicc.r, <len.otadri pelo zonearneïtto das faces d.e rornboedr,fso Li.rnonitarevi

clenternente secu.r¡dária, preenche er:'paços vazírss e estír clj,sserninacla entr:e

os cristais de qu,?,ttz,Õ" L(.)calmerrte existern cr¡ncent::açiìes ve:rrles c.l-aras
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de rnonazita hidratada (rabdofanita) e, rnais rararnente, parece existir ancy

lita associada à lirnonita. Alguns silexitos obtidos de testermrnhos de sonda

gem., são descritos no capítulo da petrografia.

A argila parda esverdeada representa sedirnentação de mate -

rial fino na Ligeira depressão central. É constituida essencialmente de qua1

tzo e argíIa, contendo ainda quantidades lirnitadas de fosfatos e leucoxênio.

Nessa rrtatríz crescern cristais euédricos de vivianita, corn todas as carac-

terísticas de ser autígena.

O estudo geoquírnico superficial, caracteriz,ow as áreas da can

ga ferrugínosa cortì.o as rnais prornissoras, respeito a NbrOU e TiO2, rnot!

vo pel.o qual thes será dado ênfase nêste trabalho"

A canga superficial passa gradativarnente na sub-superfíc'e p1

ra urn solo laterítico, iguaknente ferruginoso, sern contudo haver cirnenta -

ção tão coesa. Os rnaiores agregados atingern alguns centirnetros.

Êsse solo é constituido de agregados corn estruturação variá -

vel, ainda assirn cirnentados e irnpregnados por rnj-nerais finos lirnoníticos,

fosfáticos e argilosos.

ASPEC TOS F'fSICOS

Existern porções da canga superfici.al, onde as dirnensões dos

blocos ultrapassafir alguns decfrnetros. No entanto, existe facj.lidade ern

fragrnentá-los pela fragilidade dos fosfatos secundários cirnentantes e, tarn-

bérn, por ulïr fenôrneno ttsui gêneristr apresentado pelas títano-rnagnetitas .

Trata-se da sua alteração ern película superficial de leucoxênio, cujo rneca-

nisrno será explicado no capítulo da rnineralogi.a.

O restante do rninério sob a canga, possui uniforrnidade física,

pelo rnenos até 50 rn. Após lavagern corn ultrassorn, a maic-¡ria dos agrega

dos passa' pela peneira de 5 rneshes (  rnrn)" A, liberação ideal ocorre na

fração granulornétrica entre 100 e 200 rneshes (o, 149 - 0,074 rrrrn)"

o cornportarnento do minério quanto à separações rnagnéticas é,
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não raxo, inesperado. Muitas vêzes encontra-se cristais octaédricos d" !i
tano-rnagnetita (rnartita), nas frações não rnagnéticas a irnã de mão. A il-
rneni.'üa tern susceptibilidade rnuito variável n,o separador eletrornagnético

Frantz. Outros rninerais apresentarn ainda êsse fenôrneno ern escala 111e-

rior corrìo os pirocloros, a barita e a apatita.

As densidades c1e alguns rninerais que constituern o rninério,são

tarnbérn- aniirnalas, seja devido ao seu carâtet de rnistura corno nos fosfatog

seja pori:1.'-írneras irnpregnações periféricas ou inclusões.

O autor verificou que os concentrados industriais de pirocloro

cla CBBM, bern coûIo o rnin6rio d.e Ár ea Zero de Ar axâ (goyazíta) apresen -

tar-n comportamento s ernelhante.

ASPECTOS QUfMTCOS

TJrn estu-do geoquírnico de arnostras superfiiciais coletadas ern

rnaLha regu.J.ar quadrada, corn espaçarnento de 50 m, pe::rnitiu definir áreas

de carat:teríst:"icas quírni.cas dj.ferentes, respeito aos elernentos d.osados:

FerO' TíOZ, PZOS e NtrrOr.

.'4.reas genèricarnente designadas A se caracterízarrt por eleva--

porcentagem de tr'ero, (50 - B5%); teores rnodestos de Tioz (z'5 -sq/o);b*

teor ern PZO' (t,O -2,5%); e teor variável de NbrOU $-3,Syo),
Á.reas B apr:esentarn os seguintes aspectos: rnenor teor de F10,

(< 5o%); teclr elevarlo de Tíoz (10 - 3o%); baixo teor ern pzos (0, s - r, ofto); e

rnerror po:rcenùagern de NbZO5 (0, tS -9,6%).

Os teores de terras raras, ernbora não tenharn sido dosados si!
ternàtj.carnente, são uniforrnemente baixos nas d.uas áreas, atingind.o excep -

cicrn-aLr-nente Z,Ofo (sornat6úa dos óxidos de lantâni.o, cérir: e ytrio). Existe

urna relaçãO entre su.a porcentagern e o teor de PrOr, guê, corno foi visto,

é sernp::e baj.xo"

Verifi.ca-se, tarnbérn, que superfic:ialrnente c¡ teor de TiO, tern

reLação inversa ao de FerO' rnultiplicado poï urrt coeficiente de proporcio-

nalidade"

<1a

xo



AS PEC TOS MTNERALÓGICOS

A rnineralogia do rnin6rio será objeto de capítulo à parte. No

entanto pode-se adiantar aqui, os principais rninerais portadores dos ele

rnentos útei.s dosados (vide apêndice).

Månerais qu.e contérn Fe: Titano-rnagnetita, ilrnenita, ilrneno

-herrr a.'uita, títano -rnaghernita e go ethi.ta.

Mineraj.s de Ti: Leucoxênio (anatásio) e perovskita, alérn dos

rnínerars de Fe e Ti já rnencionados.

f-fosfatos: Apatita, florencita, goyazíta, ah¡-nita-svarrbergit., þ
sungita, r-rsarJ.zawaita, rabdofanita (rnona zíta lnidr atada) e wilkeita.

Minerai-s respon.sáveis pelo teor de NbZO': pirocloros, pandq!

ta e secunrlàriarnente c.¡ l.euco.xênio.

vA.RrAçAO C OM A PROT'UNDIDADE
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rI}l

di-

ha-

gra-

tr.o'i. dj.to anteriorrnente que obstraj.ndo a canga superficial, o

nério apresen-ta urr- aspecto de solo laterítico, constituindo agregados de

feren'res esriru.tur:aç. ão e dirnensão.

A textura não tern variação perceptível corn a profirndidade,

vendr¡ qu.ase perfe:'.ta superposíção das curvas acufilulativas das anáHses

nuLc¡rn6tr-j,.c as.

A var:i.ação quírnica corn a profirndidade, relacionável tarnb6rn

ccìrn a variaçã,: rni-neralógíca, tern cornportarnento dependendo das áreas de-

finidascorr-roAeB.

Assirn, na â"xea A, o tr.erO, concentrâ-sê na supeùfície (canga),

e sofre urri, i'igeÍ-ro <Íecréscirn'oat6,30 rn, após o que sofre nítido ernpobreci-

rnen'ðo. O Ti.OZ apresen.ta corrìportarnento inverso, ou seja: enriquecirnento

corn a profunrlídade. Os teôres d.e Nb2O5, terras raras e P,OU apresentarn

ligeircr enrirlueci"rnento superficial, sendo que o 39 se eleva para IZlo, abaixcs

cle 30 rn.
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Na área B, o cornportarnento dos teores coÌn a profundidade se-

gue as seguintes linhas gerais: FerOU não apresenta variação notável ao 1on-

go do perfil; TiOZ ernpobrece corn a profundidade; PZOS tern teores variá

veis segundo níveis diferentes; e, NbZO5 e terras raras não apresentarn va-

riaç ão.
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AdtrNER. IA. ILCDGTIA, IIDO súTNÉR"TCD

TJTANO -MAGNETITA

At 6 o presente ûLoffrento, o têrrnc¡ titano-rnagnetita estâ send.cr

eûrpregaclo para designar crj.stais octaédricos constituidos de fase espin6lio

hospedeira de cornposição interrnediária FerOn - F"ZTiO4 e fase rornboéd,ri-

ca e.xsol.vida cle cornposição FeTiO, - FerO' que poderiarn ser genèricarr:en

te descritas cÌorno rnagneti.ta corn exsolução de iknenita. Nêste sentido, po-

rle-se di.ze:r que elas ocorrern ern todo o corpo do rninério.

As clirnensões dos cristais i.diornorfos são seletivamente d.e 1.-Z

cn:ì na rì¿ìrlga rlrlperfici.al, e de 1-Z rnrn no restante do rninério. Podern apare -

ce.r' n,: en.f;anto, grãos infr¡rrnes arredondados, quebrados ou corroi.dos d".¡!

fe::er:tes rJ.j.rnensões, levando sua presença à todas as frações granulórnet:::L -

ca s.

A pr:esença de larnelas de exsolução de ilrneníta 6 constante.

Suas e$pes$urasi e ritrnicidades são, entretanto, rnuito variáveis, e não rar()

é e,".rcontr:ar-se i.nc].usões inforrnes de ilmenita.

Fr:::arn estudadas secções polidas de agregados rnetáU.cos de gra

nul.ornetria -9(Z rnrn) e 100-200 rneshes (0, I49 -0,074 rnrn) e verifj.cou-se erjs

tirern.Tlurn rnesTTì.o preparado, estágios de alteração d.iferentes, denunciad.c.rs

pel"a rliferen-ça ern reflectividade e dureza ao polirnento, observados tarnbérn,

no colrìporiarnento à separações rnagnéticas. À rnedida que a fase hcspedei.-

ra se altera, ressaltarn-se as larnelas de exsolução rnais resistentes.

Essas observações forarn feita ern secções polidas de arrros

tras cle diferentes profundi.dades, constata¡do-se o rnesrno cornportarnentc¡.

AnáLises de cristai.s de Titano-rnagneti.ta fornecern valores de

Fero3 ( r. roral,) de Z0 -BST| e de Tio, de J.0 -L5To,

Considerando-se sòrnente a fase espinéU.o hospedeira, veri.fi.cou-
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-se que se tratava de fase única, tanto no exame óptico de secções polidas

(ausência de exsolução de ulvöspinel) como na a¡rálise cuidadosa da reflexão

(440) dos difratogramas e diagrarnas de pó (segundo rnétodo de Vincent,Ig6O).

Medida dos parâmetros indicararn para as partes isótropas ho

rnogêneas valores conìpreendid.os entre 8,423 e 8r349 8,'. Considerados j.scr

larnente, êsses valores extrernos podern representar as seguintes cornposi-

ções segundo Buddington et aï (L96{)z

g, 423 L 8,34g L

Observou-se, no entanto, que eûr geral os valores rnais elev¿

dos erarn fornecidos por rnateriais de maior susceptibilidade rnagnética e

rnaior dureza ao polirnento, ou seja, os rrrenos alterados, enquanto que os vA

lores rnais baixos erarn obtidos de rnaterial mais alterado.

Dessa forma optou-se por interpretar essa variação corno re-

sultante da alteração da fase espinéIio contendo teores elevados d.e TíOZ (I0 -
30To) em titano-rnaghernita. Essa interpretação 'tem o apôio da observação

das propriedades físicas e ópticas e nos trabalhos de Vincent et aI (LgsT), de

Basta (1959) e de Buddingron er at (L964).

Diagrarnas de pó obtidos de grande cristais triturados ou então

de frações rnagnéticas à irnã de rnão, mostrarn por vêzes raias difusas, rneg

rno utilizando-se tubo de tr'e. Êsse fato vern confirrnar rnelhor a transforrna-

ção de Titano-rnagnetita em Titano-rnaghernita, por oxidação d.o FeZ* ern
2-L

Fe-' , o que ocasiona urna contração ' da rêde cristalina, e auxilia a abert;u-

ra de fissuras e a rnigração da titânia forrnand.o leucoxênio.

Várias fotornicrografias mostram os porfi).enores da natureza

dos cristais de Titano-rnagnetita, suas exsoluções e sua alteração (Fotos Z,

3,5,6e8).

Na tabela ng 1, verifica-se o cáIculo de ao de urna Titano-nìag-

netita de Catalão (Yarnagata, L969).

FeO = 50 -6Oyo

FerO, = 35 -40%

TiOZ = L0 -30%

FeO = ISTo

FerO, = 55 4BTo

TiOZ = IO-35%
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Foto 2 - Tita¡ro-magnetita com porções de baixa reflec
tividade e ûtau polirnento (titano-maghernita) e corn la-
melas de exsolução de ilrnenita rnaís refletoras e apre
sentando anisotropisrno nítido. S. polida, n. à Z3o .
(x 3oo)

tr'oto 3 - Tita¡ro-magnetita martitízada, corn lamelas e¡
parsas de exsolução. Na parte esquerda da foto, obser
va-s€ a alteração em goethita (coloforrne branca) e leu
coxênio (pontos escuros, corn concentração na parte
médía superior do foto). Notar também, a leucoxe:niza-

ção associada a ílrnenita exsolvida. S. polida, n. des

cruzados ( x foO¡.
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Fig. 3 - DTA de tita¡¡o-magnetita : O pico endotérrnico a

1000 C rnoetra a presença de maghemita e o de 3600 seria
responsabilizado pela maghernita (325) e magnetita (345). T.i

geira banda exotérrni ca a 7200, confirma ainda magnetita,
assirn corno os de 8100 e 85Oo (832), pertenceriam a ilmeni
ta. (Scifa:r). Os padrões de titano-rnagnetita possuern pi -
cos discretos exotérrnicos a 3700 e entre 6000 e ?SOoC, os
quais podern ser irnag inadoe na curva apresentada.

tr'ig. 4 - Espectro de tita¡ro-magnetíta - Observa-se picos
de absorção de vários cornprirnentoe de onda, corn influên
cia de ilmeníta (18, 2) e de goethita (ZZ,O). Os dernais pi.
cos são de tÍta¡ro-rnagnetita. Em arnostras mais alteradas
(rnaghernitas) aparece pico a 11 microns e ligeiro desloca -
mento dos dernais até de 0r 2 de micron.



-24-

TABELA 1 - DIAGRAMA DE PÓ DE TTTANq -N4AGNETTTAS

(hkl) CA'TAL.ã.O A

dI
CATALÃ,O B

dI
TRANSVAAL

d

5,9L7

4,807

4, Lr'

?' 949

?,r 5I5

2r 404

z, og4

1,703

t, 605

Lr 474

I,320

I, 27Z

L,204

I, u48

L, 0862

I,0423

0,9829

8,347 + 0,001

DEVON

d

(1lo)

( 1r1)

(20o)

(220',)

(311)

(22¿)

(4oo)

(422)

(333)

(440',)

(6?o)

(6221

(444)

(64?,)

(zrt¡

leoo)

(660)

l,,u

2,96

2,54L

?r 430

z,LOA

Lr TLg

L,62r

l, 480

1, 330

1,270

\?15

L,rz5

1, ogg

1,053

0,99L

4rL9

2' 95

2r 5ZZ

2,986

L,709

r,607

L,477

L,325

L, 27g

L, Z0g

L, LZo

1, 0go

L,046

0,986

8,369 +

I

I

6

8

I

3

I

4

7

5

z

0, 002

3 4,837

2,965

2,527

?r 4L7

z, 096

I,7rZ

r,6L4

r,4BZ

L,325

L, ?79

L, ZLÙ

L, LZÙg

1, 0g19

I,0486

0, 9887

8,394 + 0,001

6

l0

I

5

3

7

7

1

?,

I

5

4

3

2

2

10

"o(r8 ) = 8,418 I 0, 902

Nota - Amostra A (aquecida à ¿SOOC por 12 horas) = tita¡¡ornagnetita
Amostra B (= tita¡ro-rnaghemita
TRANSVAAL = tita¡ro-rnaghernita (Basta, I9S9)
DEVON = maghemita (Basta, 1959)
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A figura n9 3 apresenta a curva de análise térmica diferencial

de grãos de t'itano-rnagnetitê com suas inclusões, e finalrnente, na figura

nP 4 pode-se verificar o espectro de absorção de infraverrnelho.

Urn regumo das transformações sofridas pela Titano-rnagneti-

ta é visto pela figura 5. A cornposição estirnada em função do "o é ¿etimi

da pela região achuriada. A rnaghernitização, desloca a corrposição para o

polo de tr'erOy num.a parelela às linhas de igual teor de TíOZ. Post,er:iorme!

te as titano-rnaghernítas passarn a ilrneno-hematitas ou então para hernati-

tas +anatásio.

ILMENITA

A ilrne.nita ocorre corno lamelas de exsolução nos planos (111)

das Titano-rrragnetitas, ou sob forma de núcleos de forrna irregular nêsse

meamo hospedeiro, ou ainda ern cristais tabulares isolados de 0r4-l rnrn.

Notou-se que e1a se distribui ern .várias frações de susceptibi-

lidade rnagnética diferentes ao rnesrno tempo que apresenta reflectividade va

riáve1.

Os Diagramas de raios-X apresentarn, inicialrnente, dúvidas

guanto à eua interpretação. Muitas vêzes nos difratograrnas era registrada

a seguinte diagnose: ilrnenita rnodificada? hernatíta modificada? irnpurezas?

Alguns concentrados de ilmenita forneciarn teores de Tio, su-

perioqes ao que se deveria esperar de puro FeTiO3, corrigidas as irnpure-

zag.

Após análise das secções polidas e de deterrninação de parârne

tro de cristais isolados (cârnara de Gandotfi), foi possível fornecer urna ex-

plicação para êsses fatos.

No caso de Catalão, a alteração da ilrnenita acarreta hidrólíse

do tr'ez* sob a forma de f'eO(OH), ao rnesrno ternpo que o Ti é concentrad.o,

elevando seu teor. Outro caminho seguído parece ser a oxidação de FeO

grn tr'e¿O3, havendo então uma hernatízação da ilrnenita, quando então o TiO,
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tr'oto 4 - Alteração de ilrnenita (parte negra) ernleucoxênio
-a¡ratásio nos bordos da fireslna. S. polida, n. paralelos,
imersão ern 61eo. ( x t,200).

Foto 5 - Alteração de titano-rnagnetita ern tita¡ro-rnagherni
ta e posteriorrnente ern ilrneno-hernatita, seguido de leucô
xenização. As arrtigas rnicroestruturas de exsolução, vis-
tas ainda na parte esquerda da foto, tendern a se juntar(co
mo à direita). S. polida, n. descruzados (X 3OO).



TABIILA 2 - DIA.GRAMAS DE .PÓ DE

ILMIìNI'IA, I LMIINO -HEMATITA It FIIIMATITA

II,M]]]NITA I I-M}.;NO .I_IEMATITA" HEMATITA

(trt< i t )

(lo. 2)

(r0.4)

(iI . o)

(1r . 3)

(zo. z)

(zo, 4)

(11 . 6)

(21. 1)

(?,1. 2,)

(21.4)

(ro. o)

(20.8)

(10. ro)

(22, 0)

(21.8)

(31. 4)

(22.6)

(21. 10)

a.ort

c.oh

3,73

?.,76

2,544

z,240

z, LI

1,870

I,730

L, 62r

r,507

1,470

1, 380

I,347

L, Z7Z

1, 155

1, 190

L,07 6

3,70

Z,72

2,53

2, ZZ

Z,0B

I,854

1, 711

L,64

1, 6oB

l,493

1, 458

1, 360

r,263

I, L7Z

l, 065

5, 052

13,872

5

10

6

5

r/z

4

5

L/z

r/z

3

z

L/z

r/z

3,68

2,69

2,53

z, zL

2,09

L,842

r,695

r, 637

L, 604

I,486

1,454

1, 350

1,313

I,237

1,059

5, 037

13,748

5

10

B

4

i
5

6

I

I

5

4

Vz

I

+ 0,003

+ 0,006

5

10

B

4

t

4

7

I

I

I

I

I

L/2

1

z

z

L/z

Vz

L/z

r/z

5,088 + 0, 003

L4, 052 + 0,004

+ 0,004

+ 0,006
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migra para rnicrofissuras ocasionadas pela contração reticular e começa

se cristaLízar.

Alguns difratogramas rnostrarn rnistura de proporções variadas

de ilmeno-hernatita, anatásio, goethita e fases arnorfas, reforçando que a al

teração das iknenitas segue dois carninhos gerais, rrlas que se dão concorni-

tantern ente:

ilrnenita *.*-*\ goethita * anatásio

ilrnenita 
--2 

hernatita * leucoxênio

Na prirneira transformação, os parârnetros hexagonais da ilrne
onitavariarnde"o=5,075e co=13r98 À até ao=5,037 u "o=13,75.{

Os valores rnáxirnos dessa variação seriarn teòricarnente: 
^o = 5r 085 - 5r030

À " "o = 14,05 - 13,72 g, respectivamente valores dos parârnetros da ilrne

nita e da hematita puras (Vineent et al, 1957).

As fotos n9 4 e 7 apresentam aspectos das transforrnações des

critas, e a tabela nP ? apresenta o diagrama de raios-X, base para o cálcu.-

1o de parâmetros.

HEMATITA

Não há indício de hernatita primária no rninério. Sua ocorrên

cia, distribuição e hábito são ditados pela titano-magnetita e ilmenita, das

quais ela se forrnaria. Nêstes têrrnos nunca é pura e taLvez fosse rnelhor de

nornina-la de ilrneno-hernatita.

Corno foi dito, a Titano-rnagnetita (I.erO n - FerTiO4) se alte -

ra de maneira contfnua, ern fase cúbica de composição trFeZO¡ - ¡rfefiQ
d.enominada Títano-rnaghernita e posteriorrnente ern fase rornboédricao('FerO,-

c( FeTiOr. Á' ilmeno-hernatita pode se originar tarnbérn da alteração das í1. r

rnenitas, sendo, nesta cirounstância, representada pela rnistura que na litera

tura se chamava de 'tarizonitatt (fotos 3 e 5).

Os trabalhos d.e Overholt et al (1950) e os de Karkhanavala (1959),

favorecern subsídios e esta interpretação, corrr exceção à forrna de TiO2 qu.e é
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constituido por rutilo, brookita, pseudo-brookita e rararnente anatásio.

GOETHITA (r"imonita)

A goethíta é sernpre secundária e parece sob diferentes forrnas:

concreções colofornres; concreções irregulares; cimento de minerais da

canga superficial, etc... De rna¡reira geral ela cirnenta' e irnpregna todos

os minerais e agregados do solo. Concentrados de barita, apatita e até os

de quartzo, apesar de lavagem corrr ultrassom apresentarn sempre côr arnare

Ia de Lirnonita.

Como foi descrito, a goethita representa produtp de alteração

de rninerais corno titano-rnagnetita, ilrnenita e ilmeno-hernatita. Ern algu -
ûras amostras ela encontra-se sob a forma de cubos estriados rnilimétricos ,

nítida pseudomorfose de pirita.(r'oto 3¡.

Suas propriedades corrro superfície específica e dirnensões coloi

dais, talvez leve à fenôrnenos de absorção de elernentos corno Nb, Ti e terras

raras, porérn a cornplexidade de sua separação desencorajou urn estudo irne-

diato.

A goethita irnpregna o leucoxênio, muitas vêzes salientando zo-

nas de crescimento rnais olr rnenos ricas em feO(OH), denotadas por diferen

tes tonalidades de côres (t'otos 8 e !).

PEROVSKITA.

Hussak (1894) é o responsável pela identificação de perovsktta no
.4.minério. Foi por êle descrita corno constituinte essencial de certas Iârninas

corn matriz de rnagnetita. A perovskita se trarrsforrnava ellr mineral arnarelo-

¡verde. A figura que apresentou ern seu trabalho rnostra núcleos de côr rmâï -
rorn escura de 2 rnrrr, forternente birrefrigentes e apresentando côres de in -

terferência (de polarizaçã,o? ) sernelhante à da brookita. Êsses núcleos apre-

sentam gerninação polissintí,tica e clivagem cúbica. O produto de decornposi-

ção que envolvia os núc1eos se assernelhava a leucoxênio corn pequenos grãos
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verde-alnarelados, de forte birrefringência = anatásio? . Escreveu, ainrla

que era f.âcíI separar os núcleos <1as carnadas periféricas, e por rneio da fg

são corn carbonato de sódiorpoude separar tarnb6rn rnagnetita, deterrninan-

do assirn, CaTiO, puro. Ainda, nêsse artígo, êle descreve rnaterial de al-
teração de ilrneníta = anafasio?. Ern seu artigo de 1904, êLe identifica si€-

gurafflente o a.natásio corno principal produto d.e decornposi.ção d.e perovski -

ta as sociada à titancr-rnagnetita.

Essa descrição, nerrr sernpre recebeu a devida atenção na lite

ratura, e têm sj.do charnados de perovskita, cristais macroscópicos octaé -

dricos de qualquer côr ou proprieclade, que não seja rnagnético.

A foto ng 6 rnostra urn agregado de cristais de titano-rnagneti-

ta e pseudomorfoses de cristais cúbicos de antigas perovskitas. A figura

(n9 6) de Hussak é reproduzið.a ao lado pa:ra comparação. Nota-se que a

pseudomorfose foi pràticarnente cornpleta, restanto apenas alguns pontos

errr que se pode adivinhar a existência de urn núcleo. Ajnda assirn, muitos

dêsses pontos são cle rnaghernita, provinda de rnagnetita, incJ.usa na anLiga.

perovskita (Fotos l0 e 1I).

O au.tor teve oportunidade de exarninar cristais octaédric<¡s de

2 ou rnais cm, de côr arrrarela, octaédricos, provenientes de Tapira e SaIí-

tre. Esses cristais são const-j.tuidos essencialrnente de anatásio. Algu -
rnas inclusões rnetálicas pretas 11êsses cristais sãc¡ rle titano-rnagnetita.

Tudo isso vern a confirrnar a forte tendência de pseudornorfo -

se total da perovskita ern anatásic-r. Ao autor, c,coïre a tentação de clizer

que os quase 80 anos qu.e separarn suas observações das de Hussak, forarn

suficientes para explicar o contraste, pe::rnitindo a alteração total- <1c¡s nú -
cleos de perovskita. No entanto, no capftulo da petrografia, serãc, descr:i-

tos núcleos inalterados de perovskita, envoltos poï leucoxênio, em rocha dc

tipo silexito (Foto 18).

Perovskita fresca foi encontrada tambérn em ou.t::as rochas e

no carbonatito, ern rninúsculos grãos octaédricos, concentrados ern

ou disserninados.

'bandas
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rt
'l

Foto 6 - Grãos de tita¡ro-rnagnetita.
as sociados a leucoxênio p seudornór
fico de perovskita, nurna estrutu-
ra de especto detrítico residual. S.
polida, n. cruzados (X ZS¡.

Foto 7,- llrneno-hematita se alte -
ra¡rdo em leucoxênio, corn cr:ista-
Lízação incipiente de anatásio. S .
polida, n. cruzados (X Z5).

Fig. 6 - ,A'ssociação rnagneti,ta-
-perovskita, segundo Hu.ssak ,

r894,

J



TABELA 3 - DIAGRAMA DE PÓ DA PEROVSKITA

AMOSTRA DO CARBONATITO (Aquecida 10000 C/urna hora)

d( Â)

Z, 83

Z,7L

2,3I0

Z, ?I7

z,Iz4

r,9L7

1,710

r,567

r, 352

\ zLz

1,153

1, 104

L, OZ3

0,957

o' 9oz

I
visual

3

10

i

I

I

6

3

4

3

3

1

z

z

z

l

reduzida

(hk1)1

(1oo )

(110)

(11 1)

(zoo )

(z10 )

(zn)

(zzo)

(3r.0 )

( rtt¡

(zzz)

(3zr)

(4oo )

(330)

3,828 + 0,002 .8

15, 31 + 0, 01 ,8

(hk.1)2

(4oo)

(440)

(6zz)

(444)

( 640)

(Boo)

(B4o )

(vzt¡

(BBo)

(Lz. 4a)

(10.75)

(10. e 3 )

(r2.8.4)

(16. oo )

(iz" 12. o )

Pseudo-cel.a

Cela real
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Os aspectos vistos na foto 6 e figura 6, lernbrarn urn arranjo

detrítico de cristais octaédricos, justapostos uns aos outros, efil consequêg

cia da suPressão da rnatríz na qual se encontravarrl e que os separava. Essa

rnatríz certarnente era o carbonatito que foi dissolvido.

A verdadeira natureza da perovskita, pode ser inferida da anâ-

lise de Hussak e da deterrninação de âo = 3,828 (tabela 3). Talvez out,ras

variedades niobíferas possarn estar presentes, colno a loparita e dysanalita,

devido ao fato que alguns concentrados de leucoxênio-arratásio tenharn ter:r

anôrnalo de NbrOU e de terras raras.

LEUCOXÊNIO ANAT.4,SIO

O têrrno leucoxênio é aqui ernpregado para designar agregados

terrosos, de côr arnarela intensa, produto da alteração de perovskita, j.kne-

nita, ilrneno-hernatita e tita¡ro-rnagnetita, e que podern ser separados dc¡s

minerais que the derarn origern, constituindo rnaterial de alto teor ern Titâ-

nia.
Mineralògicarnente, o leucoxênio é constituido essenciaknente

anatásio, corn irnpul.ezas de ilrneno-hematita, goethita e rnaterial arnor

ern quarrtidade s írri sórias.

Sua ocorrência no rninério é generaLízada, corn tendência à cog

centrar-se rlas frações rnais finas. O leucoxênio, corno foi visto, pseudo

rnorfisa totalrnente a perovskita (foto 6); 6 produto da alteração de ilrnenita

(fotos 4, 5 e 7); recobre superficiaknente cristais de titano-rnagnetita (foto B)

ou, forrna concreções de caráter de precipitação coloforrne, nos quais, pc,r

vêzes, se forrnarn cristais idiornorfos de anatásio. (fotos 9 e l1). A foto l0

é de urna secção polida de amostra de 45rn de profirndidade, o que atesta, a

intensidade do internperi srno,

O anatásio, coïrro foi frizado várias vêzes, é o principal consti-

tuinte do leucoxênio. Ern condições especiais forarn encontrados pequenostu

fos (0, 3 rnrn) de cristais idiorrorfos intercrescidos, de côr preta, verde clu.

de

fo
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averrnelhada, que puderam ser selecionados païa diagrama de pó ern câma-

ra Gandolfi. Ern geral trata-se de a¡ratásio normal e excepcionalrnente nié
bio-anatásio, Seus parârnetros, errì geral são ao= 3r T35 

"o = 9, 325 L e

excepcionalmente âo = 3, 780 e 
"o = 9, 5OZ 3, (1' abela ng 4).

As figuras 7 e B apresentarn, respectivarnente, a anáU.se tér-
mica diferencial e o espectro infraverrnelho dos concentrados de leucc¡.xê-

nio-anatásio de com.posição 92% d.e TilOZ.

Muita controvérsia sôbre a nat:'xeza do leucoxênio exj.ste na l.j.-

teratura. Basta, para isso, consultar as Discussões publicadas no Econr-¡rn:L;

Geology de 1959 e 1961.

No caso de Catalão, o leucoxênio e a leucoxenítização são incc,r:.

testáveis, seja do ponto de vista do produto bern caracterizado química e rn:1,

neralògicafilente, seja dos rninerais prirnários forrnadores, fartarnente <Lc¡ -
curnentado por fotografias.

Talvez o que pudessse ser discutido fôsse a influência dos fatr¡-

res que levararn à forrnação de pràticarnente urn só polirnorfo de TiOZ, o a:1.ì.

tásio. (Possivelrnente tambérn TiOZ arnorfo, não detectado por difração cle

raios-X. ) Sabe-se que os rninerais predorninantes do leucoxênio de out:ras

localidades são: rutilo, brookita e pseudobrookita.

No caso da perovskitan Gruner (I959) cita trabalho de Rarnd.,;hr

(tlSZ ) "tt que sulfato de uranita, titanato de sódio e HrO saturado com HrS

levou à forrnação de urani.nita * anatásio, ern experiência realizada a ZZO')C

durante 400h. Ora, foi encontrado pirita no carbonatito e pirita pseud.omor-

fízada ern goethita no rninério. A pirita poderia ser fonte d.e HrS. Os su.ü.fa

tos no rninério são representados por barita e a perovskita constitue urrr tj.ta-

nato de ca, estabelecendo assirn urn pararero quase perfeito.

Hartrnam, (1959) por sua vê2, discutindo os fatores que deterrnÍ

narn o polimorfo de TiO2, forrnado àpartirde iknenita; cita as experiên-ci.as

de Schossberger (L942) que obteve rutilo à partir de soluções cloríd::icas e

anatásio à partir de soluções sulfúricas. Ainda rnais, sòrnente s% ae Hzsoo
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Foto I - Grãos de tita¡ro-magnetita alteradosr envol-

vidos por leucoxênio, com 1ígeiro zonearne¡tto. Vê -
-se ainda, grãos irregulares de ilmenita, alguns dos

quais alterados em goethita (canto superíor direito) e

leucoxênio. S. polida, n. cruzados (X ZS¡.

tr"oto 9 - Estrutura coloforme secundária de leucoxênio,

corn zoneamento devido à leitos rnais irnpuros (goethi -
t.). Diagrama de raios-X conclue que tal rnaterial 6

constituido em rnais de 90To de a¡ratásio. S. polida, o.

à 1lo, irnersão ern óleo (x t. 2oo).



Foto 10 - Estrutura nftidarnente secundária do leucoxê -
nio. Na parte inf erior central e ulïr pouco à esquerda, n9
ta-6e a recristaLízaçã,o do anatásio. Se houve pseudo

morfose, ela 6 dificl de ser irnaginada, pela ausência
de núcleo, e pelo formato arredondado das estruturas
concêntricas. S. polida, n. à +Oo (X ZS¡.

Foto 11 - Sernelhante à foto I0, sòrnente que cofir forrnato
mais poliédrico, dos grãos, lembrando pseudornorfose,No

ta-se na periferia dos indivíduos granulares, pellcula rnais
clara de anatásio. Por serern transparentes, observados
corn nicols cruzados, produzern reflexões internas, de côr
arnarelo intenso. S. polida, n. cruzados (X ZS).
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Fig. 7 - DTA de concentrado experimental de leucoxênio

a) A curva apresentada difere rnuito da do anatásio comum, saI-
vo com ligeira tendência exotérmica a Z50o C. O pico a 600 in -
dica a natureza rnicrocristalína (e até amorfa) dos agregados de
grarrde superfície especffica, capal- de absorção drágua. No
mais, o pÍco de 3500 pode indicar rnistura d.e goethita e o de
3?0o a ilrnenita (Scifax).

b) Micro-arnostra de escolha manual, gue se enquadra rnais nos
padrões que estabelecern para o a¡¡atásio urrra banda larga endo-
térmica a 1800 e ?40o Ç, e fraca exotérrnica a Z55o C.
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Fig. I - Eepectro infravermelho de leucoxênio e a¡ratásio

à) enatásio¡ amostra do rnuseu. Banda de absorção entre 9r6 e

11, 2 microns, com dois picos (10, 0 e 10, 8) e entre L4 e 25 rni-
cïons, corn rnáxima absorção a 25 microne.

b) Goncentrado de leucoxênio de Gatalão. LigeÍro deslocarnento

doe picos (9r 5; 9,7; LL,9i e, 18,0 rnicrons) ern relação ao anat!
sio, devido provàveknente a grau de cristalinídade d substitui-

ção parcial do Ti por Nb e I.e.
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9,379 + 0,005



-4r-

adicionado à solução clorídrica, levava à formação de a¡ratásio.

No caso de Catalão é justo esperar que as soluções ácidas fos

sern de natureza predomina¡¡temente carbônica e eulfúrica, antes que clorl
a,drica ou nítríca, favorecendo a formação de anatásio.

PIROC LOROS

Os pirocloros são os principais responsáveis pelo NbrOU do *É

nérío, tendo nêIe larga distribuição, concentranrdo-se rnais em. certas áreas,

corno na parte norte da chapada.

O subtítulo pirocloros, no plural, é justifi cado pela existência

de pelo menos 3 tipos diferentes:

a) Pirocloro vftreo, transparente, de côr arnarela clara

por vêzee gradando para caqtanho, com tendência ao idiornorfismo octaédri.

co. Não raro ern fragrnentos quebrados. Dirnensão da cela unitária ao =10, 28?

8,. Foi designado koppita ou pirocloro nqrrnal e ocorre tarnbérn no carbc:

natito (Fotos L3 e 24).

b) Pirocloro citrino escuro, brilho serni-vftreo, transpa

rente sòmente e¡n fragmentos pequenos. Apresenta-se ern grãos de tendência

esféricao ao rnédio = LOr43Z. Trata-se, provàvelmente de pirocloro conten-

do Ti e tr.e eubstituindo parcialmente o Nb.

c) Pirocloro de côr creñre ou côr de carne, de brilho re-

sinoso, que se apresenta sob forma de fragmentos irregulares finos e raramee

te idiomorfos. É a pandaita, cujo ao médio = 10r 561 8.

A caracterização dessas propriedades forarn baseadas tlos exa

rnes ópticos das rnontagens sedirnentológicas e na obtenção de diagrarnas de

raios-X de grãos individualrnente esçoIhídos.

Nçs difratograrnas e nos diagramas de pó de concentrados, é fre-

quente a coexigtência de 2 ou 3 pirocloros, rnercê da grande diferença entre os
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parâmetros e a consequente duplicação ou triplicação das reflexões de rn€s-

rno índíce milleríano.

Êsee fato perrnitiu urn contrôle indireto da ocorrência de cada

tipo com a profundidade, notando-se que na suPerfície predornina a pandaita

e ern profundidade a kopPita.

,+ná[ises rnodais de preparados sedirnentológicos, correlaciona-

d.os corn frações granulornétricas e suas análises qufrnicas parciais, permi -

tirarn verificar que a koppita se concentra preferencialrnente nas frações 35-

4g rneshes (Or4tz - Qr?97 **); o pirocloro citrino, na fração 65-200 rneshes

(0r 210 - Or074 rnrn) e a pandaita tern distribuição regular nas frações abaixcr

de 35 meshes, concentrando-se sobremaneíta (45T0) abaixo de i*00 meshes

(0, o+t mrn).

Ern vista dêsses resultados, parece insofisrnável considerar a

pandaita cor¡o proveniente da alteração de pirocloro prirnârio, a koppita. Es-

sa transforfnação se dá pela troca de Ca e Na por Ba e Sr, alérn da substituå-

ção de oxigênio por hidroxila (hidratação). O pirocloro citrino tern sua ori -

gern provàvelmente prirnária e representa o núcleo não alterado de pirocloro

diferente da koppíta (Fe e Ti substituindo Nb) que ficou privado de sua aLtera-

ção superficial (ou zonearnento prirnário) (foto 1Z).

As substituições isornorfas na transforrnação de koppita-pandai.-

ta, acarretarn mudarrças rlas propriedades ópticas e aurnento de parârnetro,

que trazern conao conseguência: tensões no retfculo; aurnento de fri.abi.Li.dade

e da opacidade da pandaita; e, tendência a se cortcentrar nas frações rna.is f!

nas.

As rnuda¡rças físicas da pandaita facilitarn sua assocíação (quan-

do fina) corn mjnerais secr¡ndários corno fosfatos, leucoxênio e lirnonita,

que explica a variação na côr dos concentrados de amostras superficiais e

comportamento anôrnalo às separações magnéticas, ref erido no capítuto

rninério.

Dutra et al (1970) fornecerafir urna análise de concentrado de pi-

rocloro de arnostra superficial de Catalão. Essa artât¡se é vista na tabela nP 5,

()

,5 eu

do,
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tr'oto L? - Cristal idiornórfico de pirocloro, apresentari-

do núcleo castanho e periferia de côr arnanelo-citrino,
ilhado entre opacos da canga superficial. S. delgadarn.

paralelos (X 200).

'Fpto 13 - Cristais de pirocloro(rnosqueado) isolado (can-

to superior esquerdo) e inclusos ern opacos, errl' 1ârnina

de carbonatito corn barita e apatita. O cristal. isoladc¡

cont6m inclusão de barita. S. delgada, n. paralelos

(x zs¡.



TABELA

PANDAITA CATAI.Ã.O

Dutra et al (tçzO)

5 - Æ{Á.LISES QUúVÍICAS DE PA"I\DATTAS

PANDAITA ARAX.Á,

Guimarães (1957)
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Fig. 9 - DT,A. de concentrado de pirocloros' Picos

nítido a 10OoC, saída de água absorvida da pandai-

ta fina; à 30ooC, desidratação, saida de (ou); e, à

8100 efeito exotérrnico nftido, colïr'ulïì a piroclo -

ros de natureza rnetamítica (Vlasov, L966),
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tr.ig. 10 - Espectro infraverrnelho de pirocloros.

a) Espectro 2,5 a 8,0 rnicrons de concentrados de piroclo
ros, rnostnando a predorninância de pandaita, mercê das

absorções 2,9 (oH) e 3, 15 (Hzo). outros picos são pro-
venientes da sirnetria da rnolécula Td; ou seja 4,25 (VZ +

V6) e 6, os (v+) (Nakarnoto, 1962),

b) Espectto 7,5 - 25,0 microns de concentrado de piroclo
ros, rnostrando: banda nítida aI0,4; discreta a 13,0; e Ia1
ga entre 15 e 20, centrada em 17,5 microns.
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comparada com pandaita de Araxá. Seu exame ressalta o elevad<¡ te6r de BaO

e da perda ao fogo (OH ou HZO), que indicarn claramente a predorninâncj.a El.e

pandaita.

A tabela ng 6 rnostra diagrarïras de raioe-X e cálculo de parârne-

tros de pirocloroç, às vêzes coexistentes.

As figuras 9 e 10 fornecerzì a análise térmica diferencj.aL

tro de absorção de raios infravermelhos.

e O eSpeJ:1

FOST'ATOS S EC UN DÁ,NTOS

No rnin6rio de Catalão, ocorrern inúmeros fosfatos, ern assocl..;*

ção estreita corn limonita e leuçoxênio (foto 14). Seu hábito errl geral é ter ¡,._

so ou argiloso e por vêzes forrnarn concreções esféricas, agregados rnicrocr=
talinos, agregados fibrosos e pelícu1as finas impregnando rninerais corno ap.]-

tita, barita, quartzo e pandaita. Seu caráter é tìpícamente secundário e hidr:.L

tado, devendo provir da dissolução de fosfatos prirnários como a apatita e rn,.,*

nazita. Sòmente num caso foi possível a observação de cristais (viviani-ta),

A identificação dêsses rninerais é urn grande problerna. Mesr:.,.,,

depois de se obter concentrados de fosfatos, verifica-se que ê1es constitu-ern

em si, mistura de diversas variedades rnineralógicas. Algurnas dessas varj-e-

dades são fosfatos-sulfatos hidratados.

Ern algun€¡ casos especiais de seletividade natural do núrnero rl_e

espécies, fol possível tender para a identificação d.e urna variedade predomi

nante. Para êsse firn, baseou-se na descrição da forrna de ocorrênci.a, na rne

dida de índices de refração, no diagrarna de raios-X e no cálculo d.os parâme-

tro s.

A f 1o r en ci t a Parece ser o principal constituinte clas rninrtu.-

ras de fosfatos das frações 100-200 rneshes. Seu aspecto é de agregados casta

nhos terrosos extrernarnente frágeis. Ao microscópio, êsses agregados sã.r

translúcidos, devido ao seu carâter microcristalino. O índice de refração v¿ì-

ria de L,67 aI,69, porérn se atacado corrr HCI para remover a limonita que ;r
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impregna, ela se torna branca e seu índice se aproxima do d.a goyazíta, A

tabela nP 7 apresenta urn diagrarna de pó, do qual se obteve os parâmetros he

xagonais, 
"o = 6196 

" "o =L6r34 8..

A g oy a zíta foi identificada por difração de raios-X (tabe -
la 7) e óptica (n z L,64) nuûr separado por elutriação, de fração abaixo <le

400 meshes, rnas certarnente se associa à flo"encita, sob outras forrnas,

A svanbergita aparece principalmente sob a forrna de agr-_ç

gados esféricos, constituidos de zonas concêntricas de rnicrocristais fibr,
sos de disposição radial. Íjsses agregados são, por vêzes, constituidc¡s !r:,;"
núcleo de titano-magnetita ou ilrnenita, aparecerrl na fração 35-lOO meeihes,

e ção fàcilmente concentráveis por meio de um plano inclinado. Ataque áci

do perrnite a dissolução do núcleo dos agregados esféricos e concentra os err--

voltórios quebrados, verdadeiras cascas de ovos em rniniatura. O índice de

refração rnédio é de 1, 64 e na tabela 7, pode-s€ vêï o diagrama de raios-X"

A rabdof anita faz partede rnisturas de fosfatos, noas ap'r-e

senta rnaiores possibilidades de estudo efir separado, porque apresenta cô:: ver

de, fàcilmente visível no silexito e sôbre cristais de titano-magnetita cla can-

ga superficial.

Dessa forma pode-se raspar corn estilete e separar o rnate::ial

verde de consistência sernelhante à do gipso. Observa-se, no silexito, ceï-
tas cavidades parcialmente ocupadas pela rabdofanita, dando a irnpressão que

ali existia urn rnineral que se alteros, deixando o seu. rnolde.

Ao rnicroscópio, (lârnina delgada) a rabdof a¡rita aparece sob a

forrna de agregados de rninúsculos bastonetes ou placas irrcolores, arnarela

dos, esverdeados ou pardacentos. Êles rnostrarn, ern alguns casos, urn as -
pecto esferulftico, e , ern outros, constituem o núcleo de estruturas ETf,ì

"ghostsrr, ernolduradas por limonita. Sob grande aumentq os bastoneters ::e-

velam não constituir indivíduos únicos, rnas sirn, agregados subparaLeloß, qu.e

se extinguem heterogêneamente, aparentando certa fibrosidade e diferenças

de relêvo sectoriais. Por vêzes, êsses agregados tornarn aspecto argiloso
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heterogêneo, onde partes isótropas estão errl associação corn agulhas anisó-

tropas incolores (fOto tS).

Seus índices de refração estão ern tôrno de Lr74 e L,75, apare.n

ta¡rdo urna birrefringência da ordern de 0,01.

O diagrarna de raios-X ( Tabe1a 8 ) indicou se tratar de rno

nazíta. No entanto o seu relêvo, índice e birrefringência são m.uito diferen-

te s.

Sern dúvida trata-se de rabdofanita, que é o produto de altera*

ção (hidratação) da rnonazita. Talvez se trate do rnesrno rnaterial que ocog

re ern Araxá e é denorninado de rnonazita argilosa por Mendes et al (1968) e

Grossi Sad (tf ZO¡.

Outro s f o sf ato s ainda forarn identificados por difração

de raios-X, corno constituintes das rnisturas. Porérn, dada a precariedade

dessas identificações, devido à fenômenos de Ísornorfisfiro que deve ocorrer

entre êsses rninerais, o autor lirnita-s e a citá-1os: hinsdalita, osarizawCi

ta, rnonetita, lusungita, colofânio, hidalgoita e rnonazita. Esta últirna pro

vàvelmente é, a rabdofanita. Vivia¡rita ocorre ern cristais idiornórficos de

até ? crn, no rneio da argila parda esverdeada, descrita no capítulo do rni -

nério. Quando coletados, seus cristais são transparentes e azuis. Ern cog

tacto porérn coïrì. o ar e a lr1z, se torna opaca, arpezar de seu pó continuar

az:uL. Diagrarnas de raios-X possueñr rai.as coincídentes corn as dr: padrã<:

ASTM, no entanto, não são as rnaís intensas e nern todas pertencertr à ø -

vianita. Essas transforrnações e ambigllidades estão sendo objeto de inves

tigaç ão.

A figura nP 11 compara espectros infraverrnelhos cle concen -

trados de fosfatos secr:ndários de Cat,alã"o, da goyazíta de Araxá, da rabdq

fanita e da vivianita.

A figura 12 e L3 com.para as curvas ATD de conc¿;ntrado de

fosfatos secundários, cujo componente principal é a florencÍ.ta, corn os ter

firogïarnas da goyaz.i"ta de Araxá; cla rabdofanita cIe Catalão; e, cla viviani.ta.



Foto 14 - Lârnina de rnaterial su

perficial, rnostrando cirnento coltt-
plexo de quartzo, fosfatos, lirnoni-
ta e leucoxênio, todos secundários,
envolvendo e substj.tu'indo grãos de

rninerais opacos. S, delgada, n.

cruzados (x ao).

tr'oto 16 - Cristal de barita securt

dária, crescj.da ern rneio a lirno-
nita, fosfato-sulfatos e leucoxê

nio . S. delgada de canga, n. cru
zados (x 200).
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Foto 15 - Ag:regado poÏi'r:.:ri.staij.

n.o fj.broso de rabdofani.ta, pseu-

dornorfiz andcl rnon az).t.a, e e.:ni¡J. -

durado por l.i.rnonita. S. de'l-ga.^

da, n. par:a1el.os ( X 75).

{

o
¡C
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Fig. li - Espectro IV - de Fosfatos, gayazita, rabdcifanj.ta

e vivianita

a) Co:ncentrado de fc¡sfat(),s serluindáråos. Banda ent.r:e B, B e

'1.0,5¡,t,, c()rn 2 picos (9, 1 e 9,7 È.) e banr"la ent:re 15 e Z5r'á r,,,r.r:rr

3 pic<rs (12, 0; 20, 0 e ZL, lt¡)" 3 p:i.r.:<:s cliscrett¡s em rreg,:iã,,

de fraca abri,crç.ãr:: I1", 3; I'2, b e tr3, ¿.

b) Arnostra de Araxá. Sernelhante ao prirrreir:c, por6rn: crr.,rn dog

locarnentr¡ dr-¡ pir,:r: cle .17r 0 para Lé,r 0; aur'ência de 13r Z e apar:e-

cimento de pico a 12¡i. Semelhariça = ani,rn$ corrrun.ö (PO4) e 4f
feren.ças = rnaj.or: prùpoïçàõ de (SOr) na amostra cle Cat¿1.ã<r

(flt.'r encita).
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Fig. 11 (continuação)

c) Rabdofani.ta. Espectro distjnto do cla rnanazíL.a pela pre-

sença dos picos: 10, O; LZr55; 12, B; 18,4; e 22,0 ¡,1 . Os

dernais (9,5; 14,5; L6,2i 17,8; e 16,5) são cornuns aos 2

rninerais (Ornori, 19 (t4).

d) Vivianita. Ap::esenta r:s segui:rtes picos de absorç'ão,

ern rnicrons: 91 6; 10, 3; 10, 6; lZr 3; 15, 0; 17, 8; 18, 5;

2!r 5. Ornori, obteve para êsse rnineral: 9r 6; LQrZ; Ll,

1.2, 6; 17, Z; e 18, 5.

e

o;
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Fig. IZ - DTA de fosfatos secundários de CataLã'a corn

parada corn DT.A d.e goyazita de Araxá"

a) Catalão: DTA de arnostrtr ptèviarnente sêca ern es'Ùu

fa. Apresenta o pico enC.otérrniccl a 575o, cornurn aos

rnjnerais do grupo (ftr.or6¡rç¿¡*, goyazíta, svan'bergtta,

hinsdali.ta e lusungita) e påco exotérrnieo de recråsf;alj--

zaçäo à zssoc.

b) 'tGoyazíta de Araxátt: apres-ienta o pi,co endc"¡têrr,ni-co a

570o. No entanr.to, apresenta e¡u.'çro,-q a X00o, 3200 e BLOÔ

que sugerern con.tarninaçäo co:rn pan,daita, a ser investi--

gada.
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Fig" 13 - DTA da Rabdofaníta Vivia"vrita"

a) Rabdofarrita" Largo e assirnétricc¡ pico endotórrníco dc:

perd.a drágua entr:e 30o e 1500 Ç. Pícos exo'cér:mi.cos a

200() e 3ó0o, a partir <Los ctrua'is (+OO - 615) hå tratrsfc¡rrna

ção errr rrtar¡azil-a ates'cado pelo seir, pico exotér:m.åco de

95ooc.

b) Vivianita. Ap::esenta, ter:rnograrnil berrr rlistinto,, qu.e coån

cide, ern p:rrte, corn os dades pubni.caclos n.o cátálago Sci -
fax, ou seja: endotérrnj.cos ent.¡:e LêrOÐ e 235() e e;xóterrnj.-

cos a 3350, 65oD e Z?50 c"
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TABELA B - DIAGRAMA DE PÓ DA RABDOT'ANITA

RABDOFANITA
CA'TALÃO

MONAZITA
ASTM

dd

5, zz

4,67

4, I8

3,50

3,32

3, 09

2,r 97

2,59

2,442

z,rg3

Z,I?,6

L,968

1,963

I,803

r,742

L,574

r,540

L,463

L,37L

1,336

I

i
I

6

1

10

9

I

I

5

1

6

5

5

3

I

I

4

I

4

z

5, Z0

4,66

4,17

3, 5l

3,30

3, 09

2,87

z,6I

2,44

?, Lg

Z,13

1,961

1,870

r,797

I,737

1, 60o

1,535

L,463

1, 369

L,339

I3

18

z5

z5

50

100

70

18

18

18

¿5

z5

18

9

z5

7

13

5

5

9

Do diagrarna da rabdofanita, constarn todos os

dos ern filrne. Da monazita, são apresentados

as reflexões correspond.entes.

dado s li

sòrnente

NOTA



APATITA

Êste rnineral está presente ern quase todo o corpo de rnin6río,

verificando-se a sua presença nos dois perfis estudados, corn certas zonas

rnais enriquecidas. No sentido horizontal, ela deve apresentar concentr:a

ç.ões, originadas de urn contrô1e prirnâría, corno in-clj.ca r-r traba.[ho <le Hasui

et al (1970).

Existe urna relação entre PZO5, NbZOS e r> teo:: de ter:ras ra-

ras do rníné:rio. Igualrnente o teor de PrOU está relacj.r¡nadr¡ corn a apatita,

quer sob a forrna prirnária, quer representada pelos seu.s p.r:odutos de al.te

:ração, os fnsfatos secundários.

A apatita é encontrada no carbonatitr¡ e ern lârnj.nas de per."idr:,1-;.-

to a.Lter ado.

No rnin6rio, os cristais são bern forrnados, rrr:..1.'imðtri.cos, c()rn

tenclência a idj.ornnrfog. São incolores, porérn, supe::fici-alrn,en'l;e, in.úrnel'as ir:

regul"ariclades de dissolução ou corrosão, são irnpregnada,s de li.rnoni.i;a efos-

t'atos secu.ndár'i.os, dando-Ihe urna côr arnarelada. Alguns c:r'istais fo,rarn ry¡¡.i

to atacadLrs e apresentarn forrnas de elipsoide.

Diagrarna de raios-X (tabeLa 9) fornecer:arn pal:ârnetros e reJ-a -

ção ,:.,, / a^ de carbonato-apatita, dahlita.r t-ì/ (f

O espectro de infraverrnelho é visto na figu-raL4"

Sua análise qufrnic a est,â sendo efetuada n-o lahoratóri.o da P::udu.

ção cle Arei.a l:|r/onazítíca, porérn pode-se adiantar que cr¡ntêrn te::,ra,q l:arae-i

(C.) Sr e Ba, reafirmando ser principal fonte para a forrnação de f1<.¡rencita

e de outros fc¡sfatos secundários.

A quantidade de apatita no rninério, no enta::.to, nãc., estirnu.La a

sua concentração para fins de fertiU.zarrtes, a não ,ser cí)tfìo su.bpr,.ldutn de

b enefj.ci arnento glob aknente pl anej ado,

'Wilkeita secundária foi encontrada ern cavidades cla canga super

ficíal associada a lirnonita. Seu diagrarna é visto na tabela 9.



Fig. 14 - Espectro IV da APatita

a) Espectro ?r 5 - 8r 0¡ , rnostrando a presença de

(oH) a2,9, Hzo a 3, I e Coa a b,L¡,r- " outrc¡s

picos nã<r interpretados a 3,4; 3u5;4,2b;5rA;3"1,Ua"

'b) Espectro 7,5 -25. Notar os pi.cos 9o?;9,6; 10,5r;

16, 6; L7 , 7; e ?L, ! y , corrlurrr clas apaf;itas" (Ornorí

L964 e Carnargo - 19$ )" Notar ainda os picos a 13,5

e 13, B devido às vibrações Vn do CO, e lige'i.ras in-
fLexões all,7 e 11,5 devido a V3.
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BARTTA

A barita é constituinte írnportarrte dos carbonatitos estudados e

é rnuito abundante no rninério" Apresenta-se bern cristalizada, corn tendên-

cia a idiornorfisrno, ern cristais incolores rnais ou Tnenos lírnpÍ.dos. Na ca:n-

ga superfic'ial, ocorrerïr alg-.rns georlos corn cristais placóides de 0r 5 crn <le

espessura e até 4 crr na rnia.:ior d.inren.são, de aspecto ni''Lirlarnente secundári,:

associado à Lirnonita e à película.s de óxiclo de rnanganês.

Algr-ln o cri st;¡í s ap:: e s en-tâ-rn - s e corroido s e irnp r egnado s prLn ei-

palrnente por lirnoniLa, o que a.ca.r'reta i,,.rn probleïTra na concentração t'ístca

de pirocloros de mesrna fr:ação granu.lornétrica. Na foto nP 16 pocle-se obÍìe,r

var cristais tle ba::ita secundárta, cu.jo crescirnento é associado â zonas d.e

lirnonita, treucoxênio e fosfatc¡s (fr;sfato-sulfatos? ) secundá::ios"

A natureza da ba::ita, rJ.,everá ser r.rbjeto de estr¡.<los rnais poi:rrìe

norizarlos, corno seu conteudo ern- Ba e Sr, e sua possível infli-ló'ncia errl rni -

nerais que contêrn êsses elen"lenLo8. A foto nP ?4 de carhon.atito, por exern-

plo, apresen'Í:a Llrna associ.ação pí:rocLoro zon,ado corn barita, que talvez t.ra-

ga subsídio para transforrnações h'ip6genas sofridas pelo prirneiro"

É certo, contudo, qLle l:r'o rninério existe t¡arjlta prirná:ria resi

dual e barita forrnada, ern co,nd'iç15es si-rp6rgenas. As solu.ções rnineralizantes

secundárias d.evern conter radicais su,.Lfu.rosos que explicariam.: a .fnrrmação

de barÍta e d.e fosfatos -su.lfatos sec¡,:riclários (florencita, hínodali.ta, osariga-

waita e sva:rbergíta); e, sua a.ção catalítica na forrnação do an:ltásio, corrro fc¡j,

discuti.do na descrição dôsse rni.ne-ral"

OUART ZO

Êsse rnineral é at¡r:nda.nte no rnj:nério. Forrrra concentrações 1o -

cais, perfazendr: até 80% de amostr¿¡se clue serão clescri.tas no capítu.lo 'Ja pe

trografia, corrro sj.le-xitos. A.s rochas -qu.e constituern a intrusão, são toal.as

insaturadas ern silica, inclu.ír:l,do o carbonatito. O min6rio sohrejacente ac)

carbonatito, por outro 1a<1o, 6 caren'ce de siLicatos, a não ser biotitas, cL,¡ri-

tas e argilas.
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A quantidade de quartzo presente no rninério, deve ser devida

à precipitação à partir de soluções descer¡dentes, cuja fonte devia ter sido

os quartzitos encaixantes da intrusão.

Os cristais de quartzo têrn dirnensões rnilirnétricas e tendência

ao idiornorfismo, rrìas como acontece corn a apatita e a barita, êIes apreseri

tarrr corrosões e impregnações superficiais.

O estudo rnicroscópico revelou ter caráter, ni'tidarnente secun

dário. Possuern dirnensões variadas e errr certos casos é muito fino, do ti *

po caldecônia. Via de regra, os cristais bern forrnados apresentarn cresci -

mento intermitente e rítrnico, denotado pelo zoneamento ern planos paralelos

às faces de rornboedro. O contacto entre os grãos sugere crescirnento aquo

so, corno acontece ern amígdalas.

Ern certas cavidades rnaiores, os cristais apresentarn vérti

ces rornboédricos perfeitos.

Á.s fotos 17 e 18, dernqnstrarn clararnente o aspecto secundário,

do quartzo, que preenche cavidades, associa-se à lirnonita e apresenta cres

cimento rítrnico.

OUTROS MINERAIS

M i c a s do típo biotita ocorrern localrnente no rninério. Suas.

variedades são, biotita norrnal, ern placas de Z rnm, vermiculita, flogopita

e biotita vermelha. ,A,s rnicas estão presentes no carbonatito, e devernpro

vir da dissolução do rnesrno. Maiores detalhes serão vistos no capítulo da

petrogr afia.

Ar gila s do típo cauliníta, de côr castanha escura, irnpregna

das de limonita, ocorrenr na canga superficial. Ern outras partes, ocorre

associada tarnbérn corn fosfatos e leucoxênio, Corno as arnostras estudadas

eram sefirpre subrnetidas à lavagern cofir ultrassorn, a maior parte dos agre

gados de eolo erarn liberados das argilas. No entanto, nas frações finas sdc
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metidae à elutriação, elae estavam sefilpre presentes. Como o quartzo, elas

devem provir da alteração das encaixantes, alérn de rninerais das rochas in -

trueivas básic as -alcalinas.

Clorita e Sepentina

frações finas do rninério. Vários autores

produtoe de alteração de rochas básicas.

fornecidos alguns dados a êsse respeito.

encontrafir-B€ vêz por outra, nas

descrever arn ês ses rninerais corno

No capítulo da petrografia serão

Ancylita, foi identificada ern ilhas da canga superficial, cer-

cada por limonita, Está presente ern pequenas quarltidades no carbonatito, on

de será descrita.

Alguns outros rninerais, corrì.o zírcão, baddleytat ta-

piolíta, parizita, ilrneno-rutilo, pirofanita e colurnbita podern existir no rni-

nérío. Algwrs dêles forarn identíficadc¡s ern alguns grãos dos preparadoe se-

dimentológicos, outros forarn vistos ern Iârninas ou identificados corrro irnpu-

rezas em difratograrnas. Suas identíficações, contudo, são rnuito precárias.
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PE1rR,CD(äR. IS.FITI$'

As descrições qtre seguern são pertinentes a rochas obtidas efi1

furos de sondagens realízadas na região. Elas são do tipo silexito, biotitito,

peridotito ou piroxentüoalterado e carbonatito.

SILEXITOS

Essas rochas devem ter sido quartzitos da tr'ormação .þ*axâ e

que, Por sererr cornpetentes, constituirafir o teto da intrusão carbonítiÇa-ql

calina e quer ao me¡ros próxlmo ao contacto, sofreram metassornatismo e

rnineralizações. Some-Êe a isso, o efeito do internperísrno e tra¡rsforrnações

mineralógicas secundárias. De qualquer forrna, elas recobrem em vários
pontos a estrutura dornática e se intercalarn no corpo do rninério.

Essas rochae se caracterizarn principalmente pela elevada quan

tidade de quartzo. Êste Êe apresenta ern granulações e texturas variá -
veis. tr'orrna agregado pavirnentoso rnostra"¡:do ritmicidade de crescimen-

tos segundo pla^nos paralelos às faces de rornboedro. (foto L7). Ern c€r -
tas partes vazías o quartzo se cristalizou apresentando pontas rornboédri -
cas perfeitas. Sua grarrulação pode variar de dirnensões milirnétricas atê
I -. À .à finfssima calcedônia.

Em uma arnostra, taLvez transicional para biotitito, ocorre rni

ca de côr amarelada de fraqo püääcrciísmo (flogopita-vermiculita), cirnenta-

da por guartzo ern associação poiquilítica.

Outros minerais que aparecern nessas r<¡chas são: goethita (li-
rnonita), serl:Ipre secundária ern forrna disserninada ou malsas irregulares ,

representa¡rdo alteração de minerais ferrosos pré-exístentes, associada co-

rnumente corn rabdofanita e corn opacos (rnagnetita, ilrnenita e perovskita -
leucoxênioJ
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Foto 17 - Lârnina típica de sllexito rnostrando o intercres
cimento de quartzo secundário, associado a lirnonita. Na

parte superior da foto, notar o preenchirnento de qluartzo

fino (calcedônia) de urna cavidade deixada pela alteração
de algurn rnineral. S. delgada, n. cruzados (X fZ¡.

Foto 18 - Cristais de perovskita leucoxenizada (parte ne'
gra) corn núc1eo residual inalterado, apresentando gerni-

nação políssint6tica. Os cristais rnais claros são de guar

tzo,salvo as agulhas que partern do leucoxênio, que são

de anatásio ligeirarnente esverdeado. S. delgada de sile-
xito, n. cruzados (X 200)..



-65-

A rabdofanita ocorre sob a forrna de agregados de bastonetes ou

de placas, gue constituern erïL si agregados subparalelos. Sua descrição por:-

rnenorizada foi feita no capítulo de rnineralogia do rninério. Deve-se frízar,

no entanto, o aspecto de estruturas ern rrghostsrr dernonstrando ser produtcr

de rniner:al pré-existente, a rnonazita"

A perovsktta forrna grandes cristais isolados, apresentando-se

quase totaknente leuco.xenizados, ou inclusos na rnagnetita, ou ainda ern dis -

seminações de rninúsculos grãos amarelados e isótropos e de tendência idi.o -

rnórfica.

Alguns poucos núcl-eos de perovskita que resj.stirarrr à alteraçãq

ainda podern mostrar suas caracterfsticas ópticas distintivas: altíssimo relâ

vo¡ côr parda, birrefringência baixa e gerninação polissintétj.ca (Foto lB).

Estão ainda presentes nessas rochas: Barita ernconcentrações

locais de grandes cristais euédricos; apatita, igualrnente bern forrnada; opa-

cos, dentre êles a ffragnetita (rararnente ilrnenita) e leucoxênio produtr¡ de aL

teração de perovskita e à ela associada.

A cornposição rnineralógica dos silexitos é assirn definida: qual

tzo varia de 55 a SOTo; perovskita-leucoxênio, ern rnédia BToi rnas pode est.ar

praticarnente ausente ou atingir ZSTI da lârnina; rabdofanita, Z a L0%; barita,

ausente ern várias lârninas e erïl tôrno de 7% ern algurnas; apatita, presen -

te numa só arnostra, perfazendo 5lo; flogopita-verrniculita, ver:ificada ern pûr

centagern de 45To numa lârnina (corn 40To de quartzo), 5To noutra, e ausente

nas dernais; e, titano-magnetita-ilrnenita aparece errr tôdas as l,ârninas cons

tituindo 5fl0, ern rnédia, do seu vc¡lurne.

SIENITO - ALCALINO

A descrição que segue é de arnostra de fu.rc¡ de sc.:ndagerïI e pa-

rece se tratar de u.rn dique, atuaknente intercalado no silexito.

É urna rocha rle granulação variável (rnéaia a fina) constituida eg

sencialrnente de: feldspato alcalino não gerninado (anortoclási.o), apresentando
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Foto 19 - À esquerda, textura típica do sienito, con$i -
tuido de feldspatr-r alcalino e pi.::oxênic¡. À direita, ban -
das de arfavedsonita e biotita" S. delgadâr .fi. parale -
Ios (x 10).

Foto 20 - Egirina-augita (à esquerda) se alterando ern aq

fib6lio sódico e calci.ta (na parte central). À direítao feL

dspatos l.igei.rarnente caulinizados' S. delgada, tr.. parg
lelos (x z5)"
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forrna poligonal, e ligei.rarnente caulinizado; piroxênio sódico (egirina-augi -

ta) frequenternente alterada ern anfibóli<¡ sódico fibroso e calci.ta; alguns c:':its

tais isolados rfe arfavedsonita e cle biotita; e acessoriarnente apatita"

A te.xtura t{a rocha 6 <le urn rnicrofoyaito corn faixas de c,¡ncen-

traçãrr de anfibóiio e ï¡i,-,tita, e c{)rn zùyras rnaj.s r.'icas ern piro.xôni.,r (Ft.r'Lr.ls 1.9

e 20).

gu.¿ ç;onnposição rnj¡:eralógi-ca estirnada é a segui.nte: fel.d.spattr

(ano:r:toctrásic,) ,= 6A*7A%: pircxêni.r (egirina- augita) = 1S -IQTo; anfi"b6L'j.<¡ (ari.ia.-.

v edsonita) = 10 -Lïls; b'it¡tåta - 5-6To; apati.ta = 2-3Yo; e caLc.i.ta = 2-lTo.

PERTDOTTTO ALTERADO

Esta arnc¡stra de tes:ternunho de sondagem apl:esenLa-::r e a{ua$e

totaknente alLera¡la, No en'ua::to, o es'i;u.<lo rníc::oscópi,:r-a p,lrde revelar: tr'iff\a-

genstrde cristais ele oJ,j.vi.nas de gr:a.nlrlação grossa, ern'l,ex,ùura g::anll.ia:t' de

rocha plu.tônica" .As estn¿turas ernttrneshrr (f'oto 2i) indic¿lralTl que a eu.ar:. -

tidade,¡rigj.nal de e.,l.j.vina e:ra gr,ande. .Essas estruturas s.rãr'¡ fo::.rna.rlas dcr u.:rn

arcabouçc' de tr:'.rnclnita preenchíilo pol: serpentina e atravessa<l,r pr:r fj.tar¡ C.e

carbc¡nato" Pode-se n-c¡tay tarnbérn, restos de clinopi.:roxê'ni,'o e rnag:net:i'ca

rnartítiz,arla e leu.coxenízada" Apati.ta ap::esentâ-se ern crj.s'bais g:ranejes e

frescos, eïrr pïoprfrçãu: rel.ativarrrente elevada" Seus g::ã,rs s,ão a::-red.u.r;;arlact,,,s

e cortados por veitrri (f'Ltas) de carbc¡natos. Nurrrerosas piacasr de t¡-iotii:a

am.arela e pequenos cristais oc:taé<l::i.eos <1e perovskita consti.'cu.ern tannbérrr a

paragênese original.

No e¡1¿"n¡,r, a rnaj.t¡r parte da rocha é consti.tlr3-da peLos pr:,:rlutot'i

secundárit>,ç cle oxidação e carbcnataçaõ: leucoxêni.o, li.rnoni.l;a, ca:i:l¡t,rra'lr',r rtre::

pentina e argil.ornir.¡.erais"

A cornposição rninerakígica estírnada ê a segu.i.r.rlie: $e:rper:,i;li-r:.a,

carbonatosoargi.Lorniner:ris, lirnr:nita e leucoxênio I B0To; apa'ci.ta ZSTo; bi.t¡í:'j: -

ta, rnagnetita, pel:ovskita e pi.roxênio I15%"
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Foto zl - Estruturas efi). rrmecht de peridod.ito alterado .

As rrirnagenstr são de cristai.s de olivinas ernoldurados
po:: Lirnonita e preenchidos por serpentina e carbonatos.
S. delgada, n. crrrz,aclos" (X lO¡

Foto ?,2 - Cristais de biotita de pleocroisrno invertido, grå
dando, na periferia, para bi<¡tita norrnal, incluindo e asso
ciada a opacos. A parte in'cersti.cial é forrnada por carbo-
nato, apatåta e rna¡rchas de alteração de rninerais ferro-ti
ta¡rí.feros. S. delgada, n. paralelos (X Z5).
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BIOTIT]TOS

Por biotititos o autor quer designar rochas forrnadas essencial

rnente por mica do grupo da biotita (perfazendo rnais de 6ïls da arnostra), e

que estão associadas aos carbonatitos, forrnando, às vêzes, faixas d.e dife
renciação dentro dos rnesrnos. Microscopicarnente foi possível distínguir :

biotita de côr parda a alaranjada e de pleocroisrno normal; flogopita de côr
parda clara e pleocroisrno norrnal-; e, biotita de pleocroisrno invertido ala -
ranjado e vermelho escuroo

É rnuito frequente tamb6rn, a preserÀça de placas de biotita nor,

rnal graduando-se para rnica de pleocroisrno invertido. Essa graduação se

dá em qualquer sentidr:, porérn o rnais cofilufir é t,er-se placas conr núcleo

de biotita corn pleocroisrno invertido e a periferia forrnada por biotita fior-
rnal (Foto zz). Tanto u.rna corno outra são susceptíveis de alteração ern ser

penti.na e por vêzes ern produtos do tipo l.eucoxênio, talvez dado às suas in-
clusões. As i-nclusões (frequentes) são de rninerais opacos (magnetj.ta e il
rnenita), ocorrendo rnais rat:arnente titanita, e ocasionalrnente um rnine-
ral ripi.forrne de pleocroisrno, parrlc a opaco (geikielit4, colurnbita" Iudwi .-
gita, pirofanita? ).

Entre as placas de biotitas ocorre actinolita, em fibras, acorn

panhada de carbonatos, rnagnetita e ilrnenita. A actinolita parece indicar
uralitiz ação rle piroxêníos.

A flogopita ocorre ern agregados associada à carbonato e perg
vskita, rnagnetita, zireã.a e rnineral não identificável de pleocroisrno pardo

opaco"

Bic¡titas de pleocroisrno invertido, têrn sido explicadas coïïl.o

portadoras de Mn" Fíck et al (1959) assírn interpretarn. porém, tanto no

carbonatito de Mbeya (Tanganica) corno n,c de Çatalão, elas estão associa _

das corn minerais titaníferos"

Ao a.utor, parece qu,e essas micas representarn o produto de

alteração e substituição de biotita norrnal , pela ação do carbonatito rico ern.

Ti.
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Foto 23 - Núcleo de bi.otita de pleocroismo invertido (t* =

verrnelho) corn borda l.eu.coxenizada, ern 1ârnina de carbo

n;¡.ti.to" S" delgada, n. paralelos (X 75).

Fig. L5 - DTA da biotita - A cu::va apresentada, se refere

a u.rn concentrado de biotita corn pleocroismo invertido, corn

ligeí::a irnpregnação de ou.tras rnicas associadas. Ela foge

ac,s padrões scj.fax que apr:esentarn 3 dados de verrniculita,
z fic]r',as de fl.ogopita e urna de biotj.ta. Existe rnaior seme

Lhança c:orÍr a verrniculi.ta, no tocante a u.rn pico endotérmi

co a 410ÜC e a banda larga entre 830 e B80oÇ.
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A foto nQ '23, apresenta u.rn núcleo de biotita ern nx = verrnelho; I'I, = casta-

nho e ri_ = alaranjado, e que possue nas suas bordas urr¡ agregado fino de
Z

natur eza do leucoxênio, o qu.e faz supor qqe su.as propriedades ópticas anô -

rnal.as sejarn devj.das ao Ti"

A figura 15 apresenta o terrnogïarna dessas rnicas, tal.vez tigg

r arnen.te irrrpr egnadas 
"

CA'RBONATT,TOS

As affrostr¿rs <le carbr¡natitos aqui descritas, são de testernu

nhos de sonclagern <1e diferentes áreas e diferentes profundidades. Por êsse

rnotivo, sua crornposiç.ão rnineralijgi.ca é urn tanto variada, principallnente n(-r

qu.e se refere aos rninerais acessó::i.os, c¡u resíduos insolúveis. Mesrno rna

c::oscòpicarnente, existern arnostras totaknente hornogêneas e brancas € otl-

trils salpj.carlas poï acess6rios, at:::ibuind.o-lhes urn aspecto rosado'

Estu.<lo rnic::osc6pico revel,ru que, no tocante aos carbonatos' a

textu.ra f ssrnpre g;ranular. Existern, nc-r entanto, faixas de concentração cle

biotitas, ou então, pequenos vei.os de ca::1¡<¡natos sujos de rnateri.al fino, Iirno

nítico, cl.o::ítico e leu.coxênio"

Os minerais essenciais säo os carbonatos que variarn de 65 a

BOflo seguidos rle barita corn a va::iação de L4 a Z5To, Os rninerais acessó::ios

consj.stern ern trioti.tas, apatíta, pi::ocloro, perovskita, rnagnetita, pirita, li.-

rnoni.ta (goethi.ta), e ar:gílorninerais do tipr: clorita e serpentina.

Ent::e os caîbonatos prreclofirirra a calcita, secundàriarnente a do

lornita e rnai,s ;rararrìente encontïa-se ancylita. Alérn clo estudo 6ptico a pïe-

sença clôsses c¡Ìrbonatc>s é denunciada pelos terrnograrnas (Figura 16), pelr.rs

espectr:os infraverrneJ.hos (Figura 17), e por análises qufrnicas.

.Análise par:cia1 r1a parte sol.ú.vel dos carbonatj.tos brancos acu.

srru.: 37,Z4To r1e CaO; I2,76 de MgO; 0, 31 de PZOI; 0, 83 de FerOr; 4I,75

<1e percla ao fogo; e, r:esíduo insolúvel de 4,B7To. A relação ttrt'g}/CaO é 0,

Análises espectrográficas qualitativas <lenunciararrr a pr:esença de Sr e de C

34.

e,



A barita, como foi dito, é frequente no carbonatito" EIa pode

forrnar cristais tabulares de dirnensões equívalentes às dr:s cartron,atos e di.S¡

tribuir-sê fra su.a rrrassa, corrÌo pode estar associadc¡ a. pirocj.oro (Foto 24), ou.

rnesrno incluso nêIes (Foto 13). .

Pirocloro não é raro de se encontra:r e cr¡nfc:ïme a arnostra, per

faz 50To do resíduo insolúvel" Suas dirnensões vari¿rn de rnu,j.to fino até cris-

tais corn tendência ao idiornorfj.srno e rnilirnétricos. Mu.j.tos cristais apresrln

tarn aspectc¡ rnetarnítico e hirrefringência anörna1a. Diagrarrì.as de pó dêsses

rniner:ais i.ndicam koppita, indiferenternente de sua cô::, arnarela oü âVerr.rê *

lha<la. A foto 24 apresenta urn conjunto de cristais zonadôs, e n.a foto 13 ob -

s€rvâ-se koppita como inclusãc¡ ern firagnetita, ou então, ime:rsa effr carbona-

tos e incl.uindo cristais de barita"

A perovskita no carbonatito tern serrrpïe dirnen,sões dirninutas nc)

lirnÍte de sua identificação. No entanto, se <listinguern, sob g::an<le aurrrento,

corn nicols cruzados e luz convergente, qua-ndo apresen.tarn colo::ação azulada.

Alérn disso, constituern octaedros perfeitos,

As biotitas forrnarn faixas dentro do carbonatito, cc-¡rn lirnites

rnais ou nLenos definidos. MesTno ern afilostTas cle rrrão, pocle-se distingui::

verdadeiros contactos entre duas rochas, dando a impressão <fe xenólitos rle

biotitos dentro do carbonatito. Alguns cristais de bir:rtj.t.a, no en,tanto, estão

isolados nos carbonatos. .A.s duas variedades de biot'ita estão presentes: as

de pleocroisrno invertido, sob a forrna de placas rni.núsculas isoladas ou nã<t

e as de pleocroisrno norfiral que apresentarn dirnensões rnaioïes, às vêzes

acornparrhadas de clorita, e colrrtendência a se agrupa¡:eû1. As fotos 22 eZ3

ilustrarn algurnas des paq ob s ervações.

,{ ancylita apresenta urrr aspecto sujo, corn tendência fibrr:sa e

de serni-alteração. São identificáveis pela sua altíssirna birrefri.ngência e seu.

c.arâter biaxial negativo, com ZV ern torno de 70o (foto ZS),

A rnagnetita ocorre, ern certas arnostras, mu.ito fina. e ern pequ.e

na quantidade, e ern outras, forrna cristais milirnétricos abu.r¡dantes. Nêste
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Fig. 16 DTA de Carbonatito

a) Terr4ograma corn 2 picos endotérrnicos a 7450 e

95Oo C. Arnostra de carbonatito branco. Diagnose:

calcita (80%) e dolornita (20%).

b) Carbonatito roseo. Termogranra cofitplexo, indi -
ca¡¡do rnisturas de carbonatoE hidratados do tipo an

cylita e parizita (5Oo e 3400 C); carbonatos rornboé

driçoe (llSo C) 4o tipo amkerita e siderita; carbo-
nato ortorrómbico (estronciantta) (450o). Nota-se
ainda a pre6ença de pirocloro, pela defoçrnação a

81Oo do rnaior pico endotérmico. (Scifax, Kerr et

al, L948; e Kulp et aI, f951).
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Fig. 17 - IV de C arbonatito s

a) Carbonatito branco. Presença de calcita (11, 43 e 14,08

È ), dolornita (L3,77 É ); barita (L5,75 e 16,39 ¡x); e, tal-
vez pirocloro (I0, ?,O/^), Dernais absorções, não identifica
das.

b) Carbonatito roseo. 9r 69 B = pi"os da apatita ou cerussi
ta ? ; LL,47* Fe-calcita (ankef íta ?, Sr-calcita ? ); 11, B2¡r.*

carbonato ortorrôrnbico; L3,74 = dolornita; e 14r 08¡,,, = "q|
cita" Dernaís picos não identificados.
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Foto Z4 - Cristais de pirocloro rrzonadort no carbc¡natito cc¡m

barita. O núcLeo é ¿vermelhado cofir pequ.erras inclusões <Je

opacos e zortas metarnfticas. A periferia é amarela" S" del
gada, n. paralelos (X Zoo¡.

tr'oto 25 - Ancylita ern lâmina de carbonatito, cotïL opacc¡s. S.

delgada, n" paralelos (X 200).



últj.rno caso, os diagrarnas de pó não indicarn ilrnenita"

A pirita forrna agregados de cristais intercrescj.dos ern lârnj.na

de carbonatito errÌ que a quantidade de magnetita foi. grande. No rnaisrela 6

rara.

Iguaknente raros são os seguintes acess<¡rj-c>s: serpentina inte_rs

ticial nos carbonatos, corn aspecto de ma¡rchas esverd.eadas, qu.ase i.sótropas;

clorita, que talvez seja produto de alteração de biotita à ela associ.a.da; e, apÈ

tita que às vêzes aparece na rrrassa de carbonatito corn bar:ita.
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ccDNstrIIDERI$.ç0ES u''unw'a.trs

GEOLOGIA E PETROGRA.F.IA

As experiências pessoais do autor, nôste campo, consistirarn:

cle urn::econhecirnento breve das ocorrências intrusivas cle Catalão e das rc>

chas irnediatarnente a elas associadas, as encaixantes próxirnas, alérn de

observações de natureza pedogenética-geornorfológica; do exarne petrográfi.-

co de 20 Iârninas de algurnas arnostras de rochas de testernunho de sonda

gern; e, das inferências, que e estudo porrrrenorizado do rninério poude ofere

c er.

Alérn dessas experiências, tornou-se o cuidado de consultar as

opiniões de erninentes geólogos que trabalharn na região, principalrnente os

da Metago, e de rever a biblÍogtafía, que c,resceu nos últirnos dois anos.

Nurn quadro geral, a sequência de eventos geológicos da região,

é rnuito bern sintetízada n.os seguintes pontos, sali.entados por Bar:bosa et al

(1970), e r:ecorridos à estratígrafia estabelecida por Dyer (L969)z

I - Sedimentação das carnadas Ara:<á, nurn miogeossin-

clfneo, sôbre ernbasarnento gnáissico, constituidas de sedirnentos pelíticos

e subordinadarnente ps amítico s.

? - Def.orrnação e rnetarnorfisrno das carnadas Araxá,ccrrn

alguns f enôrneno s de granítin açã"o.

3 - Sedirnentação das carnadas lbiá-Canastra,

4 - Deforrnação e rnetamorfismo do Gru.pu tlanastra.

5 - Prirneira fase de

ern bacia de subsidência intracratônica.

sedimentação das carnadas Bambu.í,
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6 - Defo::rnação do b<¡rdc¡ ociclental da baci-a, que atin

giu as rochas dos Grupos Araxá e Canastra (ernpurrad()s par¿ì. J.este), conr

fornração de filonitos e rnilonitos.

7 - Sedi.rnentação, ern fase tectônic.an'. ente calrna, rle p9;

litos e arcósi-os n.a baci.a Ba.mbui..

B - Fase tectônicarnente ati

tc-¡ri t: riu-tras rle.forrnações, atingi.nck: at6 o inír:j.o

rle ernpur ::õe s, ïârìgârncl-rr

Paleoz6ico.

VA

cl <:

9 - Er..¡são contfnua, até o lirniar: clo Cretár:eo, qual:r<Jir

('. ¿ rrÌl e ( c)u a s e¡<J.i.rrr ent a ç ãCl ri.r I B <ttur: ¿i.tu 
"

10 * Abertura de geoclasses rro ernt¡asarnt:n.to e nas br:r -

rl¿ls; d;r barci-a, permi.ti.nclc¡n r.r extravasar¡.en.to sucessivo de lavas tclleí.ticas (<1 :r-

l:aclir.s ern rnétlia d,e 120 ï]ì" a" ) in.ter:calarias corn ä. cc,ntinu¿l.da sedirnentação Brr*

turr ¿l.tu 
"

l.l. - Vu-.!.canisrrro alcalj.no e ult:rabásico cLer:i,vacjo <1e rrrag

tn;r,s l.rasáltåcr;fr (lu.e n.ão r:onseguirarn atingi,r a c.rosta" ,ld,acle rnécjia B0 nr" a"

IZ - Sedirnentaçãr.r Bau:ru, corrr fácies Uberatra (quí"rnictr

r:1ástir:a), r:eguirla do fácies r)orrt:e .Alta (arenitos argilos<.rs).

13 - ne{r¡r:rnação cle fl.[exura rnuito anrp.!.a (post-Bauru)rc,-,rrr.

rnr>clificaçãr: do cLi.rna, pr:opici.anrlc¡ rlissecação, err:sãcl e aplai,n.arnen.to rlos se-

dirnentos cla. bacias e cj.as r<..:chas pré-cambr:ianas, e for:rnaçã,-¡ cle tufos.

L4 * Defo::lnação de arquearnent<), inte:rcalacla corn perí-,r-

d<rs cle calrna. tectônica, atê o Terciá::io, resultard'o a altern.âncj-rr cle djsse(la. -

çãr:, e:rosão e per,liplanarção cc¡rn lateri.zação.

i5 - O re.Lêvo atual é consequê-ncia rla dj$s(ìcraçãro darj srlF)er

tl .fic:ies lIerc.riár i.¿rr,ì do pe:r:i"odei post-Bauru até o P.[eistoceno"
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As ocorrê.ncias de Catalão são datadas de gZ,9 .t 4,? rn. a.

(Hasui et aI, 1968) e se introd,uziram em Xistos e Quartzitos do Grupo ¿{.ra-

xá de idade Proterozóico Superior. Elas deformararn visivelmente as en

caixantes e fenltizarafil os quartzitos, no qual ocorreram algumae rnínera -
lizações

As poucas evidências de caráter petrográfico se enquadram

mais num tipo de intrusão rnúttipla com diferenciação ern profundidade, B€-

gundo esquema proposto por Tornkeieff (t96I):

Peridotito * jacupiranguito , - nefelina-sienito

\ carbo¡ratito

Pode*se observar ern grandeç traços, que o núcleo de intrusão

a se desde catalão r é asstrn6trico e as intrusões sueessivas têm tçndêncía

locar para norte" Evidenternente outrqs tipos de jazimento dçvem

corno sisternas de diques de disposições varíadas"

Urn furo de sondagern vertjcal locadq na parte central da área,

cortou 85 rn de rocha ultrabásica piroxenftica, só então atlngindo o carbogA

tito, segundo Dyer (L969)" En.quanto que na parte r¡o¡te, amostras de carbo-

natito alterado fpram obtidas ern profundidade ûlenores ( até 3 *).
Palpáve1 é a ação do carbonatito embiictjli.i r.¡que podem ter ei -

do originados, Por sua vê2, cle cligestão de piroxenítos e jacgpiranguitos pré

-existentes.

As biotitas imersas no carbonatito, ou orientadas em bandae, s-u

gerem que o carbonatito tinha carátçr fluido, parcial ou totalmente fundido.

Essas observações necessitam de maior sistematização, o que

será conseguido após estudo de vários perfis de sondagern que eetão gendo in
tensificados na região, após julho de 1970. Atualrnente, a euperffcj.e da cha-
pada é urn caïrrpo de poços, trincheiras e de sonflagens.

O carbonatito é predornina¡ltemente do tipo sövito (Verwoerd,

1966), dada sua natur eza qaírni.ca e rníneralógica. No entanto, diferenças

ocorr er
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difcrrenças corno n.^ ¿rior or,1 Tlìe'noï po1'centagcnr clc clol<>rnit¿r c cl c acessórios, p9

dem preve:r o apal'ecilr-tento cler tilros rrr¡ris Lcrlrlentes ¿r befor.sitos.

MiNf;tt.LO

O rninório clc C¿rt¡rl,ìo ó fo¡:rrl¡r<lo po1': rrìíncrr¿r.js r.r:sicl u¿Lj s das ro-

chas iirtrttsj.v¿rs ¿rlter¿rda$ c: ¡:rinc:i¡ra.Lrle.nte <-l r,: <:;r.rl.ro¡r¿Ltj.to (crn certas áreas);

rni-nerais re:sicltr¿lis p¿ìrci¿rl. ou tot¿tIine¡Le I'enr <>l¡iii,z,¡-rdos il¿ls lr.¡chas en.cajx¿:.r'. -.

tes; rniner¿¡is resic'lu.¿Lis tra.nsforcr:lclos pol'l)l"ocessos c1e oxjcla.ção, hiclrat;rçiï-r.

e substi.tuição iônj.ca; errninc:r.'ais fc¡rrn¿rcl r:s tot;-llrrrerìtc cirr co.n<lÌções sup érg,:*

nas, pela zrltera-ção clc-¡s trôs irr:inr eir:os ti¡ros.

O estuclo rnirrerlrl.ógico-pctr:ográfico, nota<.1 ¿l-r¡rc:.nte cle carbonatito

for:necc:r. ví¡r'i¿.Ls indic:rções p¿1ra o cr>nhecir'c'to clc 1-r:r'ragônesc tlos rnj.nerais

prirnários resj.duaj s. },nquaclr¿ìrn-se .rressa cl.;rssi.f ic:rçäo: tit;,r.u.c¡*rnagnetita, il

rnerlita, Jl(rrovskit¿Ì, koppita, apa.tita, barita, rnon¿rz.ita. <,: r¡ j <l¿rs,

Al.guns dêsses miner¿ris não;rlrrcsent¿lrrl as rl(.rslÌìa.s ca.racteríst!

(ras no carbon¡rtito c no.rninério. Iixenrplific¿rnclo: as rlirnensões e'. a natu.reza

titanífera das magnctita,s com exsolução cJc ilrrienita; a abundância ern apa-

tita; e, as rlirrren.sões da perovskj.ta e sua ¿rssociaçãr: corn titano-rnagnetita .

Essas cliferença.s Íazern supor \1tr\ zo.neaÍirento nrineralógi.co pri-

rnário do carbonatito, que teria., J-ìo seu tôpo, zona.s r:ic¿rs er:r tit¿rno-rnagneti

ta, perovskita e pi::ocl.oro, cristalizados ¿ p;rrtir de líquidos l:esicluais rnui -

to fluiclos, do pr<íprio cark¡onatitr.¡" Êsse zone¿ìrnento é verifjca<lo ta.rnbéo, pç

la existên.cia de l.eitt.rs rrra.is ricos crn apa.tita, corrìo foj. visto n.o capítuJ.o do

rninéric¡ (variaçäo c.:.r¡r a profun(iidarcì e). O c¿ìs;o cl ¿r. associa.ç.ão crn ¿ìg.regados

de titano-rnagnetita e perovskita., ¡á fot interpreta.do coûìo a jur,;i.;iposição de

cristais octaédricos, pela solubilização cla.'ry¡.atríz que os scp;ìri,ì.v;r., e poste-

rior cirnentação por lirnonita e leucoxênio (noto 6).

Erlt::e os rninerais clo segunclo tipo (residrrais cJo.s ¡.r¡chas encai-

xantes), Ilìel:ece citação sòrnente o quattzo. Assirrl rnesrïìo, t¿il.vez apenas al

guns núcleos, pois corno foi visto na. clescliçiìo clos silexi.tos, ôIes a.presentarn
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sem.pïe o aspecto de crescirnento secundário (l'otos 17 e 1B). Não fôsse a as

sociação do quartzo com lirnonita e o .rcrescirnento ern drusas, apresentando

terrninações ern vértices rornboédricos perfeitos, o autor poderia supor o

efeito térmico do rnetarnorfismo de contacto, para explicar as estruturas rnos

tradas nas fotos. O rnetarnorfisrno de contacto não é negado, e é provável

que algurna titano-rnagnetita e perovskita provenharn dos quartzitos rninerali

z ado s.

Os rninerais que sofrerarn transforrnações (39 tipo) são repre -

sentados por: titano-rnaghernita, ikneno-hernatita, pandaita, verrniculita, rA

bdofanita e leucoxênio pseudo-rnórficos e wilkeita.

As transforrnações de titano-magnetita e ilrnenita ern titano-rnag

hernita e ikneno-hernatita forarn sobejarnente docurnentadas e seu rnecanisrno

é sinteti.zado pela figura 5. A verrniculita representa o pr:oduto rla hidrataçã,:

rlas biotititas. As transforrnações rnonazita-r:abdofanita e perovskita-Ieu.co-

xênio, forarn tarnbérn interpretadas e discutidas no capítulo da rnineralogia..

Resta sòrrrente acrescentar que o fato de existj.r perovskita inalteradâ ro câr.'-

bonatito, vern confirrnar a nafureza supérgena dessa transforrnação € corrÊie-

quenternente a profundidade e intensidade do internperisrno.

A transforrnação de pirocloro prirnário ern pandaita rnerece, no

entanto, rnaior atenção. Há evidências arrasadoras da transforrnação por pr-çl

cessos supérgenos de koppita ou de outro pirocloro ern pandaita" Essas evi.-

dências são de rnúltiplos aspectos e convergentes.

Algurnas feições corno as apresentadas na foto 13, poderiarn su-

ger:i-r: alteração hidroterrnal dos pirocloros, por: soluções tardias que forrna -

ïarn a barita. No entanto, diagrarna de raíos-X e cálculo de parârnetrr¡ indi.-

cou ser u.rrr pirocloro cornurn. A sernelhança dessa foto corn a apresentada

ern Heinrich (1966, pg. 188) faz cxer que o núcleo averrnelhado dêsses piroclo

ros sejarn o resultado de tra¡rsforrnação ern fersrnita, finarnente dividida, não

detectada por difração de raios-X. O pirocloro citrino escuro ar::edondado'

foi i.nterpretado corno núcleo prirnário de pirocloro zaîado desprovido de sua

cobertura externa.
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Ern vista dêsses fatos se irnpõe ufiÌa pergunta: Por que nern to-

dos os pirocloros sofrerarn a m.esffLa alteração em pandaita, visto a intensi.-

dade e profundidade do internperisrno?

A resposta, dirigida no sentido de dar urna interpretação de al|-

teração hidroterrnal, corno a sugerida por Dutra et al (1970), se::ia rlada pr:)r:

pergunta idôntica: Por que o hidroterrnalisrno não transforrnou todt¡s os pi.-

rocloros ern pandaita?

O autor charna a atenção para as análises quírnicas que conrri

tarn da tabela 5. A presença de t6rio (alérn do urânio, não dosad.o ou. con,s:.-

derado coTTro irnpureza) nessas análises parece ser a e.xplicação rnais v-ná

vel. Esses elernentos radioativos devern ter dado a ce::tos pirocloros pri.-

rnár:ios urn caráter rnetarnítico, que facilitou fisicarnente as substituições

de Ca e Na por Ba e Sr, a hidratação e a irnpregnação de tr'e e Ti, pelas so

luções supérgenas. Vern ainda-ço_qtg!_gl_il_-qo-m-_ç€¡g h{p_ó!gse, a fal:.a de se

enco1tr11 .* lârninas de carbonatito, pirocloroq i1altgra_do1 e 1gg!1*í'ùico,s"

Van der Veen (ern Heinrich, 1966) descreve pirocloro Ca-Na, l:igei.rarrreni'de

rnetarnítico, substituido por Ba-pi.rocloro.

AIterações hidroterrnais ern pi.rocl.oro, ern ger:al tendern a fl,¡r

rnar fersrnita, e posteriorrnente colurnbita. A transfo::rnação de piroc.Lor<:

ern pandaita pode se dar por processo hidroterrnal, rnas n.o casc' <le CataÏãr:¡,

e s s a tr ansform aç ão é de natur ez a pr ed"ornin.antern ente s ecundári. a.

Os rninerais da paragênese de Catalão, forrnados exclus'i.va

rnentee'nçeegi9-õwgoethita(1irnonita),anatásitr,parted.a

barita, parte ou porções de qaartzo, argilas, Leu,coxêni.o, fosfatos secun.dá-

rios, cloritas e ancylita.

MrNÉRrO - CONSTDERAçoES pEDOcENÉTTCAS - cÊNES-E

Segundo Braun (ern Barbosa et al L97O, pg" 8.5 e 137) co reLêv,l

da região de Catalão (altitude rnédia 800 rn) 6 classi.fi"cadc¡ no c'i.cl.o rie pedJ.-

pl.anação denorninado t'Velhasrr de idade Plio-Pteistoceno, e or:iginaclo ern
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consequêneia de arqueafiÌento do tipo ilwa::ping,r. .É atr:i.bui.do ainda, às su -
perfíeies de cotas 1,100 - 1.200 m, idades rrrais antigas. Elas se origina _

rarn pol: deforrnações de flexu::a, qu.e afetou. a r:egi.ão, desde o início dr¡

Tercj.á::io, até o Plioceno.

O chapadão de Catalão I, tern cota ern tor:no de 900rn, e 1r¡r:a.li_

za*se nas pr:oxirnidades das t¡ordas da baai.a sedi.rnentar. .É de se esperar,

pn:rtanto, que seu relêvo tenha seguido o rnesrno carninho. Na p::irneira fa-
sêr a região estari.a nivel.ada eoïrj.Ç) as dernais" A n.atur:eza d.o r-nate::ial .9o -
brejacente à intrusão, nêsse n.fvel (L.100 - 1.200 rn) con.sti.tue aj.nda.. objef;r:

de especulação. Al.guns autores adrnitern cor::relação entre dep6sj-tos cliarna:r

tíferos, kirnber:litos e intrusões alcalin.as, e rnui.tos dos argurnentos apre¡:je:îr

tados são válidcrs.

O relêvo atual da Chapa<la, se não cofireçou, pelo rnenos f,lri

modelada a parti.r da Za. fase erosiva (Plioceno-Pleistoceno). No fn¿cLç, a

natur eza qu.axt'zitica das encai-xantes auxi.li-ar:arrr a. p::otegeï a. intni.sãc¡ da e:r.,tl

são, e a fazerrt, en-ì. parte, até hoje.

Porérn, a pa::tir d.o rrrnornentott er:o que a clisseeaçäo fêz a €s-

tru.tura soh::essair na topografi.a, atingínd.o ao rrres.rno ,bernpo r-¡ car:bonati,ço e

as rc¡chas intru.sivas associadas, aLatexização corneçou a atu.ar e ter irnp,r;r:-

tânci.a na rnodel.agefil final.

Nêste particula:: Catalão I apr:esenta todas as co.nd.'i.ções para cle

finir o processo: topográficas, clirnátícas e rochas i.nte.rrrpe:¡:izáveis e solú -
veis. A vegetaçb atual da::egí.ão, e trla Chapada, é do tip,o cerraclo, inf¡¡.i.n-

do nisso a nat:uxe.za quírnica dos solos. EnÌ 6pcrcas passadas, no en.tall-torpo-

de ter sido diferente, e eon.tribuido na acelaração dc¡ proces,qo, pela açã,: da

rnatéria o::gânica e de ácídos húrnieos.

A tabela n? 10 apresenta os elementos da Norrnaås C1inrai;cLJg'J"-

cas de Catal.ão, do período 1931 - Lg60, aIérn dos dados <le preeri.pitaçãr: ,le

1914-1938" Suas p:rincipai.s características são de etrirna qu-ente e úrnådo ciùrrr

al.ternância de estações sêcas e chu.vosas, que se encai,xarn t¡em.nas cond:lções
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ideais cle laterização, pois perrnitem períodos de solubilizações e reprecipi

tações relacionados tarnbérn corn alternância de pI{ no solo"

O processo de Laterízação é, tarnbérn, definido ern terrnos de

sequôncias de transf.orrnações rnineralógicas, envolvendo os rnínerais da ro

cha-mãe' ern geral, hornogênea. Os rnin6rios de Fe (canga lirnonítica, he -

rnatita cornpacta), de Mn (psilornelano, de A1 (bauxito)e d.e Ni (garnierito)de

natur eza laterítica, possueffL padrões de forrnação rnais ou rnenos correlacio

náveis corn êsses conceitos" Referern-se aqui, às relações moleculares en-

tre sílica, alurnina, os óxidos denorninados bases solúveis (Naro, Kzo e -

CaO) e os óxidos MgO, MnO, e FerOr"

Nern todos êsses padrões podern ser aplicados diretarnente pa-

ra o caso de CataLão. A natureza quirnica da rocha rnãe favorece, antes de

tudo, o acúrnulo dos rninerais rnerros solúveis do que os carbonatos e sòmente

depois, e lue as transforrrrações rnineralógicas corrreçalTL a se dar. Nessas

condições, a porosidade do rnaterial favoresce os fenôrnenos de transporte

de soluções por capilaridade, nos sentidos verticais, regid.os pelos fenôrne-

nos de precipitação e evapo-transpiração.

A natur eza d.o carbonatito p.rod.uz soluçõe"åtirru." que o corrrurrr

das rochas. Prova disso é a forrnação d.e rninerais secundários de barita e

quartzo; a alteração da rnonazita; as dissoluções encontradas nos cristais

de apatita e de bar:ita; a alteração dos pirocloros prirnários; e, a forrnação

de leucoxênio do tipo anatásio.

Parece que o principal processo mineralizante secundário foi

o de soluções descendentes. Diferente do que ocorre norrrLaknente, o ph de

profundidade talvez fôsse bern rnaior do que o reinante na superffcie. Des

tarte, o rnaterial solubilízado era reprecipitado irnediatarnente. Seguindo eg

sa linha de consideração, explica-se fàciknente a forrnação de 'rchapeu de

ferrorr ou encouraçam.ento laterítico. Isso explica tarnbérn os inúrneros

exernplos de alteração periférica, corrro de leucoxênio ern tôrno das ti -

tano -magnetitas e de perovskita, .Explica, igualrnente, a regularidade dtt
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horizonte sob a canga, de tal sorte que os agregados de rnesfila granulação,

apresentarn a lrresrna intensidade de alteração ao longo dos perfis (at6 50 rn),

Êste fato foi observado no exafiìe rnineralógico das titano-magnetitas, ilrne-

nitas, perovskita e os produtos de alteração: lirnonita e leucoxênio.

A designação genérica ern áreas A e B, feita no capítulo da cle-s

crição do rninério (aspectos quírnicos e variação corn a profundidade), tern

urrta r azão pedogenética.

As áreas A constituern as verdadeiras cangas que cobrern as p;jl

tes planas do chapadão. Elas são o resultado do conjunto de fatôres inter:lí -

gados¡ solubilização da rocha rnão carbonatítica, erosão, solubilização cl,,

rnaterial residual e cirnentação por soluções descendentes, favor:ecidas pe -

las condições clirnáticas e topográficas. Enfirn, elas constituern o exernplo

típico de encouraçafirento laterítico, que forrna urna carnada superficial dura,

coesa, que resiste à erosão e qu.e se torna cada vêz rnaís rica ern rníne::ais

residuais, seus produtos de alte::ação e rnateriais cirnentantes"

As áreas B, são as regiões nas quais essa sequência foi. queb::,a

da" O perfil laterítico não está em equilÍbrio devido à erosão ter consegu-i

do rernover a proteção natural, a canga superficial." Essas ârean são rep{_e

sentadas pelos vales de erosão dos córregos da periferia da forrnação dorná-

tica, sobretudo na parte leste, onde, a erosão rernontante do Corrego Fun. -

do fêz rnaior estrago (foto 1).

MINÉNTO - CONCENTRADOS DE LABORA.TÓRIO

O valor econôrnico de urn rninério do tipo residual depende, aleirrr

de outros fatôres, da possibilidade de se obter concentrados relativarnente

puros, corn elevado índice de recuperação e isentos de minerais ou eLernen -

tos nocivos ao seu posterior tratarnento quírnico e rnetalúrgico.

Êste capítulo apresenta, sob forrna qualitativa, resultarlos cle ex

periências de concentração física, efetuadas em laboratório, coln pequenas

quantidades de rnaterial inicial (500 g).
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Os eneaiog realizados consistirarn, corno foi ventilado na rrr€ -

todologia, de separações gra¡ulométri cas, gravirnétricas e rnagnetornétri -

cas, além de tratamento qufmico corn HC1,

O contrôle rnineralógico foi efetuado por rneios ópticos, consis

tlndo de análise modal de lâminas de rnontagem sedimentológica e por d.ifra

tometria de raios-X.

A figura nP 18 apresenta a viabilidade de concentração dos pi.ro

çIoros. Nela constam reproduções fideitignas dos trechos interessantes dos

difratogratrras, reduzidos por processo Xerox. O prirneiro difratograrrta

mostra reflexões nítidas de quartzo e de apatita, raias tênues de pandaita e

urn grande número de outros pequenos picos de óxidos de ferro, barita e fos

fatos secundários. Nqs demaís difratograrnas, observa-se a separação do

quartzo, grande parte da apatita e outros minerais. Do 29 ao 49 difratogra

rnas nota-se ni\tidarnente a conce.ntração dos pirocloros ern detrimento de

6Ua caiÌga.

A figura nP 19 rnostra urna série de difratograrnas da sequên -

cia experirnental para concentração dos fosfatos secundários e terras ïaras"

Embora o concentrado ern ei seja urna' rnistura dêsses fosfatos, a princi -

pal espécie rnineraL é a florencita.

Na figura ng 20 pode-6e observaro atravéz dos difratograrnas,

as relaçõeg entre os mi¡rerais de Fe e Ti, parte de suas propriedades e a

possibilidade de obtenção de concentrados de TiOZ, sob forrna de anatásio.

No primeiro difratograrna, sobressaenr os picos de titano-rnagnetita e da

ilrnenita. No segundo, são ressaltadag as raias da titano-rnaghernita e ilrne

nita. No terceiro, as reflexões da ilmenita são mais intensas. O quarto

difratogr ar'-rra é constituido essencialmente de hernatita, e, subsid.iàriarnente,

de anatásio, titano-rnaghernita e goethita. Finaknente o difratograrna ng 5

mostra a fase final da concentração experirnental.

É preciso salientar aqui, que a interpretação dos difratogra -

rrìas constituidos de muitoe minerais foi possível graças.à identificação
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Fig. 19 - Di.fra.togr;rrn;rs r{e alguns estágios de concentração experi-

ru*nLaL rlr'f,si;rl..s ,:is'cnnrl¿ír"r.s rl e terrag raraB.

f= foefatoe (florencita e

goethita; A = apatita;
goyazit,a); H =

B ¡barita; P

hinedalit a e/ou

= plrocloro ; e,

Z0CuK

evanbergita;
Hm H hematita.
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6ptíca e à cornpreensão dos fenôrnenos de alteração que atuam nesses rnine-

rais e sua influência nas propriedades ern geral.

A extrapolação dêsses dados para ensaios de concentração em

escala industrial depende de estudos posteriores" As indicações aqui conti-

das constituern apenas urn ponto de partida bern alicerçado e de espectati

vas otirnistas,
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CC)NCILIIISÕHS

1- As rochas do cornplexo int::usivo de Catalão I, são de natu-

î e z a ult r ab á s i c a - al c alin a - c al:b o r' atítlt a.

2 - Existe, entre as rochas intrusivas, urna ordei-n cronoldgi. -

ca, na qual o carbonatito constitue a úLti.rna fase.

3 - O carbonatito 6 do tipo sövi.to. Os carbonatos são constitui

dos, predorninanternente, de calcita e secu.nda::iarnente de dolc¡rnita e ancyl'i

ta (esta últirna rnuito rara). Contérn, ainda, os seguintes acess6rios: bari'ha

apatitas, pirocloros, perovskitas, titano-rnagnetitas, ptrita e biotitas.

4 - 
^ 

geornorfologia da ocorrência (f',:to 1) é resultante de 2 fa-'

tôres principais cornbinados: resi.stê-neia à e:rc,são das encaixanlçes quarti'zí-

ti.cas, quando de pediplanação de iclade PIio-PIeistocê.n.ica e later:'ização em'

condições pedogenéticas favoráveis.

5 - 11 Lat,erização foi facilitada por: fatôres topográfi.cos, de ,er<¡

são diferencial; natureza qufrnico-rnineral6gica do rnaterial original ( rocha

-rnãe), fàciknente internp erizâveL e solúvel; clirna quente e úrnido corn alte.r

nância rnarcante d.e estações sêcas e chu.vosas; vegetação; e, naturezaTnine

ralógica do rnaterial residual.

6 - A evolução pedogenéti.ca 1ocaI, tendeu a constj.tuir urn perfil

corn hori zonte superficial, forrnado poï canga ou. couraça laterítica, sobre -

jacente à sol.o laterítico incoerente, rnal estruturado e poroso.

7 - A geoquírnica superficial- da ocorrência, bern corno

ção d.e teores corn a profundidade, recebe influência: de z<¡n-earnento

lógico prirnário da rocha rnãe, intem-perizada e/cru solubilizada; dcr

a VâfXa-

rniner a-

rnaterial'
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residual das encaixantes; e, sobretudo do perfil laterítico irLeal, visto no íterzr

6. As partes do rninério ern gu.e a erosão ïefiìoveu a canga superficial, vão

apresentar caracterfsticas qlrírnico-rnineralógicas correspondentes ao seu nf-

vel do perfil.

8 - A paragênese do rnin6rio é constitu.irla de:

a rninerais residu.ais das intrusivas alteradas: Tttano-

rnagnetita, iknenita, piroclor,lß,perovskita, barita, apatitas, rrtartazít,a e rr:.i-

c as.

b rninerais residr:.ais das rochas encaixantes: núc1eos

rl,e ,qu.artzo e talvez, titano-r:ragn.etitas e perovskitas de rninera.lizações cl.:s

qu.artzitos.

c rninerais residuais transforrnados por processos stt-

pérg,enc,s (hidratação, oxidação, sili.sificação, troca. Íônica, etc): titaxro-rnaghe

n"rita, iJ.r-neno-hernati.ta, pandaita, verrniculita, rabdof;¿nita, e leucoxênio pseu-

.,dorn,Srficos e wilkeita.

d rninerais forrnados totalrnente ern co¡rdições supérge-

nas: goethita (tirnonita), an.atásio, parte da barita¡ parte ou porção de quartao,

a-r:giIas, J.er:.e oxônio, cloritas, a:r.cylita e fosfatos secr::rdários (floren.cita, goya.

zíta, svarntrergita, etc),

9 - No minério de Catalão, podern-se ot¡servar as segui-ntes t¡:an*s

forrna,ções rnineralógicas supér genas:

titano -rn agr.r etita ern tit a::o -rrr agh ernit a (rn agkr errtilciz a -

cão).

tit ano -rn agh ernit a ern ikneno -h ern atita (rn artitiz aç ão ).

c ilrnenita e ikneno-hernatita ern hernatita, goethita

leucoxênio (lirnonitíz açáo e I euc ox eniz aç ão).
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d titano-rnagnetíta e ti.tano-rnaghernita em goethita e

perovskita ern leucoxên.io (pseudornorfose e altera-

leucoxênio ern a::atásio (r ecrÍstalizaç ão).

pirocloros (koppita) ern pandai.ta (hidratação e troea

rrtonazit a ern r ab d c¡f a¡:.i.ta (hi,dr at aç ão p s eudornd r fi. *

apati.tas ern wil"ke'rta (hidratação e silisificação).

lCl - Os fosf atos secundários

cle p::ecipit¿r.çã.c¡ à partir de soluções que

el:içôe s sup olr gen.as.

de terras raras tôrn caracterfsticas

al.tera.rarn apatita e rnonazita, ern cor.r

:Li. - É possível, ern laboratdr:io, a obte::.ção de cr¡ncentrados exps

ri,rnentais de pirocloros, de fosfatos de terras raras e de leu.coxênio-anatási.c.¡.
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MINERAIS INCOMUNS CITAI]OS NESiTE TIIXTO

Alunita - (x,Na)e1r(oH)r(Son)z - s" rom.boédrico.

An cylit a - (Ce, La)Sr(COr)r(olt)nro - S. ortorrôrnbico,

Colofânío - Car(eoo)r(on).rrzo -S. ? 
"

D ah 1i t a - 3CaUPrOg. CaCO' t/ZtlrO - Íi" hexagona.l"

Dysanalita - (perovskíta) - (Ca,Ce,Na)(iL'i,Nb, Fe)O¡ - S.cúbico.

Fer srnita -(Cr, Ce)(Nb, Ti, rre)r, (Cl, oH, ¡')O S. ortorrômbico.

Flo r en cita - 2Cel\lr(fro4)z (oFI)6 *,5. rc¡rnboédrico.

G eikielita - MgTíO3 * S. rorrlJ:oéclri.r:o.

Goy azita - SrAlr(roa)2 (oH)u.II¿o - S, rornboédrico.

FIin s d alit a - (I:b, Sr)At, po4 
"So4 (ClIÌ)6 - S. rom.boédrico.

Ilrneno -herrratita - sol.ução sóti.cl¿r hematita(rerO3)-ilrnenita (FeTiO3)

So rornl¡oódrico.

Ilm eno r u.tilo - (wU-rutilo) - ('Ii, NTJ, Ta, Fe) OZ - S. tetragonal.

Ko p p it a - (pirocloro) - c¿l*cer-Na-I{-NLr-Fe-o-oH-r'. rs. cúbico.

Leucoxônio - (Gatalão) - Procluto cle altera.ção cle perovskita, ikneni-

ta e titanorrragneûit;:." (Jornposição rnineralógica = a¡ratásio

e TiO, arnorfo. Trnpregnação de goethi.ta e ilrneno-hernatita.

Leuc ox ên io - (genérico) - Jlr:otluto rle alteração de rninerais titanfferos,

corn alto teor ern titânia. Cornposição rnineralógica = rutilo,

brookita, puu,rä,r-br.'ookj"ta, anatásio (pouco) e restos de mi-
neraís forrnadores.

Lírnonit a - Mistura não espec.i.fica.rla de óxiclos e hidróxidos de tr'e, cü-

jo cornponente pri.ncipal 6 a goethita.

Loparita - (perovskita) -,(N., Ce, Car) (fi,NU¡Þ3 - S. cúbico.

Ludwigita - (nng, f e)rFeBOU -.S. orLorr..ôrnbico.

L,u a ungita - (S", pb)Fer(pOE)¿(Oif)U.IIZO - S"hexagonaI.

FerO, - S. ctibi.co"

CaI,iPO¿ * S, tri clíiri"co, paeudo-rombo6drico.

Maghemita

Monetita



I l, i

O sa yi.l-awai"ta - nb,(Cu,Al)3(S04, PO4)z(OH)6 - rornboédrico.

pandaita - (Ba-pì.rocloro) - (B",Sr)r-o(Nb, TÍ)zo?_*"*HzO - S" cúbi.co"

P a r i. a íth. - (parÈsita) - (Ca, f)(Ce, r) Ce(CO¡)g - S" rornboédrico.

Ferovski.ta * (grupo) - ABX3, onde A = Ca, TR, Th,Na,U e Mn.

B*Ti¡l$b,Ta, l'e,MgeZr e X=OeOI{.

E)er<¡vskita * (s"estrito) * CaTiO, --S. cúbico,

ll i r o a: J.o r <¡ - (grupo) - (Nr, Cau U, Çe, Y)r-*(M, Ta, Ti)rOr(OH, l')*"

S" cr-íbico.

I)i.r'ofa¡rita * [dnl]liO3 -S" rornboédrico.

R" ¿ub dto f'an å t a * (Y, Lao etc)PO*" I{?,O * S" hexagonal,

S vamr.b e r gi.t a *SrA13(})o4)(S04)(CIr"I)6 - S" rornbo6drico.

'I apic¡1åt a - (I.*, Mn )('Íao Nb)ZO6 - S. tetragonal.

f'i.tarÌo -Ìyr.a,ghern j-ta - soi.ução sdl.ida. maghemita. ( r'eror)-( rurior)
s, cúbico"

Tita:mo -,.trnagnet'i.ta * (genérico) - rnagnetita corïr exsolução de ilmenita.

'.f åt;rü o *$jr.agn riù'.i.t a - (reaûrito) *.eoLução sólida rnagnetíta (Feroo)., oi-
vösp'i.ne.N. (r.erTiO*) - S: cúbico.

.V'i. v'i ar.n-:i û a - ner(ro*)*. aHro - S. naonocLfnico"

Iff"i.3.k c:',i.t.a * ca'*o. l{st, F}, s)o4lo - s" hexagonal.

/

.tì
t\¿
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