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0s deuses não reve I a ram, no inicio,
todas as coisas pa ra nõs;
com o correr do tempo , entretanto,
pela pesquisa, podemos saber mais acerca das coisas.
Contudo, a verdade certa, nenhum homem a conheceu,
nem chegarã a conhecer, nem os deuses,
nem mesmo acerca das coisas que menciono.
Pois, ainda que, por acaso, viesse a di zer
a verdade f inal, ele prõpri o não o saberi a:
poi s tu do não passa de uma teia urdi da de pressupostos.

Xenõfanes , sécul o VI A.C.



INTRODUçÃO

0 es tudo da al teração supõrgena das rochas
ultrabãsicas apresenta um grande i nteresse, tanto do ponto
de v1sta acadêmi co, como no que diz respeito a suas aplica
ções prãti cas.

No domini o dos conhec i mentos fundamentai s, vi
sa escl arecer os mecani smos que reg em o comportamen to geo-
quîmìco e cristaloquimico dos elementos, no decorrer do pro
cesso de meteori zaçã0. Quase desprovidas de Al, em contras_
te com a grande nai ori a dos materiais crustais, as rochas
ul trabãsi cas col ocam, q ua ndo de sua a I teraçã0, probl emas especifÍcos. Não existe paralelismo absoluto com a evolução
habi tual das rochas al umi nossi I i catadas, processo control a_
do essencialmente pel a solubilidade da sítica e das bases,
sendo o Al uti I i zado como el emento de referônci a, por ser o
menos mobi I i zável e por consti tui r-se o pri nci pa,l formador
tlos mi nera i s de neogônese. No cas o das rochas ultrabãsicas,
o Si e o lilg, seus principais consti tui ntes, são, ambos, mõ_
veis, e serã a vel oci dade de el imi nação de um em rel ação ao
outro que determi narã os di ferentes ti pos de evol ução.

No campo das apl icações, esse es tudo apresen
ta interesse econômico relativo ã formação de minérios. A;
rochas ul trabãs i cas poss uem teores rer ati vamente er evados
em certos elementos menores, tais como N.i, Cr e Co,0s pro_
cessos superficiais são capazes, sob certas condi ções, de
prov0car concen tração desses el ementos, favorecendo, assim,
o desenvol vimento de verdadei ras jazidas supergôni cas. A in
ves ti gação das vari ãvei s envolvidas neste fenômeno poderá
fornecer gui as pa ra a pros pecção mi nei ra.

0 objeti vo do presente traba I ho é o de tra-
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çar a caracteri zação mi nera ì õgi ca e geoquími ca das rochas
u ltrabãs i cas de Santa Fé e de seus produ to s de alteração,in
ves t iga r os fa tores determi nantes de sua evol ução sob condi
ções superfi ci ai s e, f .i nal mente, reconsti tui r os eventos
que levaram ã formação da jazida de Ni,

Este estudo foi muito benefi c i ado pel os tra-
bal hos anteri ores concernentes ã al teração de rochas sob
clima tropi cal, desenvol vi dos principalmente nos últimos
vi nte anos. Entre e1es, es tão os q ue, baseados em observa-
ções de campo e anãì i ses mi neral õgi cas e quími cas, estabel e

ceram as. linhas gerais de evolução para os diferentes tipos
de rochas. (Bonìfas 1959, Tardy I969, Melfi q Lev.i l97l , Le-
vi E Mel fi 1972, Cerri .l974, Trescases 1975, Wackermann
197 5, Pion 1979 etc). 0utros ti pos de a bordagem, como sín-
teses experimentais (Hénin t Robichet 1953, Caillère et aL
1956; Héni n E Caitlère 1963, perruchot 1971 etc ) e altera
ção de rochas e minerai s ín uitz:o (pedro ì964, pedro E Bi-
tar I966, Hypo l ito 1972, Del mas 1972 etc) , permì ti ram
preci sar as condi ções físico-químicas que reguì am as trans-
formações e as neogêneses. 0 uso de model os estatísticos
(lnlackernann .l975) e o cãlculo dos equilíbrios termocl inâni-
cos relativos ã fase solúvel da alteração (Fritz E Tardy
1973, Trescases 1975, l,,lac kermann l9 75 etc ) a profun da ram o

entendimento dos mecani smos da a lteração supãrgena.

A me todo log i a experimental, consagrada a par
tir de 1964, quando da apresentação da tes e de doutoramento
de G. Pedro, i nti tul ada "Contribuição ao es tudo experimental
da aìteração geoquímica das rochas cristalinas,,, trouxe sub
sídios val iosos ã compreensão dos sjstemas compl exos estuda
dos. Através desta metodo.logia, é possível, dentro de cer-
tos Iimites, contro lar as vari ãvei s, tes ta r hi póteses e es-
tabel ecer, en fi m, um q uad ro de referênc.i a pa ra a anãlise
dos fenômenos da a I teração. 0s limìtes dessa abordagem es-
tã0, principalmente, na di fi cul dade de transposição dos re-
suì tados,obti dos através de mode I os necessari amente simpt i -
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fi cados, ãs s i tuações da natureza, em ambi ente aberto, de
nûl ti pl as variãve.is e i nterações compl exas.

por outro I ado, os mõtodos clãssicos das
ciências naturaís, fundamentados na observaçã0, deparam_ se
cotn 0utro ti po de dificuldade: como comp reende r a gênese de
um pr0cesso i mpos s ive I de ser observado em seu transcurso ?0 pesqui sador tem aces s o apenas a produtos jã evol uldos que
sõ conservam imperfe.i tamente, os vestigìos das etapas que
marcaram sua histõr"ia, e dos fatores que os engendraram. E
necessãri o todo um trabal ho cri ati vo de el aboração de hipõ_teses, de confronto del as com a rea I i dade e de conseqllente
reelaboraçãoo num movimento de vai_e-vem, atõ que a apreen-
são dos fenômenos pareça ati ngi da e que a teori a dê conta
dos fatos observados.

A i nves ti gação do processo de al teração das
rochas ultrabãsicas de Santa Fé foi realizada através da me
todologia acima descrita,0s resultados desse trabalho saã
expos tos em 4 capítul os e res umi dos numa ì i stagem das pr.in_
cipais conclusões obtidas.

No primeiro capitul o, são anal isados diver_
s0s aspectos do meio fisico, considerados relevantes para o
estudo da al teração supõrgena: a natureza da rocha, o clima
a que e1a es tã submeti da a tua I men te, a con formação e a evo_
1ução do re I evo e a reparti ção da vegetação.

0 segundo capitul o trata das caracteri zações
mineraiógica. e geoquími ca dos p rod u tos de al teraçã0, manei
ras complementares de descrevê_los. 0s dados mineralõgfcos
dão uma idéia das transformações sofridas peìos materiais e
infornam, numa primeira aproximaçã0, as variações na compo_
sição quími ca; os dados quîmi cos, deta rhando o comporta,nen-
to dos el ementos, sõ assumem seu significado mai s prof undo
no contexto mi nera I óg i co. Nes te capítul o, des cri ções e in_
terpretações andan juntas, termi nando por compor um quadro
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expi icativo das fi 1 i ações nineralõgicas e do desti no dos e
lementos químicos durante o processo de alteraçã0. -

0 tercei ro capitul o õ consagrado a um en_saio interpretativo dos fenômenos de alteraçã0, ao níveì
da pa i s agem, I evando em conta a dimensão tempora I . E, as_sim, contada a histõria evo I uti va das rochas ul trabásicas,
desde a õpoca de seu afr oramento na s upe rfic i e até os diasatuais. Trata- se de uma i n teg ra ção dos dados e interpreta_
ções contidas nos capítulos I e II; õ no contexto dessa
sintese que se di scute a gênese da jazida de Ni.

No q ua rto ca píùu 1o é ava l i ada a inrportância
econômj ca da jazi da e são traçadas compa rações com outrasjazidas similares, brasileiras e estrangei ras.

Sob o título "Conclusões,,, destacam_se asprincipais I i ções ti radas des te estudo.

A iista de referências
respei to apenas aos arti gos e .l ivros
te ao I ongo do texto.

bibliogrãficas diz
ci tados expl.ici tamen-

A fim de tornar mais leve a leitura e, ao
mesmo tempo' fornecer aos interessados maiores detarhes so
bre as amos tra s estudadas e sobre as t6cni cas ana I íti cas Isão apresentados, ã parte, os. apêndices I e II.

Um documentãri o
pectos da pa.i sagem e de ìâminas
trabalho.

fotogrãfi co, âppêSêntando as
delgadas compìementa est;
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CAPTTULO I

MEIO FISICO

0 conhec i men to dos di ferentes aspectos domeio fís i co tem i nteres s e no contexto deste traba I ho, na medida em que são suas características especificas que'.;;r;;
lam a dinâmica do processo da alteração sup6rgena. Ar.i;, ão clima que determina a maior ou menor agressìvidade das so
I uções percoìantes, sendo que as maiores temperaturas e amaior disponibiìidade de ãguas fa vorecem o mai s rãpi do ata_que das rochas. A vegetação tem un papel de des taque no mo_delado do relevo, controlando, em parte, a intensìdade do
avanço da frente de erosão em rel ação ã frente de al teração.
Sua influência di reta sobre a evol ução dos hori zontes maissuperficiais, por intermõdio dos ãci dos húmi cos , é, muitas
vezes, considerãvel. As rochas são a matéria_pr.i ma do pro_
cesso. Sua natureza mineralõgica e quími ca e sua textura determinam, em grande parte, os rumos que a alteração pode tãmar. As estruturas que apresentam, reflexo dos esforços tectônicos a que foram submetidas, facilitarão ou nã0.";;.;;f
1 ação das ãguas meteõri cas. En fi m, as fo rma s do rel evo, pro
dutos fi nais da i nteração morfogônese_pedogênese, taln 

' 
lurn

bém um papel no processo de ar teração meteãri ca. rsta ¿a-sã
diferentemente em cada compartimento topogrãfico, seguindo
uma certa tendênc i a em fl ancos suaves com d rena gem intensa,distinta da seguida em ba i xadas mal drenadas,

Is to pos to, passar-se_ã ã caracterì zação de_
tal hada do meio fís i co da regi ão em es tudo.
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Santa Fé situa-se no s udoes te do
geogrãfi ca con hec i da como Centro

A região de
Estado de Goiãs, na região
0este bras i I ei ro.

0 cornpl exo u I tramãfi co, ba I i zado pel as coor_
denadas 519 lSrW e l5g 40' S, dista 3 km a Nhl da cidade deSanta Fé, município de Juçara. Tem forma e.l ipsoidaì, com oeixo maior na direção NS e o menor na d.ireção E l,,l , medindo
respectivamente 9,5 e 6,5 km. E formado de morrotes espar_s0s 0u agrupados o de altitude variãvei
dendo alcançar aré 650m, disrribuîdos ,:l ;;:':rliriiii: ::
pì ai nada a a I ti tudes de 420 a 450m, com suave ¿u.ìi u. 0...N, em di reção ao ri o Araguai a.

0 acesso ã ãrea é fei to a parti r de Goiânia,pela rodovia estadua l asfal tada G0_4 atõ Goiãs Vel ho, nmpercurso de cerca de 'l50 km. Desta cidade a Santa F6, sãomais 130 km em es trada não p a v i m e n t a d a , p a s s a n d o por ,luCuru,
sede do município. Internamente o maciço é recortado por
pequenas estradas abertas pel a Monti ta Mi neradora Ltda. , concessionãria da ãrea, e tangencÍ ado a leste pel a rodovi a es_tadual G0-28 que liga Santa Fé a Britänia. ,'

2. 0 Quadro Geol6qi co

A. Geol og.i a Regional

Na regi ão centro-oeste brasi I ei ra, podem serdistinguidas quatro uni dades tectôni cas de i dade p ré_ cam_briana, quai,s sejam: pré-Cambriano indiferenciado ou Comp.l exo Basal, Sistema de Dobramentos Araxã, sistema de Dobramen
tos Paraguai-Araguaia e Sistema de Dobramentos Brasíl ia (nî
mei da 1967). Os limites setentri ona i s da Baci a do paranã a]
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ti ngem os es tados de Mato- Grosso e Goiãs, sendo aí represen
tados pelas Formações Furnas (D), ponta-Grossa (D) e Aqui_
dauana (C). Ao sul de Goiãs, ocorrem rochas al cal i nas e uì_
trabãsicas de idade cretãcea, pertencentes ã Formação Iporã
( Gui narães et aL. l96B), Formações detríti co - I ateriti cas
terciãrias e quaternãri as recobrem extensas regi ões apla.ina
das e pl anici es aluviais.

As unidades ac.ima mencionadas e suas rela_
ções são mostradas na f .igura ì, esboço simplificado dãs fo_
lhas Goiãs e Goiânia da carta do Brasil ao milionésimo
(Schobbenhaus FQ et aL,. 1975). Da memõria explicativa que
acompa nha o mapa, foram resumidas as cons i derações que se
seguem.

As rochas agrupadas sob o nome de prê_ Cam-
briano indiferenciado constituem um antigo craton netamorfi
zado, representado por gnai sses, migmatitos, quartzi tos, mi
ca-xistos, erupti vas diversas, metabasi tos e meta-conglome_
rados , São ori entadas predomi nantemente na dì reção NE, re_
sul tado do úl ti mo processo que a fe tou a regi ão. Intrus i vos
nestas rochas são os três grandes compl exos ul trabãsi cos de
Niquelândia, Canabrava e Ba rro Al to, além de vã ri os peque-
nos corpos . (An9ei ras I968 e Thayer 1972). 0 padrão geocro_
nol õgi co é compl exo, mos trando i dades des de 4000 m,a. para
as ultrabãsicas, até rochas afetadas pelo ciclo Trans amazô_
nico (2000 m.a. ).

. Sobre o complexo basal arrasado, depositaram
se os sedimentos do Grupo Araxã, du.rante o ciclo Uruaçuano
(900 a 1300 m.a.), confôrme Al mei da 197.l. São rochas sedi-
mentares do fãcies e p i d o t o - a n f i b o I i t o , de di reção gera l NS
e NE-Sl¡, .

Durante o ciclo Bras i li ano, após I ongo perÍo
do eros i vo que dissecou a cadei a orogêni ca do cÍclo Uruaçua
no, processou-se a sedimentação do grupo Bambuí (570 a 620
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. .m.a. ), com pel i tos e psami tos associ ados a cai cãri os e dolo.

mitos, posteriormente metamorfizados ao nível do fãcies xil
to-verde (Marini et aL. 1974) . Também durante este cictol
nun estãgio mais precoce (620 a 900 m.a.), depositaram_ se
os s ed i mentos miogeossinclinais dos Gru po s Cuiabã e Tocan_
tins' consti tui ndo a faixa de dobramentos p a r a g u a i - A r a g u a i a(Almeida 1971).

No pa leozói co, a põs um I ongo periodo de ero
são que aplainou a s uperfic i e das uni dades an teri ores , .¡ ¡il
ciou-se a depos i ção dos sedimentos da Baci a do paranã, Na
reg i ão cons i derada, afloram os sedimentos arenosos da Fo rma
ção Furnas, os sittitos e fol hel hos da Fo rmação ponta_Gros]
sa e os sedimen tos continentais neocarboníferos da Formação
Aquidauana.

No Cretãceo superior, rel acionados provavel
mente ã reati vação t,Ieal deni ana, ocorreram i ntrusões de carã
ter ultrabãsico-alcalino, que .constituem o Grupo Iporã (Gu;
marães et aL,. I968, Li ndenmayer Ç Li ndenmayer ì97'l), Entre
es tas des ta cam- s e os maci ços de Santa Fé (Barbour 1976 ),Serra Agua Branca (J us to 1973), Morro do Engenho (Chaban { San
tcjs 1973) e Iporã (pena E Figueiredo .l973 e Danni .t974).

Sobre uma superfícìe aplainada do p r6_ Cam-
briano indiferenciado dos Grupos Araxã e Tocantins, e so_
bre os s ed i men tos paleozõicos, deposi taram-se as coberturas
cenozói cas, não sõ ao Iongo dos cursos d'ãgua, mas tambõm
nos i nterfl úvi os. 0s depõs i tos cenozõi cos mais recentes são
consti tuídos por aluviões margi nai s dos grandes rios.

B, Geologia Local

0 maciço ul tramãfi co de Santa Fõ compõe_ se
de um domo p re d o m i n a n t e me n t e duníti co, i ntrus i vo em gnais_
ses regionais, parc.i almente recobertos por s ed i men tos te r_
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c i ãri os, atravessando uma seqüênci u' d. u r"n i to, ¿"uoni unor.
Datações K-Ar em ro.chas do maci ço a cus am uma i dade em torno
de 80 m.a. (Barbour et aL,, 197g). De acordo corn esses au'tô
res, os gnaisses regìonais apresentam idade Rb-Sr de 467
m.a., sendo, portanto, rel ac i ona dos ao ciclo Brasilianô.

0 co rpo i ntrus i vo 6 de natureza u1 tramãfl co-
alcalina e tem forma ovalada com o eixo maior na direção NS,
medindo aproximadamente 9,5 km, e o menor na direção El.l,com
cerca de 6,5 km. Trata-se de um domo zonado de núc.l eo duní-
ti co, envol v i do por camadas descontínuas e concêntri cas de
peridotitos e p iroxen i tos . 0s duni tos são as rochas mai s a-
bundantes, consti tui ndo mais de 2/3 da ãrea afl orante. 0 pe
ridoti to ocorre em fa i xas descontínuas a N, E, lll e SE, sem_
pre em contato com os duni tos . 0s pi roxeni tos formam uma
faixa mai s continua e I onga a Nl,.l, e faixas estrei tas e des_
contínuas na borda E, em contato com o peri doti to ou di reta
mente com o duni to (figura 2). Nos furos de sondagem upu.._
cem nívei s i nterestrati fi cados de peri doti to e pi roxeni to.

Rochas aI ca li nas encontram_se registradas co
mo pequenos corpos , ocorrendo ora no I imite N do dunito,prõ
ximas ao contato com peridotitos e p.iroxenitos (missourìto),
ora a SE do corpo intrusivo, no contato com o embasamento.
Foram ainda registradas ocorrônci as de mi ssouri to e essexi-
to a menos de 2 km do complexo (Souza l gTg ), bem como de
l amprõfi ros e fonól i tos (Barbour 'l976).

Nos contatos hã sinais evi dentes de metamor-
fismo, representados por halos que vão desde albita_epidoto
hornfels até feldspato-cordierita-hornfels (Lessa Sg et aL.
l97l ). Loca I mente, nos gnaisses encai xantes, podem ocorrer
vari edades al car i nas de anfibõ1io, i nd i cando metassomati smo
ligado ã intrusão (Barbour et aL. tgTg).

Do ponto de vista de sua estrutura, o maciço
consti tui um domo zonado e, segundo Barbour I g76, três sìs._
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tenas de fraturamento podem ser evidenciados:

- sistema de fraturas paralelas ao contato,
de pequena extensão, responsãver peìo es ca l onamento dos mor
ros perif6ricos. Deve ter sido originado pe.l os esforços d;
õpoca da .i ntrusão;

- sistema de granàes fraturas e fal has na di
reção NE, ori gi nadas durante ou apõs a i ntrusão;

- sistema de mi c rofra tu ramen to de ati tude horizontal a sub-horizontal, reìacionado ao processo de ,".]
pentinização.

0 conj un to de caracteristi cas acima descrì-
tas col oca o. corpo ul tramãfi co de Santa Fé como pertencente
ã associ ação duni to- pi roxen i to- s i eni to al cal i no, na ti pol o_gia esboçada por Berbert 1970.

Todo o maciço é afetado por transformações
mi neraI õg icas tardias que I evaram à serpentinização genera_
lizada e ã existência de faixas de alteração hidrotermal
compos tas principalmente por vermiculita e opacos, conforme
o que foì descri to por Barbour .l 976.

C. Caracteri zação petrogrãfi ca e Químì ca das Rochas
Comp I exo

0s ti pos petrogrãfi cos presentes no nacìço
es tão representados, segundo Souza .l978, por uma associação
ultramãfica normal, ìargamente dorninante, e por uma associa
ção mãfica e ultramãfico-arcarina de expressão rocarizadal
Es ta úl tima compõe-se de mi ssouri tos, essexi tos, ma.l ignitos
e f onõl i tos .

A associ ação domi nante é consti tuída de duni

do

| 1' l
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tos, peridotitos (wehrlitos), e cl.in'opiroxenitos. 0s duni_tos, de granui ação f .ina a m6di a, são formado s essencialmen_te por olivina, irreguìarmente serpentinizada. Secundaria_
men te ocorrem clinopiroxênio, opacos , carbonatos e pal hetas
mi cãceas de natureza vermiculitica. 0 padrão textural 6 ile_fi ni do por um reti cu I ado pol i 6dri co de serpenti na fi brosa
cons ti tuída por duas bandas justapostas, onde lamelas do mineral se dispõem normalmente ãs paredes e cujos centros sãã
ocupados ou por cristais rema nes cen tes de olivina magnesia_[â¡ oLr por serpenti na tabu l a r. 0pacos idiomórficos octaédri
cos constituÍdos por cromita distribuem_se irreguìarmentã
por toda a rocha. Mui tas vezes em torno des tes , ou ra ramen_te espalhado, ocorre um mineral micãceo do t.ipo vermiculita
ou cl ori ta. 0pacos xenomo rfos de granul ação mais fi na (mag_
neti ta ) dispõem-se entre as bandas de serpenti na. Fi nas e
descon tinuas vênu las de carbonato é brüci ta não são ra ras e
0c0rrem di ssemi nadas peì o serpentinito. 0 ta I co, mui to es-
cas so, apresenta-se como finas e i nci pi entes lamelas asso_
ciadas ã serpenti na, olivina ou piroxênio.

0s peri doti tos são textural mente hipidionrór_
fi cos , de granul ação média a grosseira, compostos de olivi_
na magnes i ana e diopsid.i o principalmente, e por opacos, fìogopÍta e carbonatos como acessõrios. Nestas rochas, a Quanltidade de opacos idiomõrficos é maior que nos duni tos e ograu de s e r p e n t i n 

.i 
z a ç ã o õ menor, dado que es te fenômeno in_

cide principalmente sobre as ol i vi nas, cuj a quanti dade ê me
nor.

0s clinopiroxenìtos são rochás hipidiomõrfi_
cas a xenonórfi cas, de granu I ação média a grossei ra, onde
os grãos de diopsídìo atingem mais de BS% do totar. 0 res-
tante é composto por opacos o fl ogopi ta e t.i tanita.

0s três ti pos i i tol ógi cos apresentam-se fre _

q uen temente recortados por veios brancos que ati ngem espes_
suras de até a ì guns mi I ímetros , compostos principalmente



_ l4_
p0r carbonatos de Mg e Ca, associados ou não a bruci ta, e
por serpenti na bem cri stal i zada.

Do ponto de vista quími co, as rochas u I tramã
ficas de Santa Fé são rochas magnesianas a caicio_magnesial
nas da seqtlêncìa sifêmica (pedro 6 Delmas .l973), cuja carac
terística principal 6 a grande pobreza em álcalis e em alu]
mi na. 0s duni tos e peri doti tos são rochas ul trabãs i cas, sen
do que o pi roxeni to ciass.ifica-se como bás i ca. 0s três til
pos, entretanto, são ul tramãfi cos, dada a predomi nânc i a ab_
sol uta de mi nera i s mãfi cos.

As tabelas I e 2

modal e quimi ca dos principais
le.

mos tram dados de compos ì !ão
ti pos I i toì ógi cos de Santa

D. 0 Fenôme no da Serpentinização

As rochas peridotiticas, ao serem I evadas a
nivei s mais superficiais da cros ta, sofrem geraì mente trans
formações mineralõgicas de retromorfose: s e r p e n t i n i z a ç ã o . El
se fenômeno é general i zado no compl exo de Santa fé, onde ob
serva-se a olivina sempre i nvadj da pela serpenti na, numa
proporção que pode uìtrapassar 90%, situando-se em média em
torno de 60% (tab.1).

A serpent.in.i zação 6 uma reação de hidrataçãq
acompanhada de uma oxi dação parcial do Fe. produz_se gera l _

mente em profundidade, provavelmente durante a mise_en_pLa_
ce, sob ação de ãguas ascendentes de origem magmãtica ou
de origem mete6r.i ca, esta mobiliz,ada dos sedimentos.

Pode ser expl.i cada atravës de uma reação en_
tre olivina e ãgua, a vo l ume constante (Turner Ç Verhoogen
re60):



TABELA ]

COMPOSIÇÃO 14ODAL MÉDIA DOS PRINCiPAIS TIPOS LITOLTGTCOS

clinopiroxênio

olivina
olivina serpentÍnízada

mi nerais mì cãceos

carbonatos

0pac0s

(l) - média de 7 anãl i ses (Souza t97B)
(2) - m6dia de 6 anãlises (Souza ì978)
(3) - m6dia de 4 anãl i ses (Souza ì978)

dunito (1)

0r6

29,6

et Ê

ñE

.';
L;J

peri doti to (2)

43 ,4

35,9

14,1

1,1

4,7

t,

DE SANTA FE (% v0L.)

pi roxeni to (3)

89 ,0

I 16

l r0

0,9

2,4

I

.Jn
¡
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TABELA 2

COMPOSIçÃO QUfMICA 14ED]A DOS PRINCIPAIS TIPOS
DE SANTA Ft (% tM PES0)

LITOLOGICOS

st 02

Ti02

4t 203

Fe0*

14n0,

Mgo

Ca 0

Nar0

Kzo

Pzos

Hzor

Ni0

Co0

Crr0,

Cu0

dun i to

36,34 (l )

0,t0 (l)
0,16 (1)

13,r5 (t)
0,22 (t)

4r,ì0 (t)
I,50 (l )

0,02 (ì )

0,05 (l )

0,0t (ì )

7,3s (ì)
0,23 (2)

0,020(2)

0,3s (2)

0,003 ( 2 )

peridotito

44,47 (3)

I ,50 (3)

ì,20 (3)

ì 3,53 (3)

0,r9 (3)

24,27 ( 3 )

13,05 (l)
0,r4 (3)

0,r5 (3)

0,03 ( 3 )

t:u' (3)

piroxeni to

50,57 (4)

1,74 (4)

r,e3 (4 )

6,e3 (4)

0,il (4)

r6,ì7 (4)

20,54 (4)

0,33 (4)

0,12 (4)

0,03 (4)

r,55 (4)

0,06 (s)

0,0ìt (5)

0,rr (s)

ù ,005 ( 5 )

(l) média de 2 anã'l jses (Souza l97B)
(?) nrédia de 3 anãlises (Lab.de Geoquímìca,tGUSp)
(3) m6dia de 4 anãlises (Souza ì978)
(4) m6dia de 2 anãtises (Souza I97g)
(5) nrãdia de 2 anãììses (Lab.de Geoquínica, IGUSp)
* Fe totð I compu tado co¡lo Fe0
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5 Mg,Si04 + 4 Hr0--o2 MgrSi2O5(0H)4 + + MgO + Si02
7009 72g 5829 1609 60g
zlgcc z2occ

Neste caso hã evacuação de Si e Mg em sol ução, o que poderã
levar ã depos i ção de fi r ões de quartzo e car cedônia e de mi
nerais magnesianos. 0 Fe contido na ol ivina transforma_ sã
em magneti ta.

É pos s íve I imag.inar serpentinização sem modi
ficação quimica do conjunto, mas com aumento considerãveî
de vol ume e forma ção de bruci ta:

2 MgrSi04 + 3 HZO ---È MS3SiZ05(OH)O +

2Bôg 54g 27 6s
B7,6cc I lOcc

Mg (0H ),
5Bg

24,6cc

0 desti no do Fe é o mesno que no caso anteri or, mas , propor
cionalmente ã. quant.i dade de ol ivina de partida, forma-se me
nos magnetita. porisso, em situações intermediãrias, .oil
¡nenor a umen to de vol ume, a magneti ta e a bruci ta aparecerão
em correl ação negati va (De t.l.aal 1971, apucl Trescases 1975).

Em Santa Fé, a ausônci a quase total de bruci
ta na rocha fresca exclui a possibilidade de uma generalizl
da transformação estritamente isoquímica, Mais p.l ausivel é
a hipõtese de que houve pelo menos uma cet..ta remoção de si_
lica e magnés i a em sol uçã0, corroborada pe.l a existência de
fi lões de vermiculita que teri am sido fo rma dos a parti r des
tas sol uções .

Associada ao fenômeno de serpentinizaçã0, po
de ocorrer formação de talco, a pantir da serpentina, basica
mente por 2 mecanismos(CIark .l978):



a)

b)
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adi ção de sil ica

MorSi.0u(0H)o + 2 si0z_+ MsrSi+01s(0H), + Hro

remoção de magn6sia

2 MgrSir05(0H)4 + Uro ----+ MsrSiO0,O(0H)2 + 3 Mgo + 3 Hro + xHro

0utras transforrnações da serpenti na podem 1e
var ao aparecimento de ta 1co, carbonato e síl i ca (Clark
r978):

a') 2 MsrSìror(oH)4 + 3 c0"-ÐMsrsi40ls(0H), + 3 MgCO, + 3 H20

O.) MgrsirOr(0H)4 + 3 COr--+31'tgC0, + ZSiÌZ+ZHZO

c') MgrSi*O1¡(OH)r+ 3 C0, + 3 Hr0-->3MgC0, + 4Si0, + 4H,0

No maciço estudado, pa rece não ocorre r silì-
c ifì cação hi põgena, pois não foram encontrados vestígios_
desse processo na rocha fresca. pori sso as 2 úl timas equa-
ções não parecem descrever adeq ua damen te o que se passa. 0
tal co e os carbonatos encontrados nas rochas de Santa Fé de
vem ter sido originados segundo o des cri to por equações do
tipo a, b ou a'.

As crostas silicosas existentes em Santa Fé,
bem como as silìcìf icações I ocai s, estão associadas a f enô-
menos sup6rgenos e constjtuirão obj eto de es tudo em capítu-
lo ã parte.

Em Santa Fê, ainda assocì ada ã serpentiniza-
çã0, cabe mencionar, a níve l mi croscõpì co, a formação de pa
I hetas mi cãceas envol vendo os grãos de cromita. parecem ter
sido for rnadas por reação de borda entre a serpentina e ,, aì

cromita. Suas características õpticas e seu comportantento.
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a0s raios x indicam que deve tratar-se de vermicur.i ta-clori.
ta;

3. Cìima

Na regi ão centro_oeste brasileira, a rede de
es ta(ões meteoro lõg i ca s õ mui to pouco densa. Entretanto, prõ
ximo a Santa F6 exi stem duas estações, uma s i tuada a lló tnla leste (Goiãs), e outra " a 120 km a oeste (Anagarças ),ambasmanti das pel o Departamento de Meteo ro r og i a do Mi ni stério daAgr'icultura. 0s dados que puderarn ,u. obrrdos dizem respeitoa temperatura, pl uvi os i dade e evaporação e concernen apenas
ao periodo de l97i a 1975, Em setembro de 1973, a CpRM insta
I ou um pl uviômetro na cidade de Santa F6 e executou nre¿i ¿as
mensais atõ dezembro de 1975. Como Santa F6 encontra_se numa
pos i ção geogrãfi ca i n termed i ãri a entre as duas es tações aci-
ma ménci onadas, aproximadamente ã mesma I ati tude e a umaaltitude tamb6m intermediãria" a anãlise dos dados meteorolõgicos relativos a Goiãs e Aragarças servirã para bem curactf
ri zar o cl ima ai reinante.

De nodo gera 1 , pode_se afi rmar que a região
de Santa Fã si tua-se numa provinc i a cl imáti ca cìassificada
como tipo Aw de Koeppen, correspondendo a savana tropical de
inverno seco (abri I a setembro), e verão chuvoso (outubro a
março ) . Mais de B0% da prec i pi ta ção anual caÍ no verão, sen_
do comum nes ta época as trovoadas e os fortes aguacei ros. Na
estação seca, a es t i agem 6 bastante ri gorosa, havendo pouca
ou nenhuma chuva nos mes es de j unho e julho. Quanto ao reg.i_
me t6rmico, a ãrea apresenta clima quente, com temperaturas
mõdias mensais sempre superiores a 20QC.

tstas são característi cas gerais, vãl i das pa_
ra uma grande parte do Centro_0este brasileiro (Galvão t960).
A anã1i se dos dados referentes a Goiãs e Aragarças, res umi _
dos nas tabelas 3 e 4 e figura 3, apesar de relativos a ,um
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ÎABELA 3

DAD05 ÌlEtE0ROL0G¡COS DE G0tÃs E ARAcAnçAs: vAL0RES t4E0tOs t4ENSAIS (ì97ì - t975)

Proclpltôçäo lcnp.måxlma fe¡llp.mlnift¿ lemp.mãxl¡ìð Tenp,nínjña Amp]itude Teñp.Dédlafm¡n) m6di¡ (9c) ¡¡õdlå (oc) ðbsoìuta. (qc) ôbsot,rrô (eC) tãr.nlca (OC) (Ac)

,)

F

H

H

J

J

A

s

0

0

246,8

1 53,8

90,8

ì 7,8

0,0

4,3

24,0

24,8

ì8ì,1

214,4

284 ,6

30,9

30,9

3ì,0

30,4

3 0,8

31 ,3

3t ,l
3 3,8

33,9

30,9

30,4

21 ,4

2t,5

21 ,4

2o 's
t7,9

ì5,9

t4,3

ì6,3

t9,8

21 ,3

21 ,6

21 
'q

t 9,3

19 ,9

t 9,9

16,5

12,3

lr,5
9,2

t2,3

14 ,2

ìs,q
ì9,9

1 9,8

r5,t
'14,4

14 ,2

16,8

ì9,8

22,0

2l 
'8

23,0

t8,?

t 3,9

ì4,2

25 ,3

2s,2

2s '2
24,6

23,3

22 ,t
2l '¡
2q 'l
26,2

25,1

?4,9

175,2

223 t5

2ì9,0

1?5 ,2

36'8

1,2

1,7

8,2

24 ,0

145,2

228,6

2A2,8

34 t4

34'4

34'1

33 ,3

32,B

36 ,1

'37'l
36 ,6

34 ,0

34 ,0

ARAGÁRçAS

35,4

35,2

34r8

34,3

33,8

33 ,8

34,s

3 6,7

37,0

34'¡

34 ,6

GOIÃs

Proclpl tòção Temp.mã¡inìa lenp,mlnlnô
(mn) 

'¡édiô (9C) nãdi¿ (aC)
Temp. máx j ma femp.mínimà

absol utô (QC) absoìutô (QC)

Ampl i tude temp.mãdi ù

tõ rml ca (gC) (qC)

J

F

11

14

J

J

s

0

0

3t,7

3ì 
'5

3t,?

31,1

3t,9

32,2

3ì,9

34,6

32 ,q

3t,0

30,8

24,7

2 0,6

20,9

20,2

18,7

lB,t
ì7,6

t7,l
ì9,t
21,8

20,8

20,7

1 8,8

ìo'7

r9,5

li,3
14,5

t4,5

ì 0,9

ls,ì
17,6

18,8

ì0,9

ì9,ì

l6'¿

ì6,5

ì5,4

17,0

17 'l
19 ,4

22 ,4

20,4

t 8,4

ìo'¿
ì 5,6

ì5,s

25'4

24,8

24 ,8

2q 'a
23 ,9

23,3

?5,t

27 ,l
?5.5

24,9

24.7



TABE IA 4

DAD0s tvl E T t o R 0 L 0 G I C O S Dr G0 \s E ARAGARÇAS:
vAL0RES MtD I0s /1NU^rS (t97ì _ t9i5)

Inverno: abril a setembro
Verão : outubro a março

Preci pi tação anua l
nrõdia (mm)

Evaporação anua ì

nréd i a (mn )

Tempe ra tura mõdi a

anua l (qC )

Tempera t ura mãxìnra

abs. (qC)

Tempc ra tura nrÍnina
abs. (9C)

Precl pi tação mõdia
(mm)

tvaporação mõdia
(mm)

Tenrpera tu ra nrðcJi a

(ec )

/lmpl i tude tõrnli ca

mõdìa (9c )

Arâ9arças

l47B,l

24,5

38,3

4,0

I - 16t,7
v - ì3ì6,4

I - 843,8
v - 490,6

r - 23,7
v - 25,3

I - 21 ,7
v - ì5,0

Goiãs

't471,4

1250

24,7

39,4

5,4

'I 97,l
127 4 ,3

825,5
424,4

?4,5
25,0

le,2
'I 6.3
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T ("C)

32

28

24

D

T(.C)

32

28

24

20

D-0

:-- --' -J-tier:1 

- 
.-'t -' :

t60

t20

80

4ù

o

-'-¡tlj4rA

Lol.
Lon g.
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15" 55'
500 0B'
498,OO

Fig.3 - DADOS
fi 971-t975)



curto período de a nos, permi ti rá
çõe s dos pa râmetros meteorolõgìcos

A. Pluviosidade

-23-

rnel hor precisar as fl utua
da reg i ão estudada.

A precipitação anual média é de cerca del500mm, dos quais mais de g5% concentram_se no venão. A precipitação r6¿iu n.rta estação chega a mais de rs0orr'"','';;
i n ve rno, não passa de 20Omm. 0 mês mais chuvoso, estatisti_
camente, ê dezembro, com uma mõdia de 2B5mm, apresentando ummãximo de 426mm e um mínimo de l53mm, para o perîodo consi_derado. 0 mês mais seco 6 j unho, quando, geralrnente, a pre_cipitação é nula, tendo, no entanto, a I cançado 6 ,7mm no anode .l975.

Na maior parte das vêzes, a preci pi tação dìãria não uì trapassa 20mm, sendo naras as chuvas que ;;;.;.;mais de l00mm. E x c e p c i o n a I m e n t e , durante as grandes tempes_tades, a I âmi na d'ãgua que cai pode ser enorme, chegando amais de I S0mm em 24 horas.

0 pìuviômetro de Santa Fé acusou Z074nn dechuva pana o ano de 1974 e 1277nn para ì975, o que indicagrandes vari ações com rel ação à méd ja anual.

B. Temperatura

A temperatura nédia anua l 6 de cerca de 25gC,
com um mãximo absoluto de 39,4gC e um mínìmo abso.l uto de4,0gC. As temperaturas médias mensais, s emp re superjores a2l9C, não varjam mais de 5QC, o que caracteri za um regimede isotermia. 0 mês maìs fri o do ano é ¡utfro, com temperatura m6dia de aproximadamente Z2QC, e no mês rnul, qr.nt., ,u_tembro, a temperatura m6dia chega a cerca de 27QC.

No i nverno, a temperatura nédia é de 24QC
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no verão de 2bgC. portanto,as temperaturas nõdias não permi
tem a distinção entre as duas es tações , sendo que a grande
diferença entre elas reside na variação da amplitude i6rmi_
ca mãxima no decorrer do mês . Assim, nos meses de ve rão, a
variação entre a tempera tu ra mín i ma e a mãx i ma é, em m6dia,
de I6QC, enquanto que, no i nverno, chega a quase ZZgC.

Um refi namento da c

co 1o ca o clima da regi ão de Santa
que significa cl irna úmi do tropical
com o mês mais quente anterior ao
com reg i me de i sotermi a (i ).

lassificaçãode Koeppen
Fé na categoria Awgi, o

(A), de i nverno seco (w),
solstício de verão (g) e

Evapor ação

Evaporam-se anualmente, em média, cerca de
I 300mm de ãgua. Essa evaporação tamb6m distribui_se i rregu_
larmente durante os l2 meses, sendo maior no inverno (Z/3)
e menor no verão (l/3).

A e va po ração ê uma grandeza i nversamente pro
porciona'l à umidade do ar. Assim, nos meses de ve.ão, u rmi
dade do ar é maior e nos meses de inverno é menor. Isto ã
devi do ao fato de no i nve nno ch o ver bem menos que no verã0,
pa ra temperâtunas médi as muito prõximas entre as duas esta-
ções.

As rochas ultrabãsicas de Santa Fõ estão,por
ta nto, no presente, submetidas ã ação de um clima úmido e
q uen te, caracterizado por pluviosjdade abundante a maior
parte do ano, e por uma temperatura médi a sempre superjor a
21QC. Isto não quer di zer que os produtos da al teração me_
teõri ca refl i tam apenas es tas cond i ções . An tes , testemunham
toda uma história evol uti va que se desenrol ou, em parte,sob
a ação de paieocl irnas diferentes.
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Rel evo

A. Aspectos Gerajs: c o m p a r t i m e n t a ç ã o regionaì e geonrorf o
genese

A região de Santa Fé pertence à uni dade mor_foestnutural do Sudoes te go.i ano denomj nada ,,Depressão 
deAraguaia" (Mo re i r"a 1977). Trata_se de uma extensa ã rea de

sedimentação cenozõj ca, com a I ti tudes médias em torno de
300 a 400 m. Sob o aspecto morfolõgico,é uma vasta superfí_cie aplainada, fo rma da por rochas pré_cambrianas mascaradaspor uma acumul ação cenozõ.i ca, responsãvel por uma fi s i ono_
mia de terraços ou p 1a tôs escal onados em di versos níveis,re
lacionados às di ferentes fases de deposi çã0, e, a.i nda, Or;uma planície ar uvi onar quatennãria, tambõm escar onada.

Es ta penep lanície I imi ta_se a leste com o maciço goiano que, modeìado em rochas do embasamento, sorrei
sucessivos ciclos de denudação que acabaram por .l iquidar as
ve I has es truturas pr"õ-cambrianas. Na regì ão de Santa F6, o
maciço goiano apresenta-se arrasado, com altitudes de 2g0
a 500m, emergj ndo, apenas, como re I evos residuais, os quart
zitos do grupo Ara xã (Serra Dourada, 800 a g50m ) . pa ra oes]te, o Pré-Cambriano õ fossi lizado pela sed.i mentação holocê_
n i c o - p I e i s t o c ô n i c a do rio Araguaì a, em a r ti tudes inferiores
a 200m.

0 terceiro elemento morfoestrutural presente,
limite suì da depressão do Araguaì a, õ a borda setentrionar
da baci a do paraná. Es tudada, entre outros r por Almeida.l948 e Ab'Saber e Cos ta Jr. .l948, õ composta por sedimen_
tos devonianos e permo- c a rbo ní fe ros e é ma rcada por um vas_to alinhanento de cuestas esculp.i das nas formações paleozói
cas. As frentes das cuesbas voltam-se para o exterior da bacia e o reverso cons ti tuì o pl anal to mesozõi co do rio Verde,
reta I hado peìos afl uentes do paranaíba. 0 pì anal to paìeoz6.i
co do Boni to, na depressão perifér'i ca, com a r ti tudes de 600
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a 800m, extende-se at6 o alto da Serra Neg ra , formada porfalhas que marcam o fim dos afloramentos da bacia. 0 pla_
na lto do Bon i to ou da Caiapônia 6 recortado por rios, emsua maior pa rte, tri butãri os do Araguaia, havendo, no en_tanto, exceÇões, como o rio Claro, que atravessa a ljnhade cuestas e desãgua no paranaíba.

Baseado no trabaì ho de Kj ng .l 957, Braun, em197ì, mostrou que no Centro-0este brasilejro, a leste deBrasíl ia, predomì nam os remanescentes da superfície Sul_a_
meri cana ' cuj ô fase de agradação deu-se no Terciário infe_ri or. 0 prolongado período eros.i vo des te ciclo teri a cortado os sedimentos Baunu e Serra Negra, ni vel ando 'i.Orrirr:
tamente rochas da mais variada dureza e exumando as rochasalcaljnas cretãceas. 0s solos da extensa planîcie sul_ame_ri cana s o fre ram uma profunda e generaì j zada l ater ì zaçã0.

Com e 5eg¡gujmento do contj nente, no fim do
0ì i goceno, iniciou-se o ciclo Vel has, desmantelando a antiga superficie e desenvoj vendo uma nova, embutj da nos jnter
valos r"ebai xados dos res tos da anter i or. Formaram_ se, .n:
tão , amp I as ãrea s pl anas, condìcionadas aos tal vegues dasprincipais drenagens, como no caso do interfluvjo Tocan_ti ns-Aragua ia, domj nado pelo suave re I evo da superfície Ve
I has. Es ta, produto de um cicìo que não chegou ã maturidadã
vem sendo desnudada, dando origem a pa ì sagens do tipo dasplanícies aluviais qua ternãri as mais bai xas do rio Ara-
gua i a .

B. Re I evo Local: caracterì zação topogrãf ica e evoì ução

0 mac i ço de San ta Fé destaca_se na pa i sagem
atrav6s de tes temunhos de erosão, cons ti tuidos por uma de_
zena de monrotes es pa I hados a norte, e por um espigão con_
tínuo a suì, conhec jdo como Serra do Tira_pressa. 0s monrotes, de a I ti tudes varjávejs de 500 a 570 m, pos s uem .ur.,
mais ou menos ponteagudos, onde aflora a rocha quase
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fresca. A Serra do T.i ra-pressa, intensanente silicificada 
"õ, de modo geraì, maìs el evada, apresentanclo peq uenos pìa_tõs a 1çados a a I ti tudes de até 6S0 m. 0s morrotes e a Senra

eme ngem de uma superfÍcie arrasada que mergul ha suavetttente
para NW, em d i reção ao rio Aragua i a , recortada pel a drena_
gem atual.

A fì gura 4 esquematì za a evol ução do rel evo
na área de Santa Fé. A intrusão u I tramãfi ca deu_ s e no Cre_
tãceo superi or, tendo sido exumada por ocas i ão da peneplani
zação general i zada do cicro Sur -ameri cano, no terci íri o in-ferior. Durante um período de estabilidade,sob a infl uência
de um cìima provavelmente mais seco que o atuaì ( Morei ra
1977 ), foi i ntemperi zada. Na base dos per^f .Ì s de al teração
então fonmados, d e s e n v o l v e r a m - s e ì rregul armente considerã
vei s espessúras de material si.l icificado. posterjormente,em
cl jma mais úmido, sofreu ìaterìzação.

Com o início de um novo cìcìo geomõrfi co, Velhas, no Terciãrio superior, a superfície Sul_amerjcana foi
desmantelada, res tando apenas rel evos residuais silicif .i ca_
dos. Na fase de agradação do cjclo Velhas, jã no Quaternã _

rì o, formou-se uma nova superfÍcie embutida nos res tos da
prime ira. A l ateri zação vol tou a a tua r, forma n do espessosperfis e couraças ferrugi nosas sobre a superfícì e Vel has, e
implantando-se, de manei ra incipiente, por deba i xo dos cu_
mes silicificados. A atual fase erosiva vem degradando a su
perfíc i e Vel has, que se encontra toda ental hada pela drena_
gem. Pàrte do rel evo residual sul-americano foi e rod i do, o
perfi I do solo decapi tado, restando morrotes e encos tas on_
de aflora a rocha quase fresca. 0utra parte, decerto mais
intensamente silicificada, permaneceu, formando a Serra do
Ti ra-Pressa. Cobri ndo a superficie Vel has em curso de degra
daçã0, encon tram- s e a couraça ferrug inosa majs ou menos des
mantel ada e res tos s jl icif .i cados provenj entes dos topos.

Assim, a superfície da qual emergen os morro.
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tes do maci ço de Santa Fê tem sua ori gem reracionada ao ciclo Vel has. 0 re I evo residuaì corresponde a res tos disseca
dos da superfîcie Sul-americana, da mesma forma qr. out"oi
tes tetnunhos exi s tentes na ãrea, a a I ti tudes se¡el hantes ,tais como a Serna de São Joã0, Lambari, Santa Ri ta e Agua
Branca (Lessa SQ et aL, 1971). Esta úìtima emerge da pai_
sa9em ao norte de Santa Fé como uma mesa de topo pl ano, coberta por uma espessa camada de si lexito.

5. Vegetação

Segundo as obnas de carãten geral sobre a
vegetação do Centro-0este brasileìro, como, por exempì o,Kuhlmann 1960, es ta reg i ão pertence ao domín i o fi togeogrãfico do cerrado. Sua fisionom.i a é variãveì, surgindo ;r;
com ãnvores de B a l0 m de al tura, prõximas umas das ou_tras, com aspecto de fl oresta, ora com arbus tos de 2 a 3 mde altura, muito espaçados entre s.i . Apesar dessas varia_
ções , õ característica comum ãs ãrvores do cerrado possui_
rem troncos e ga ì hos retonc.i dos, fol has grandes e corjá_
ceas e raizes profundas, atìngìndo, ãs vêzes,nais de 20 m.
De al tura bem menor que este estrato arbusti vo, um es trato
henbãceo, fonmado gerainente por gramíneas de 30 a 50 cm
de al tura, cobre todo o solo.

Assim, na regì ão de Santa Fõ, o cerrado do_
mi na a paisagem, sendo adensado apenas ao l ongo do cursos
d'ãgua, consti tui ndo as matas-galerias. Ai, por causa da
umi dade mai s constante, a vegetação 6 favoreci da, desenvol
vem-se ãrvores de porte médi o, e âs ervas são ma i, .ur.u]
das e exuberantes.

Não foi notada
tiva na vegetação que cresce
serpenti ni zadas. Entnetanto,

nenh uma di ferença si gni fi ca_
sobre as rochas ultrabãsicas
os teores a norma I men te el eva



dos de Mg, Ni e Co e a pobreza em Al,
tes N, P e K nos sol os que sobre elas
riam causar di fe renc i a ção nos vegeta i s
cimento de formas adaptati vas (Brooks

Só um es tudo fi togeogrãfi co e bi ogeoquími code detal he trari a i nformações a respei to deste probl ema, oque estã aìõm dos objetjvos deste trabalho.
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Ca e nos macronutri en
se desenvolven pode
conduzi ndo ao apare-
1972).
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CAPITULO I I

ESTUD0 MINERAL0GTC0 E GE0QUIMTC0 D0s pERFTS DE ALTERAÇÃO

0s PerfJ s Estudados

Fo ram estudadas dezenas de perfl s de altera_
ção sobre dun i to, peri dotì to e pi roxen.i to, a maior parte
dos quais a I i nhados segundo o pìano de amostragem estabele-
cido pela Monti ta Mi neradora Ltda. , em sua fase de pesquìsa
da jazida. Com re ìação a ai guns, reconstrui u-se a distribui
ção espacial dos fãcies de al teraçã0, a parti r das descri -
ções de campo efetuadas pe 1o geõl ogo da Mineradonar poF
ela gent il mente cedidas (toposseq11êncìas XV, E6 e El0). A-
conrpanharam estas descrições dados quím.i cos das amostras re
ti radas dos poços di spostos segundo as toposseqüônci as XV e
E6.

0utros perfi s foram cuidadosamente sel eciona
dos, descri tos, amos trados e estudados em pormenor, tanto
do ponto de vista mi nera I ógi co como geoquÍmi co. E o caso
dos per"fî s sobre as t o p o s s e q lÌ ô n c i a s XXVII e l,l4, bem como os
dos poços denominados Pe, py, G e C. A escol ha obedeceu ao
cri tãri o da procura de perfì s dispostos segundo toposseqüên
cjas (XXVII e I¡,l4), sobre ììtologias distintas (poços pe e

Py) e, fina lmente, perfìs que ev.i denciassem pecuì iarjdades
n0 processo de al teração (poços G e C), A I ocal i zação dos
poços no maci ço ultrabásico consta da fì gura 2.

Al óm das amostras dos di versos hori zontes de
perfi s de al teração, foram também coletadas amostras espar-
sas de materj a is que despertaram i nteresse especial, tais
como blocos de bo:t:t¿oyk sil icoion veìos de vermiculita, con-
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centrações de garnierita, etc. Foram a.inda es tudada s amos_
tra s de rocha fresca ou quase fresca, proven i entes de f uros
de sondagem.

A. Toposseqllênci as XV, E6 e El0

As toposseqllências XV, E6 e El0, todas sobre
duni to, cortam o mac j ço em neg i ões de bai xada (decl i ves má_
ximos de 3/.l00), nas di reções aproxìmadas de Nt-S[^l,NS e NS,
respectivamente. A toposseqllôncja XV, s i tuada na po rção cen
tro-oeste, com 2 700m de comprimento, abrange 25 poços de
profundidade vanjãvel entre Z e ZOn, distanciados entne si
pon cerca de I 00m. As toposseqüênc.i as paral el as E6 e El0
prõximas ao limite leste do maciç0, medem cerca de 2000m ca
da uma , compreendendo, com es paçamento regul ar, 15 poços de
3,5 a l3m de profundidade e 17 poços de 4,5 a llm de profun
d i dade , res pec t i vamen te.

B. Toposseqüências XXVII e t^l4

A toposseqtlôncia XXVII, de ZZ00n de exten_
sã0, corta o maciço em sua porção centro-oeste, na direção
N E- S[,l. Local i za-se no núc I eo do maci ço, em pìe.no dornínio du
niti co, e atravessa topogra fi a bas tante acidentada, sendo o
desnível mãxjmo de I00m. Foram es tudados perfi s de a I tera
ção em 13 poços de profundi dade vari ável entre I e 4,5m, si
tuados em d i fe ren tes pos ì ções topogrãfi cas, a saber:

to po (c umes ou pequenos platôs )

encosta (dec 1 ì ves da ordem de 30 /.l00)

sopé (dec I j ves da ordem de 8/ 100 a 5/ l00 )

ba i xada (deci ives da ordem de 3/ 100 )

A toposseq'üôncia lll4, com direção NS e Iocali
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zada na porção SE do mac i ç0, mede 45Cm e abrange 4 perfis,
dos quai s 3 sobre dunÍ to (Sg, Sll e SI Z+50 ) e um sobre peri
doti to (Sl0). Si tua-se ao pé do morro do Ti ra_pressa 

" 
'ruu

decl i vi dade mõdia õ de S/ 
.l00. 0s perfi s va rj am em prof und.i _

dade de 6 a l0m.

C. Perfis pe e py

São perfi s descrjtos em poços s i tuados nas
bordas do mac i ç0, sobre os anéi s de peri doti to e pinoxenito.
0 perfi I Pe, numa mancha peri dotítj ca a oes te, tem 3,4m deprofund i dade. 0 perfi ì py, no lìmjte N, ati nge ì 0m.

D. Perfis G e C

0 perf .i I G foi escol hi do por ser especialmen
te ri co em Ni, cuj os mì nerai s, de um verde bri i hante, ,un_
cham toda a rocha e os materiais al terados. Situa_se sobredunito, no alto de um morro, conhecido como Morro do Níquel,e ati nge 6,2m de profundidade.

0 perfì I C I ocal i za_se na encosta de umrote extremamente silicificado, na borda .l 
es te do mac

Chega a 9m de profu nd i dad e, e atrâvessa materi aì quase
total mente composto por calcedônia e quartzo.

2. A Evo I ução l'lineralõqjca

mor3

i ç0.
que

MA. 0s Fãc i es de Al teração sobre Dunjto

ã. 0 perfì ì compìeto

Apesa r de não se poder falar em perf i.l _tipo,
jã que a di spos içã0, bem como a espessura dos di fenentes fã
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ci es de a I teração,varì a mui to,em função pnìncipalmente da
pos i ção topográfi ca do perfi ì, cabe considerar o que seria
u,n perfi 1 compl eto. Es te, apesar de ser uma enti dade teõri
ca, estã presente, de fato, em sít.i os favorãveis ao seu dã
sen vo 1v j men to e preservação.

Assim, o perfi I de al teração dos duni tos dé
Santa F6 consta, a parti r de sua base, dos seguintes horì_
zon tes (fi gura 5):

duni to serpent in izado;

rocha coes a , mostrando, ao microscõp.i o,
os pri mei ros sinajs de alteração supér_
gena;

(SG): material rochoso nais alterado
que o anterior, de es trutura con_
servada, mas de coesão reduzida;

- laterita* amareìa (LA): material saprolítico amarelado
de textura mais fina que o SG,
fri ãvel , porém conservando a es-
trutura da rocha;

sol o vermel ho com f reqtlentes con
c reções ool ítj cas e pisolíticas,
localmente soì dadas em crosta.

- latenita vermel ha (LV):

A rocha fresca, de densìdade em torno de
2,8, vari ando com o grau de serpenti ni zação, nunca f o.i en_
contrada em poços . Aparece em amos tras de furos de sonda-
gem, a profund j dades superiores a 20m. A rocha dura (densi
dade aparente entre j,l e 2,5) ocorre até uns 5m de pro_ #
fundidade, em médi a, passando gradualmente, a partir daí, a

saprol i to grosseiro. A espessura des te hori zonte, cuj a den
sidade varia de l,B a 1,3, pode chegar a 3 ou 4m. As fai_
xas de I a teri ta amarela, estrei tas e descontÍnuas, alcan_

rocha fresca (R):

rocha dura (RD):

saprol ito grosso

* Nes te caso,latenjta
de rì gorosamente ô

õ um termo de

I ateri ta sensu
campo e na0 corresp0n-
sl;t,i¿:l;u.



Loterito vermelho corn odlitos e prscilit,rs

Loter ilo omorelo

So prolito grosso

Soprolito grosso com blocos de rocho duro

Rocho duro

Fis. 5 - pERFtL DE ALTERAçÃO SOSnr DUNTTO
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çam, no mãximo,2m. E um naterjal poroso, de dens i dade ao re
dor de 1,2. Uma camada de iater.i ta vermelha, de espessura
variãvel de 0,5 a 4 m, estã presente no topo de todos os
perf i s.

A composição e a estrutura dos horizontes de alteração

b.t D e s c r i ç ã o ma c ro s c õ p i c a

A rocha fresca ê um duni to s e r p e n t i n i z a clo ,fraturado, de cor que varia de preto a verde es cu ro, corta-
do, com muìta freq{.1ência, por veios miljmétricos de urn mate
rial de cor branca ou amareì ada. 0s prì meì ros sìnais de all
teração começam a a pa rece r ao ì ongo das diãclases, o nde a
rocha perde um pouco de seu bri l ho. Com o decorrer do pro_
cesso, ela pode assumi r uma cor mais aci nzentada, embora, na
maior parte das vezes, a di sti nção entre a rocha fresca e a
chamada "rocha dura" sõ possa ser feita ao microscõpio.

Cortando a rocha dura e ocupando suas fra tu_
ras, aparecem depõs.itos de al guns mj I ímetros de espessura ,
chegando até 2 cm, de um materi ai verde mais ou menos argi-
loso e rico em Ni, cuja denominação de campo é ,,9annìerita,,.E
também a Þartir des te hori zonte que começan a a pa rece r os
veios de quartzo

0 saprol i to grossei ro ainda gua rda o aspecto
de rocha, porém jã é mais fri ãvel , dei xando-se esma ga r pe_
las mãos . Conserva perfeì tamente a es trutura do matenial o_
riginal, mas muda de cor, tornando-se marron afnarel aclo, sem
brilho. A a I teração prossegui ndo, as borda s dos bl ocos de
saproì i to grossei ro vão passando a um material mais poroso
e mai s claro. Assim, em di reção ao topo do perfi I , encon_
tram-se cada vez menos bl ocos de saprol i to, de tamanho pro
gressivamente menor, mergulhados num material pulverulento
arnarelo. Quando hã predomínio deste materiaì, caracteriza_.
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se o hori zonte de Ia teri ta amarela. Es te é um material sapro
'I ítico fino, sem coesão, embora nele ainda se ¡orru aa.onl,a_
cer a estrutura da rocha. 0 nível de laterita amarela ê, em
gera I , pouco espesso, podendo, muitas vezes, não existir. t
no topo do hori zonte de saproìito grosseì ro e na transição
pa ra I ateni ta amarela que a pa recem as maiores concentrações
de Ni do perfiì.

por fi m, uma 'l ateri ta vermel ha, de espessura
variãvel entre menos de 50 cm nos topos até 3 a 4 m nas bai_
xadas, representa o úl timo hor.izonte do perfi I . Nel a, o vol u_
me do ma teri a I originaì não é nais conservado, havendo com_
pactação e possíveì nemanejamento. 0 materì a l é pul ve rur ento,
comportando ' na maioria das vezes, concreções sub-mi limõtri -
cas de alta suscetibilidade magnét.i ca. São os oõl ì tos e pisõ
'I i tos, que, quando cimentados, formam crostas.

b.2. Di stni buição granul ométrj ca

As amostras da topossequêncja 1,,14 foram subme_
tidas a anãlise granuìomãtrjca em 4 frações: O>2mm, 2mm >ó >
0,25mm, 0,25mm>rþ> O,062mm e rþ< 0,062mm. 0s resultados estão
apresentados na figura 6.

Admi te - se ge ra I men te que o j ntemperi smo tem
como efeì to a diminuição da granu lometrì a do material, ìevan
do, assim, a uma concentração de finos nos fãcies mais artel
rados. De fato, isto ocorre na passagem RD + SG + LA, sendo
que, a partìr do SG, as f r ações na.i s grossas deixam de predo
mi na r, e a lateli ta amarela f.i ca enri quec j da em fj nos. Esta
tendôncia é, entretanto, revert i da , quando se passa para a
I ateri ta vermel ha. Isto pode ser expì ì cado pel o concreciona_
mento,f reqllente nesse hori zonte.

A figura 6 resume os dados da distribuição
granulomõtrica em um diagrama tr.i angular, cujos vér^tices são
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Fig.6 -EVOLUçÃO DA DISTRIBUIÇÃO GRANULOMÉTRICA DURANTE A ALTERAçÃO
(Amostros do lopossequencio W4)
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ocupados, nespectivamente, por I00% da fração mai s grossei_
ra (soma de 0> 2mm e 0,25 <ó< 2mm), 100% da fração interme_
diãria (0,062 .0. 0,25 mm) e .l00% da fração fina (O.O,062).
A linha que mostra a tendênci a gera 1 de evol ução de RD pa ra
SG indica que, no decorrer do processo, as partícu.l as de
tamanho maior vão dando lugar, s i m u I t a n e a m e n t e , aos fi nos e
às de tamanho i ntermedi ãrj o. Estas, no entanto, nunca che_
gam a predomi nar, sendo a tendenc.i a da LA unicamente em di_
reção aos fi nos. Jsto õ refl exo de uma injcial permanônci a
de a I guns sjl j catos prì mãri os no fãc i es SG e de seu quase
total desaparecimento no estãgio segui nte (LA). Nes ta figu_ra,fica evidente a e.Volução da LV a partìr de partículas fi
nas,no sentido da agìutìnação em concreÇões de tamanho inl
termediãrio e grosseiro. Ausentes nesse diagrama, porém pre
sentes em certos trechos de baixada,estão as carapaças ¿ã
Fe, i ntensamente cjmentadas, o que significa um retorno na
evolução granulométrica ao polo rl > 2SOmm.

0s mesmos traços geraìs na evol ução do tama _

nho das pantícu1as de materi al proveniente da al teração das
rochas ultrabãsìcas jã haviam sido constatados por Zeìss.Í nk
ì 969 e Trescases .l975.

c. Caracterização rnineralógica dos .t,ãcjes de alteração

pa ra a real i zação deste es tudo, foram util iza
das as t6cnjcas de d.i fração de raios X, anã1ise termo_dife_
rencial, exame ao microscópìo poì ari zante e à I upa binocu_
1ar, cujos detal hes es tão descri tos no Apôndi ce II. 0 mate_
rial ana I i sado foì sempr"e a amostra tota I e, quando possí_
vel e conveniente, certas frações granul omêtri cas e/ou rnine
ralõgìcas foram também i nvestigadas. A tabel a 5 resume ;
compos i ção mi ner^al õgì ca de cada fãc j es de alteraçã0.

Rocha fres ca : duni to serpentini zado

Jã caracteri zada a rocha do ponto de

c.l

vista



-40-

TABELA 5

ÂVALIAÇÃO SElulI-QUANTITAT]VA DOS MINTRAIS PRESTNTES NOS FÃCIES
DE ALTERAÇÃO S()ßRE DUNITO SERPENTINIZADO
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LVLA

olivina
pi roxên'i o

cromi ta

carbonato

bruci ta

vermi - c I or i ta

ma gnet i ta

serp I

serp I I

csmocti ta

goethita

hematita

quartzo

"talco" l0fi

+t+ abundante
++ frequcnte
+ escasso
(+) traços
- ausente
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textural, moda I e quími co no
cri ção pormenori zada de cada
pri me i ros minerais descri tos
i ntrusão da ultrabãsica,e os
ni zação hi põgeno.
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capituì o I, passar-se:ã à des-
componente mineralõgico. 0s 3

têm sua gônese reì aci onada ã

dema i s ao processo de serpenti

0livina

0s cristais de olivina apresentam_se como
grãos anedrais de granul ação méd i a, i ntensamente fraturados,
com c I i vagem (.l00 ) bem preservada. São optì camente posjtj_
vos ' o que i ndi ca seu carãter magnesiano. consti tuem um re-
síduo do processo de serpenti ni zação e poni sso encontram_se
intimamente associ ados a seus produtos. Assim, os cristaìs
de olivina oc u pam sempre o centro de um reti cul ado po.l iêdni
co de serpentina; o contato entre esses dois mi nera i s dã_se
muitas vezes atravõs de uma fi na camada de carbonato.

Piroxênio

' Ocorrendo em quantidades muito reduzidas, ou
tota I mente ausentes, os pi roxöni os tambõm podem encontra r -
se parcialmente serpentì ni zados. São monoclínicos, de cor
castanho clara, bem cl j vados, com exti nção a 4bg. pertencem
ã sõri e diopsîdio-sal ita.

Cromi ta

A cromi ta oconre como pequenos cr.istais oc_
ta6dri cos, eudrais a sub-eudrais, di stri buidos a r ea tori amen
te pe la rocha. Algumas vêzes mos tram fraturas preenchidas
por serpenti na. Nos contatos c romi ta - s erpen t i na, é comum o
deseinvol vimento de um m.i neral mi cáceo de caracteristicas in
termediãrias entre vermicul ita e clori ta.
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Serpenti na

0 retículo poliõdrico de serpentina, forma
de ocornôncia mais comurn deste minera.l , tem um aspecto ca-racterístico: õ fo rmado por duas fa i xas contÍguas, onde oscristais do mi nera I dispõem-se pe rpend i cul armente ãs pare_
des , E conum que entre essas duas bandas de serpenti na i ns
taiem-se opacos xenomorfos de magnetìta ou vênuras de carbo
nato. A serpenti na tambõm pode ocorrer de forma ptacõide, o
cupando o I ugar dos antj gos nucl eos de olivina, ou em pLa:
ges,fi namente cristal ìzada, associada ou não a carbonatos
Na hipõtese destas duas vari edades terem sido forma da s em
duas gerações sucess.i vas, receberão a denomi nação, respecti
vamente, de serpentina I e II. 0corre a inda serperrt.r' 0"rn
cristal izada ern veios, em associação a ca rbona tos e brucita
(serpenti na III ).

0s estudos õpti cos não são concl us i vos na i_
denti fi cação do ti po de serpenti na. Também não o são os exa
mes dos di fratogramas de rocha fres ca, ã iuz dos critêrios
de l^lh i tta ker I Zussman 1956 e Brown ì961. As refl exoes ca_
ractenísti cas das serpenti nas de Santa Fé correspondem a
distâncias interplanares de 7,2s8, 4,558, 3,6s8, e z,4BR(fig' 7A). Faust I Fahey r 962 mostraram que ê possì ver dis-
tinguir entre antigorita e o par crisotila_lizardita, por
meio da anál i se tõrmi ca diferencial. Segundo os seus critõ_
ri os, trata-se de úl tima al ternati va, como jã foi indicado
por Ba rbou r 1976. pode-se di zer, portanto, que os princ.i pais
minerais de s erpent i na aqu.i pnesentes são a crisotila e a
lìzandita, caracterizadas por um forte pi co endotêrmi co no
i nterva lo 670-69OgC, um exoterm.i co entre 800 e g20gC, e um
pico fraco e largo a baixas temperaturas, da ordem de I Z0.QC
(f ìs.iB).

Magnet i ta

Entre os opâcosr es tã presente a magneti ta,
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que se distingue da cromi ta por se apresentar xenomorfa,em
grãos menores, distribuída em cordões entre os pacotes cleserpentì na. Sua gênese relaciona_se ao processo de serpen_tinizaçã0, como jã foi discutido no capítu.l o I.

Mi nenal mi cãceo

Associado aos cristais de c romi ta, espalha_
dos al eatoniamente na rocha ou concentrados em veios, existe um minerar que, em gerar, assume aspecto típico a. uurl
mi cul i ta (pardo, pleocrõico, pa d rão di fratométri co caracterÍsti co ), mas, que, ãs vêzes pa rece cl orj ta ( es verde.;, ;
comportando-se aos raios X com manutenção do pi co a l4 Â ,quando aquecido a 550Q c). Quando em cristais bem desenvol
vjdos, geralmente assocjado a veios, trata-se de um mine]ral interestratificado de clorita e vermiculi ta, com predo
minância do último termo, e apnesenta e x p a n s i O i i i a u a 

" 

' 
1 n o -

senburg 1972).

No caso d.e ocorrência disseminada na rocha
ou em vol ta de cristais de cromj ta, as evjdôncias .ópticas
indicam predominância ora de vermiculita, ora de crorita.A
ori gem deste mineral deve ser relacionada ao processo deserpentinizaçã0. So ruções hidrotermais a ele relacionadas
formaram,em fraturas da rocha,grandes p.ì acas de vermicul i_ta-cl ori ta. Essas sol uções devem tambõrn ter sjdo capazes
de transformar uma mica oniginal, provavelmente do tipofl ogopi ta, em vermjcul i ta-cì ori ta. A assocì ação caracterÍstica mineral micáceo-cromita parece resuìtar de uma ."açãã
de borda entre a c romi ta originaì e a serpenti na em vias
de f ormaçã0.

Carbonatos

0s carbon?tos formam vênulas milim6tricas ,cortando indistintamente olivina, serpentì na e opacos, ou
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agregados fi namen te cristal izados associados com serpenti na.Nas vênui as, ocorrem como pri smas curtos e fi nos, normais ãsparedes das fi ssuras. Associam_se à serpentina, crescendo entre as faixas contîguas, .i nterpondo-se entne ela e a oliul_flâ, ou dissernìnando-se nas p.l.ages de serpenti na mal cristal izada, Aos raios X, os carbonatos mostram p.i cos de magnesitl
ou dol omi ta.

Al ém de ser recortada por
cas e submjiìmétricas, a rocha fresca é
vessada por vei os mais espessos de até I
é serpentina III, carbonatos e raramente
F 35/18 e F 27/18 da figur^a 8).

vënulas nrilim6tri-
freqtlentemente atra-
cm, cuja composi ção
bruci ta (anrostras

c.2. Rocha dura

A rocha dura é um material marron, coeso, mas
sem o bri I ho da rocha fres ca . Ao mi croscópì o, mostra os pri_
mej ros sinais de aìteração supérgena, que se revel am pel o ataque da olivina. As bordas dos cristajs dissolvern_se, deixandãburacos preenchidos ou näo por uma mi stura amorfa ou criptocrjstalina de cor castanha: Que, pelo menos parcìalmente, dãve ser compos ta de una argì la expans i va do grupo das ..re.titas. às vêzes, o quartzo mjcrocristarino toma o lrn.. ¿u-oiì
vi na desapareci da.

0 pi roxên i o, quando presente, permanece inal_terado. A c romi ta pode mostrar as prìmei ras evidências decorrosão nas bordas, de ì xa ndo buracos que tes temunham sua
fo rma origìna1.

Em I âmj na del gada, uma f e,i ção canacteristjca
do inicio da al teração é a col oração amarela genera I i zada as
sumida pelo retícuìo rla serpentina L Isto é devido à absor_
ção de hidrõxidos cle Fe provenientes da oxìdação da nagnet.i _

ta ou da olivina hidrol.i sada.
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As orl as de material amorfo ferrugi noso não
se encontram apenas ao redor da ol iv.i na, como jã descrito,
mas são tamb6m muito comuns em vo lta da serpenti na placõi_
de (lI) do centro do retícul o, ou mi sturado a ela, Trata _

se de uma zona preferenci al de acumu ì ação de Fe devi do ã
descontinuidade da passagem serpentì na I_serpentì na II.

0s carbonatos começam a s ofre n dissolução
que sõ se comp letará no es tãgi o segui nte, permanecendo na
rocha dura residualmente, com a mesma disposição or.í gÍna1jã descri ta. 0 mineral mi cãceo continua intacto.

Esmecti ta

Aparece em pequena quantì dade, como produto
da al teração da ol i vj na, Sua natureza 6 difícil de ser pre
c i sada, pois não permi te separaçã0. A formação de esmecti _

tas pela al teração de olivina é o processo dominante em
cl jmas pouco agres s Í vos, como, por exempl o, no depõs i to de
Asbestos (Canadá ) , descri to por De Ki mpe E ziska l973.0cor
re tamb6m, em menor esca l a, sob cl.i ma tropi cal , na Nova Ca
I odôni a (Trescases 1975, Besset ì978), em Bornéo (Eswaram
I Sys 1972), na Indonésia (Kuhnet e.L a.t.. .l978), etc.

Q-uÀr!åq

produto de neoformação a partì r das solu-
ções provenientes da hidrõl ise da oì i vi na, este mineral de
posita-se nas cavidades por ela deixadas e enr vênulur,.orl
tando a rocha. Trata-se de quartzo fi namente cri stal.i zado
ou de calcedônia. Quando imp reg nado por Fe, a granulação
diminuj sensivelntente, devido ao ef e.i to.i nibidor do Fe com
rel ação à cristaì ização da síl i ca. Raramente ilpresenta
tons esverdeados, devido à presença de Ni (crisoprásio). A_
cumul ação supêrgena de quartzo por aì teração de rochas ul_
trabãsicas foj descrita em vãrios maciços do mundo, conto,
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na Austrãl i a

por" exemp l o,na Costa do Marfim (Nahon 1979),
(Matheson 1967) e na Etiõpia (Clark i97B).

Veios preenchendo fissuras

Com o início da a l teração meteõri ca, desapa_
recem dos vei os os traços de bruci ta, a serpenti na iII con_serva-se e começatn a aparecer as neoformações: quartzo e kerolita, mineral da famîlia do taico, poréln mais hiaruiu¿o Icom distância i nterpl anar característica de .l 

O Â up"orlruUu
mente. 0 carbonato consenva-se inicialmente, pârâ desaparelcer I ogo em seguìda,

0s vei os cortando a rocha dura são,portanto,
c0mpostos de mj sturas de serpentina, carbonato, kerol i ta equartzo,em diferentes proporções (amostras F 57/g e F l1l.1 Bda figura B), dependendo do es tági o de evo I ução em que seencontram (olde 'fi1iações minenarõgicas"). podem ou nãoser enriquecidos em Ni e, neste caso, assumem cor verde ca-racterístj ca, como nas amostras I07_ve e Al_ve.

c.3. Saproì i to grosso

Flaterial ai nda com certa coesão, o saprolitogrosso é de cor amarelada, representando um estãgio majs a_diantado no processo de a lteração. Nes te, p ra t i camen te, não
exi ste nais ol i vi na, que jã foi to ta I men te hidroìisada, deì
xando os mesmos resíduos descritos para a,,rocha a u. u,, , po rõ,en maion quantÍ dade. Assim, os amorfos f errug.i nosos sãomais abundantes, ocupando a maior pa rte dos anti gos núcleos
de ol i vi na. A partìr des ta fase de aì teração, este material
amorfo começa a se crista.l izar em goethìta.

É nes te hori zonte que a esmecti ta aparece
maior quantidade, e de onde foi separada para anãl i se. 0

em

di
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fratograma e o diagrama de ATD da figura g parecem indicar
que a fração fi na da amostra 9 (sapro.l ito grosso) contém
uma mistuna de serpentina e esmecti ta, com predominância
desta última. 0 diagrama de ATD apresenta um pi co endot6r_
mi co a B45gC, característi ca da esmecti ta da séri e trioc_ta6drica (Chantnet et aL. 1971, Mackenzìe 1957).

0 piroxênio e o mj nera I mi cãceo conti nuam inatingidos pelo pnocesso de alteraçã0. A corrosão que atal-
ca a cromita continua, e a magneti ta vai se tornando pro_
gressivamente avermelhada. 0s carbonatos são completamente
solubilizados.

No saprol i to grosso, a serpentina, apesar
de cada vez mais fortemente col ori da, ai nda permanece inal
terada . 0s vei os brancos, que preenchem as fraturas, p 

".runecem e são suje.i tos ã mesma desagregação que ati ng. u l^o_
cha.

Goethita

Mineral originado da o^i stal i zação dos pro_
dutos amorfos ferrugi nosos, a goethi ta começa a aparecer
nesta fase da al teraçã0, atingindo seus ma i ores teores nohorizonte de I ateri ta amarel a.

Nívei s enriquecjdos em Ni

No to po do saprol i to grosso, jã na passagem
para laterita amarela, as anáì ises químicas das amostnas
tota i s evjdencjam um en ri q uec i men to em Ni. Como não foj de
tectado neste horizonte de enriquecimento nenhum l¡ineraî
especial portador de Ni, col ocam-se a.l gumas al ternativas:o
Ni pode es tar no reticul o da goeth i ta, associado aos amor_fos, ou à serpenti na em vias de a ì teração. A respos ta a es
sas questões somente serã possíveì apõs um pormenorizadã
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estudo quÍmico (uíde ',A evolução quÍmica").

c.4. La teri ta amarela

Trata-se de um materi a t de
iada, poroso ¡ guê âinda conserva o vo I umecial, mas que foi profundame n te destituído
calmente pode encontrar-se compactado.

-52-

cor ma rron a[l,la re_
do materìal ini-
de sua massa. Lo

Den tre os si I Ícatos primãr.i os, res tam apenas
um p0uco de serpenti na total mente i mp reg nada por Fe e os minera i s mi cãceos, que mostram uma evo,l uçã o i nci piente pu..
esmecti ta de natureza não determi nada. Isto é c 1a ramen te e-videnciado peros difratogramas das frações mais finas dosveios de vermiculita (fig.i0), .onfo.r" jã havia sido observado em micas de piroxenito (0ìiveira 6 Melfi lSZel. p."-.,
tro lado, a esmectita formada nos pr.imeiros estãg.i á, d;.;:teração tende a des a pa recer neste hori zonte.

A cromita, por estar mais corroîda, apresen_ta-se em gnãos cada vez menores. Nesta al tura, não 6 maispossível a conpa nh a r o destino da magnetita.

A I a teri ta amarela õ o domíni o, por excel ôn_cia, da goeth i ta , que encontra cond i ções de cristal izar_ seã medida que os amor^f os sofrem dess.il icificação, diminuindo,
desta forma, o efei to i ni bi dor que a silica tem na cristali
zação dos pnodutos ferrug.i nosos amorfos (Melri lsill. i.r;mineral não apresenta boa cristaljnidade, o que é evidenciado pel o seu comportamento à anã.1 i se térmi ca di f".;;;;;;(fig.ll ). Picos endotõrmicos entre 300 e 3209C revelam baixo grau de organi zação atômi ca, s egundo Mackenzie .|957. por
es se moti vo, suas raias caracterÍsticas não são bem nítidas
nos d i fra tog ramas (fig.rì ). contudo, é possíve1 identificar
o pi co mais i mpo rta n te (130 ); es te aparece s emp re correspori
dendo a um espaçamento entre 2,69 a 2,70 R, o que in¿i.a'rrn
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teor inferior a 4% de Al00H na mol6cu,l a de goethita, segundo Thiel 1963, apud, Zeissink 1969). 0 baixo grau ¿"'orguni
zação atômica pode ser devi¿o ã incorporação do Ni, Al ;Cr pela goethita, o que deforma seu retículo cristalino
(Ktlhne'l et aL. 1974).

Mistunadas ã lateri ta amarela, podern ser
c0ntradas pr acas ou fragmentos de quartzo e car cedônia,
presentando os veios que cortavaln o saprol ito grosso e
rocha.

c.5. Laterita vermelha

É o materi al que representa o estãgio final
da a I teração, Aí pratìcamente nada mai s res ta dos silicatos, sendo um horizonte essencialmente constituido por õxì
dos e hidrõxidos de Fe e por uma pequena quantidade de almorfos. Apenas os minerais mi cãceos , ì i geì ramente evol úi_dos, subsistem, apresentando um enriquecimento rer ati vo.

0s grãos de cromita, parcialmente corroídos,
recob nem- s e de hidrõxidos de Fe, constituindo os oõl i tos episõ1ìtos. Grãos de quantzo também exercem o papet de nú_cleos de concreções. Sol os p.i sor iti cos recobri ndo rochas
ultrabãsicas foram descri tos por Stni th 6 Green I96.l em pa_
pua, Nova Guiné,e por Jurkovj c ì 963 na Venezuela.

Na I ateri ta vermel ha, a goethi ta evoì ui pa_
ra hema t i ta, mineral de difícil caracter.ização aos rajos X.
Sua presença, sugeri da nos di fratogramas, é confi rmada pe_
1a grande quanti dade de Fe neste hori zonte, baixa perda ao
fogo e quantjdade mínima de amorfos (uirte ,,A evolução quí_
mica"). A anãlise térmica dìferencial da LV mostra o desa_
pa rec i men to do pi co endotérmj co característi co da goethita.

en

re
a

Essa tendência de evol ução, tendo como ter_
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mo fj na I a hemati ta , foi constatada também nos produtos dealteração das rochas ultrabãsicas na Nova Caledônia (Besset.l97B), na Ãfrica 0cidental (B1ot et aL. 1976, Leprun .l 

979)e na Indonõsia (Kuhne 1 et aL, ì9i8),

c,6. Materiais ricos em Ni : um resumo

A natureza dos materiais que mos tram enri_quec imento em Ni é, em Santa Fé, bastante va ri ada . podem
ser agrupados em tres tÍpos, quais s ej am, saproì.i to maisou men0s alterado, veios de garnierita cortando a rocha dura e bolsões ou veios de vermiculita aitenada 

- - -:

Nos materiais que consti tuem a mai or pa rtedo mi nõri o, o Ni não se encontra como mì nera I niquel ífer^oi n d i v i d u a I i z a d o , mas parece associado aos materiais em es_tado amorfo e â serpenti na, nos nívei s menos a I terados , ouã goethi ta, nos nívei s mais al terados. Evidências de ordemquími ca corroboram es ta hi põtese e serão discutidas adian_te. Ca be acrescenta
se desde o sapror',; ;:;,::'::':::';'i:;:.1;.-;.:;:ïl::'.-
tingindo os nãximos teores no topo do saprol i to grosseiro.

Sob o nome genérico ,, 
g a r n i e r i t a ,, 

, s ã o geraì*
nen te des cri tos os matenj ai s de cor verde caracteristica ,compostos de silicatos de Mg e Ni hi dratados (Faust 1966,Brindley E Hang 'l973, Hang I Brindley 1923, Uyeda et aL.1973). Em Santa Fé, vei os verdes, de espessura vaniãvel defrações de mi I ímetros a a lguns centímetros, cortam a rochadura e são cons ti tuídos por uma mi stura de serpentina,quartzo e talco h i dratado. Essa mistuna tambérn pode ocor_rer ocupando as cavidades do bo:ruo?k. Uma ava.l iação semi_quantitativa permi te constatar que,quanto maior o teor emtal co hidratado, maior o teor em Ni, o que indica a .asso_ciação do Ni com es te mi nera I . Trata_se de uma s6ri e iso_mõrfi ca de filossìlicatos tri octaédni cos magnes i anos e ni-
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quel íferos, de estrutu ra Z:1, com espaçamento basal de cerca de l0 Â e que não apresentum e*punráo quando 

-r.;;r;;;
ao etileno-glicol (fi S.lZ). Maksimovic .l966 e Brindley tMarksimovi c 1974 propõem para os membnos extremos destasérie os nomes kerotita (M9) e pïmetÍta (Nij, ;;r0..;;;;:
mente. Brindley 6 Hang .l973 

sugerem que o maior conteúdo
em ãgua destes mi nerai s ti po ta.l co corresponda a uma colnposição de talco monohidratado de f õrmu.l

1:tlr.H2o. A ãsua adicionar deve o.,oul Jililil,ttli;llll
I i ares como o K nas muscovi tas, aumentando o espaçanlento
basal de 9,3 I para l0 Â.0 fato de esta ãgua não formar
camadas compl etas deve ser a expl i cação para a dif .i culdade
desses minerais em apresentar qualquer expansã0. Brindìey
1978 retomou es te assunto e veri fi cou que esta ãgua podeser reti rada a tempe ra t u ra s inferiores a 300gC e, a parti rdisso, reformulou suas idéias sobre a forma de inserção
des ta molécula no retículo da kero.l i ta. 0s deta I hes desseestudo deverão ser apresentados por Bri ndl ey nufn prõximo
trabaìho que se encontra em fase de el aboração.

Uma outra forma de ocorrôncia de materiais
enriqueci dos em Ni são os bol sões de vermi cu.l ita fi namentedividida. Esse material, de ori gem h i põgena, relacÍonada a*serpenti ni zaçã0, func i ona como uma armadilha para o N.i ,queé adsorvido a parti r de sol uções percol antes. A forma deinserção do Ni no retículo do cristal de vermicul ita serãdiscutida no capítuì o que tna ta da evol ução química.

As formas de concentração de Ni acima des_critas apresentam paraìeìos em outras jazidas do mundo.
Avi as ì978, fazendo um re s umo da evor ução das id6ias sobrea gênese e natureza dos min6rios de Ni lateríticos, afirmaque é comum que a serpentina hipõgena possa servir de armadilha para o Ni, retendo-o adsorvido na superfície ou ;;
suas fissuras ' como foi mostrado por Trescases -1975. Ê. o
mesno caso das serpenti nas ri cas em Ni de L i berdade (MG ) ,descri tas por Esson I Santos 1978. Besset t Coudray l97B
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parte do Ni fi ca
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para o fato de que na Nova Caledônia uma
associada aos amorfos síl i co_ f errug.i nosos.

Um dos autores que mais estudaram o prob I emada Iocal i zação do Ni na zona I imonitica dos perfi s de alte_ração foi Schel lmann 197 6 e .l978. 
Nestes tnaba,l hos, el e de_n10nstra que gO% do Ni contido nos horizontes ferruginososdos mu i tos perfi s estudados es tã ocupando pos i ções no retî_culo da goethita. Serve de base a esta a f i r nr a ç ã o , e n t r e outrosargumentos, o fato de que, sublnetida a goeth i ta niquelíferaa lixiviação com ãcido fra co, ocorre dj ssol ução conjunta doNi e do Fe. 0utra .l inha de suporte a essâ hi põùese diz res_peito ã possibi l idade de sÍntese, no l abora t6r i o, de goethita ni quel Íf era.

Quanto ã compos i ção das garnierìtas são mui-tos os exempl os de mi nerai s da sõri e kerolita-pimelita: No_va Caledônla (Tnescases 1975), Liberdade (Esson t Santosl97B), Morro do Níquel (Trescases { 0,1 iveira ,l 97g), ,Iugoslã
via (Marksimovic 1966), 0negon (Brindiey E Hang ,;;r)-';;;:Souza et aL, 1973, num traba.l ho sobre caracteri zação mi neraI õgi ca de argilas niquel ìferas brasileiras, não ,å..r"r...rlra presença des tes minerais em Niqueì ândia e Jacupiranga.

A vermjculita niqueiífera de Santa Fé paneceassemel har-se ã descri ta por Ross { tarl 'l926 e Ross et aL.1928 na Caro li na do Norte. Nes te caso, a vermiculita, ao a,ltera r- s e, i ncorpora o Ni proveniente da dissor,rr. o. .irrina. No segundo trabalho citado, os autores,.r.;;;.;-.-;;._
sibi I idade experimental de obtenção de vermi cul i ta niquel í_fera , fazendo merguì har vermi cul i ta numa solução contendoNi.

B. A Al teração do peri doti to e do Piroxenito

0 perfi I de a l teração sobre peri doti to e pi_
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roxenito compõe-se basicamente dos mesrnos fäcíes que ocor_
nem sobre dunito, sendo que, no entanto, os produtos de al_teração assumem cores mais claras e são mais argi I osos, ãmedida que as rochas apresentam maior conteúdo em piroxênio.
Assim, o peri doti to a I terado é vende amarelado e possui
maior porcentagem de fi nos que o duni to serpenti ni zado alterado.0 piroxenito decompäe_se numa massa verde.'l.;; ;r;_tante argi I osa, A distr"ibuição dos minerais pel os diferen_tes fãc i es de a rteração sobre pì roxeni to consta da tabera
6.

0 per"f i I sobre perj dotj to

0 perfi l es tuda do apresenta 3m de profundida
de, e não atinge a rocha dura.0 fãcies menos al;.;r;;-;;fcontrado no fundo deste poço ã o saprolito grosseiro, com-
pos to por p.i roxê n i Ò, olivina e serpentì na em quantidades subordinadas, mineral micãceo, esmectitu, . opu.or, ,;;;;-.;_tes mais abundantes que no.s dunitos alterados. 0 piroxénio
apresenta-se, neste horizonte, ainda bem fresco e brirhante,
emboça, ao longo de suas fraturas e en suas bordas, jã come
cem a aparecer sinais de aìteraçã0, representados por um miteri a I argi r oso vende craro, i dent j fi cado como um fiì.rrriicato 2:l da famíjia das esmectjtas, A olivina 6 rara. upulrece como res tos de cristais bastante corroídos; sua exis_
tônc i a õ também atêstada por fa nta sma s que guardam sua antiga forma, preenchidos por materiaì ferrug i no so. Forma n¿o umreti cul ado característico, geralmente vazio no cen tro, ocor
nem restos de serpenti na. 0 mi neral mi cãceo apresenta, tai
como nos dun i tos , característi cas ì ntermedi ãr.i as entre ve n_miculita e cìorita. 0s opacos, em sua maìorja xenomorfos,
compõem- s e por magnetita,i rmenita e a r guma cromi ta. A esmectita compete con o piroxônio ern abundância neste r,orironi.l
i nse ri ndo- se entre os grãos dos cristais acima descritos.0s
carbonatos, presentes no peridotjto fresco, não exj s tem no
sapro li to grosso.
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TABTL/\ 6

DOS MINIRAIS PRISINTES NOS FÃCIIS
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Sobre o saproì i to g ros so, n uma trans i ção continua, segue-se .l,5 
m de ma teri a I sapro.l îti co fi no ¿. .o" ïmarela, mais ou menos avermelhada, Nel e a oìivina e u ,."]penti na es tão tota I men te ausentes, res tando um pouco de pi_

roxêni o, mineral mi cãceo e opacos. A esmecti ta tambõm pare_ce diminuir em quanti dade, dando ì ugar ã goethì ta. 0 quart_zo aparece em p ropo rção reduz i da.

No topo do perfi I , uma camada de mai s ou me-nos unl metro de I ateri ta vermel ha com sei xos de canga representa o material final da al teraçã0. Neste hori zontJ, 'o,
úni cos mi nera i s h i põgenos que subsistem são os opacos r lnê r_gul hados numa matriz composta por õxidos e hidrõxidos de Femais ou menos bem cristalizados.

b, 0 perfi I sìobre pìroxenito

0 perfi I sobre piroxenito, apesar da profun_
d i dade de quase l0m, também não a I canÇa a rocha dura.0s prirneiros 4m a partir do fundo são constituidos por um n,ui"lrial saprol iti co de cor verde clara, bastante argi I oso eque conserva a estrutura da rocha original. Seu conteúdo mineralõgico consiste em restos de piroxênio,mineral _i.i..";alguns opacos e muita esmectita. Aqui as ,,micas,, são produ_tos intermediãr,ios da sãrie trioctaêdrjca flogopita_ hidro_

b i o t i ta - ve rm i cu I i ta , a pres e n ta ndo ca rac te ris ti ca s q uîmi ca se estnuturai s en tre os dois extremos. A esrnecti ta pertence
ã série dioctaédrica (n.ontronita), e, assìm como as ,,micas,,,
foram estudadas do ponto de vista químì co e por microscopiaeletrônica por 0ì i vei ra g Mel fi 1978.

Com a al teraçã0, em direção ao topo do per_fil, esse ma teri a I verde vaì dando I ugar a um sapro.l ito amarelado que constitui um horizonte de aproximadamente 2rn ;;espessura, de estrutura conservada. Nes te hori zonte, quase
todo o pìroxênio jã desapareceu e a nontronita vai díminuindo, dando ìugar ao a pa rec i men to da goeth i ta . As rni.u, p u.ru
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quartzo,

Uma camada de 4m de I ateri ta verlnel ha, par
cialmente remanejada, compì eta o perfi 1 de al teração. E
formada por uma matri z ferrugi nosa compos ta por goethita ,hematita e argum Fe amorfo, onde estão imersos os 

'istaisde quartzo, provavelmente de origem coluvionar, e,,micas,,
herdadas de rocha fresca. Estas, l igeiramente evoluidas em
d ireção ao po 1o vermi cul i ta, apresentam, q ua ndo exami nadas
ao microscõpio eletr"ônico, l ameì as encurvadas e preenchi _

das de manei ra ìncipiente por um mineral de estrutura típi
ca de esmectita (0liveira { Me.l fj .l978).0s diagramas d;
ATD referentes aos vãri os es tãg i os de al teração do pi roxe_
ni to estão representados na fig 13. As curvas referentes
às amostras 93 e 97 não são típi cas de nontroni ta, embora
apresentem a lguns de seus pi cos caracterîsti cos (l B0gC e
B55SC ). As amostras de LV, 100 e 102, rnostram pi cos da goe
thita 1= 320AC) e um par de picos a 565 e 9Z0gC que poaem
c0rres ponder à formação de um óxido de At hidratado, a bo-
ehmi ta (Mackenzie ì957 ).

C. Distrjbuição Es paci a I dos Fãc i es de Aì teração

A es trutura, compos i ção quími ca e mineraìó-
gi ca dos fãc i es de al teração em ca da sTt.i o topogrãfi co são
condi cionadas, entne outros fatores, pel a histõria morfo_
climãtica, e só podem ser i ntei namente compreendi das ã ruz
do con hec i men to da gênese do re I evo. An tes de parti r pa ra
uma ì nterpretação da di stribuicão espaciar dos fãcies de
a lteração, tra ta r- s e- á, nes te item, de descrever a nature-
za dos materiais em cada segmento da pa.i sagem.

Nas pa rte mais al tas do
das pel os topos da Serra do Tira-pressa
pars os , afloran doi s tjpos de materi ais

rel evo, representa-
e dos morrotes es-

duni to quase fres co, recoberto por uma ca



Fig.13 - DTAGRAMAS DE ATD PARA AMOSTRAS DO PERFÍL SOBRE PIROXENITO
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mada de menos de meio metro de espessura de laterita ve.rme_
I ha;

_ crostas sil icificadas que podem ati ngi r a_tõ l5n de espessura, consti tuidas de sílica de grau de cristalinidade variado (quartzo, ca I cedôni a e opalu), rnui, ou
menos i mpregnado por Fe, Mui tas vezes ocorrem estruturadas
en boæuonk, com vestígios de rocha saproiitizada ou .l ateri_zada no interior de suas ce.l as; outras vezes, formam veios0u pl acas d.i spostas segundo a es trutura da rocha duniti ca originaì, esta parcial ou totalmente desaparecida. As ,ii;.;fi cações ocorrem em larga escala nos topos Ao rira_pressa Iao sul, e no alto do monro do Ca i çara, no ìimite I este domaciço, formando uma placa de proteção que protege estes cu

mes da erosã0. Nos outros morrotes predominu u ro.ha O,urãfres ca, podendo oco rre r si I i cificação .incipiente.

Nas encostas e nos sopõs dos nìorros, começaa aparecer um perfi I mais compl eto, com as passagens RD_ SG_
LA- LV mais bem caracteri zadas. A camada de I ateri ta verme_'l ha 6 contínua e apresenta espessura crescente em d i reçãoãs partes ma.i s baixas, enquanto que os niveis de laterita amarela, apresentando, de modo geral, este ,.smo comportamento, podem desaparecer em certos trechos.

As baixadas, que ocupam a ma.ior parte daãrea do maÇ i ço, são caracterizadas por a pres en ta rem um pe r_fil de aìteração mais desenvorvido, onde a raterita verme_tha e a laterita amarela c h egam a atingir 5 e 3m, respecti _
vamente. Sotoposto a estas camadas, seg ue_ se um nÍvel de saprolito grosso de 2 a 3m que passa gradualmente à rocha du]ra. Fe i ção canacterística das baixadas é a existôncia gene_
raìizada de concreções ferruginosas ooliticas e pisoliticas,
I oca I mente sol dadas, fo rma ndo crostas. Estas concreções, material formador da laterita vermelha em muitos trecfros dal
baj xadas, foram es tudadas por Ba rbou r 1g76. Es te autor des-
creve os oõl i tos como de forma arredondada, de tamanho pre_



-66-
.dominante entre 3Z e ll5 mesh, com núc I eos de magnetita,crornj ta, quartzo ou fnagmentos de outras concreções, envol v.i _dos por goeth i ta ou
sões maiores (,_ì,;,T:',:;':illl;,1ì,ll'i]lill;,1i..,li;:l
ihante, porérn com um grau maior de hidrataçã0. Nas zonasmais baixas, de convergôncia de ãgua s superfi ciai s e de ní_veì fr^eãtico raso, fo rma ram_ s e crostas contínuas de espessu_ra decimétri ca, compos tas pel os oõl i tos e pi sol i tos acinadescri tos, cimentado
ria j roìado ou coruvi:;;.1'j:;;ll,';::,;liïll;,,'î:.n,,1;:;;
das crostas silìcificadas com cõrtex ferruginoso, erodidasdas partes aìtas clo nel evo.

As
bui ção dos fãcì es
cias distribuídas

fìguras 14,15,16,17 e
de a I tera ção ao longo
peì o macìç0.

I l.ì mostram a distri
dr: 5 toposs.quôn

D. As Fi I ì ações þlinenalõgìcas

A fì gura l9 resune a
res pe i to da gônes e e do destino dc

hi põtese expì ì cati va
cada mineral.

A nocha orìginal, de natureza duníti ca, so_fnendo retromorfose na 6poca da ¡n-i:¡c:_r,r¿_¡t / r¡61¡1 , transformou_se nunì duni to serpentj ni zado, cuja paragi!nese jã foi di scu_tida no capítulo I. Sã0, portanto, minerais constituintesda rocha fresca, n¡atér ja_pr^ìnra parâ a alteração supõrgena,aol i vi na, a serpenti na do retícuì o (I), a scrpentì na mi cro_c¡istalina que ocupa o centro do reticu.l o (lI), nlinera.l mi_cãceo tipo vernriculita_clorita, carbonatos e brucìta, aìõmdos opacos magnet.i ta e cronljta.

Logo nos pri nte.i ros es tãgi os da a ì teração me_teórj ca, a olivina pode sofrer hidrõlise, cleixando em seulugar vazios ou unì resicluo da d.i ssolução de cor castanha,sen característjcas ópticas <Jef.jnidas, ìntcrpretados como a
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,m0rfos de Si e Fe (Trescases 1975, Melfi l974). provavelmen.
te associado a esse material, existe um outro produto d;
evoi ução da oliv.i na, a esmecti ta, cuja natureza não foi possívei precisar. Este fíiossilicato tem vida curta,.l;..;;_
do-se logo em seguida para goeth i ta. 0s amorfos de Si e Fe
sofrem desSil.i cì fi cação e o res íduo crìstal iza_se em goeth ita. A tendência final da evoìução é em direção ao termo fei
rug i noso menos hidratado, a hemati ta.

A serpentina resiste mais ã a I teração que aolivina, sendo que a va ri edade menos bem cristalizada ( s erp.II) al tera-se p'imei ro, tra ns fo rma ndo- s e numa massa amorf a
de cor castanho avermel hada. 0 Fe I i berado peì a hidrõlise
da oiivina colore a serpentina I desde cedo de anarelo eela permanece mai s ou menos i nal terada, mantendo o arcabou_
ço da rocha até es tãg i os bem evoì uídos, representados pela
I ateri ta amarel a. A anãl i se dos di agramas de ATD do mate_
ri al cada vez mais al terado mos tra que o desaparecimento da
serpenti na dã-se concomi ta n temente com o a pa rec i men to da
goethi ta, indicando que este úitimo mi neral seja seu produ-
to de evol ução (fis 20). Ao mi cros cõp i o, obse rvam- s e as fi-
bras de serpenti na descol ando-se uma das outras e sendo in_
vadi das por ma teri a I ferrugi noso. A tendênci a final ê, as_
sim como para a olivina, em d i reção ã hemati ta.

0s carbonatos
logo nas primeiras fases do
sendo que o hidrõxjdo 6 mais
que os carbonatos.

e a brucita sofrem dissolução
processo de al tenação meteõrica,
prontamente I evado em s o lução

Dentre os opacos, 6 a rnagnetita que mostra
os primeiros sinais de oxídação, assumindo, desde cedo,tons
avermelhados, enquanto a cromita continua preta. Devido ao
carãter idiomõrfico dos g rãos de cromi ta, é faci I i denti fi _

car sinais de corrosão. Isto acontece I ogo no i níci o da al_
teração, e o materi al di ssol vi do acaba cristal i z ando_ se em
.goethita. A literatura refere alteração de cromita em maghe
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mi ta (Mi ll er ì 953 e Tex .l955) o que não foi constâtado aqui,
devi do ta I vez à di fi cul dade de ident jf .i cação des te nj nera laos raios X. 0s grãos de cromi ta, corroídos ou nã0, ternri_
nam tamb6m por s o frer ox i da çã0, revestindo-se de uma camada
avermel hada de goethi ta e hernati ta, o que di fi cul ta o pros_
seguìmento do processo. Assim, tanto a magnetjta conto a cro
mi ta res i s tem, até certo ponto, ã a I teraçâ0, e são encontra
das no solo como mi nera i s resjduais; às vezes f orrnam o, nú-cleos das concreções ool íticas e pisol ítìcas.

0 mi nera I mi cãceo do tìpo vermi cu I ita_clori-ta, aìérn de aparecer di sperso por toda a rocha, apresenta
um modo de ocorrêncì a particular, qual seja, em íntima össo
ciação com a cromita. Neste caso, parece resultar de ,n,l-
reação de borda cromi ta-serpenti na, ì evando a um fj lossìli_
ca to, possivelmente enrìquecìdo em Cr. Tanto nes te caso co_
mo no outro, a vermjculita_clorita comporta_se como um mineral resistente ã aìteraçã0, concentrando-se residuarnrentã
nos materiais ma is evol uidos e sofrendo ìigeìra transforma_
ção em esmecti ta. ts te fjlossilicato 2:l .i nsere_se por en_tre as pal hetas da verniculita-clorita, não destrui ndo suaestrutut"a, o que sugere sua gênese por trans formação. A ver
mi cuì i ta-cl ori ta pode ser encontrada como núcr eo das concre
ções f errugi nosas

pneenchendo as fissuras submi I imétricas a milim6trjcas da rocha clura, ocorren dois minerajs fornadolpor neogênese a partìr de soj uÇões: os fjlossilicatos da série p i m e I i t a - k e r o ì i t a e o quartzo. A kerolita fonna_se nu
base do pe rfi l a partir de sol uções ri cas em Si e Mg, prove
nientes da hidrõl jse,da ol.i vina e pode ser mui to ri ca emNi, sendo o prì nci paì constitu.i nte da garnìerj ta. C omo este
mineral se f orrna por precipitação a partir de soluções des_
cendentes, e como o Mg 6 ma.i s sol úve1 que o Nj, hã uma ten_
dênc i a preferenci al de fo rma ção de kerol i ta (lyg) nos hori_
zontes majs inferjores e pimeì ita (Ni) nos nívei s superio_
res da rocha pouco a I terada. Um zoneanlento des te ti po foi
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descri to por Maksimovic 'l966, na Iugoslãvia. No decorrer do
pr0cesso de aì teração, a kerol ita-p.i mel j ta acaba por dissol
ver-se.0 quartzo, originado de precipitação, f ornla_se tam-
b6m na base do perfi I, um pouco mais tarde, quando da dessi
I ì ci fi cação dos amor"f os de Si e Fe.Instara-se nas diäcrases
do serpenti ni to e permanece residualmente atê os nivels
mais al terados. Qua ndo o processo de sjlìcìficação a tua in_
tensamente, forma-se o que se descreveu cono boruoz,k, ou seja, um reticulado de quartzo e calcedônia, répl ica da estru
tura origìna1 do serpentinito, cujos poros são preench i dos
por material Iaterítì co, 0s dena i s mj nerai s que ocorrem nos
vei os ou fissuras, qua is sejam, a serpenti na, a bruc i ta e
os carbonatos, são interpretados conto resìduais, de origem
hipõgena.

A evolução dos ve.i os estã resum.i da na fìgura
21. A hipõtese expì icati va das fi I ì ações mi neral õgi cas nos
veìos é corroborada pel as seguì ntes evidências:

- carbonatos e bruci ta sõ säo encontrados
rocha fresca ou quase fres ca (são hipôgenos);

- não existe quartzo, nem,,taìco,'10 I
rocha fresca (sao supõrgenos );

- exi s tem vei os de carbonatos, bruci ta e ser_
penti na Iil na rocha fnesca (a hi põtese da serpentì na dos
veios ser supérgena 6 uma h ì pótese supérf1ua );

- hã uma correl açâo negat.i va entre a quantida
de de kerol i ta e carbonatos nos veios (ã nredida que a ro_
cha se altera, o carbonato se di ssol ve e forma-se a keroli_
ta ) ;

- nao existe a associ ação ca rbona tos _ quartzo
(o quartzo é formado tardìamente ).

na

Nos piroxenitos, a al ter ação supérgena ten-
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de, num primeiro estãgio, ã formação de esmectita rica em
Fe, por ngogênese a parti n do pi roxênio. Esse mi neral acaba
evol ui ndo em d i reção a materiais fe rrug i nos os (goethi ta e
hematita) e aluminosos (boehrn.i ta). A serpentina presente
nos pi roxeni tos segue o mesmo desti no que no serpentinito.0
mineral micãceo da série f ì o g o p i t a - v e rm i c u I i t a comporta_ se
com0 residual, evoluindo ligeiramente, por transformação,pa
ra esmecti ta (0liveira t Mel fi l97S).

¡. 4.-!rgl-y:go Q.gl,!tiç_c.

Nes te i tem serão anal i sados e i nterpretados
os dados químicos,expressos sej a como porcentagens ponde_
rais, seja c omo porcentagens voi umêtri cas. 0 primeiro ti po
de apresentação é o convenc i ona I num I aboratõri o químico e,
n0 es tudo da a I teração, esses dados podem ser usados pa ra a
aval iação da evol ução de cada elemento quím.i co durante o
processo, bem como de s uas evoi uções comparadas, através
dos cãl cul os das taxas de concentração. A anãl i se dos coef i
cientes de correl ação entre pares de e I emen tos 

"ev"l 
u as sã

meihanças e divergôncias de comportamento. 0s dados volumél
tricos, obti dos atravõs dos dados pondera i s e das medidas
de dens i dade aparente, exprimem quantìdadeó absolutas por
unidade de vol ume. Sua i nterpretação i nforma a respeito
das perdas e ganhos reais de uma amostra com rel ação a ou_
tra, a partì r do que se pode es tabe I ecer a mobilidade abso_
luta de cada elemento, ta nto vertical como lateralmente. 0
produto final da i nterpretação dos dados vol umêtri cos 6 o
balanço geoquínri co ao nível da pai sagem,

A. Dados ponderais

0s dados quÍmi cos pondera i s anal isados neste
trabal ho prov6nr de 2 fontes:

dados fornec i dos pe I a Mon t i ta l"1i neradora
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Ltda. , refe rentes ð 296 amostras, di spostas em perfj s sobre
as t o p o s s e q tl ê n c i a s XV e E6, anal i sadas para g el ementos (Mg,
Fe, Cr", Co, Cu, Si, Al, Ni);

- dados obti dos em amostras col etadas duran_
te duas campanhas de campo, somando mais de uma centenô de
dun i tos serpentinizados e seus produtos de a ì teração e cer_
ca de 50 amostras de perìdotito e piroxen,i tos ajterados, as
sociações mj nera j s em ve.i os e cros tas ferruginosas ou sili_
cificadas.

A nes pe i to da prjmeira fonte de dados exis-tem i ndetermi nações de diversas naturezas, a começar pela
t6cni ca de col eta de amos tra. por ter sido efetuada vi sando
o aprovei tanento econõmi co da jazida, a amostagem não I evou
em conta a heterogenejdade do mater^ial, resu.l tando que a
maior parte das amostnas conresponde a um setor de 1m do
perfi I e a i gumas representam at6 bm. São , na maior parte
das vezes, const.i tuídas de mjsturas de d.i ferentes fãcies de
al teração. A descrição que se tem del as, quando foi possí_
vel obtê- 1a, ê sumãria e insuficiente pa ra fi ns de canacte_
rì zação mi nera 1ógi ca. Com relação aos m6todos analíticos, a
pena s se sabe que os teores foram dosados por absorção atô_
mica, mas não foj possîve1 ob ter i n forma çõe s quanto ã pre_
cjsão e exati dão dos nesul tados. Como agravante des ta s.i tua
ção de f al.ta de controìe de qualidade dos dados analíticosl
hã o fato de não ten sido dosada a perda ao fogo ,que, nes_
tas nochas, ati nge va I ores que podem uì trapassar ì0%. Isto
impede a veri fìcação da soma a 100,11,, cri tõr.i o imprescindí
vel na aval iação da qua i i dade de uma anãlise. No entanto, I
pesar de todos es tes j nconveñi entes,o grande núme ro de anã_
I ises dispdníveis é adequado a um tratamento estatistico,
que permitirã evìdenciar os traços geraìs do comportanrent0
dos el ementos químicos durante o processo de al teracão.

Cs dados
con trãr i o , co rres pond em

provenientes da segunda fonte, ao
a anostras col etadas cuidadosa¡ente,
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representando fãc j es de a I teração jndjvidual i zâdos; f oram
descri tas mjnuciosamente do pon to de vista macro e microscõ
pi co e con tam com anãl ise mj nera lõgi ca detal hada. No .uro
de conservarenl a estrutura ori gì nal da rocha, a densidade
aparente foi determi nada. 0s métodos de anãl i se químì ca a
que foram submeti das (descrì tos no Apôndi ce II) foram rigo
r0samente testados e mostraram_se adequados. tfetuanam_ se
anãl i ses sobre amostra tota ì , frações granuì ométr j cas, amo r
fos extraídos e sorrre fracões mi nerar õgi cas serecionadas,Fã
ram dosados il20+, Sì 0r, Fer0r, Mg0, AlZ03, Crr0r, Co0, Cu0l
Ni0 e, em a l guns casos, Mn0, e Ca0. 0 ,éto¿o unul iti co uti_
'I izado permitiu separar a síl.i ca do quartzo da sílica amor_
fa e constituinte dos silicatos.

Di ante desse quadro de heterogeneidade de da
dos, impunha-se a utì I i zação de um cri térì o objeti vo que
permitisse dividjr o conjunto de 284 amostras fornecidas pe
la l"lonti ta Mineradona Ltda. em grupos que correspondessem,
aproximadanente aos fãcjes de a ì t e r a ç ã o , c a r a c t e r j z a d o s nÌa_
ct^oscopicamente pa ra as 'l50 amostras coì etadas. Esse cri tõ_
rio deveri a basear-se essencialmente em dados quími cos e
expri ntir o estãdio de alteração rJo materja.l .

Dado que a dens ì dade aparente da amos tra 6
um parãmetro que refl ete o grau de aì teraqáo de manei ra mui
to sensível, procurou-se relacionar esta vari ável com ,,n
índi ce de alteracão, caìcuìãvel a partir das anál i ses químì
cas. Foi selecionado o índ ice i= (Alr0r+Fer0r)/Ngo, defini_
do por Wackermann I925,e adaptado u .oãf,u. com baixo teor
em Na e Ti.

A Figur^a 22 ntostra a varìaciío de .ì og i com
a dens ì dade a pa ren te cle cerca de 70 amostras do segundo gru
po. Pa ra as amostras classifìcadas c omo rocha du na e sapro_
ìito grossei ro, a relação ìog i= f(DA)õ linear e segue a
equação log i=-0,30 DA + 0,15. para a laterjta amarela a re
1açã0, também ljnear,6 da forma log.i = - 3,23 DA +:,g4.Al
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Fig.ZZ
Reloçóo enlre ie Densidode Aporente
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anos tras agrupadas em torno ¿u l^"tu de maior coeficiente anguìar, correspondendo aos valores de i mais baixos: 
-;;;r;:

sentam uma primeira fase de alteraçã0, incipiente, que sedã com a conservação da serpenti na. 0 outro s egmen to de re_ta corresponde a uma a ì tenação mais profunda, com díssolu_ção de serpenti na.

A partir da anãì i se da fi gu ra 22, levando_seem conta que as I ateri tas vermel has tipì cas a p res en tam ge_ralmente valores de i maiores que Z0,decldiu_se considerar:

i .< 0,4

0,4 < i -< I

l,o < i .<

j> 20

a.1. Toposseqüências XV e E6

os que diminuem de teor nos fãci es mais al

RD

SG

LA

LV

,0

20

Estabelecidos estes I imi tes,foi possivel passar a0 es tudo dos dados quími cos fo rnec i dos pel a ur r.r.l._ra, afi m de caracteri zar, quanto à compos i ç ão quími ca, osdiferentes fãcies de a.l teração.

a. A evoi ução dos dunitos

0s d i fe ren tes fãci es de a ì teração apresentamcompos i ção quími ca mõdia constante da tabeJ a 7. Estes valo_res es tão representados na fj gura 23, ern função da profundidade média de amostragem de cada fãcies, periebe_se ir.r.:mente que os e I emen tos dosados podem ser classificados em2 gr"upos t

_ os que se con cen t ram nos fãci es mais alte_rados (Cu, Al, Cr, Co, Fe);



IABELA 7

c0ltiP0sIçÃ0 QUrt'lÌcA 14EDIA (g El'r pEso Do r:rrAL) Dos FÃcrEs DE ALTERAçÃo soBRÊ DuNrro. DADos DAs
ToP0ssEQlJ tNC I AS XV E E5

¡19

Fe

Cr

Co
(pp ì)

Cu
(ppn)

AI

i
profund.

ßédia (fl)

RD

'l9,8 ( 2,1 )*
7,? ( 1,4 )

0,6 ( 0,3 )

ls8 (62 )

21 ,5

0,3

0,33

SG

'I 7,0 ( 2,9

t0,6 ( 2,4

0,4 ( 0,1

Iê4 (6t

0,7 )

0,67)

0,07)

* DaCos entre parênteses = desvio padrão

)

)

)

)

20,3

2,A

0,88

0,69

5,0

6,4 ( 3,e )

2s,7 ( t't,5 J

'1 ,5 ( 1,4 )

443 (?24 )

]e )

3,1 )

i,6 )

0,65)

0,t6)

52

17,3

'l ,38

4,2

45 ,6

3,0

428

JJ )

7,e )

2,6 )

0,73)

5,7s)

LV

0,4 )

6,4 )

ì,¡ )

26s )

7,3

6,0

0,70

45 ,50

1,7

17 )

+,7 )

0,3 )

2s,80)

¡

I
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PROFUNDIDADE
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TOPOSSEQUËNCIAS XV E E6



terados (Si, Mg).
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gindo teores mãxi mos
de al ter.ação.
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apresenta um compo rtamen to especial,atin
em hori zontes inter^mediãrios do perfiî

Dentre os e ì emen tos cuj o teor aumenta nos ho_rizontes mais superficiais, tem-se um comportamento bastante
semel hante para o Ar, cr, co e Fe. 0 cu segue aproximadamen_te a mesma tendênc i a de enniquecimento contínuo até o nîvelde LA para, a partir^ daí, manter-se praticamente constante.
Quanto ao.s elementos elininados do perfil, o Mg o õ maispr0ntamente e em maior i ntens i dade que o Si.

Com a fi nal i dade de quantificar a noção de se
melhança ou di ferença no ôonportanento quÍmi co Ao, "l.runto,durante o processo de al tenaçã0, foram calculados os coefi
c i entes de correl ação pearson en tre cada par dos g el 

"*.nro,dosados, atrav6s do programa pEARS0N C0RR do conj unto SpSS ,ìmplantado no Cen tro de Computação El etrôn j ca da USp. 0s va_'I ores obti dos são i ndi cados na figura 24.

0s va I ores assumidos
situam-se entre -l e +'l, permitindo
ção ã hi põtese nula de ausênc.i a de
e y (caso de r=0), a um dado nível

pe 1o coefi ci ente pearson
tes ta r o desvio com rela

correl ação Ii near entre x
de significãncia,

No que concerne os elementos ma i ores , Si, Fee Mg, os coefi cì entes de correì ação pos.i ti vos ou negati vos
podem mostrar-se elevados apenas devido ao fa to de serem ex_pressos em porcentagens ponderai s de soma constante (Chayes
1960). Pori sso e indispensãve1 escol her um níve I de s.i gnifi_
cância e levado, ulf im de dimi nui r a j nfl uênc i a desses efei tosde cal cul o. Assim, a h i põtese nura de ì ndependônc i a de x com
rel ação a y serã rejei tada þa ra uma probabi r idade de 0,00r.A
cei tando esse limite, pe rcebe_ s e na fi gura Z4 o comporiur.n_to contrastante de 4 grupos de e I emen tos :
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[]

m

F I GURA 24

C0TFICIENTES DE C0RRELAçÃ0 pEARS0N ENTRE 0S T[0RES DE ltg,
Fo, Cr, Co, Cu, Si, nl " Ni (ZS4 amostras)

Rejcição da hipõtcse llo (não exjstc corre.lação ìlnear
ent re os pares) para urna probabi li.dacle do 0,001

Aceitação da hipõtesc lto para probabilidade de 0,00ì

+0,53

+0,59
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- Co, Cr e Fe, tomado s 2 a Z, apresentam for_
tes correl ações pos i ti vas entre si, e for tes correl ações
negativasconoSìeoMg¡

- Cu e Al apresentam correìação positiva
não mui to al ta entre sì, e corre lação negativa e não muito
al ta com Si e Mg;

- Si e lulg a p res en tam entre si correì ação
sitiva e correlações negativas com o Cu, Al, Cr, Co e Fe

- 0 Ni não apresenta correi ações signìfica-
tivas com nenhum outro el emento.

A f iguna.25A relaciona os coefi cj entes de
correl ação dos 8 el ementos em função dos coefj ci entes de
correl ação do Fe e do Si, el ementos que apresentam entre
si o coefi ci ente de correl ação negat.ivo mais alto em valor
absoi uto. Nes ta fi gura surge, cotn maior cl areza a.i nda, os
4 grupos de el ementos acima mencionados.

A fim de detal har o es tudo do comportamen-
to do Ni, foram cal cul ados seus coefi cientes de conrel ação
com o Fe e o Si em cada subconjunto representativo de cada
fãcies de alteração. 0s resultados constam da f .igura ZSB
e, de modo gera I , conf i rmam sua tendôncì a pa ra o enriqueci
mento da rocha dura até a laterita anarela e o posterior
empobreci mento em d i reção aos nívei s mais alterados.E i nte
ressante notar q ue, no i nício do processo (RD),0 Ni compor-
ta-se'como um el emento do grupo de Fe, Cr e Co, concentran
do- s e, po rtan to, ã medida que a a I teração aumenta. Na LV esta
tendênci a i nverte-se,e o Ni mos tra corre I ação pos i ti va corn

os el ementos sol úvei s. Neste caso, quanto menos evol uída a

LV, mais Ni ela contém, Nos fãcies intermediãrios (SG e

LA ), as correl ações são fracas e é ¡ us tamente nes tes hori -
zontes que se encontram os majores teores de Ni de todo
o perfi I de al teração.

po
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F ig 2SARepræenloçõo gráfico dos coeficienles de correloçõo do Mg,

Fe, Cr, Co, Cu, Si, Al e Ni em funçôo dos coefioenies de -
correloçõo do Fe e do Si .



o

I

RD
SG

a
LA

LV

-o,5 ' o,5 |

F ig25B Repre senloçòo gróf i.q dos coeficienles de correloçöo do Ni,
com o Fe e Si nos diferentes fo'cres de olteroçõó.
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a,2. Toposseq{lênci as XXV I I , lll4 e perfi I .G

a.2.1. Evol ução gera I dos el enentos quími cos durante
a a I teração

0 resul tado das anãl i ses quími cas de 104 a_
mostras de dun i to serpentinizado e de seus produtos de alte
ração consta do Apêndice I. Na tabela g tem-se os val ores
médi os de cada õxi do em cada hori zonte, respei tando-se aqu.i
o cri t6ri o assumi do pa ra o tratamento das amostras cedi das
pela Mi neradora, quanto aos i nterval os de vari ação do índi_
ce de al teração em cada fáci es. Neste caso, a representação
dos teores em função da profundi dade m6dì a de cada horizon_
te não faz senti do porque, ao contrãri o dos dados das topos
seq{lências XV e E6,que se loca'l izan inteiramente na pìani_
cie, as toposseqtlênci as aqu i consì deradas dispõem-se cortan
do os vãri os segmentos da paisagem e, como jã se viu ante-
rionmente, a dìstribuição dos fãcies de alteração varia em

função do sítio topogrãfi co.

A tabel a 8 apresenta, de modo geral, val ores
seme l hantes aos da tabel a 7 , I evando-se em conta os fatores
muì ti pl i cati vos de passagem do metal ao õxi do corresponden-
te. Cabe apena s assinalar que, pa ra as toposseqüênci as XV e
E6, os va I ores de Si0, e de Al r0, são mais altos,e os de Cu0
mais baixos que para as t o p o s s e q Llô n c i a s XXVII,l^l4 e perfi I G.
Isto se deve, ta l ve z, a uma compos i ção mais peri dotíti ca para
as rochas da toposseqtlência E6, locatizada prõximo ã borda
do maci ço. 0s val ores de Nj0 na rocha dura, apresentados na
tabel a 8,são muito ba j xos po rq ue, nes te caso, trata-se de
amostras de rocha excl uídos os vei os de gann.i eri ta n que f o_
ram anal i sados separadamente.

Confi rmando as tendônci as jã assi nal adas,per
cebe- s e novamente a existõncia de um grupo de el ementos re-
siduais, cuj o teo r a umen ta durante o processo de al teração



TABELA 8

COMPOSIçÃO QUII'IICÂ MTÐIA (U EH PESSO DO OXIDO) DO5 FÃCIËS DE ALTERAçÃO SOBRE OU¡{ITO.
DAÐ0S DAS r0p05sEQU!NCtÂS XXVII, !l4 E DO pERFIL 6

t2o*

tl9 0

' '2'3
crr0j
Co0

( ppa)

Cu0
(ppn)

si02

Ât 203

Ni 0

Mn02

i
Si0Z/Mgo

si0?/Fezo3

Mn0Zl Co0

12 ,3

t0,4 2,1 )

0,? )

240

3S (3',r )

4r,0 ( 3,5 )

0,s ( 0,3 )

0,33 ( 0,07)

0,20

0,33 ( 0,07)

3,94

0,64

SG

* Dados entre parênteses = desvio padrão

** Fe totaì computado cornc Fe3+

2,3 )

0,4 )

?81 (59 )

4e (s8 )

4 0,8 ( 6,4 )

0,7 ( c,9 )

0,9r ( 0,70)

0 ,28

0,60 ( 0, 12 )

I ,44

.2,63
9,8

LA

6,9

oo

39,0

4, t0

7,0 )

J 3,8 )

3,2 )

63C (274 )

e3 ( 4r )

32,9 ( r 4,9 )

2,1 ( r,6 )

r ,10 ( 0,67)

0,44

7,s ( 6,0 )

3,32

0 ,84

7,0

LV

5,2

'I ,6

70 ,8

6 ,20

Ì45ì (t087 )

'106 ( 34 )

r0,ì ( 2,s)

3,s ( t,4)
'r,re ( 0,s)
'I ,0't

s0,9 ( 17,0)

6,3t

0,t4

7,0

0,5)

3,e)

I,9)

I
(o

¡
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(Fe, Cr, Co, Cu e Al),e de um grupo de e l emen tos solúveis,
de teor decrescente (Si e Mg). 0 Mn, dosado nestas amos-
tras, segue o cotnportamento dos residuais. 0 teor em HZ0 +

permanece mais ou menos constante na passagem RD-SG, para
dimi nui r ent segu i da . 0 Ni mos t ra um enri q uec i men to nos pri
mei ros estãgios, seguido de uma ligeira dimi nuição na LV.A
dosagem do Ca0, fei ta em a lgumas poucas amostras, índica
teores sempre baixos (inferìores a 0,5%) e muito variãveis.

0 es tudo comparati vo do compo rtanen to dos
el ementos durante a aì teração pode ser faci t i tado pel o uso
do parâmetro "taxa de concentração',, razão entre o teor
num nível dado e o teor na rocha fresca. 0s aumentos de
teor são caracteri zados por valores da ta xa de concentra-
ção superi ores a I e as diminuições, por val ores i nferi ores
a l.

A tabela 9 mostra estes cãlculos para as
amostras das t o p o s s e q tl ô n c ì a s XXVII, l,J4 e do perfi 1 G, to-
mando como referên c i a a anãl i se do duni to serpentinizado
constante da tabel a 2. De novo, as mesmas tendêncî as apare
cen: taxas i nferi ores a I para o Mg0 e Si0, e superìores a

I para os dema i s componentes.

Entretanto, esta referênci a, m6di a de 2 anã
lises de rocha fresca, não parece ser bem representativa
dos duni tos serpenti ni zados de Santa Fé, pri nci pal mente
por seu alto teor em FeO (13,15% ) , baixo teor em Si02
(36,34%) e baixlssimo teor em AlZ03 (0,16%). As rochas qua
se frescas das toposseqtlôncias XXVII e l,,l4 i ndi cam sempre
teores bem mais bai xos em Fe, elemento que sõ pode tender
ã concentração relativa, devi do ã sua notõri a estabi I idade
no mei o considerado.

Em vista disso, decidiu-se cal cul ar a compo

sição quími ca de uma rocha fres ca mêdi a hi potética, partin
do da anãl'i se quími ca de seus pri nci pai s componentes.Admi -



TAXAS DI

TABELA 9

c0NcrNTRAÇÃ0 D0s v¡lRr0s 0xrD0s
RrLAçÃ0 Ã R0cHA FREScA

EM

LVLASG

Heo'

14g 0

Fer0,

Crr0,

Co0

Cu0

si02

Al203

Ni0

Mn 0,

R

L00

I ,00

1 ,00

I ,00

1,oo

I,oo

1 ,00

I ,00

I,00
'l ,00

RD

1,7.3

0,Bt

0,71

1-,26

| ,20

I ,27

l,l3

3,13

1 ,43

I,00

1,65 1,20 0,70

0,69 0 ,24 0,04

1,06 2,68 4,86

1,83 'l 1,71 17,70

| ,42 3,15 7 ,26
'1 ,63 3,]0 3,53

1,12 0,91 0,28

4,38 I 5,00 21 ,90

3 ,96 6 ,09 5 ,17

1,?7 2,O0 4,59
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ti u-se que o pt ocesso de serpenti n.i zação respei tou cerca de
um terço da ol ivina, e deu- s e com certa perda de lr4g0,premis
sas compativei s com as anäi i ses moda i s e com as cons i dera-
ções sobre a serpenti ni zação, constantes do capítul o I. Na
ta be 1a l0 es tão os dados de parti da e a compos.i ção caìcula-
da. Para o Cn, Co, Cu e Ni foram mantidos os dados origj-
nais da tabe I a 2 e, pa ra o Al , recaìculou-se seu teor,assu-
mi ndo uma ta xa de enriquecimento i dênti ca à do Fe, na passa
gem rocha fresca-rocha dura.

A tabel a ìl mostra as taxas de concentração
recal cul adas em função dos novos va I ores . No inîcio da aìte
raçâo, os 5 eiementos residuais, Fe, Cr, Co, Cu e Al , apre-
s en tam, todos, ta xas de concentração da mesma ordem de gran
deza. 0 Fe, A1 e Co mantõm comportamento semelhante até o

fìm, enquanto que o Cu conserva na LV a mesma taxa que na
LA.0 Cr é o elemento relativamente mais en.riquecido, e o
Ni é o úni co que apresenta a maior taxa de enriquec.i mento
na LA.

A des cri ção do comportamento quími co dos ele-
mentos dunante a al teração vem corroborar e detal har as
concl usões sobre a evo.l ução mi neral õgì ca.

Em resumo, quanto aos el ementos mai ores (Si ,
Mg e Fe), o decrõscimo dos teores de Si e Mg e o acrãscjmo
dos teores de Fe refl ete a des tru ì ção dos s iI i catos h i põge-
nos (ol ivi na e serpentì na ) e a concomi tante formação dos õ-
xìdos e hidn6xidos de Fe.0 Mg parte em solução sob forma
de Mg(0H), al tamente sol úvel e a sílica é evacuada também
em sol uçã0, como H4S i 04 (Kraus kopf 1956, pickering l96Z).

A razão Si 0rlMg0, cal cul ada pa ra os di feren-
tes fãc i es de al teração (tabeìa B), mos tra que a destnuição
dos s i li catos é violenta a parti r de LA e que ocorre por e-
vacuação pra t i camente compì eta do Mg e parcì al do Si.0s teo
res de Sì0, na rocha dura e SG, ligeiramente mais altos q!e

I
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TAB T LA I O

cÁtcUL0 0A col4Pos¡çÃ0 QUf14lcA 00 DUNIT0 s E R P E N T I t{ I z A 0 o I A pARTIR DE stUs coNsTrlutNTgs

H20* Si0Z l{s0 Feo oensjdade gvoìume fnassa

oìlvinà - 40,6 45,1 lO,7 3,30 35 42,1

Serpentin¿ 14,0 40,9 36,5 6,4 Z,qs 62 S5,3
Brucirô 3o,BB - 69,1 _ 2,40 3 2,6.

Cdnposição químlca dos constitutntes (1 enì peso)

H20t sioz t4go Feo

oìivina - 17,09 ZA,OO 3,S4

Serpentjnò 7,74 22,56 20,19 4,50

oruci ta 0,80 _ .l,80

Contribuição de cadô consfitr/inte à rocha hjpotéticô

densidade H20* Sl0Z t490 ferOl Crz03 Aì203 I,tnOZ Nio CoO CuO Totaì

2,75 8,54 39,65 4ì,9S B,9t 0,35 0,42 0,22 0,23 0,020 0,003 ìOO,3o

Composição rtuimicô da rochô hipotÉttca (l peso)

* Fe0 côìcuìôdo como FeZ03
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TABTLA ì I

TAXAS Dr C0NcTNTRAÇÃ0 D0s vÃRr0s üxID0s
TM RELAÇÃO A ROCHA FRESCA HIPOTTTICA

Hzo'

Mso

Fer0,

crro,

Co0

Cu0

si02

Al203

Ni0

Mn0,

R

I ,00

I ,00

I ,00

I ,00

1,00

1,00

I ,00

I ,00

I ,00

I ,00

RD

I ,50

0,80

I,16

1 ,26

I ,20

1 ,27

I,03

1 ,20

I ,43

1,00

LVLASG

1,43 1,04 0,61

0,77 0,24 0,04

1,74 4,40 7,94

I,B3 11,70 17,70

1 ,42 3,15 7 ,26

1,63 3,t0 3,s3
'I ,03 0 ,83 0,25

I ,70 5,70 8,30

3,96 6,09 5,17

1 ,30 2 ,00 4 ,60
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na rocha fresca, podem refl eti r o fenômeno de s i 1i ci fi cação

que ocotne nos primeì ros estãgì os da al teração ' 0 comporta-

mento do Fer0, em relação ã Si02 é evidenciado peìo cãlculo

das razões iiórlr"rot (tabela B), que evoluem decrescendo '
no i nici o Ientamen te, e brus camente a parti r da LA'

0 es tudo e xper i menta I da al teração de serpen

tinitos (Pedro E Bi ttar 1966 ) mostrou que ' nas nai s vari a-

das s i tuações de pH e de tenperatura ' a ra zão Si02/R203(R=

I cãti ons trivalentes) decres ce da rocha fresca para 0s pro

dutos de alteração. A razão Si0r/Mg0' entretanto'mostra com

portamen to vari ãve1 , dependendo das condi ções de drenagem e

de pH, Para drenagem i ntensa, em meio neutro ou I i gei ramen-

te ãci do, a ra zão si 0rlMs0 decresce do materì a1 fresco pa ra

o materi a l a l terado, ã o contrãri o ocot"re em mei o ãci do ' Pa

ra condi ções de drenagem dif icul tadas' a al teração se dã com

aunento da razão Sì 02lMS0.

A a I teração das rochas de Santa Fé' l evando

a um dec16scirno da razão Si 0rlFer0.' e um aumento da razão

Sì 0rlMg0 da rocha fresca aos hori zontes mais al terados ' po-

de ser ìnterpretada ã luz do modelo experi mental ' Teriam es

sas rochas evol uido sob condi ções de drenagem não mui to in-

tensas, poi s que a hipõtese de um meio de acidez elevada

não é compatível corn a s i tuação rea ì '

0 teor de água de cons tì tu ição (Hz0* ) rnantém

se aproxi madamente cons tante no inîcio da a I teração' para de

poì s diminuir' E que , I ogo nos pri meì ros estãgios' 4 di fe-

ren te s fatores entram em jogo:

-a
teor em serPenti na

mente;

di ssol ução da ol i vi na, que faz com que o

e, portanto, em ãgua, aumente relativa-

hidratadosl
formação resi dual de amorfos mai s ou menos
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- destnuição da serpenti na, correspondendo ã
queda de teores em Hr0+;

- cnistal.ízação da goethì ta com alto teor em

Heo' '

Tudo isto acontece mais ou menos ao ntesmo
tenpo, sendo que os 2 pr.imei ros fa tores se dão no mesmo sen-
tido e predom inam no inícì0, e os 2 úl timos são antagônicos
e predominam no fim, No materi al jã bem evol uído (LV), ocor-
re a des idnatação da goeth i ta e formação de hematì ta, corn
conseqliente redução em Hr0+.

0s dema i s e I emen tos quím.i cos dosados sofrem
um pr0cesso de enr iquec.i mento durante a al teraçã0. 0 mais
fortemente concentrado 6 o Cr, prìnc.i palmente a part.i r do nî
vel de LA. Seu aut¡ento relativo deve ser atri buído ã concen-
tração resìdual de cromì ta. 0 41, conti do princìpaìmente nas
vermiculitas, talvez na cromita, e, em pequena quantìdade,na
goeth i ta, deve sua concentração ã acumul ação res i dua t dos z

primeiros nj nera i s e ã neoformação do terce j ro . 0 Mn e o Co,
geralmente assocj ados por afinidade geoquími ca , têm taxas de
concentração intermediãrias. A razão Mn0, /Co0 decresce com
a al teração, o que sugere perda reì ati va do primeiro el emen-
to com rel ação ao segundo. 0 Cu, embora sendo e lemento de al
ta sol ubi li dade, apresenta en ri q uec i nento nas partes superìo
res do perfi 1, Sua vi ncul ação mineralõgica 6 desconhecida.

A evolução do Ni õ a nais compì exa. De valo
res bastante bai xos na rocha fnes ca e na rocha pouco aì tera-
da (sem cons i derar os veios de garnierita), ati nge teor es de
cerca de l% no SG e 1,5% na LAo para decrescer ligeiramente
na LV. Parece ter comportamento bastante i ndependente dos ou
tros el ementos, não apresentando correl ações significativas
com nenhum deles (fì gura 254). Sua di stri buì ção no es paço es
tã representada nas figuras 26,27,28 e 29. Comparando com as
figuras .l5,16,17 e 18, que mostram a repartìção dos fácies de



Fig.2GCURVAS DE tsoNíouEl _ L¡NHA E 6

o -o,57"

0,5 - l,o %

t,0 - 1,57"

1,5 - 2,O"/"

ffiFì
[ß?-iÊ-Ë.gf 

>2,07" N¡

(o
(o
I



Fig.27-Ç

to

t
¡
I

-] 
o-o,b% ffi# o,s-r,ovo 

ffi,.,r,Ë \o-tþo/o ffi'*tE,,r-@

URVAS

2.
¡

I
I
I
I
I

DE ISONIQUEL - LINHA

'1 'g 'pIril:ii-ii

I

Oo
I



Fís.28-CURVAS DE ¡SONtbuEL - LINHA XXVil

30+50

o -0,57"

0,5 - r,o %

l,o -1,5 "/o

I,5 -2,O7"
ESCALAS> 2,O7o N¡O

Horizonrol t,tOOOC
Verricol l,2OOO
Perf ís l: tOO

¡

o
¡



Fig2$CURVAS DE tsoNíauEl _ LTNHA W4

I

o
À)
I



al teração sobre as mesmas toposseqüências,
quei
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fi ca evidente

reg i ão

aos perfi s de

to nos sopõs e

de ba lxada;

- as concentrações de Ni estão associadas
a lteração mais desenvolvidos, da ndo_ s e portan
principalmente nas bai xadas;

- o teor de Ni0 excede 2% apenas em

- 0s valores mãximos alcançados peìo Ni
tuam-se no topo do SG e na LA;

si-

- a LV pode apresentar_se enriquecida em Ni,principalmente em sua parte basar, como é bem evidente nosperfi s de bai xada da toposseqüência XXVI I ¡ trata_se ai,pro_
va ve I nen te, de materìal col uvi onar proveni ente das zonas
mais altas, em vi as de sofrer nova pedogênese;

- teores
ser encontrados a parti
iimite inferior para a

de Ni0 que ul trapassarn l% começam a
r de uma p rofund i da d e médi a de 2m; o
curva isoNi de l% varia de 4 a l0m,

a.2,2, Distribuição dos elementos químf cos nos
ra i s

mt ne

As anãl ises quÍmi cas efetuadas sobre amostratotal deram informações a respeito da evoìução geral do comp0rtamento dos el ernentos quími cos no perfi I de al teração, Nlentanto, o problema da reparti ção dos elementos quimicos
nas di ferentes fases mineralõgicas sõ põde sen abordado coma realização de anãl i ses dos mi nera i s; quando jsto nãofoi possível, tentou-se deduzí- I a i nd i re tamen te, pe I a anã1i_
se de mi s turas de mi nerai s, de certas frações granulométri_
cas, e por ataques quími cos parciais,
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a.2,2,1 . Anã1i se quimi ca dos mi nera i s

Mi nera i s Hi põgenos

As composições quÍm.i cas e as fõrnulas estru_
turais, calculadas segundo Deer et aL. 1963, de aìguns mi_
nerais hì põgenos con s tam da tabeì a 12. A olivina e o pi roxê
nio foram analisados por m.icrossonda eletrônica (Souza l978).
A compos i ção da serpentina foi car cu lada a partir da anãri-
se de uma mi stura de serpentìna e vermi cui i ta (66 am), sen_
do que todo o Al foi atri buído a es te ûltimo minera.l . A ver
mi cul i ta teve sua conpos i ção quimì ca determi nada a parti;
da anãlise de 2 amostras de vei os (T9-am e T9-ve ).

Comparando o teor em Ni0 da olivina (0,35% )
com o da serpentina (0, 27%) , percebe_se que a razão entre
esses dois valores é muito prõxima da razão entre as dens i _

dades desses doi s mi nera i s (3,3/2,6). Isto parece indicar
que não houve perda de Ni durante a serpenti n.i zação ( Eclel ,

shtein 1960).

A vermi cul i ta e o pi roxênio apresentam teo_
res de Ni sens.iveìmente mais baixos que os da olivina ou da
serpentina.

Produtos de Al teracão

Em geraì, os materiaìs que consti tuem os pro
dutos de a 1 teração ocorrem associ ados entre si ou a mj ne_
rai s h i põgenos . pero fa to de se apresentarem fi namente divi
di dos, é muito dificil separã- I os num grau de pureza ruroã_
vel. Porisso, mui tas amos tras anal.isadas são mistunas. E en
tão necessãrio o estabelecjmento de algumas h i p ó t e s e s , n a s eã-
das no conhecitltento da composição m.i neralógica da misturã,
pa ra poder deduzì r a fõrmu I a quîmì ca dos mi nerai s.



Ë20* si oz Hsc Feo

oìivina 0 10,60 4S,tZ tO,7¡
Pi ro,(ênio O 5l ,69 t 5,15 S,Z4

Sêrpen:iôa l4,C 40,8 36,5 6,40

Veroicuììta
(en veios) l6'o 35'70 30'85

TABíLA 12

corlpostçÃ0 QUftlIcÄ (f Ell pEso) Ê ioRìtuLA ÈsrRutuRÀL D0s xI:{Êi/tIs HIpoGEt{cs

0ìivina

Þi roxãn i o

VerDic¿líta

Serpêntina

F"?03 Ai ZCa Crr03 NiO

- D,24 0,03 0,35

- I,85 0,05 0,06

- 0,00 0,06 o,27

7,a t 0,40 0,0+ 0,06

(lrsl,rn Feii", Âlo,or ¡lic,cÌ ¡lnc,or cuc,t¡ ) sil,cr 0¿

(us3,o. reilo, c"o,¿¡ ri0,c2) (sÍc,e6 Âlo,04i t3

(r{s6,s4 ca¡,¡6) (r.re6.0g) [(si5,3ì orl,rz r"ð]âr) orr,J ior)o.u *.0
(r4e2,60 Fe¿:26 Nio,ot) s;2 o5 (oH)4

Coo Cuo !{noz CôC TiO2 Totèì

0 ,27 0 ,32 0, oì 97,65

c,03 ?3,1? I,11 93,95
0,0t 0,0t0 0,07 o,o8 _ 9S,20

c,ot 0,025 0,04 I,OO _ to.t,95

I

o
(rr
I
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Foran analisadas amostras contendo as seguin
tes associ ações: kerol i ta e serpenti na (amos tra S q_nrl ,quartzo, kerol i ta e serpenti na (amostra_Gi04_br), carbonatos, keroìita e ser"pent.i na (anostra XXVII_17)r dolomita ;
serpent ina (amos t ra Al -br), pinrel i ta e serpenti na (amos tra.l07-ve) e quartzo e pimer'i ta (amostra AI-ve). A vermicurita
ni quel ifera co rres ponde ãs amostras G veio, l05B e .l 06, co_
I etadas de veios de urn material fi no e es verdeado que co r_
tam a rocha mais ou menos al ter ada,no penfi ì do poço G. Tra
ta-se de vermi cul i ta de granul ação fi na , um pouco evol uf¿ã'
e c0ln teores de Ni0 da ordem de 3,5%. A tabela l3 apresenta
a composi ção química das arnostras acima mencionadas.

parece provãvel que o Ni das venmiculitas
não pertence ao retículo cristal.i no, mas se encontra, taì_
vez 'precipitado como Ni (0H), nas microfissunas deste mine-nal. Esta hipõtese serã tesIada pelo m6todo dos ataques quí
mi cos pa rc i a.i s, cotno expos to adi ante.

Na pimeìita,o Ni deve ocupa r os sÍti os do Mg
no reticu lo, como efei to de semelhança de carga e de raio
iônico. Assim como no caso das vermjcul.l tas, a sustentaião
des ta hi põtese serã fo rnec i da pel o m6todo dos ataques quimi
cos parcial s.

As razões moleculanes Sj 0, sol /l'lg0+Ni 0, cal_
cul adas pa ra al gumas misturas,mostram que as amos tra s b4_br
e G104-br são compos tas por kerol1ta e serpenti na em quanti
dades aproximadamente lguais, sendo que na prìmeìra,predot¡j
na I i.gei namente a senpent.i na ,e ,na segunda ,a kerol i ta. A a_
mos tra Al-ve õ compos ta de uma mi s tura de quantzo, ca I cedô_
nia e pimelita. Atri bui ndo todo o Ni e Mg a este último mi_
neral, 6 pos s íve I cal cul ar a quantidade de síl ica corres pon
dente e sua fõrmul a estrutural:

(Mu1,rutlit,l4) (ttr,uro'o,ooFull,l.,l ) olo (0H)z Hzo



n20

G yeio t3,z
'I c5 B 

.ì 3,3

ìc6 t3,9

u-o*

54 b. 12 a

GlC.l br ln r

XxvI¡-ì7-br 33,0

Äl-br 36,8

t-o

ìC7-vê q c

,( 1- ve , j

Se rp ent i na têórica
(eroì i tô teõrica
54 br
Gl04 b r
'107 ve

Àì ve

tASEtÀ .¡ 
3

coltp0sIçÃO QUIüiC,l (r pEso) E RÂZõrs ¡4oLECULARES OOS pR0DUTOS 
DÂ

Qz si02 soì. sio2 tot. Í9c Fe2o3 Aìzo3 c.203 ¡lio

t,5 33,6 35,2 25,7 ì1,0 4,5 0,05 3,28
2,0 31, t 36,1 26,9 13,9 4,3 o,to 3. s0
3,1 30,6 33,7 25,7 ts,7 6,0 C,ìO 3,27

Qz 5i02 sol - Sio2 rot. Mgo Fe2o3 Àt203 crzol Ì{io

0,4 32,4 52,8 35,2 0,9 O,O4 O,2O 0,15
1ì,7 4ô,3 ê,0,0 3t,6 o,t o,ìo o,oo 0,05
0,2 22,7 22,9 38,6 C,4 o,oo 0,01 0,03
0,2 10,9 t.t,ì 30,7 0,3 o,o4 o,ot o,o2

q¿ SiCZ soì. Si0Z tor. HgO Fe2O3 Äì203 CrZO3 tiiO

2,7 48,1 50,8 18,7 2,4 o,co o,o2 t7,66
87,4 4,8 0,6 o,2o 0,0ì 5,17

Si02sol./¡190 + iO i O/HEO

c ,67
.t,33

0,99 Vaìor 1u5"t"o
1,O2

1,ì4 o,5t
I,33* 0,6 )

ÂLTERÂçÀO

Coo Cuo

0,012 0,008

0,0t7 0,01 t

0,0¡7 0,009

coo CuC

0,000 0,cûs

0,0c0 0,000

0,003 0,000

c,003 0,000

CoO CuO

0,048 0,cì3

0,024 0,002

ün02 Cao lotat

0,22 3,0+ 99,CS

0,21 2,45 t 00,34

0,t6 I,54 ¡CO,ti

Hn02 CaC lólat

0,03 I,Cs 102,97

0,0 r 0,03 102,20

0,0¡ 4,0c 99,tS

0,0+ 2t,89 .t 00,79

tlnoz cao loral

0,1ì 0, s9 t 00,29

0,04 I,30 .Ì02,54

I

!
I
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Assim, a pime'l i ta pura conteria cerca de Z0%
em peso de Ni0 e apnesentari a uma razão mol ecul ar Ni 0/Mg0 =0,61.0 fato de a amostra'l 07_ve conter 11 ,7% de NiO e Ni0/Mg0= 0n5l vem cornoþorar a hipõtese,levantada quando do tratamento da evolução mineralõgica, segqndo a qual o sili.atãniquelÍfero seria apena.s a pimelita neoformada, sendo a serpentina dos veios herdada da fase hipógena,e pouco .n.iquãcida de Ni.

a,2.2,2. Ataques quími cos parciais

0s ataques quíni cos pa rc ì a.i s pa ra extração
de amorfos segundo o mõtodo Sega I en .l 968 (Apênd.i ce I I ) for_
necem não sõ a proporção de amorfos , tnas sua compos.i çã0. Amaior ou menor cristal inidade das es péc i es mi nera i s õ refletida na maior ou menor linearidade de suas curvas de disso]
1 ução . Assim, es te método serã empregado com a finalidadede for.necer meìhores subsidios ao conhec.lmento do modo de
i nserção dos el ementos no retÍcul o crj stal ino.

As amostras Al _ve e I07_ ve revel am curvasde dissoìução do Mg e Ni s ens i ve ì mente prõx i ma s de uma reta(figura 30 ), o que indica que prati camente a total idade destes eiementos encontra-se no retículo cristalino da pimell]ta. Tão somente cerca de 4% do Ni0 contido em ambas as amostras teri a uma l.ixiviação mais rãpi da, co rres pondendo, tal_
vez 'a ma teri a I adsorvi do. A semel hança das curvas pata am*bas as amostras é outra i ndi cação de que o mi neral de.Ni neoformado da amostra 'l07-Ve, a exemplo da amostra Al_ve, é';pinelita.

As amos tnas l05B e.106 (fi gura 3.1 ), compos_tas pot" vermi cu li ta niquelífena, a p res en tam curvas de disso
1ução com características interessantes: Fe e r,,|s oi.roruum:se I inearmente e o Ni dissolve_se i rreguì armente. Es te com_portamento vem corroborar a hj pótese de que a verIni cul i ta é
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uma fase bem cristallzadai õ também evidência de que o Ni;talvez sob forma de Ni (0H)2, mais bem cristaiizado no casoda amostra 106, menos bem ãristalizado na amostra 1058, nãofaça pa rte do retícul o dos siIicatosr nìôS sê encontre adsorvido aos cristais, ou em suas fissuras. A curva Ao fe, aãcontnãrio da do Mg, não passa peì a ori gem, e isto pode ser
i nterpreta do como uma dissolução inicial do Fe amorfo, pro-
duto do es tado de al teração i ncì pi ente da vertni cu I i ta .

0 m6todo de extração de anorfos fo.i usadoainda para fornecer infornações importantes a respeito do
c0mp0rtamento do Fe e do Ni em estãgi os i nterrnedi ãrios da
a I teragão (f .i guras 3Z e 33 ). Com es te flm, fo ram analisadas
as amostras 123,124 e 125, que representam uma trahsição de
sG a LV, sem chegar propniamente a es ses extremos, A amos-tra 123 é um saprol i to grossei ro bem alterado, Jã com algu_
ma goethita; a 124 6 LA típica, enquanto a 1ZS 6 uma transi
ção para LV, evidenclando alto teor em Fe e início;. ;;;f
crecionamento (ttide Apêndice I), A amostra 'l09 lat representa uma LV pouco evo I uída e ri ca em Ni,

A tabel a .l 4 mos tra
morfos sobre sua quantidade total
parti r das figuras 3Z e 33.

a proporção dos 6xi dos a_
na amostra, calcq1ada a

A diminuição de Fe amorfo e mal crìstalizado
em di reção ãs amostras mais al teradas confi rma a h i pótese adiantada anteriormente: a ol ivina e a serpentinu ura."u,nlrO
de i xa ndo, no inicio, um residuo ferrugi noso amo rfo, que pas
sa gradativamente a goethita.0 Mg é evacuado na medi¿a eãque ê I i berado dos silicatos primãrios: a extração linear
si gni fi ca a exi s tênci a de Mg apenas no retícul o cristalino.
0 Ni parece acompanhan o conportamento do Fe, concentrando_
se inicialmente como compostos mal cristalizados e .i ncorpo_
rando-se, em s egu i da, ao retícul o da goethita.
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TABELA I4

PROPORçiqO DOS OXIl)OS AMORFOS E 14AL CRISTALIZADOS EM

RELAÇAO Ã SUA QUANTIDADE TOTAL NA Al'1OSTRA

123

124

125

FerO, N i 0

92"/" ì o8u *

68.Á 7 B%

6?r" 57 7,

109 I ar 60% 7t/"

* Este valor rle l0B% resuì ta do fato cle a anãl ise to.tal da
arnostra ter indicado um teor em Ni0 nrenor que a quantida
de extraída pelo nr6todo Segalen. Isto pode ser atril¡uído
ã g ra nde heterogeneidade do material, ntas não .invalida
as concl usões.
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a.2.2.3. Anãl ise das frações granulomõtricas

A anãlise das frações granuìom6tricas fonne_ce, i ndi retanente, .i 
n fo rmações sobre a compos i ção quÍmica

dos consti tui ntes tnineralõgicos. No iníc i o da al teração, os
minerais majs resistentes acumulam-se nas frações grossei_
ras,e 0s produtos neoformados ficam nas frações mais finas,
Em es tãg i os mais avançados, conl o conc rec i onamen to r mâ têriaÍs de orìgem supérgena podem acumular_se nas tracõel
mai s grossei ras.

para o estudo quími co de 3 frações granulom6
tricas (A-O>0,25mm¡Br0,062mmcQ<0,2bmm;C_O<0,062mm), forai
escoìhidas as amostras 121 , 1ZZ, 123, 124, 127, representa_
tivas de 5 es tãg i os da a l teração . Suas compos i ções quirnì cas
e granul omõtri cas constam da tabel a l5; a g ra nu ì ometri a en_
c0ntra-se também representada na fi gura 6.

A amostra 121 6 de rocha dura, apresentando
sinais incipientes de a ì teração, sotnente discerníveis ao mi
croscõpio, A amostra 122 de rocha pouco alterada é constil
tuída, em sua maior pa rte, por fração grossei ra. Es ta apre_
senta compos i ção quÍmi ca semer hante ã amostra r2i, bem cono
as fnações B e C, o que i ndi ca que a al teração começa prin_
cipalmente por sìmpres des a grega ção mecânica do reti cul ado
de serpentina e ol ivina. 0 conteúdo em Ni jã é um pouco
mais el evado do que na nocha fresca, principalmente na fra _

ção C. O SG, repnesentado pe la amostra 123.é bastante evo_
luído. A fração mais grosseira, representando apenas 10% da
amos tra, ai nda tem compos i ção química semel hante às amos_
tras l2l e 122, apresentando, porãrn, signifìcat.iva perda em
Mg0 e ganho em Fer0,, o que deve corresponder ã dissolução
da ol i vi na. Es tes aspectos a cen tuam- s e nas frações B e C ,
sendo es ta última de compos i ção bem ferrugì nosa, embora ajn
da conserve serpenti na, como i ndi ca o teor de l7,B% de Mg0.
0 Ni mostra-se fortemente concentrado em rel ação ã rocha
fresca nas 3 frações granul om6trì cas, espec.ialmente na f ra_.
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Ã medi da que a al teração prossegue (124) , afração grosseira dimÍ nui eln quantidade, porõm conserva coln-
pos i ção quÍmi ca que refl ete conteúdo ainda ri co em serpentina. A fração B e, em maior graun a fração C, iã mostru, aoilposi ção predomi na n temen te ferrugì nosa, 0s va I ores de Niõsão eì evados, principalrnente nas frações A e C.

No hori zonte de LV, o concreci onamento 6 evi_dente: a fração B e sobretudo a fração A tornam_se mais a_bundantes. São todas eìas pnedomi nantemente ferruginosas;
quase totaìmente desprovidas de ¡4go e bastante desidratadas.
E o estãgio corr.espondente à passagem goethì ta-hematita,lnar
cado por empobrecimento em NiO, - --

0 comportamento dos el ementos menones ficanuito bem evidenciado atrav6s da anã,1 .i se qulm.i ca das fra-
ções granul omãtri ca
semerhanre, .on..n,lunl.1l:i:.1,1 i'îlí.ii'il':lli,:;:::rl:
fração B, que representa o tamanho dos grãos de cromi ta evermiculita. Com o concrecionamentoo ambos passam a predomi
nar na fração A. A presença significativa desses z eremen]tos nas f r.ações C das amostras 124 e 127 indica que e.l es de
vem também estar associados ã goethita. 0 Co e Mn tamb6m
tôm comportamento correl acídnãvel : sofrem, de modo geraì ,concentraçã0, sendo que, nos primeiros estãgi os (122 e rz3),
m0s tram mais altos teores na fração C. Na LA ! começa um des_
Iocamento do enriquecimento para as frações lnais grosseirase, fi na I mente, na LV,encontram_se pri nci palmente na f raçãoA, o que refìete o c o n c r e c i o n a tn e n t o dos õx i dos de Mn e Co.

fs 1azões 
lvln0r/co0,calculadas para as vãrias frações granu_

Iometri cas das vãrj as arnostras,apresentam_se em torno do
val or 8 para a RD, SG e SF, cai ndo para cerca de 5 na LV.ls
so indica que nos estã9ios finajs de alteração parece havei
perda de Mn em r"elação ao Co, o que jã havia sido constata_
do peì a anãlise da tabel a B. 0 fato de as razões serem mais
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ou men0s constantes para as frações granul om6tri cas de ca_da amostra é uma evidência de que estes elementos encon_
tram- s e es tne i tamen te associados (Scheì lrnann l97B). 0 Cu,de inser ção mineralõgica incerta, concentra_se senpre nasfrações mais fi nas.

Resumi ndo, o res u I tado do estudo q ulmi co
das frações granul omõtni cas dã suporte ãs segui ntes h i põte
ses:

- no inicio da a ì teração predomlna a desa-gregação mecâni ca, mas o incipiente ataque quími co jã I evaa um ligeiro enri q uec i men to em Ni;

_ segue_se a des tru i ção da olivina e, maistarde, a da serpenti na; o N.i concentra-se co1¡o hidrõxido
mais ou menos cristalizado associado ã serpentina em viasde aiter^ação,e incorpora-se ã goethita ã medida de sua for
mação;

- nos estãgios ma,is evo,l uídos, com a passa-
9êl1l' Þ0r desidrataçã0, da goethita a hematita, e com o con
crec i onamen to, hã elim.inação parcial de Ni;

- na rocha fresca, o Al e o Cr predominam ,respectivarnente, na vermi cul i ta e na cromi ta; com a altera
ção, passam, parcialmente, a i ntegrar o reticul o aa goethf+^.
l, Cl I

- o Co e o Mn associam_se em concreções de
tamanho crescente em di reção aos hori zontes mais evol uidos.

b. A evol ução das rochas portadoras de piroxônio

b.l. Perfi s sobre peri dot.i to: pe e S l0W4



. _ilg_
Na tabel a l6 es tã i nd i cada a compos i ção qui

ni ca de amos tra s de 2 perf.i s de al teração ,oUr. p.riOoti'ti
0 perfi I Sì 0l^l4 corresponde a um peri doti to que cont6m me_
nos pi roxãnì o que o peri doti to do perfi I pe.

Nes ta rocha, o compo rtamento dos e.l ementos
quínticos durante a alteração 6 essencialtlrente o mesmo que
nos duni tos: perda de sítica e magnõs i a e enr.iquecimento
tt 

l.ror' Atz03, Crr0r, Co0 e Mn0r. 0 ca0, presente nestas
rochas em q uan tj da de tanto maior q-uanto maior o teor em pi
roxôn i o, comporta-se como o Mg0, s ofrendo dimì nui ção nos
hori zontes mai s al terados.

A perda do Ca0, mais rápida que a do Mg0,refl ete a precoce di ssol ução do pi roxêni o com rel aCão ã s"r_penti na. Ambos os õxi dos são eva cuado g à ned i da de sua li_beração. A Si0, fica, em parte, inicialmente retida comomaterial amorfo, ou no retículo das esmecti tas ferriferas,
deri vadas da a lteração dos piroxônios. pode também acumu_
I ar-se na base do perfi ì sob forma de veios de quantzo. OFe, I i berado tamb6m quando da al teração dos silicatos hipõgenos, é fixado,seja como amorfo, juntamente com a silicl,
seja como el emento i ntegrante da nontroni ta. A posterior
dessilicificação dos amo nfos I eva à cristal ização do Fe emgoethita e finalmente em hematita, Refl exo de todo esse
processo é a var.iação do teor em Hr0+nos diferentes fãcies
de al teração: a umen to no saproì i to fi no (formação de goeth ita) e diminuição na laterita vermelha (formação ¿e henati_
ta ) .

0 teor de Ni0 6 tanto maior quanto menor
for a porcentagem de piroxênio no peridotito, jã que este
elemento es tã inicialmente s i tuado principalmente na o.l i
vi na (tabela rz). com a a r tera ção, co ncent ra- s e no hori zon'te de saprolito grosso e principalmente no saprolito finol
sofrendo perda na Iaterita verrnelha, E essencialmente o

'mesm0 pr0cesso que ocorre nos dunitos,rnas em menor escala.
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, b.Z. perfil sobre piroxenito: py

Embora chegando a l0m de profundidade, o perfi1 Py não alcança a rocha, terminando rlrrn r¡.i.riui-;.;r;;itíco jã bem alterado.As amostras 93,95, SZ.or..Jp.;;;;"';
um saprolito verde que se torna amarelado (98) e passa Ourusaprolito amarelo na amostra 99. As amostras ì00 e ì02 Sãol aten itas vermelhas que apresentattt sinais de ter s ofri do algum transporte.

Comparando os dados da tabel a l7 com a anãl isequími ca da rocha fres ca (tabeia 2), percebe_se que , nos es_tãgios de alteração nepresentados pelas amostras 93,95 e 97,hã uma certa perda rel ati va de Si0r, Mg0 e Ca0, e aumento em

iilÎr:,41203, crr0, e co0. Nas urolr.u, e8 e e9, jã maisev0 r uì das, es te comportamento õ ligeìramente acentuado,principalmente no que diz respe.i to ao Fe.

0 Cu0 e o lvln0, não apresentam conportamentosistemãtico,A quantidade de frrO* a va ri ãve I no saproìito,mantendo-se ao nedor de .lO%, ã.ui ã metade na LV.

Nas amostras de sapnol i to verde, a compos i _ção quÍmica reflete a neoformação de nontronita (concentra_
ção de Si, Fe e utn pouco de Al e Mg) e a concentração residual de ',mica,,. A anãlise química destes minerair-."..rr-O;
tabel a 17.

0 saproì i to amarel o representa uma transiçãqno sentido de destru.i ção do silicato secundãrÍo, etirntnaçãode Si0, e Mg0 e concentração de Fe (goethì ta e hemati ta ) edo Al (boehmi ta ). 0 alto teor de Si0, das amostras 100 e'l02 6 atri buîdo ao q ua rtzo de ori gem coìuvjonar.

0 Ni 0, presente na rocha fresca em pequenaquantidade (0,06%), sofre ligeiro enriquecimento, mas nãoatinge valores interessantes economicamente. Seu processo.
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'de concentração pode estar I i gado à preci pì tação da nontro
nita e, mais provavelnlente, ã fornração da goethita, ¡ã quã
parece que seu teor cresce com o aumento de Fer0,. A quan_
tidade de Ni0 contida nas arnostras .l00 e l0z e dÀ difícll
interpretação, dado o carãter coluvionar deste materia,l .

0 es tudo de deta I he da evol ução das ,,mi cas,,
contidas nos pjroxenitos de Santa Fõ (01i vei ra t Me.l fi
1978) mostrou que, apesar destes minerais serem bastante
estãveis, apresentam, nos nívei s mais al terados, ì eve dimì
nuição de Mg e aumento em Fe (tabela 17). Este fato po¿ã
ser nefl exo da incìpiente t ra ns formação mi ca + esmecti ta,
perceptível apenas ao microscópìo eletrôni co.

c. Um perfì I extremarnente si licificado ( perfi I C)

Trata-se de um perfi I de a.l teração de 9m de
profundidade, intensamente silicificado, constituído por um
reticulado de quartzo e calcedônia preenchi do e envol vi dopor I ateni ta avermel hada, que aumenta em quant.idade em dì_
reção ao topo do perfi l. Foram anal i sadas as atttostras lll,
ll4 e I18, correspondendo respect.i vamente ãs profundi dades
de 9, 6 e 2m, sendo que a amostra ll4 foi anal isada para
3 fra ções granul om6tri cas (tabel a IBA), Neste c¿so,fo.i do_
sada a sílíca tota l , jã que o a taq ue perc I óni co_sódi co não
discriminaria a sílica .dos silicatos da sílica conti da no
boæuonk, cuja composição, al6m do quartzo, jnclui uma cer_
ta quanti dade de síl.i ca mal cristal izada (calcedônìa). Es_
ta passa em so lução j u n tamente com a sil ì ca dos siIicatos.

A anáìise dos dados referentes ãs amostras
111 e llB nostra que estas são consti tuídas, em sua maiorparte, por um arcabouço siricoso, preenchido por materiar
saproìítico jã bem I ateni zado. Assumjndo-se, por aproxima_
ção, que toda a sîl jca seja quantzo ou calcedônia, resulta
q ue, tanto a amostna lll como a llg são compostas, em sua
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fração não silicosa, por mais de 70% de Fer0, e por quanti_.
dades mui to subordi nadas de Mg0, corresponã.ntus ã serpenti
na remanescente. 0 teor em Ni0 nesta laterita ã de cerca
de 1,5% (tabela IBB).

A anãl i se das frações granuìom6tricas confir
ma a enorme quantidade de sÍlica, concentrada principalmen]
te na fração mais grossei ra. 0 saprol i to l ateri zado passa,
em sua maior parte, para a fração C. A concentração de Al e
Cr nas frações mais fi nas panece i ndi car que esses elemen_
tos não es ta ri am mais, pel o menos parc.i aìnente, associados
ã cnoni ta, mas pri nci pal mente ã goethi ta, 0s teores de Mg0
e NÍ0 situam-se ao redor de ì,5%, e o de FerO, em ma.i s de
70%, no material laterjzado das 3 frações g r a n u ì o m é t r i c a s .

Dev i do ao aumento relativo de ma teri a I sil i_
coso nos nívei s mais superficiajs e ao fato de ser este ma_
terial de granuìação grosseira, as amostras mais evoluídas
(118) têm compos i ção semel hante ã da fração A de uma amos -
tra menos evol uida. tm qual quer nível, como em qual quer fra
çã0, a composição do saproìjto laterizado õ a mesma (tabe.l a
l8B). Daí concl ui -se que neste perfì I a evolução se dã a
parti r de um serpentjnito mui to silicifìcado que s ofre per_
da quimi ca de parte de seus componentes , resul tando num ar-
cabouço silicoso preench.i do por saprol i to I ateri zado. 0 ma-
teri a ì da parte superior do perfì t é mais e rod i do, tendo es
te processo tendido a esvaziar as cavidades do boruonk, car
reando pante da I ateri ta e dei xando um arcabouço mais ou
menos i ntacto.

d. Compos i ção quirnica da crosta ferruginosa

Foi anal isado um fragmento óe crosta f errug.i
nosa (amostra BG0-4), encontrado prõximo a um eixo de drena
gem, no sopé da Serra do Tira-pressa. Os componentes mi nera
1õg icos principais des ta amos tra são goeth i ta , hernatita e
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quartzo, Sua compos i ção quirni ca, cons tante da tabel a ìBC,as
semelha-se ã cornposição mõdia da LV (tabela B) quanto uol
teores em Si0r, Mg0, Fe203, AlZ03, C1203, Cu0 e Ni0.

A crosta ferrugi nosa apresenta teor em HZ0*
bem mais alto que a LV, indicando que ocorre hidratação ãu_
rante o processo de concreci onamento.

0s altos va lores de lvln0 e Co0 na crosta fer_
ruginosa parecem mos tra r que est,es e'ì ementos têm tendência
de se concentrar nas concreções e no cimento que as solda,A
razão Mn02/Co0 = 6,2 vetn, mais uma vez, indicar q ue, com o
avanço da al teração, o en ri q uec ì men to em Mn é rel ati vamente
menor que o en ri q uec i men to em Co.

e, Conclusões

0 es tudo q uími co r eal i zado s.obre as amostr.as
representati vas dos vãri os estãgios de al teração das rochas
ultrabãsicas de Santa Fõ perrnitiu definir o comportamento
de cada el emento durante o processo superficial, aprof undan
do, assim, a comp reen s ão das fì ì i ações mineralõgicas

0s cãl cu ì os das méd i as de teores por horizon
te, das corne lações e das taxas de concentração evjdencìa_
ram 0 conportamento quanti tati vo de cada õxi do e I eva ram ã
distinção de 3 grupos de el ementos, bem caracterizados:

- elemento mõveis (Si, Mg e Ca), cujos teo-
res vão decrescendo gradati vamente atõ o nível de saprol i to
grosseiro para, a partir daî, ca.i r bnutalmente;

- elementos residuais (Fe, Cr, Co, Cu, Al ,
Mn), cujos teores crescem ã medida que a a.l teração prosse_
9ue;



- Ni, que
ate- o nível de iaterita
tes mais alterados.
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apresenta enri quec i mento crescente
ananela, decrescendo nos hori zon

As anãl i ses quîmi cas executadas sobre fra _

ções mineraiõg.i cas e granulomãtricas e a extração dos pro_dutos mal cristal izados I evaram ao detal hamento o estudoda repantl ção dos elementos .ntr. os ,inuruis (tabela .l 9),e possibilitou a di scussão sobre seu modo de i nserção noretícul o cristal i no.

Durante a a ì teração dos dun j tos serpentinizados, a contínua evacuação do Si e do Mg,r¡ui, p.oniu r;;;;e mais lenta daque 1e, refl ete, num primei ro momento, a dissolução dos carbonatos e da brucita e, em seguid.,;.;,i:
I i catos hi põgenos. Acaba havendo er irni nação pnati camentetotal do Mg e parciar do si, que pernanece, transìtorianente, como constituinte dos compostos sllico_ferruglno.o, ulres i dua I men te, sob forrna de quartzo e cal cedõnia. 0s penfis de alteração situados nas baixadas, representanr", "Oã

uma evolução mais ou menos atual (uide.Cap.l), indicam queeste fenômeno de retenção de parte da siì i ca não é i ntenso, sendo relativamente peq uena a quantidade de quartzo ;calcedônia que permanece. Não pa rece ter sido assim no passado, como indicam as amostras do poço C, no aito de umm0rr0te, que devem representar a base de um anti go perf i,l .Aí a si I i ci fi cação foi certamente muito mais i ntensa, Fê_
sul tando, apõs a ì ateri zação, num material composto poraté 80% de quartzo, Restos erodidos deste boruork são en_contrados nas bai xadas.

Alêm da precipitação cla sil ica sob forma dequartzo ou cal cedôni a, nas fissuras da rocha em vias de alteração, hã vestígios de um process0 gue levou també, 
-.a

preii pi tação de s i r i catos de Mg enrì queci dos ou não em Ni
(s õri e kero I i ta-pimel i ta ). Es tes, ao contrãrio do quartzo,
rep res en tam uma netenção apenas passagei ra do Si e Mg, de_
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serpentina
brucita
vernìculita

serpentina
ve rì¡i cu'ì i ta
ano rfos Si Fe

es¡ectì ta

si

o'livìna
serpentina
vermi cul i ta
pj roxênì o

olivina
serpentina
vernicuìita
pi ro¡ênio
aÍo rfcs Si Fe
quartzo
esríecti ta
pi nel i ta

serpenti nà

verniculita
pi roxên i o
aEo rfos Sì Fe

quartzo
es¡?ìectì ta
pinelita

REPARTIçÃO

Mg

oìivina
serpentina
bruci ta+C0:-J
verni cul ita
pi roxêni o

olivina
serpentina
vermiculita
pj roxên i o
esmecti ta
pimelita

serpentina
v e rr¡i cu'l i ta
piroxênio
esnectí ta
piiìrelita

DOS E L EMENTOS

Fe

nìa gn e ti ta
c roni ta

Serpenti na

v e !.ni cul i ta
anc rfo s Si Fê

esEectì ta
gcethita

s6

TABELA 'I9

QUIMICOS EI'ITRE

AI

ver¡-nicuì.ita
piroxAnio
croni ta

ve rrni cul i ta
p'iroxênio

Fe cron i ta
eS|:1ect j ta

LA

vermiculita verl,licuìita vermiculita
es¡nect i ta quartzo esr¡ìectita
goe th i ta esmecti ta

verniculita verniculita verniculit¿
goethita quartzo

nagneti ta
croñi ta
ano rfos Si
esÐecti ta

OS MINERAIS

Cr C o,litn

cromi ta oì ivina

nagneti ta
croni ta
arncì fOs Si
esmectita
goethita

çoe th i ta
croni ta
verDi cul i ta
esmecti ta

goethita
crcnita
hemati ta
verniculita

c r0¡ì i ta

ca i
p i roxêni o olivina

c0ã- serpentina

verñticul.ita croni ia
piroxênìo goeihita

Fe cromi ta
esnecti ta
9oeihita

pi roxêni o serpenti na
pineì i ta
anorfos Si Fe

vern i cul i ta
croai ta
esnecii ta
9oethi ta

verni cul i ta
croni ta
9oe th i ta
boehni ta

c romi ta
goethi ta 

?

cromi ta c on c reções
goeihita

pi roxên i o serpentina
pineì i ta
amorfos Si Fe

goethi ta

goethita

go eth i ta

¡

tÞ
c0
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sa pa recendo nos nívei s mais a I te rados .

Nas rochas portadoras de piroxênio, a a I tera
ção deste mineral também acaba levando a uma evacuação nrail
0u menos completa dos elementos solúveis (Si, Mg e Ca). No
entanto, exj s te uma fase trans i tõri a de retenção de parte
do Si e Mg, que,juntatnente com o Fe e urit pouco de Al , leva
à formação de nontronita, principal constituinte de certos
honi zontes de al teração do piroxenito.

Uma pequena pa nte do
os níve i s mais al terados de l ateri ta
vermi cul i ta nos duni tos e de ',mica,'
verniculita nos piroxeni tos.

S i e Mg permanece at6
vermel ha, sob forma de

da séri e hidrobiotita -

A perda dos el ementos sol úvei s traz , por s i
só, como conseqllôncia, a reì ati va concentração dos el emen_
tos menos móveis. 0 Fer QUercom o Si e o Mg, perfaz 90% do
duni to serpentini zado, apresenta um comportamento simêtri co
ao desses dois, isto 6, seu teor aunenta à medìda que os
teo res del es d i mi nuem. Liberado pela di ssol ução da ol iv.ina,
fi ca reti do jnicialmente nos buracos então formados,como a-
morfo associado ao Si; deposi ta-se tamb6m sobre as fibras
de serpenti na ' o que l hes atribui um co rori do característi-
co. A al teração p ros segu i ndo, a serpenti na acaba por dissol
ver-se e o Fe cristaliza-se em goeth i ta e, fi na I mente, êfi
hemati ta, na I ateri ta vermel ha. Neste hori zonte, 6 comum o
concreci onamento, resuì tando num solo consti tuído por nõdu_
los sub-mi I imétri cos so ltos, di spersos numa ma tri z fi na, fer
rugi nosa, contendo concreções pisol ít.i cas dispersas (Bar_
bour .l976 

) .

A1õm da concentração química do Fe por eva_
cuação dos dema i s consti tui ntes da roch
das, uma concenrração de Fe devida. r.l;.::';ililil.ilt-';
erosão dos perfi s de al teração dos síti os mai s el evados car

' rega 0 saproìito e o depos i ta nas zonas mais bai xas. A late
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ri ta vermel ha , concreci onada e mui to ri ca em Fe ati nqe aí
suas maiores espessuras. Devido a oscilações do nível d,ã_
gua, prõximo aos cõrregos , ocorre c i me ntação das concreções,
formando crostas ferrugi nosas contínuas.

Uma parcel a do Fe permanece sob sua forma original, nos mi nerais que resistiram ã al teração, como r"estos
de cromi ta e vermi cuì i ta.

Nos pi roxen i tos,
mesmo desti no que nos dunj tos,
terprincipaimente sob forma de
rém, participa da formação das

o Fe tem essencialrnente o

concentrando-se resi dualmen-
goeth i ta e hemati ta. Aqui,po
esmectitas ferriferas.

0 Cr, elemento que, a pa ren temente, apresenta
os mais altos níveis de concentração nos hori zontes de LV,
está oni gì na lmente na cromi ta. Este mi nera r sofre dissoru
ção incipiente, de modo que a maior parte do Cr p.rrun".ã
na cromita atõ os nívei s mais evol uídos. parece provãvel
que es ta parte do Cr que entra em soì ução incorpora_se no
reticu I o da goethi ta.

0 Al, el emento menor nas rochas ul tramãfi cas,
estã pri nci pa I mente concentrado na vermi cul i ta e nas ,,mi-
casr', ocorrendo, secundariamente nos piroxênios. 0corre tam
bém, em peq ue na quantidade, na crorni ta. Com a alteração,par
te des te Aì permanece reti do nos ni nera i s residuais,e pa r_
te, correspondendo ã dj ssol ução da cromi ta, é solubi I izada
e i ncorporada ã goeth i ta, apresentando o mesmo des tj no do
Cr. Nos pi roxeni tos , o A1 part.i cì pa da formação da nontron.i
ta, quando I i berado do piroxônio, e hã i ndîc i os de que, a
al teração prosseguindo, ele possa constjtuir seu prõpr i o mi
nena l , a boehmi ta ( uide Ev. Mi nera 1ógi ca ) .

0 Mn e o Co não foram en con tra dos individuali
zados em mi nerâ i s. Ap res en tam compo rtamen to correl aci onãvel,
e as segui ntes c a r a c t e r í s t i c a s :
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- maior abundânci a nos dun i tos que nos piro
p0rtanto, em provãvel associ ação primãria com

- enriquecimento continuo durante a al tera_
ção, maior do Co que do Mn;

- concrecionamento nos níve i s mais evol uî_
dos , juntanente com o Fe.

0 Cu, o menos abundante dos elementos cita_
dos, es tã mais concentrado nos duni tos que nos piroxenitos
e sofre enriquecìmento não mui to acentuado no deconrer da
neteorização. Não foi possível determinar em que mineral
e como ele se encontra.

A ãgua, presente originalmente na serpenti_
na, brucita, vermiculita e,,micas", e, portanto, em muito
maìor quan tj dade no duni to serpenti ni zado que no pìroxeni_
to, acaba sendo encontrada também em quase todos os mì ne_
rais secundãnìos. Apenas os hori zontes ma.i s evol uídos são
relativarnente desidratados, como conseqllência da passageln
goeth i ta (o Fe00H ) para hema t j ta (cr Fe203).

0 ciclo mais complexo é o do Ni. Liberado
pel a di ssol ução da oì i vi na, precipi ta provavelmente como
hidrõxido mais ou menos cri stal i zado nas fi ssuras ou des_
conti nui dades da serpenti na, ou juntamente com os compos_
tos amorfo s síl i co-ferrugi nosos. 0 estudo exper i me n ta I da
alteração da olivina (pernuc.hot197ì ) mostrou que a maior
parte do Ni fica retida nos resíduos de sua dissoìuçã0.
Quando da di ssol ução da serpenti na, o Ni ì ncorpora_se ao
retícul o da goeth i ta, do que resulta que os níveis majs rì
cos nesta fase também são os mais ricos em Ni. Na LV, ;
transformação goethi ta-hematj ta parece ser acompanhada de
uma perda de Ni , o que concorda com os dados experimentaì s
(Nalovic I97.l, Na 1ovì c 6 pi nta j972 e Nal ovi c Ç Segalen
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1973). Hã, assim, lixiv.iação vertical do Ni a partí r doshorizontes mais evol uídos de LV, causando um aporte pe?
deecensum, em benefîcio dos niveis inferiores do perfìì.

tventua ì men te, as soì uções ri cas em Ni quepercolam o perfi l podem deixar parte de seu conteúdo emarmadiìhas constituídas por veios de verrniculita em viasde al teração. Nes tes casos,o Ni es tari a, pro vave I men te, adsorvido na superfície dos cristais de vermiculita. N. ;..1
s ado, quando havia condi ções mais favorávei s pa ra a neof ormação de silicatos magnesianos tipo talco, o Ni.ir..;;;.;;
se a es te retícul o. 0s ves tígi os des te processo são u, O"_las ocornênci as de garnierita, gerarmente associadas a ma_teriais si l ici ficados.

0 Ni, assim como o Fe e os demais elenentosresiduais,sofre t ambõm concentração mecânica, a parti r dosanti gos perfi s erodidos, em d i reção ãs ba i xadas . Es te aporte soma-se ao enriquecimento químìco e faz com que ;;j;
nes tes sítjos topogrãfi cos que se encon trem os maiores teores em Ni.

Nos p.i roxenitos, o processo de concentração
de Ni ocorre em nenor escala, mas bas i camente peì o mesmo
mecani smo: I i beração dos silicatos hi põ9enos por dissolu_
ção e incorporação no reticuro da goethita neoformada. 0quadro abaixo mostra o teor mõdio de Nj0 (% em peso) emcada fãc i es de al teração: pa ra os 2 extrenos ìitolõgicos
das u ltramãfi cas de Santa Fé.

dun.i to serp.

R 0,23
SG 0,9]
sF 1,40
LV ,1,t9

piroxenito

0,06
0,10
0,14
0,35
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B. Dados Vo lumõtri cos

Havendo conservação da estrutura do material
durante a a I tera ção, õ possível ca lcul ar a quanti dade, em
peso, de cada o-xido por uni dade de vol ume, e compa rã_ I a com
a quanti dade no mesmo vo I ume de rocha fresca (Bon i fa s 6 Mil
lot 1955). Assim, foram cai cur adas as quantidades absor utas
de cada componente para cerca de 100 atnos tras , a parti r da
anãt i se químìca e da medi da dâ dens i dade aparente. 0s valo
res extremamente baixos de Cu impediram uma aval.i ação ud.]
quada de suas perdas e ganhos. O Ca e o Mn foram dosados a_
penas em aìgumas poucas amostras e, porisso, não foi possí_
vel estabelecer médias significativas. As variações de Hr0+
não i lus tram bem as característi cas do processo pois, como
iã foi ass i nal ado an te ri o rmen te, ocorrem perdas e ganhos
mai s ou menos simul tãneos que tendem ã compensaçã0. A evolu
ção dos dema i s óx idos serã tratada para cada ti Oo litolõgi_
co e, no caso dos duni tos, pa ra cada sítjo topogrãfi co.

Perdas e ganhos no perfì I de alteração

a.l. Sobre dunito

As figuras 34, 35 e 36 apresentam as varia
ções de teores absoìutos em função de um índice de alteral
ção (densidade aparente) para cerca de 60 alnostras das to_
posseqtlências XXVII e t^J4. Ressalta imediatamente das figu_
ras que Si0, e Mg0 sofrem perda contínua e que os outros õ_
xidos permanecem em quantidades mais ou menos constantes,
com exceção do Ni0,que apresenta um compo rtamen to menos re_
gul ar.

A evolução do lvlg0 parece dar-se de maneina
mai s ou menos linear, isto õ, com a djminuição da dens.idade
aparente hã perda contínua de Mg a taxa aproximadamente
constante. A síl i ca sol úvèl segue, em grandes traços, a evo



FIGURA 34

VARIAçÃo D0S TE0RES ABS0LUT0S DE Sioz, Mg0 E Ni0, EM FUNçÃ0 DA DENSIDADE ApARENTE
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FIGURA 35

vARIAÇÃ0 D0s TE0RES ABS0LUTos DE cr,0t E Fe203,, EM FUNçÃo DA DENSIDADE ApARENTE
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FIGURA 36

vARIAçÃ0 D0s rEoREs ABSoLUTos DE 4r203 E co0,EM FUNÇÃ0 DA DENSTDADE ApARENTE
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I ução do lvlg0, mos tra ndo gradat.i va redução em sua
de absol uta, ã medi da que a al teração prossegue.
rém, que essa redução ocorre a uma taxa menor que
at6 dens i dades prõximas a .l,6,e, a parti r dai, a

mel hantes ãs de perda de Mg0 , o que õ evidenciado
cl inação das curvas m6dias (figura 34).
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quantida-
Parece,po
a do MgO

taxas se-
pel a i n-

A evol ução conj unta dos el ementos sol úvei s
durante a al teração õ representada na fi gura 37. Logo no
Ínício, hã perda apenas de Mg0 (cerca de 4% do Mg0 total ) ,
0 que corresponde ã dissolução da brucita e dos carbonatos.
tm segu i da, dã-se a al teração da ol i vi na, dei xando um re_
siduo sìlicoso (perda de Mg0 proporc.ionalmente mai or que
perda de Si 0, corn reì ação ã olivina); a al teração prosse_
gue pela di ssol ução aproximadamente congruente da serpenti
na, em meio de drenagem mais efi c i ente, dev.i da aos buracos
deixados pela oìivina. pode-se di zer q ue, em mõdia, a síli
ca livre (quantzo + Si02 ma1 cristalizada), fornada resi_
dual mente no i níci o do processo e que cons ti tui cerca de
10% da síi i ca totaì, permanece at6 o fi n (utd.e fi gura 37 ) ,
onde BC:Dt ) , de modo que o q uartzo e a cal cedôni a encontra
dos nos fãcies mais alterados correspondem a material herl
dado dos hori zontes menos aì terados. 0s pontos ã esquerda
e ã ¿i nei ta da reta mêdi a que exprime a aì teração da ser_
pentina representam, respectivamente, amostras empobreci
das e enriquecidas em síl i ca Iivre em rel ação ã média. Nes
mo nos casos de grande enriquec.i mento em relação à média,
a qua nt i dade de sil i ca tota I õ s emp re bem menor que a quan
ti dade inicial, o que indica que nunca hã enri quecìmento
absol uto em silica.

A al teração da olivina, es tudada experimen_
talmente (Pedro E Delmas I97l e Delmas 1972), pode ìevar a

uma evacuação preferencial do Mg em re lação ao Si para as
drenagens I entas. No caso de d renagem i ntensa, passa_se o
contrãri o. Qua n to ã serpenti na, o es tudo de sua a I teração
no laboratórìo (Luce et aL. t972) rnostrou que no início do
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processo pode haver retenção de Si, nas que a tendência é
ìogo no sentido de uma dissolução congruente.

A tabela 20 mostra o balanço geoquímico du
rante a alteração, tomando como materiar inicial a rocnã
fresca de referência (tabel a l0) e fazendo os cãl cu I os u_
sando quanti dades médias dos õxi dos dentro de i nterval os
de dens i dade aparente. As perdas tota i s de massa em re.l a_
ção ã rocha fresca s ão, aprox.i madamente:

dens i da de aparente perdas

0,6 - t,0
1,1 - 1,5

1,6 - 2,0

2,1 - ?,7

66%

52%

aool

20%

Na tabe la 20 aparecem perdas mais intensas
para o Mg0 que para o Si 0r, o que confirma a i nterpretação
da fi gura 37, A diferença entre a quanti dade da si.l ica so_
lúvel e sílica total vari a de 2 a 6% da sílica inicial e
corresponde ao quartzo.

A a I teração mai s recente, portanto, conduz
ã uma siticificação incipiente e não leva a a umen to absolu
to na quantidade de sílica, mas tão somente a uma perda rã
I ati vamente menor desse õxi do em rel ação ao Mg0. No pussa_
do, ao contrãri o, houve silicificação bas tante i ntensa, cu
ios vestígi os são nep res entados peì as crostas sil icjfica_
das (amostras ltl, lì8 e BGO-.l3). As duas primei ras amor
tras correspondem ao boæuotk in situ, no alto de um morro_
te,e a última é um fragmento ror ado encont ra do na ba i xada.
A tabela 2tA indica que,para as amostras lll e.l lg, houve
retenção pnatì camente compl eta da síl i ca .inicial,e,para 

a
amostra BG0-l3,um certo enniquecimento absoluto.0 Fer0,
mantém-se praticamente cons tante pa ra as amos tra s llB e



TABELA 2O

BALANçO GEOQUII'IICO PARA AS AIIOSTRAS DAS TOPOSSEQUENCiAS XXV]I E I,,l4
ME: % DA QUANTIDADE INICIAL DO TXIDO)

D. A.

0,6 - j,0
l,l - 1,5

1 ,.6 - 2,0

2,1 - 2,7

R*

MgO Si02 sol. Si0Z tot. Ni0 FeZ03 Crr0, CoO

-9t -83

-72 -60

-54 -37

-32 -20

41 ,98 39,65

* Dados expressos em I em peso

-54

-1Ã

-17

39,65

+l3l

+l66

! ') ')

+ l3
0 ,23

+62

-9

-12

+8
8,9l

(cÃLCULO isov0LU

+69 +46

+l3 -l3
-6 -25

+ 5 -.16

0,35 0,020

Al 
203

-28

-9
-l3
+2
0,42

n

t8

23

ì8

I

o
I
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TAI]TLA 2ìA

BALANçO GEOQUIMICO PARA O ßOXWOEK SILICOSO (CÃLCULO ISOVOLUHE: I DA QUANTIOADE
INICIAL OO OXIDO)

AMoSTRA Mgo Si02tot. Fero,

t * 99 + 1 +tB3

g -100 + I - 13

Bô0- 13 - 99 +48 - 26

R* 4ì,98 39,65 8,91

* 0ados expressos em I em pcso

fABTLA 2IB

BALANç0 GEOQUIf4IC0 PARA /\ Ar'40STRA B tM RELAÇÃ0 Ã AM0STRA lll (C1\LCUL0 lS0v0LUllE :

% DA QUANTIDT\DE D0 ÓXI00 El'l RELAç40 Ä A¡l0STRA lll )

Al,lOsTRA H20n SioZ l4g0 Fero, Al2O3 Cr2O3 NiO Coo Cuo ¡1n02

ì ì8 -67 -2 -70 -69 -80 -63 -72 -75 -69 -72



_142-

BG0- l3 e sofre en ri q uec i men to absol uto na amos tra ìll, ce r_
tamente devi do ao fenômeno de i I uvi aÇão de goethi ta dos nÍ_
veis superiores. Essas crostas, devem, portanto, representar
produto de alteração sob um clima ma.is antigo, provavelmen_
te mai s seco que o atual e de condi ções de drenagem dificul
tadas,

A fim de tes tar a hi põtese de um esvaziamen_
to progressivo das cavidades do boæuork, devi do a processos
eros i vos, foram cal cul adas as pe rda s em val or absoluto pa_
ra os di versos componentes da amos tra ìlg em rel ação ã amostra llì, o que figura na tabel a 2l B. Fi ca claro que a hipõ_
tese é confi rmada: permanônci a da síl i ca e perda de cerca
de 2/3 de todos os demai s componentes.

0s elementos que sof rern enriquecimento re.l a_tivo durante a aìteração (Fe, Al, Co e Cr) parecem, na ver_
dade, apenas manter sua quanti dade inicial mais ou menos f.i
xa. Uma ava 1i ação mais precisa do bal anço desses el ementos
fi ca dificultada pel o fa to de apresentarem teores variãveis
na rocha fres ca . A quanti tade inic.ial de Fe na rocha fres_
câ, Þor exempl o ' vai variar em função do aumento de vo I ume
e perda de massa (uide capítu] o I ) , ocorri dos durante a ser
penti ni zação. A repartição do cr e do A1 é heterogênea nu
rocha-mãe, pois os mj nera i s que principaìmente os co n t6m
(c rom i ta e vermj cul i ta ) podem concentran-se ao I ongo de f ra
turas' Apesar dessas ressar vas, os cãr cur os da taber a zo
mos tram muito bem que, pa ra os primeiros estãgi os da altera-
ção' hã realmente conservação da quantidade iniciaì desses e
iementos. Apenas nos níveis mais arterados com densidadel
aparentes entre 0,6 e 1,0 parece haver para o Fe, Cr e Co
um certo enriquecimento, que pode ser interpretado como re-
s ul tante de um processo que não se deu es tri tamente a volu
me constante. Assim, um início de compactação nos horizon
tes mais superfìciais levaria a um falso a umen to na quanti_
dade absol uta dos el ementos residuais. Uma i nterpretação al
ternati va de a po rte mecâni co por i I uvi ação seria possíve1 a
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penas para o Fe,que se encontra sob forma de um mineral fi
namente cristalìzado, a goethita, mas não expìicaria o en]
riquecfmento em Cr e Co, conti dos em particul as de maior
tamanho ( cromì ta e concreções, r e s p e c t i v a rn e n t e ) ,

0 Ni é o único el emento que apresenta enri_
queci men to absoluto em todos os nívei s de al teração (tabe_
ìa 20). Sua quant.i dade absoluta permanece aproximadamente
a) mesma na rocha dura, cresce utn pouco no saproì i to gros_
seiro e atinge valores máximos no limite SG_ LA, para cle_
crescer I i gei namente na I ateri ta. amarel a bem al terada. Se'ãceitarmos a hipõtese de compactação neste nível, certas a
mostras de I aterì ta amare la poderi am mos tra r_ s e atõ I igei_
ramente empobre c i das em Ni.

0s dados relatjvos ao perfil G (tabeì a ZZ),
tratadbs aquì separ.adamente por apresentarem grande quanti
dade de garni erì ta, reve I am a mesma tendôncia observada pa
ra a médi a das amostras, com a di ferença de que as taxas de
en rì q uec i men to em Ni0 são mui to altas, chegando a ultrapas
sar 1000%. A interpretação desses valores serã di s cuti da a
di ante

Em resumo, pode-se a.f i rmar que as quanti da_
des absol utas de Mg0 e Si0, decres cem durante a alteraçã0,
o Fer0r, Cnr0r, Co0 e Al r0, pernranecem aproximadamente
c0nstantes, sendo o Ni0 o únj co óxi do que sofre enriquecì_
mento absol uto. Como o bal anço pa ra o Ni é pos i ti vo ao lon
go de todo o perfiI de alteração in situ,conclui_se que ;
excedente desse meta I provenha de camadas super iores jã e_
rodidas.

a.2. Sobre peri doti to e pi roxeni to

As tabel as 23 e 24 mos t ram o balanço geoquí
mi co calculado pa ra perfi s sobre pi roxeni to e sobre peri do



BALANÇC GEOQUfNICO PARA C PIRFiL
0xrD0)

AI4OSTRA

t08 (l,7)*
r05A (l,7)
r0e (l,e)
ia7 (2,4)

r04 (2,3)

TABELA 22

G (C.4LCUL0 rscv0LUME:

* Dados enire parênteses: densidade aparente

Si0rtot. ltlg0

- ?o

-19

-13

7; DA QUANTIDADE INICIAL

_ÃÃ

-52

-Á1

-3.l

Ni 0

+458

+147

+4El

!1 aÂ^

r^ 
^

+9

+28

+Bl

-l a

DO

I

I



ïA3tLA 23

BALANçO GEOQUTI'lICO PARA O PERFIL SOBRi PIROXENITO (CÃLCULO iSOVOLUI,IE:
rNrcrAL D0 0xrDo)

AÌ'tOsTRA si02

99

9B

93

97

R**

(0,9)*
j,0)

i,4)
? r\

-77

-64

-62

50,57

l4g0 Fer0,

-83 _12

-76 _32

-71 - I
-61 + I

16,17 7,68

* Dens i dade aparente
** Dacjos expressos em % em pes o

41203 Crr0, NiC CcO

-o J _.ó _tU _53

-tr -4b _49 _53

'rry -5/ _ g _16

- 7 -ll _36 _?7

r,yr (r,ll 0,06 0,0j1

% DE QUANTIDADE

MnO, CaO

_35 -95

_56 _88

_39 _95

-34 _71

0,l l 2A ,54

Cu0

- ¿-E

-40

- l.?

- 5L

0,005

I

(tr
I
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TABTLA 24

BALANç0 GE0QUIMICo PARA Os PERFfs SOBRE pTRIDOTItO (CÃLcL.lL0 IS0V0LUtlE: % DA QUANTIDAOT
DE OXIDO I.I O FÃCIES MINOS ALTERADO )

Ar'r0 s TRA si02

t3ì (t,9)* -58

129**(2,7) 56,9

Perf i I S l 0tll4

Âr'1osTR^ si02

Be (ì,3) -65

0B (ì ,4 ) -52

B7 (1 ,7 ) -32

B6** (2 ,2 ) 36,',|

perfì I pe

* 0ensidade åparente

"¡* 0ados expressos em f em peso

l'1S0 Ni 0

-46 +334

22,4 0. ì 3

1490 Nio

-/J +6b

-55 r 9

-30 +l0
'I 0,0 0,32
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ti to. As amostras referentes ao perfi I pe cont6m grande
quantidade de piroxênio, enquanto que as do perfit Sl0l¡14
estão mais prõximas de um dunito. para o perf i.l py, a ro_
cha de referônci a é aquela menc i onada na tabel a 2. Apresen
ta razão Mg0/Si O2=0,32, prati camente coi nci dente com a do
pìroxênio (0,33). A anãlise nodaj jã havia, aliãs, revela_
do que este constituinte perfaz 9O% da rocha. para os peri
dot i tos , que vari am na compos i ção numa ampì a faixa, não é
a deq uado pt"opor os dados de anãl i se de uma rocha fresca co
mo referênci a. pori sso, apenas pa ra fi ns comparati vos, rea
1i zou-se o bal anço pa ra as amostras mais al teradas en f un_
ção da anostra menos al terada do perfi 1.

Nos pì roxeni tos, a a I teração I eva a uma dis
sol ução i ntensa do pi roxêni o e à neofo rma ção de nontronil
ta. As anãl i ses mostram perda i ntensa e progressiva de Si,
Mg e Ca, perda moderada de Cr, Co, Cu e Mn e perda menor
em Ni, Al e Fe, o que resulta num enriquecimento rela.Livo
desses últimos. Estas amostras representam apenas a etapa
final do processo de a 1 teração com conservação de estrutu_
ras, quando a rocha jã perdeu cerca de Z/3 de sua massa i_
nicial. 0 carãter expans.i vo das esmecti tas pode I evar a um
certo aumento de vol ume das amostras al teradas, de modo
que, de fato, as perdas seri am um pouco menos importantes.

0s peri doti tos têm comportamento i ntermedi ã
rio entre duni tos e pi roxeni tos: as amos tras do perfi 1 pe

aproximam-se majs dos piroxenitos, e as do perfi I S I0t.l4,
menos ri cas em pi roxêni o, assemel ham-se aos duni tos . 0 cál
culo do balanço relativo ã amostra majs fresca indjca qu;
a al teração prossegue com perda de Mg0 e Si 02, mas com en_
riquecinento em Ni 0, embora os produtos de al teração de pe
ridotito não cheguem a constitu.i r_se em minõr.i o.

A f igura 3B mostra a evolução de Mg0 e Si0,
na fase fìnal de aì teração dos peri doti tos e .piroxen.i tos
0s pontos rel atì vos ãs amostras do perfì I pe e do perfi l
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Py situam-se aproximadamente em torno da reta rle cr issoru-
ção do pi roxêni o. E que esta reta ê i ntermedj ãri a ãs da
mi ca e da nontroni ta, pri nci pai s consti tui ntes destas a_
mostras. Por ou tro ì ado, embo ra a quantj dade de nontroni_
ta seja significativa nestas amostnas, el a não o õ em rela
ção ã rocha fnesca, de dens i dade 3 vezes maior. Assim, ;
aì teração do pi roxeni to fi ca caracteri zada muito mai s por
uma fo rte dissol ução do pì roxên.i o que peìa quanti tati va _

mente di screta fo rma ç ão de nontroni ta.

b. Perdas e ganhos na toposseqüêncja

A .i nvesti gação do comportamento dos el emen
tos quimi camente mõvei s no perfi I de al teração (Mg, S.i ;
Ni ),ao longo da toposseqllôncìarpoderã trazer .i nfor.mações
sobre a possibilidade de aportes laterais e venti cai s. pa
ra atingìr esses objetì vos, o cãì cul o do baì anço desses ã
el ementos para as amostras das toposseqüências XXVII e W4
foi desdobrado pel os 4 sítios topogrãfi cos jã defi n i dos :

topo, encosta, sopé e baixada.

Quanto ao lr4 g e ao Sì, o cãlculo do balanço
em cada setor da pai sagem mostra que as perdas ocornem
sempre aproxi madamente nas mesmas proporções, quaìquer
que seja o setor cons i derado (tabeì a 25). 0 es tudo da evo
i ução mi nera ìõg.i ca jã havia, a l i ãs, demons trado que não hi
neoformações síl ico-magnesianas nos pontos mais baixos do
rel evo, pa ra onde, na tu ra l men te, convergem as ãgua s ricas
em e I emen tos solubilizados das partes mais a I tas. Da mes_
ma forma, tanrbém não se encontra uma maior quantidade de
quartzo nas baì xadas. ts tes dados detal ham e confi rmam a
afirmação de que o fenômeno da s.i I.i cifìcação não é sìgnì_
ficativo atual mente. Assim, não sõ os dados rel ati vos ao
bal anço da síl ica tomados em conj unto indical¡ que, durante
a alteraçã0, não se dá aumento na quantidade absol uta des_
te õxi do, mas, tambêm, os dados cons i derados por segmento



TAB EI. A 25

BAt^Nç0.GE0QUIMrc0 0A SiO2, t4g0 e NiO, pOR SEToR D^ T0p0SstQ0ENCfA(C/ÍtCUt.0 Is0V0LUri[: Z DA qUANTID^DE INrctAL Dt 0XIDO)

TOPO ENCOSTA SOPT BAIXADiI

tÂ

SG

RD

TOPO

-35

-15

-qq

- ?/l

-86

- 59

-34

-78

-60

- 39

- 84

-66

-40

ENC0sl^ s0Pl:

-72

- 39

-ì9

- 68

- 44

-23

si0^

LA

RD

Bi\ I XA DA

-71

- 44

-?7

D.^.

0,6-ì,0
t,'t-t,5
1,6-2,0

2,t-2,7

l0P0

- 22

+9

ENCOSTA

+'l33

+ì ì

+6

I.B

Ni0

s0PI

+7 0

+155

,.9

+2

BA I XA DA

+3ì4

+436

+373

+45
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da toposseqtlêncja confi rmam essq tendência. Nem mesmo pe r_
das rel ati vamente menores de Si 02 ocorrem na baixada.

Com rel ação ao Ni, a tabel a 20 jã hav.i a mos
trado que o baì anço 6 sempre positivo, isto é, desde ;
RD atõ a LA, o vo I ume uni tãrj o da amostra apresenta maior
quantidade de Ni0 que o mesmo volume de rocha fres ca. 0
desdobramento do balanço peìos vãrios setores da paisagem.
indica, entretanto, que esse acréscimo não se dã i gual men
te em cada setor. A figura 39 mostra a quantidade absolul
ta de Ni0 de cada amostra, ern função de sua densidade apa_
rente, para os 4 sitios topográfi cos considerados; a ta
bela 25 resume esses dados, expri mì ndo as perdas e ganhos
médi os em poncentagem.

Nos topos, onde os perfì s são decapitados,a
fl orando âpenas a rocha pouco al terada, pa rece não haver
per"das nem ga nhos signifìcativos. 0s val ores utilizados
na fi guna 39 excl uem as amos tras do poço G, também em po_
sição de topo e que são extremamente enriquec.i das em Ni
(tabela 22). Este enrìquecimento, devido ao movimento des
cendente do Ni no antìgo perfiì de alteração e à .onr.l
quente preci pì tação de garnierì ta nas descontinuidades da
rocha na base do perfi 1, deve ter ocorri do durahte a f ase
de I ateri zação Suì-anericana e, taivez, tenha sido retoma
da de manei ra i nci pi ente no ciclo Velhas. Esses depõsitos
de Ni correspondem, portanto, assim como o boxuonk de
Si 0t, a vestígios de processos de um pas sado remoto e que
não es tão majs ocorrendo atualmente; hoje, ern pl eno perío
do erosjvo, a tendôncja nos topos não é no sentido de en
ri q uec i men to em Ni0.

Nas encostas, apenas amostras bem al teradas
de LA mos tram enriquecimento absol uto. 0 mov j mento rãpi do
das ãguas descendentes, percoì ando o perfì I mais jntensa_
mente em seus nívei s mais porosos, permitiu que a goethi _

ta em vias de formação ì ncorporasse o Ni nelas contido.Os
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fãcies de rocha pouco aìterada e saprolito grosseiro perma
necem com a quantidade de Ni aproximadamente igual ã orìgi
na ì .

Em di reção aos segmentos mais pl anos da pai
sagem, onde a circulação das ãguas se faz mais lentamentel
a al tenação conduz ã acumul ação de Ni também no saprol i togrosso e na rocha dura. Assim õ que,no sopé dos morros , a_
mostras com dens i dade aparente acima de l,S jã são enrique
ci das e, nas bai xadas, esse processo ati nge mesmo a rocha
pouco aìterada. Nes tes siti os, o perfi I de al teração é co_
berto por uma camada de cerca de 3m de espessura de I a terita vermel ha, com teores rel atj vamente el evados em Ni0 (cer_
ca de l% em peso ). Esta I ateri ta õ, em parte, produto da
e ros ão dos anti gos perfi s de topo, depos i tados e compa c ta _

dos nas ãreas mais bai xas, e vem sofrendo atuaìmente empo-
b rec i men to em Ni0,em benefíc i o dos hori zontes de al tera_
ção subj acentes.

En suma, o

ção in sdtu dos segmentos
ta uma soma de 3 parceìas:

Ni contido no perfiI de altera
mais ba i xos da pa.i sagem .ap""r"n

aguas que

- Ni conti do no ma teri a 1 de ori gem;

- Ni trazido por a po rte latera.l , atrav6s das
dissolveram dos anti gos perfi s de topo;

partir- Nj trazido por aporte verti cal , a
da latenita vermelha.

Na LV das bai xadas, o Ni tem ori gem dupl a ,
como a prõpria LV:

- uma parte fo.i trazìda mecani camente a par
tir dos anti gos perfì s sul-americanos;
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- uma parte õ residual, formada peìa aìtera
ção da LA.

c. Conc I usões

0 cãl cu lo i sovol ume penmi ti u quanti fi car os
ganhos e perdas no perfi I de a I teração e estabelecer hipó_
teses expl i cati vas a respe ito do mov i men to dos er ementos
quími cos pel os vãr.i os setores da toposseqüência.

Como jã foi visto, o processo domi nante a_
tua I men te em Santa F6 é a I aterj zação, que se caracteri za
peia ìixiviação mais ou menos completa do Si e do lvlg, e pe_
la retenção do Fe.

Dentre os sol úvei s, o l4g é totalrnente ,l 
eva

do peìas ã9uas de drenagem,enquanto que cerca de 10% da
quanti dade ìnicial de S.i fi ca retida,sob forma de quartzo
e cal cedôni a. E o que acontece,de modo geral, em quaìquer
sítìo topogrãfi co, dos topos âs baixadas.

No passado, as condi ções de clima e de dre_
nagem permitiram a evacuação do Mg, mas não a do Sì, que
fi cou reti do, praticamente em suâ tota I i dade, no perfi ì de
a I teraçã0. Testemunham este processo as crostas si t icifica
das in situ no alto de alguns morrotes,e seus fragmentos
remanejados pel a erosão e espal hados peì as baj xadas. Algu_
mas dessas estruturas silicosas en boruoyk podem mesmo mos
trar enri quec ì mento absoì uto em síl ica.

0s elementos res.iduais, Fe, Cr, Co e Al não
mìgram quirnicanrente, permanecendo no perfiì, aproximadamen
te em suas quanti dades iniciais. Sofrem, p o rém, transportã
mecãni co em d j neção aos nívei s inferiores da paì sagem. As_
sim, um manto col uvionar I ateríti co recobre tod a a l¡aixa-
da ' Nos sop6s, acumur am-se concreções formadas nos hori zon
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tes superiores do perfi r de a r teração e roìadas morro abaixo. Quando atingem a planície, próximo aos eixos de drena]
gem e' p0rtanto ' sujeitas mais i ntensamente ãs oscilações
do nível hi drostátj co, acabam por soldar_se, constituindo_
se em crostas ferrugi nosas,

Uma es ca 1a de mobilìdade dos el ementos quí_
mi cos pode ser p ropos ta , a parti r do cãr cur o i sovor ume e
do cãl cul o das taxas de concentraçã0. para as rochas de
Santa Fó é a seguìnte:

Ca > Mg > Si > Ni > lvl n > Co, Fe, Al, Cr

Não 6 mujto djferente da escal a proposta
por ' Trescases 1969, pa ra a mobiridade dos er ementos do ma-
ciço ultrabãsico da Nova Caledônia. A dj ferença maìs na r_
cante ê q ue, neste caso, a mobj I ìdade do Mg em reì ação aoSi podia ser maior ou menor dependendo da estação do ano
consi derada. 0 nivel de deta lhe des te res u I tado só pôde
ser obtido atravõs do estudo sistemãtjco das ãguas que dre
nam o maciç0.

0s serpentinjtos do Al to Vol ta tambêm apre_
sentan uma esca I a de mobi ì i dade semel hante (pion .l 

979 ), com
exceção da ordem Ca > Mg, que lã õ invertida.

Apesa r de o processo de al teração ser essen
cialmente o mesmo para toda s as vari edades de rochas ur trã
mãfi cas, nos pormenores, hã pequenas varì ações. As roctras
portadoras de piroxênio ar teram-se retendo transì tori amen-te parte do Si, Mg e Fe, sob forma de nontron i ta, enquanto
que 

' 
para os dun i tos serpenti ni zados, a tendênci a 6 no sen-

tido da retenção iniciar de Sì e Fe como amorfos. 0s hori-
zontes mais e v o I u í d o s , d e s e n v o I v i d o s sobre os 2 ti pos ìito_
iógìcos, j ndi cam uma convergênci a dos processos para a fo r_
mação de õxi dos e hidrõxjdos de Fe.
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0 Ni, de compo rtamento .i ntermedi ãri o entreos elementos solúveis e residuaìs, sofre mov.imentos químì_
cos e mecân i cos na superfície. Na base do perfi I de altera
ção,entra em solução quando do ataque da oìivinai ;.;-;infìuência do meio fortemente alcalino ai existente, preci
pi ta sob forma de hi drõxi do mais ou menos mal ."irtull.udo, ou juntamente com o Si e o Fe amorfos, coìorindo .;fi bras de serpent.ina,ou em suas desconti nuì dades. Daí um
I i gei r"o enriquecÍmento absol uto na rocha pouco al terada.

Quando a serpenti na se di ssol ve, es se Ni emais aq ue 1e conti do em seu r etícul o são I i berados, uma parte ó I evada em soì ução,e a outra pe rmanece i nao.po.uau 'uo
retícuio da goeth i ta em vìas de formação. Na passagem goe_
thita-hemati ta hã novamente I i beração de Ni.

As s o luções que percol am lateralmente osperfis s ão, portanto, ri cas em Ni. Essas ãguas a r teram os
si I icatos hipõgenos a juzante,e de i xam pa rte de seu c on teúdo em Ni na goethita, o que ereva a quantìdade absolrru oãNi nesses hori zontes. Na bai xada, o manto col uvionar late_ritico,trazido peìa erosão dos anti gos perf .i s de topo, é outra fonte de Ni. As ãguas que o atravessam verticaìmentã
carregam o Ni I j berado pel a passagem goethi ta_hemati ta evão depositã-lo nas camadas subjacentes. Esses fa tores sãoos responsãveì s por taxas de enr.i quecimento absoruto em Nique ch egam até a 500%, na regi ão rje bai xada, sìtuando_se emtorno de um val or m6dio de I 50% , nos níve.i s mais enriqueci_
dos.

0s jaz.i mentos de Ni formados do modo acima
descri to são resul tado de uma evol ução sub_atua.l a atua1,
relacionada ao ciclo Vel has, e vem ocorrendo a parti r do
Qua te rnãri o i nferi or. No passado, durante o periodo de la_teri zação Sul-americano, q ua ndo da fo rma ç ão das crostas si
I i cosas, além da retenção do Si sob forma de quartzo oicalcedônia, preci pi taram também, na base do perfì ï, sil ica
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tos magnesianos do tipo ',taìco" hidratado que puderam incor
porar o Ni lixiv.iado das camadas superiores, levando a ta]
xas de enri quec i men to absol uto nes te ei emento ,a mais de.l000%. 0s ves tig i os des te processo, veios de ga rn i eri ta as_
soci ados ou não ao q ua rtzo, que tamb6m pode i ncorporar al_
gum Ni (crisoprãsio), encontran-se na base dos perfi s sul_a
mericanos (a1to dos morrotes) ou rolados peìas baixadas.Ain
da durante a later^ização sul-americana, deve ter ocorridol
no perfiì, migração do Ni paz, descensum, o que levou a una
certa concentração des te e I emen to, nos horì zontes i nferi o _

res. t pori sso que as ì ateri tas vermel has co.l uvi onares que
ocupam as ba i xadas , e que nada mais são s enão as r ateri tas
sul -ameri canas remanejadas, apresentam teores rel ati vamen_
te el evados em Ni0 (cerca de 1%).
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CAPITULO I I I

A EVOLUÇÃO GEOQUfMICA AO NTVTL DA PAISAGIM E A GENESE DA

JAZIDA DE NI

Neste capítul o, serã fei ta a i ntegração dos
dados quimì cos e mi neral õgi cos reìativos ãs rochas ul tramã
fi cas de Santa Fe e seus produtos de al teração, ao nível
da paisagem. Es ta síntese sõ s erã compl eta, se compreender
também a d i mensão temporal, vi sto que a reparti ção espa-
cial dos fãc i es de a ì teração atualmente encontrada é fru to
de uma s6ri e de eventos que vem se sucedendo desde a época
em que o mac iço afìorou na superfì ci e. E neste contexto
que serã discutida a gônese da jazida de Ni de Santa Fé.

De modo gera ì , vãr.i os são os fatores que con
trol am a formação de jazì das l ateri ti cas de Ni (Norton 1973,

Leìong 1976):

- Rocha-mãe - As I ateri tas nì quel Íferas fo r-
mam-se apenas a parti r de rochas ori gi nal mente ri cas em Ni,
'i sto õ, rochas ul trabãsi cas, e, entre elas, espec ial mente
o dunito (0,2 a 0,3% de Ni0, segundo V.i nogradov l96Z e

Kuhn 1968). Um certo grau de serpenti ni zação e fraturamen-
to são fatores positìvos pa ra o enriquecimento de Ni.

- Clima - Sob clima seco, o intemperismo é

i nci pi ente, e não se desenvol vem jazidas. Em clima quente
e muito úmido, a aìteração avança mais, e todo o Mg e o Si
são prontamente evacuados, fo rma n do- se jaz.i das apenas por
enriquecimento residual. 0s climas subtrop icai s ou tropi-
cais de estações contrastadas são os ideais para o enrique
cimento em Ni, poìs perm item que se desenvol va, na base do
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perfi I , um hori zonte silicatado, onde o Ni pode ser aprisio
nado.

- Tempo - Sob climas agressivos, em pouco
tempo formam-se espessos perfis de alteraçã0. Se o clima
for muito seco, o i ntemperi smo é menos rãpi do, e a formação
de grandes concentrações de Ni impì i ca numa I onga duração
de tempo . Se a erosão for i ntensa, faci I i tada por uma vege-
tação não mui to desenvolvida, o depõs i to pode ser des truÍdo
mai s rapì damente do que é formado.

- Re I evo e atividade tectôni ca - Nas encos
tas ingremes, a erosão remove as I ateri tas antes que o Ni
p0ssa ser concentrado. Sobre regi ões pì anas, os perfj s têm
mais chance de se desenvol ver. Uma ativ.i dade tectôn i c a mode
rada, que provoque o rejuvenescimento do rel evo, é posìtiva
para o enrìquecimento em Ni, poi s um prime.i ro estoque de Ni
acumul ado pode ser remobj I j zado pel a retoma da da erosão, me

I hor"ando assim as concentrações.

Em Santa Fê, todas essas cond i ções são mais
ou menos preench idas e o pes o re I ati vo de cada uma del as se
rã examì nado a seguir.

REC0NSTITUTçÃ0 HrsT0RrcA D0s EVTNT0S

No Cretãceo Superior, em conseqtll!ncia da rea
ti vação l,.leal deni ana, ocorreram, por toda a borda da bacja
do Paranã, ì ntrusões de natureza ul trabãsi co- al cal ina,entre
as quai s a de Santa Fé.

Es te corpo, predom inantemente dunítj co, dife-
renc i ado nas bondas em wehrl jto e al cal i nas, ao ser levado
a nívej s mais superficiais da crosta, sofreu serpent.i niza
ção, transformação mi neral ógi ca tîpi ca da retromoì fose. Este
pr0cess0 transformou uma grande pa rte da olivina em serpen.
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ti na, carbonatos, brucita e magnet.i ta, e deve ter se dado
com uma certa remoção de Si e Mg, em so lução. Nesta oca_
siã0, houve a primeì ra remobilização do Ni, q ue, sempre
substi tui ndo o Mg, passou do retîculo da olivina para o

retícul o da serpenti na, e conservou nela a p rox ì rna damen te o

mesmo teor do Ni do mineral primário (0,3% Ni0).

0 domo ul tramãfj co foi exumado quando da pe_
nepì ani zação general i zada ocorri da no conti nente, na f ase
de agradação do cì clo Su I - amer.i cano (Terciãrio i nferi or ). E

i mpos s íve l reconstì tui r todos os mecani smos que i ntervj e -
ram nes ta época, mas parece provãvel que do.i s fenômenos, cu
ja cronologia não foi bem estabel ecì da, preva leceram: a si
t i ci fj cação e a laterizaçã0.

Durante um periodo de certa estabilidade,
quando o re I evo jã estava bem apl a ì nado, o intemperjsmo
conduzi u ã formação de uma cobertura de aìteração, Na base
dos perfis sobre dunito, a rocha sofreu silic.i f.i cação: em

s uas fraturas depositou-se a sil ica sob fo rma de quartzo e

calcedônia, ou assocj ada ao Mg e ao N.i , formando filossil i
catos da s6rì e p ì m e I i t a - k e r o I i t a . Este processo pode ser
atribuído a um episõdio de cl ima mais s eco, durante o Te r_
ciãrio i nferi or.

Pos teri ormente, sob
correu I ateri zação general i zada e,
perfì I I ateriti co então formado, o

dualmente por evacuação i ntensa do
se comporta ram os demais el ementos
I úvei s, Fe, Cr, Co, Mn e Cu.

clima ma is agress ivo, o-
na parte superior do

Ni concentrou- se resi-
Sì e Mg; assim tambõm

pouco so1úvei s ou inso-

queamento,

a retomada
ri cana foi
mente onde

Um novo I evantamento do continente, por ar-
no Terciário superìor, trouxe como conseqllênc.i a

da erosão (cic1o Vel has ). A superfície Sul-ame-
sendo desmante.lada e entalhada, mais prof uncla-
a silicificação era menos .i ntensa ou inexisten-
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te. Resul tou daí a formação de re I evos sustentados pei a ca
mada de sílica mais resistente, em contraste com as re_
gi ões de baì xada, onde se acurnuraram os produtos l ateri za-
dos dos anti gos perfis.

Ass im, quando, no
fase de agradação do ciclo Velhas
fície de aplaìnamento, uma parte
I amento e permaneceu como rel evo-

Quaternãri o inferior, a

el aborou uma nova super
do naciço escapou ao nive
testemunho.

A partir des ta 6poca, a superfície Velhas
vem sofrendo meteori zaçã0, sob a ação de um clima tropical
de es tações contrastadas. 0 fa to de haver al ternânci a en_
tre perÍodos mais s ecos e ma.i s úmi dos i mpede a des tru i çãobrutal dos minerais h.i põgenos, perntitindo a permanência
trans i tõri a de um horj zonte sil icatado, compos to essencial
mente por serpenti na, na base do perfì l.

A evol ução se dã, no i nîci o, pel a díssolu_
ção da olivina e prec.i p.i taçã0, nas fissuras e descontinuj_
dades da rocha quase fresca, de S.i como quartzo e calcedô_
nia, ou associado ao Mg e N.i como ,,talco,, hidratado, num
processo semel hante ao que aconteceu durante a fase mais
seca do ciclo Sul -ameri cano, mas com mui to menor intensida
de. A hidrõlise ì ncongruente da olivina deixa como resíduo
uma massa amorfa constituída por Si e Fe. A serpentina,ain
da não atacada, ê recoberta por uma pei ícu la ferrugi noru ã
ri gi nada pel o Fe I ì berado da olivjna. 0 pH rei nante na ba_
se do perfiI é alcalino, o que propicia a prec.i p.i tação do
Ni como hidróxido mal cristalizado.

Com o aumento da poros ì dade, a drenagem tor
na-se mais eficiente e a a I teração prossegue, acabando por
di s sol ver a serpenti na e dessi I icificar os amorfos silico
ferrugi nosos, I i berando novamente o Ni. Neste es tãg i o, hã
evacuação prati camente comp ì eta de S.i e Mg, restando ape_
nas o quartzo formado no jnicio. 0 Fe permanece no perfil,



assim como os dema i s el ementos
Cr, Co, Mn, Al e Cu, A goethita
tícul o, é capaz de abri gar uma

Ni. 0 termo último da evol ução
ração do Ni.
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pouco sol úvei s ou insol úveis:
cri stal i za-se e, em seu re-

certa quantidade de Al,Cn e

ê a hemati ta, com nova libe-

Se a rocha-mãe for portadora de piroxônio,
quando da al teração, forma- s e uma fase siricatada trans.i tõ-
ria, representada peì a nontronita, que é capaz de abr.i gar
um p0uco de Ni em sua estrutura. Com o decorrer do proces
so, a nontnonita -e, por sua vez, destruÍda,e o Fe I j berado
cristaliza-se na forma de goethita e hematita. Como o nleio
é mais ri co em Al que no caso dos duni tos, pode haver for_
mação incipiente de boehmj ta.

Nas encostas e sopés, o processo õ essencjal
mente o mesmo, mas, nesses sítios, prj nci palmente nos pril
mei ros, a erosão preval ece sobre a a lteração e o perfi 1 não
se desenvol ve. No topo, a camada sil.i cificada protege a ro_
cha subjacente da ação i ntempéri ca e erosiva.

Durante o cjclo Velhas, os eì ementos mõveis,
Si , lt4 g e Ni , foram mobi I i zados quimi camente em di reção ãs
bai xadas. 0 Sj e o Mg sofreram evacuação contínua, e f oram
drenados para fo ra do maciç0. 0 Nì, ao contrãrio, dissolvì-
do em ãguas que percol aram os perfi s em vias de formação,
mai s i ntensamente nas suas zonas mais porosas e mais demo ra
damente nas reg i ões de rel evo pì ano, f.i cou parcialmente re-
tido no retícul o da goeth i ta, enriquecendo mai s ai nda este
mi nera I . A nontron i ta pôde tambõm, eventual mente, reter uma
parcel a do Ni descendente, e chegar a teores i nteressante e

conomi camente. tsse processo foi mais efi ciente nas baixa_
das, mas ocorneu tambõm nos sop6s e nas encostas.

A erosão dos ant igos perfi s sul -ameri canos
trouxe pa ra as baì xadas as I ateri tas formad a s durante a pri
mei ra fase de aplainamento. Es se materi al , compos to essen
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ci al mente por Fe e demai s constituintes menos m6vei s, entre
os quais o Ni, sofreu lixiviação, resul tando, por aporte
vertical, num enriquecimento desse elemento nas camadas
subjacentes. Assjm como no caso das ãguas de mov i men to la_
teral, estas percol am com mais facil j dade as zonas mais po
rosas de I ateri ta ferruginosa, contribuindo princi palmente
pa ra a formação de goeth i ta ni queì ífera.
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CAPITULO IV

JAZIDA DE SANTA FT E COMPARAçAO

JAZIDAS DO MUNDO

l. A Jazída de Santa F6

Em vista do expos to no capítul o precedente,
fi ca cl aro porque são os sopés e, principalmente, as baixa
das desenvolvidas sobre o núcleo de dunito serpentinjzadol
as z0nas de maior i nteresse mi nei ro em Santa Fõ. Barbour'l978n mostrou que tão somente l0% das ãrea s mineral izadas
enc0ntram-se sobre peridotito e apenas l% sobr"e piroxenito.

A parti r do es tudo de tres toposseqüências
(XV, E6 e parte da XXVII), pode-se afi rmar que são tres os
ho¡"i zontes enri quec i dos :

- saprolito grosso, com espessura entre 2 e
4 m e teores entre 0,4 e i,6% Ni;

- laterita amarela, vari ando de 0 a 2 m de
espessura, com teores entre 0,7 e 2,1% Ni;

- I ateri ta vermelha, de I a 4 m de espessu_
ra, com teores de 0,4 a l% Ni.

0s doi s primeiros hori zontes constituem mi_
nér'io, jã que o limite de explorabilidade para jazi das des
se tipo estã em torno de l% Ni. A I ateri ta vermelha como
um todo não se apresenta muj to i nteressante economi camente.
tntretanto, como sua parte basal õ enriquec.i da em rel ação
a sua pa rte superior, a remoção de um capeatnento estéri I
de cerca de 2m de espessura, permì te que tambêm es te hori



_t65_

z0nte seja expl orado como mi néri o.

A figura 40, que most.ra a compos.ição das a_
mostnas com mais de l% Ni, em termos de seus principais cons
tituintes, Si02, Mg0 e Fer0r,indica que o mìnério apresentã-
gradação continua entre o polo si I icatado e o poì o oxi dado.
Indica ainda que os dojs polos t?m pesos equivalentes,e que
nenhum de les é privilegiado com rel ação aos ma i ores teores
de Ni encontrados.

Esses dados concordam com os apresentados por
Ba rbou r l9 78, segundo os guai s cerca da metade do mi neri o é
ti po si ì i catado e metade do ti po ox i dado. Ai nda segundo es-
te autor, a parti r de dados coletados sobre toda a ãrea do
maciço' a espessura médi a da camada mi nerar i zada é de cerca
de 3 m e a relação estõril/min6rio ê de l/ì.

Para ava I i ação das reservas de mi néri o de Ni
de Santa Fõ, considenou-se:

- uma ãrea de apnoximadamente .l 5 km2 sobre
duni to + l0% corres pondendo ao peri doti to

mo sendo de 3 m

espessura m6dia da camada mi neral i zada co_

densi dade mêdia do mi néri o como 1,3

0 cãì cul o fornece um valor de 64x106 ton, não
mui to l onge do que cons ta do rel atõrio do Min.istõrio das Mj
nas e Energia I978, que atribui a Santa Fõ 6l ..l06 ton d;
mi néri o como reservas provada e provãve l .

2, tomparação conr 0utras Jazi das de Niquel

Distì nguem-se, classicamente, do is tipos de
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acumul âção de Ni, segundo as condições de fo rmação (Lomba rd
1956 e Avias 1972):

- jazidas sul fetadas de ori gem h i põgena, gs_
neti camen te relacionadas a i ntrusões noriti cas, peri dotiti _

cas, ou a vei os hidnotenmais;

- jazidas lateríticas
sul tantes da aì teração i nternpéri ca de
sob inf I uênci a de clima tropical.

de ori gem supérgena, re
rochas uì trabãs ì cas,

A jazida de Santa Fé, sendo do segundo tìpo,
serã comparada com suas congêneres no Brasil e no mundo.

A, As Jazi das Brasi ìeiras

No Brasil, são conhecj das I ateri tas niqueìí_
feras de interesse econômjco pr.i nc.i palmente no estado de
Goiãs (Godoy lg6B, Vasconcel los et. aL. 1973, Andrade t Bo_
telho 1974, Berbert 1977 e l97B): Niquelândia (pecora 1944,
Pecora E Barbosa 'l944, Araujo et aL. 'l972, Barbosa l968,Cos
ta 19i0, Schmal tz et aL. 1976) , Barro Alto (Figueiredo et
aL. 197? e 1975, Melfi 1974, Souza 'l973, Stache 1974),Santa
Fé (Barbour 1976, Lessa Sobrinho et aL. .l971, Lages et aL.
1975), Serra Agua Branca(Lages. et aL. 'ì975, Justo 'l973),Mor
ro do Engenho (Chaban 1973, Lages et aL. ì97b) e a I guns ou_
tros maciços menores e menos conhecidos. Em lr4ì nas Gerais,es
tão as únicas jazidas que foram expì oradas atõ hoj e, o, p._
quenos mac iços de Morro do Nîqueì (Gri ffon 6 Ri chter 1g76,
Langer 1969, Santj vanez .l961, Trescases Ç 0liveira l97B),Li
berdade e Ipanema (Ferran 'l924, Lages e.t aL.l97S e 1976,
Esson Ç Santos l97B).

Além destas jazi das, s i tuadas todas em re_
gião de clima tropi cal de es tações contrâstadas, encontram_
se outras ocorrênci as de Ni raterítico em crima semi -ãri do:
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São João do Piaui (Santos 1974), Serra das Marrecas no es-
tado da Bahia (Bruni et aL. 1976 ) e Cat.i ngueira na paraíba
(Farina ì 969 ).

Em reg iões mais úmi das, podem ser citadas
as jazidas de Jacupi ranga ern São paul o (Felicíssimo I968,
Ferran 'l974) e as jazidas de Quatipuru (Cordeiro e l"lcCan-
dl ess 1976 ) e São Féìix do Xi ngu (Lages e 1;. aL. .l976 ), re-
centemente descobertas na Ama zôn i a e muito mal conhecidas.

Um esquema geral de compreensão da gônese
das jazìdas niquelíferas brasileiras foi proposto por lrlel
'fi et aL, em I979. Segundo esses autores, o carãter comum
a toda s el as õ desenvol verem-se sobre rochas ul trabãs ì cas
que sofreram duas fases de apl ai namento, Sul -amerj cana e

Velhas.

Durante a primei ra fase, sob a influôncia
de urn clima semi:ãrido, a alteração .i ntempêr'i ca levou ã

formação, na base dos perf is, de um nível sjlicificado. A

evol ução do clima para cond ições mais úmi das provocou a la
teri zação desses perfi s, com uma primei ra concentração re-
sidual de Ni, tsses mecani smos ti veran atuação generaìiza-
da sobre toda a pl ataforma brasileira, o que expl ica a pre
s ença cons tante de produtos da siI icificação nos perfis.pa
rece apenas não terem atuado ao sul da I a ti tude Z5QS, jimi
te de ocorrência de crostas silicificadas sobre rochas ul-
trabãs i cas e de jazidas l ateì íti cas de Ni.

No Tercìãrio s uperi or, um novo ciclo erosi-
vo começou, desmante lando a anti ga superfíci e, da qual pu-
deram resistir as rochas ul trabãsi cas protegidas pel a cama
da silici.fìcada. A partir de entã0, até hoje, a alteração
prossegue, tendendo ã I ateri zação e conseqllente acumu lacão
rel ati va de Ni, nas reg i ões de clima tropìcal de estações
contrastadas, e a uma evol ução do ti po esmectíti ca nas re-
gi ões semi -ãri das. No atual período eros i vo, os morros tes
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temu nh o s da superfîcie Sut -ameri cana vão desaparecendo. Nas
regiões de clima tropi cal , como em Goiãs, o Ni vai sendo
transferido das regiões al tas para as baìxas, enriquecenclo
mais ainda os novos perfis. Em regiões semi_ár.i <.las, alguns
mac i ços jã foram mais ou menos arrasados pela eros ão ( Cati
guei ra na Paraíba e Andori nha na Bahia). 0utros, como São
João do Pi auí, formam jaz.i das por enriquecimento de Ni tra_
zido pel as sol uções descendentes, que percol aram os perfi s
enriquecidos na primeì ra fase de aplainamento. Esse Ni foi
apri s i onado pel as esmecti tas desenvol vi das sobretudo nas
franjas de píedmont que cì rcundam o maciço.

Em ambos os casos, o mi nérj o é predominante_
mente sil j cãti co, e encontra-se pli ncipaìmente nas partes
ba i xas do rel evo; as dimensões e teores das jazidas não
são mui to grandes. Isto é consequência de o clima não ser
mais suficientemente agressivo, cono no No rdes te, ou do f a_
to de a laterjzação não ter atuado por tempo
(Goiás ),

Dentro desse quadro, a jazida de Santa Fé
tua-se entre as que sofreram duas fases de I aterizaçã0,
seja, as jazidas de Goi ãs e as de Mi nas Gerais.

0 pe rfi I de al teração típ ì co de Santa Fé, de
senvolvido sobre os duni tos serpentinizados da superfì.cie
Vel has é, de modo gera ì , semel hante aos perfi s de baixada
em Niquelândia, sendo a unìca d i fe rença ma rca n te a maior es
pessura do hor"izonte de I ateri ta amarel a em Santa Fé. Sobrã
rochas portadonas de pi roxên ì o, tanto em Santa Fé como em
Barro Al to ou Njquelândia, os perf .i s são mais es pessos, for
mados principaìmente por um saprol.i to fino de natureza non_
troniti ca e não costumam apresentar si I i ci fi cação. Em Santa
F6, em geral, não são s.i gnifìcativamente enr iquecidos em
Ni, jã que a rocha de partì da possuì teon muito baixo nes-
te el emento. Em Niqueìândia, ao contnãrio, a nontronj ta po_
de chegar a possujr teores de N.i atõ 4% (Bosio e.t: aL. l9i5).

suficiente

sl
0u
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Isso se expl i ca per o fato de os perf .is se desenvol verem so-
bre pi roxeni tos que ocupam fundos de vaì es suspensos, borde
j ados por cristas dunîti cas, permitindo, assim, qr. o ,up"ã
lito esmectìtìco aprisione o Ni tr"azido pelas so.l ucões des_
cendentes que o I i xiviaram dos dunitos.

Com relação ãs zonas al tas, em Santa Fèi não
existe nada de comparãveì ao perfi I de Morro do Níquel ou
aos perfi s de platô,em Ba rro Al to e Niquelândia. Nestas ja_
zidas, por debai xo da crosta sil icificada, muito espessa em
Morro do Niquel e menos espessa em Nìqueländia e Ba rro Al_
to, encontra-se um perfi ì de a I teração predomi nantemente si
I i catado, com desenvor vimento incipiente ou mesmo inexisten
te de um hori zonte de saprol i to fj no. Em Santa Fè, ao .on]
trãrio, nos topos dos morrotes quase não hã mais indícios
de silicificação e, em gera ì , afl ora a rocha quase fres ca ,
recoberta di retamente por a lguns decímetros de I ateri ta ver
mel ha.

As semel hanças e di ferenças apontadas podem
ser expl icadas, cons i derando que Santa Fé, tendo con hec i do u
ma evol ução essencialmente i dênti ca ã dos outros rrra.iços I
encontra-se em um estãgjo de erosão mais avançado. Assim,os
topos com a 1 terações reracionadas ãs duas fases de rat,eriza
Cão jã foram bem erodidos e rebaixados, e as baixadas ocupam
a maior parte da área do macìço.

Tanto em Santa Fê como nas outras jazì das ,
três horj zontes consti tuem o mi néri o de Ni: saprol i to gros_
So, sapnoiito fino (lateri ta amarela) e laterita verme.l ha.0
pri meì ro é ti pì camente sjlicatado, com teores méd j os de l
a 2% de Ni. 0 terceiro ê oxidado com baixos teores (l%) e o
saprolìto fino, trans.i ção entr"e os dois t.i pos acima mencio_
nados, possui os teores mais el evados, embo ra com espessu_
ras sempre muito I i mi tadas. tm termos de resenvas, o tipo
silicatado é o mais imp0rtante.
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Em Barro Alto (Andrade Ç Botelho .l974 
) , o

mi nõri o si I icatado representa cerca de 70% das reservas,
restando 20% para o saprolito fino e l0% para o minério
oxi dado. Em Ni quel ândi a (Berbert l97B ), a espessura do mj_
n6ri o oxidado é variãvel entre I e 5m e seu teor méd.io é
de l%, enquanho que o sil.icatado apresenta espessura mé_
dia de l5m, com teores de I a 4%, podendo chegar at-e 20%.0
cas o extremo é representado por Morro do Nìqueì, onde todo
o perfi I é essencialmente si I icatado (Trescases E 0l iveira
re78).

A jazida de Santa Fé parece ser a mais I ate
ri zada entre as jazidas brasileiras. E a úni ca que possui
um hori zonte de saprol i to fi no re I at i vamen te desenvolvido
e, como conseqüônc ia da intensa erosão que sofreu, apresen
ta suas extensas bai xadas recobertas por um manto laterítì
co,remobi l i zado a parti r dos anti gos perfi s de topo e enri
queci do em níque1. A f igura 40 mostra que o mì néri o de ni-
quel apresenta, em termos dos três el ementos mais abundan-
tes (ferro, silícìo e magnés ì o ), uma compos i ção que varia
desde a rocha pouco a I terada até a ,ì ateri ta venmel ha, numa
gradação continua entre o polo silìcatado e o polo oxidado.

Em resumo, Santa Fe representa um extremo e

vol uti vo com re l ação ãs dema i s jazidas brasi I eì ras des en -
voividas sobre rochas ul trabãs i cas, j ntemperì zadas em con-
d ições de clima tropi cal. E, entre eìas, a que se encontra
em estãgio de erosão mais avançado, ta I vez porque sua capa
pr0tetora silicosa tivesse sjdo menos espessa que nas ou
tras jazidas. tm conseqtlência, suas pì anÍcj es são mais de-
senvol vi das e os perfi s de al teração aj formados são mais
I ateri zados, por terem começado a evol uÍ r mais cedo, Ainda
em conseqüênci a da erosão, suas bai xadas são recobertas por
'I ateri tas col uvi onares .

Erosão e I ateri zação s ão, no caso, f atores
que convergem no senti do de um maior enriquecìmento em ní-
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quel.

Desde o plei stoceno, urn novo cicio eros i vo
vem ental hando a superficie Vel has, desmantel ando as cros_
tas ferruginosas que a recohrem prõxi mo aos cursos d,ãgua. A
travõs deste estudo, não foi possível deternrinar se a tenl
dônc i a atual õ da al tenação preva lecer sobre a erosão (es _

pessamento dos horìzontes de alteração) ou uíce uez,sa (des_
trui ção da jazida).

Com reserva estimada de 6l.106 ton de miné_
rio de teor mèdi o de .l,5%, Santa Fê col oca_se entre as prin
cipais jazidas do BrasÍl (tabeì a 26) , que ocupa o sétimo lu
gar no mundo em reservas de mjnêrio de níquel, com 4,l06to;
de níquel (Lages et; aL. .l975 e 1976).

B. Jazidas no Res to do ¡4undo

São conhecidas reservas I ateriti cas de Ni
principaìmente em regiões de clima tropical ou sub_tropical.
No conti nente ameri cano, alõm das brasileiras, destacam_se
as de Cuba (de Vl etter l95S), Venezuel a (Jurcovic .l963) 

e
Porto Ri co (Schel I mann .l976). 

Na Ãfri ca, fo ram descri tas as
ocorrênci as de Eti õpi a (Clark .l978 ), Ãfri ca do Sul (De t,Jaal
197ì ) e Madagascar (Schel lmann 'l976). Dì stri buidas pel as i_
I has do oceano Paci fi co, a 1 i teratura refere as reservas das
Fìlipìnas (Santos-ynigo 1964, Santos-ynigo { tsguerra l96l ),
Nova Caledonja (Lacroix 1943, de Chete lat I947, Trescases
1975), Bornêu (Sche1ìmann I964, Eswaran 6 Sys l972),Nova Gui
né (Bonifas { Millot 1955, percival 1964, Uavies 'l969)e Aui
trãlia (Zeissink j 969 e 197.l).

Entre as I ateri tas n j que lífera s antigas, que
hoje ocorrem em cl ima temperado, podem ser ci tadas as do
oeste dos Estados Unidos (Hotz .l964, pecora 6 Hobbs 1942,pe
cora et aL. 1949 ) , URSS (Be tekhti ne ì 968 , apud. Trescases
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Do ponto de vista genéti co, classificam- se
os depõsitos laterîticos de Ni em três tipos ( Schellmann
r eTt ) :

1975, G16cia (Mossoulos 'l964, !Ji lson jgTZ),
ksimovic 1969), e polônia (Wieviora ì978).

-17 4_

Iugos lãvia (Ma

enriquecimento em N.i ê rel ati vo,
do Si e Mg, de modo que os valo
Fe e o teor mãximo de Ni encon-
perfì I . Exempl o: Greenvaìe,Aus

- Tipo A: o

determì nado pela evacuação
res de Ni acompanham os de
tra-se na parte superior do
tnãiia.

- Ti po B: hã enriquecimento absol uto em Ni
por sol uções descendentes e os ma i ores teores estão na la_
terì ta ferrugì nosa. Exemplo: Nonoc, nas Fì 1i pi nas, Madagas
car e Nova Gui né.

- Ti po C: hã en ri q uec i men to absol uto de Ni
por sol uções descendentes e os ma i ores teores estão na zo_
na sil icatada, ainda pou co al terada. Exempì o: Nova Cal edõ_
nia, Estados Unidos, Venezuel a, Cuba, Brasil, e Bornêu.

A maior parte das ocorrênci as são mi s tas en
tre B e C, ora com predominância de um, ora de outro tipo.
Em Nova Caledônia, por exempl o, ocorrem vei os de garnj eri _

ta e quartzo na base do perfil de alteraçã0, e o horizonte
de saprol i to grosso é muito ri co em Ni. Mas, aiém des te fã
cies que é o unico expl orado atualmente, exi ste um espesso
hori zonte de sapro li to fi no, essenci almente ferruginoso
que constì tui uma j mens a reserva de mais baixo teor. 0s de
põs i tos do oeste ameni cano, princ.i pa lmente o de Nickel
Mounta i n no 0regon, são muito semel hantes aos da Nova Cale
dônja. Como aquel es, es tes cont6m um hori zonte sil icãtico
mais ri co em Ni que as camadas sobrejacentes. 0utros exem-
p los de depõsi tos portadores de um hori zonte siticatado de
espessura significativa são os depõs i tos da Afri ca do Sul,
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Bornêu, Porto Rico, Etiõpia e os depõsitos brasileiros.

Contrastando com es tes , outros depós i tos apresentam o hori zonte de saproì i to grosso, na bas e do perlfi I, pouco espesso ou mesmo praticanente inexistente.Assim,
em al guns casos, apesar de os mai s altos teores estarem
nos fãci es siiicatados, es te é muito pouco desenvol vi do e
o minério ä essencialmente do tipo oxidado, como na Vene_
zuel a e em Cuba.

0s depõs ì tos
e Grõc i a são pouco evol uídos
tes de al teração si.l jcatados
filossilicatos neofo rmados e

da iugoslãvia, polônia, URSS

, apresentando apenas hori zon_
compos tos por uma mi stura de
herdados da rocha fresca,

A .jazida de Santa Fé apresenta caracteris_
ticas do tipo B e C, em proporções mais ou menos equiva_
I entes, resu rtando num mi nêri o que vai desde uma fase siri
catada até uma fase. oxidada, sem predorninância de nenhurã-
del as. Em termos de espessura, com s eus 3 ou 4m de horizon
te mineraìizado, Santa Fé não se compara com as grandel
jazidas, como Nova Caledônia e Cuba ( mais de 20m de espes
sura de minêrio).

Atualmente, a produção de Ni a parti r de rni
nõrios lateriticos contribui com apenas um terço da proai
ção mundial de Ni e, dessa pa rce 1a, a metade vem da Nova
Caledônia (Leì ong et aL, 191 6) . No entanto, em termos de
reservas, o minêrio laterítico perfaz gS% da reserva de Ni
do mundo (Schellmann l97l ), constituindo, assim, promisso_
ras fon tes para o futuro,



CONCLUSOES

No final des te trabaì ho,
princìpais resul tados obti dos, bem c omo

Portantes tì radas des te es tudo.
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convém ressal tar os
as I i ções mais im-

te
des

por

L Antes de serem expostas à superfìcìe, as
rochas uìtramãficas de Santa Fõ sofreram serpenti ni zação
que atingiu intensamente as or ivinas, e muì to di scretamente
os pi roxêni os.

2. A rocha fresca ê consti tuída pri nci paì men
por ol ivina magnes i ana , serpenti na, cromi ta e quanti da_
vari ãvei s de clinopiroxênìo. E freqüentemente cortada
vei os de serpenti na, bruci ta e carbonatos de Mg e Ca.

3. A ordem de al teração supérgena dos silica
tos ê ol i vi na, piroxônio e serpenti na, refl exo da estabi I i]
dade crescente de suas es truturas cristal inas em mei o super
ficial

4. A hidrõl.ise incongruente da olivìna deixa
um resìduo amorfo síl ico-ferruginoso que, posteriormente, e
volui en goeth i ta . A parti r da olivìna, ocorre neoformação
incipìente de esmecti ta, de natureza não determinada.

5. 0 p.i roxêni o altera_se em nontron i ta que
acaba sendo dissolvida, dando ìugar ã cri stal i zação de goe_
thita e de boehmi ta.

6. A

ção completa de Si e

thi ta.

serpenti na sofre di ssol ução com evacua
Mg. 0 Fe nel a conti do evol u i para goe-

cromi ta sofre di ssol uÇão nas borda s .7. A
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B. 0 terno fjnal da evolução dos produtos
ferrugi nosos ê a hemati ta.

10. 0s minerais h i põgenos
hori zontes mais al terados são cromi ta,
estratificado v e rm i c u I i t a - c I o r i t a . 0 s
quartzo, goeth i ta e hemati ta.

mas:

dades da

na;

s0s;

9. Nos veios,
sol vem-se prontamente; neles
calcedônia, associ ados ou não
co" hidratado, com distância

a brucita e os carbonatos dis
podem precipìtar quartzo ;
a filossilicatos do tipo"tal

interplanar de cerca ¿e IO 8.

que pe rma necem nos
magneti ta e o inter

neoformados são

el emen tos pode

Al, Cr.

vãr i os setores

ll. 0 Ni encontra-se sob as seguintes for_

- hidrõx.ido preci pi tado nas descontinui_
rocha a I terada ou adsorvi do às fi bras de serpenti

- associado aos amorfos sil i co-f errugi no

- pimelita l"talco" l0 8, niquelifero);
- goeth i ta.

12. A mobi I idade reìativa dos
ser assim escalonada:

Ca > Mg > Sj > Ni > l4n > Co, Fe,

13. 0 cãtculo i sovoi ume, nos
da toposseqllência, mos trou que:

tica; 
- Si e Mg

-Fe,Al ,

de a I teração e podem apenas

são evacuados da paisagem duní

Cr e Co permanecem no perfil
sofren des I ocamentos necâni cos;



mericana, erod i da

16.
baixadas é soma de

- 178-

- Ni permanece, pel o menos em pa rte , na
pa i s agem dunítj ca, dev i do a sua relativa solubi I ìdade.

'l4, E necessãri a a h ì pótes e de 2 períodos de
I ateri zação para expl Í car a gênese da jazida. 0 Ni sofreu
uma p r ê - c o n c e n t r a ç ã o no prime.i ro período; os pr^odutos des
se processo foram uma ìmportante fonte de Ni, durante a se
gunda etapa de laterizaçäo.

15. 0 Ni contido na LV tem 2 orìgens:

- residual, a partir da a lteração da LA;

- coluvionar, trazido na I ateri ta sul-a-
para as baixadas.

0 Ni conti do nos fãc ies saprol iti cos das
3 parcelas:

Ni conti do no ma teri a I de orì gem;

vido nas ãsuas que o-;,:;:i;::.:';.:t:;:ir]ltllll;,':';:;-
tante;

- Ni trazido por aporte vertical, a par-
tir da laterita vermel ha.

17. 0 minério de Ni de Santa F6 encontra-
em s i tuação i ntermedi ãri a entre polo oxi dado e o polo
licatado.

lB. As crostas sil ici fi cadas encontradas nos
topos dos morrotes sáo ves tíg i os do perì odo Sul -ameri cano
de I ateri zaçã0. Fragmentos rol ados delas são encontrados
nas bai xadas.

.l9, As crostas ferrugi nosas encontradas nas
ba i xadas são resul tântes de um processo mais recente: ci-

sì
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mentação dos oõlitos e pi sõr i tos residuais e coruvionares
nas regiões pnóximas aos cursos d'ãgua, sob in.lFluência dasosci lações do nivel hidrostãtico.

20. Atualmente dois processos antagônicos pre
valecem:

_ a profundamen to dos perfi s de a I teraçãopor I ateri zaçã0, sob cr ima tropi ca r de es tações contrasta-
das;

perfi s de ar teraçã;. 
t"o'uo e conseqtlente destrui ção dos

As vãri as questões respondidas por es te estudo, resumidas nos 20 itens acima, suscìtaram outras tanltas, que permanecem em aberto. Entre estas, as mais i mpor_
tantes dizem res pe i to a:

- deta I hamento da reparti ção dos el ementos
quími cos nos minerais (a ser estudado por métodos anaiiti_
cos mais refi nados como, por exempl o, mi crossonda el etrôni
ca ) ;

- equilibrios atuais (a serem investigados
por mei o do es tudo termod i nâmi co da fase sol úvel da a I tera
ção);

- ba I anço atual da erosão x intemperìsmo(tam
bêm a ser invest.igado peì o es tudo do materi al em sol ução e
em suspensão, nas ãgua s que drenam o maciço).
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APENDICE I

DADOS BRUTOS

Constam des te apêndi ce a descni ção dos per_fis de aiteração estudados, o resultado da anãìise granulo_
mêtrica das amostras da toposseqüência 1,,14 e, finalmentç, osdados de anãl ise quími ca de 159 amostras, correspondentes aam0stras totais e a frações granulomõtricas ou minera.lõgi_
cas.

A des c ri ção dos perfi s de a i teração es tã as_sim representada:

Figura A _

ção nos d i fe ren tes perfi s

Figura B _

ção nos di ferentes perfi s

Fì9ura C -
ção nos di ferentes pe rfi s

0s dados
mõtri ca das amos t ra s dos
con tram- s e na figura D.
ti va, cuj as classes são
granulação.

Di s tri bu i ção dos fãci es de a I tera
da toposseqtlênci a XXVII (t -85 ).

Distribuição dos fãc i es de a I tera
da toposseqtlência W4 (t?1-l53).

Di s tri bu i çäo dos fãc i es de a I tera
de poços esparsos:

Poço G (ì04-110)

Poço C (11l-t20)

Poço Pe ( 86-92 )

Poço Py ( 93-103)

brutos referentes ã anãlise granulo
4 perfis da toposseqüência l,l4 en-

São histogramas de freqüência rela-
representadas por 4 i nterval os de



POçO -r5
7- LV

6.RD

5-RD

4-RO

3-RD

2 -RD

POçO - t6
13 -LV

12 -LÁ

fl -RO

¡o-Ro

9 -SG

A-RD

POço - 18

23 -LV

22 -LV

2l -LV

20-LV

¡9 -LV

18- LV

,- A- LA
" B_ Veio de Vern

POçO æ+5O
52 -LV

5r -LV

50-LA,/LV

49 -LÂ

48-SG

47- RD/SG

Poco -20

POÇO 30+50

3¡ -LV

30-LV

29- LV

28-LV

zz -ti
26-LV

58- LV

57- ROISG

16-LA

¡5. LA

14-sG

POçO -22

ffito-tu
Li.:;..;.:¡f ¡¡ _¡_v
ti:j:i::.'J

ffirz-rvlr
POCO 35+50

F?IÎ 76 - Lv
Lif i.:itr
l:--_ -l
l:-_-ðtz5_LA
L--- ol

lõ;.f 
74 - sG/LÂ

k-ì¿Jl[\ 473 -sG
lr

FIGURA A - DISTRTBUIçÃO DOS

Poço- 32

-RO

-RD

64-LV

54-RD

53-RO

3- RO./SG

2 -SG

r -sG

"B -sG

POçO - 26

24-RD

38 -LV

37-LV

3,6À - Cotrqco

368 -LV

35-SG

60 - RDÆG

59 -ßOISG

Poço 34+50
72 -LV

7l -Cou|'oço

70 -LA

69 -LÁ

POCO-æ

Poço 36+50

45-LV

44-LV

85-LV

84-LV

83- LA

82- SG

FÃCiES DE ALTERAçÃO NOS DIFERENTES PERFIS DA TOPOSSEQIjINCIA XXVI.I

-sG

-LV

-RD/LV

67 - RD,/SG

6'6- RD,/SG

4r - RO,/SG

¡-sG

- RO,/SG

LV - Loferito vermetho

LA- Lofel'ito omoreto
SG- Soprolito grosso
RD- Rocho duro

ESCALA

I

I

['
I

fro'
I. RD,/SG

59-RD

-sG

79-SG

78 -ROlSc

77 -RA
I

(o
\¡
I



POçO S8

'r53-LV
r52 -LV
t5r-sc
150 - LV

t49 -Sc

I48 - LA

t47 -SG
146 -Veio de vermicul¡to
r45 -sG,/LA
t44 -RO

POÇO StO

136 - LV

135 - LV
134 - LV

LV- Loter¡to vermelho LA_Loterito omoreloSG-Soprolitogrosso nO_nocno auiä- -'-

FIGURA B - DISTRIBUIçÃO DOS FÃCIES DE ALTERAçÃO NOS DIFERENTES PERFIS

POçO Sil

133 - LV

¡32 - SG,/LA

l3r - sG

t43 - LV

142 - LV

l4t - LV

POçO St2+5O

t30 -R0
129 -RD

t28-LV
t27 -LV

126 -LV

I39 - SG/ LA
r38 - Sc

r37- R0

r25 - LV

124 -LA

123 -sG./LÂ

DA T0P0ssEQutNC IA

¡

(o
c0

l^14 t



POçO G

lto - LV

ro, li,?

Ð8-RD

lO7 - RD c/veios de gorniento

106 - SF ( veio)

'",'. A - RD'"' B - SF (veío)

ro4- RD cz"eios o.l!!!!i"$o

POçO C

G veio - SF

r0

120- LV

!X: b;;ilP.*tt''n' åB:R..'..r1'çt.*

FIGURA C - DISTRIBUTçÃO DOS FÃCIES DE ALTERAÇÃO NOS DIFERENTES PERFiS

lf9-R0/LV

lr8-RD/LV

u7 -RÐ / LV

I I6 -RD,/ LV

ll5-RD,/LV

P0Ç0 pe

ffilgr:tüit"""s"
[i.,..=-Ì 90 - SF,/ Lv
lÐ:r:f 8s - sF,/ LV
F-.-<\ l sB - sF,/ LV

Þi;l-ez - sG,/sF

[_SU fao - so

I14 -RD / LV

l13 - RD,/ LV

lt2-RD/LV

III -RD,/LV

POÇO Py

103 - LV

lo2 - LV

l0r - LV

roo - sF LV

99 -SF

98 - sc,/sF

97 - sG/sF

96 - SG,/SF

95 - sG,/sF

94 - sG,/sF

93 -sG./sF

DE P0ç0s ESPARSOS

I

(o
(o
I



o_
__

__
S

.*
-s

 "_
__

__
_$

_-
-.

__
_ 

"
J 

I 
r-

--
--

-r

ï*
L,

 *
E

u 
_F

-r
 *

m
ö 

f*
--

--
_r

 F
 _

r-
 

"b
ð 3l

 
t' 

"n
å*

h,
 

,ç
lr 

s 
Ë

F
F

, 
-Ê

, 
d

-:
s 9L

 
r

Ë
,8

- 
,[ 

u 
_h

 _
 

,f-
, 

E

9L
 

r

Ë
.F

-,
* 

,þ
--

 , 
,E

 *
 

s¡
__

, 
E

å-
- i'n
 

li,
 

P
 

ls
 

K

å,
,[-

'=
,þ

- 
F

'l-
, -_

j 
.É

+
 H

$.
þ.

--
--

-,
,F

u-
--

- 
.b

.-
- 
,b

B ð 3 a B c m z c) F € â

o 33 vv
\ 

\9
. 
ì\ 

ìs
,1

 V
V

 V
9P oô

o

33
33

-0
0¿

 -



_20t_

Quanto ãs anãlises quím.icas, as tabelas quese seguem di zen respei to a:

- anãl i ses de
perfi s i sol ados ou em perfi s

amostras totais dispostas en
de toposseqtlênci as (l-153)

minerais ou misturas:- anal i ses de

G veio - saprol i to verde de um vei o do poço G

T9-am - vermi cul i ta amareìa em grandes placas
T9- ve - vermi cul i ta verde em grandes pìacas
66-am - serpentina e vermiculita separadas da am 66
33-bo - oõlitos separados da am.33

54-br - filme branco recobri ndo a am.54: kerol i ta e .ser-
pentina

107-ve - vênula de garnierita cortando a am.l07: pimelita,
serpenti na e quartzo

Ar-cr8 - saproì i to conti do no hoxuctnk si ì i coso: . quartzo,
serpenti na, vermiculita e pimel ita

Gl04-br- vênul a branca cortando a am.l04: quartzo + kero.l i
ta

XXVII-17-br - fi lme branco recobrindo amostra de rocha dura
do poço l7 (toposseqüência XXVII): magnes i ta ,
doì omi ta, kerol i tã e serpenti na

Al-ve - veio de garnierita centimõtrico: quartzo e pimeli
ta (amo s t ra ced ì da pel o prof . Barbour)

Aì-br - vênu I a branca cortando rocha duna: dolomita e ser
penti na (amos t ra cedi da pel o prof . Barbour)

- anál ises de 3 frações granuì ométri cas das
amostras l ì 4, l ZZ, 123, 124 e 127 :

AB=0>0,25mm
C = 0,25mm>O> 0,062mm
D = f< 0,062mm
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- anãl i ses da série BG0:

BG0-4 - couraça ferruginosa no sopë da serra do Tira_pres_
sa

BG0-5 - rocha dura do poço XXVII_16

BG0-6 - rocha friàvel do poço XXVII_.l6
BG0-7 - rocha mui to fri ävel do poço XXVI I_ì 6

BG0-8 - saprol i to fi no do poço XXVII_lB
BG0- l0 - rocha dura do poço XXVII_29+50

BG0-l I - rocha friãvel do poço XXVIT_29+50

BG0- l2 - saproìito fi no do poço XXVI I_ 29+50
BG0- l3 - boæuoþk. silicoso com cõrtex ferruginoso,rolado nas

proximi dades do poço XXVII_29



ar{osrnÂ r?o* Qz

ì 8,4 2,1
2 ì 0,3 2,0
3 t0,7 ì,8
I ,t t,l
5 ì 0,5 0,3
6 12,0 1,7
7 ì2,4 1,3

Si 0Zs of. Si0Ztot. ü90

34,I 40,2 3 5,6
37 ,9 39 ,9 34,6
37,3 39,',t 31,5
38,8 3 9,9 3s,3
37,5 37,8 3S,2
35, 6 33,3 34 , l
20 ,4 21 ,9 t 3,3

3 ì 0,4 2,1 38,5
9 :t,4 t,o 41,9

lc 5,3 t,o 35,8
lì 1 2,3 I,O 35,8
12 ì0,5 1,0 37,3

ì4 1ì,5 t,ì
t5 ]t,t 1,2
ì 5 t 0,4 1,2
It

ì8 7,8 3,3
't9 4,5 7,9

a¡t r,ö
2t 2,8 6,t
22 3,A 5,9
e3 5,1 5,7

AI,fOSIRAS IOTAIS

Fezoa Al Z03 Cra0, t{io

13,8 0,73 0,4 4 0,30
'I3, r 0,80 0,45 C,29
13,2 r,C0 0,5 3 O,2g
ll,5 A,79 a,32 0,2?
12,2 0,1t c,20 0,2s

43,8 2,69 2,88 0,85

40,6 36,ì tì,c o,60
42,9 30,9 t 2,3 O,_?3

37,8 42,3 tt,2 0,ì6
37,6 38,3 t1,0 o,?6
,rl, .30,5 r r:. c,3c

13,5
4 4,4
42.0

t 3,8
3,0

2,7

33,6

30,7

24

?5A

?.6

27

14,6 27 ,2
45,6 2s,5
43,2 ',15, r

32,2 t3,6
17 ,4 8,7
21 ,7 4,6
4,8 2,A
8,6 2,2
8,6 2,0

to,t 2,0

31 ,4 30,6
14 ,2 4,3

9,6 ì,8

13,6 0,8
5,7 7 ,A

Coo Cuo t{n02

0, c2s c,010
0 ,022 0,0 t 6
c,025 0,ct8
0,025 0,0t3
a ,c?0 0,012
c ,a29 0 ,03 1

0,053 0,010 o,s3

ì4,0 0,52
'1 

4 ,9 0,3-o

Zt- ,1 0.58
35 ,7 2,48
55,5 1 ,73

72,9 2,54
7 3,4 2,7i
74,7 2,91
6.o,7 2,3C

17 ,4 0,41
6 3,9 5,28
1 8 .0 0,41
70,8 3 , 08

0,39 A,2ì !,J20 C,¡t3
c,3î 0,3 5 0,325 0,0c5
0,45 0,29 A,A22 0,c03 o,t2
0,3¿ c,33 D,An C,CC3 O,l5
0,55 o,ôJ 1,A27 0,oot o,àl

c, -os 0,3 9

0,6 /- 0,87
c,84 I,55
ì,64 2,36
3 ,27 2,s3

8,1C I,05
6, -ã0 0,93
6,55 1,t6
7,25 I ,05

4,23 I ,85
3,8c I,-06
0,9 a ì .45
8,20 I ,09

10 tal

99,5t
99,48
99,13

99,62

98,32

92,58
98,73

t00,54
99 ,00

99 ,22
99,21

98,C8

99,¿0

-o9,05

98,54
99,24
99,72
98,05

0,027 0,0c7
c,c32 0,004
c,04 9 0,00 9

0,057 0,0ì0 c,53
0,093 0,0t0 0,8s
0,c97 0,ocs o,9l
0,09 9 0,007 1,C6
0,098 0,013 I,04
0,1c8 0,0t8
c,ì00 0,c09 'ì,14

0,035 0,003
0,09 2 0,c12
0,023 0.cc3 0,25
0,090 0,0ì2 0,88

0,03
0,c3

I
l\)o
t



AXoslRA H2 o' Q¿

28 ?,1
29 2,0
30 2 1

3ì 1 n

33 s,',: 3 5,5
3i tô ì

35 t3,4 1,5

sa3 5,0 .t0,9

37 4,4 t2,8

39 5,9 2C,9
4C 4, -o ¿Z ,g
1t 7,2 39,3
42 4,1 ì 9,9
43 4,4 ì 9,9

{5 7,1 ì 5,5

6,6
6',2

6,9

Si02sol..

2,1

5,7

6,5
7,3

2,7

37,.4

30,0
24 ,6
2 0,8
7,6

39,0
3 9,0

18,2

':'n

39,9

si02tot, Hgo F"203 AtzO3 CrZo¡ tiio

8,9 t,5 73,3 3,42 a,28 0,83
8,3 I,5 73,5 3,46 8,25 o,8o
9 ,6 2 ,0 7?,1 3,34 7 ,17 0,33
9,4 1,5 73,4 3,27 7,05 0,a6

4l,8 2,2 33,2 1,O9 q. ¿s
42,8 z ,6 33,7 3, eo ;',r; i,;;
3S,3 2,2 33,9 ¿,t6 8,83 0,75

36,7 3O,O 14,7 A,42 0,39 2,99
7,4 1,2 71,5 5,5t 4,30 1,50

14,9 
",7 

62,8 6,62 g,2l I ,3C,:,, r,8 u:,n u:ro 8,s8 .r,r7

58,3 5,2 25,8 1 ,27 1 ,04 0 ,7 4
72,9 7,4 12,6 0,57 0,45 0,19
63,9 11,2 1.ì,t c,83 0,5¿ n,1o
39,7 3,2 4O,g 3,95 5,50 ,t,35
,r_,t 2,7 o:,r o:r, 8,62 .1,27

24,7 3 ,? 47 ,A 1,?3 n , r, i,r,
4l,3 30,0 12,0 0,50 I,03 0,43
39 ,1 32,8 1 0, 5 C,37 0 ,43 0 ,4239,5 3t,0 12,3 0,59 0,54 C,sO
34,9 30,3 17,2 0,43 i,71 0,73
2C,1 9,1 5C,8 2,g, i,g4 1,60Ì3,6 s,8 56,9 3,17 5,08 t,60

46

47

49

5t

ì 3,6 2,0
r5,2 0,t
14,t 0,s
l3,l 1,2
ì1,6 ì,9

Coo CuC ßnO?

0,09t 0,0tì 0,86
0,c90 0,0t0 0,83
0,084 0,0t5 o,s2
0,09 5 0,0 U 0,9-<

c,c4c 0,cì0 0,2t
4,c27 c,ct4 o,29
0,c2a 0,cÌ6 .0,t4

c, c29 c,coz
c,15 9 0,112 2,05
0,25 3 0,0j0 t,.ll
0,'ì 4c c,0ì0 o,:,

0,04't 0,0t2
a,025 0,ocs
c,0t 8 0,028
0,074 0,0 c8
0,r10 0,008 o,:t

c,095 0,coa 0,47

0,0 29 0, c31
4.c22 0,c03
0,026 0,00 2

0,03 2 0,004 0,24
0 ,0e5 0, 0ì 7 0,7 6

0,104 0,0ì2 0.47

Cao -fo 
tâ 1

- oa 7ó

- 9 8,65
- oô !Ê

0,3 t 98,?O
- 9A,51

c ,80 99,30

0,0ì tot.31
a,c2 101 ,92
0 ,0't t 02, c4

- 98,30

0,06 99,tC

0,52 9 9,1s

- 98,56
- 99,ì5

0,05 l0t,o¿

- 100,09
40,ì 3s,9 0,44 0,32 o, o.t 5 0.003

I
I\Jo
I



Ar'rosTRÀ Hzo* Qz

54 t4,o 0,2
5 5 14,9 0,4
56 11,2 0,5
57 t 4,5 o,3

sSLÂ t 4,4 0,8

59 9,7 zt,t
60 t3,ì a,2
6r t 3,2 3,7
52 13,7 1,4
63 t4,t 5,9
64 1?,7

Si0Zsol. Si 0Ato t. xgo

38,6 38,8 35,8
39,9 40,3 35,6
40, c 40 ,5 33 ,9i:'' ':'' ':''
35,7 36,5 3 3,8

37,? s8,3 22,2
15,2 4 5,4 3 0,5
3 t,8 4t,5 3C,2
43 ,2 41 ,6 30,6
37,8 43,7 3.t,t
- 22 ,6 6,?

65

67

68

69

70

71

1-2

73

75

76

77

78

79

ì¿,3 0,7 4A,g
'14 ,Z 0,2 42,2
11,2 0,5 4A,2
1¿,4 0,3 4t,6
12 ,9 3,3 37 ,6
¡2,ì 2,2 36,s

F"203 AlZ03

7,5 0,49
7,3 0,33
8,4 0,15

,0,, ,,ru

6,3 l,3l
9,7 - 0,4 6

12,3 0,51
7 ,9 0,62
7,5 0,37

41 ,5 3 ,53

12,1 8,6

13,',t 0,s

ì 4,',1 0,1

ì3,2 0,7
ts,t a,7
t4.o 0,9

CrZ03 Nl0

c,5 6 0,3 t
0,3ì 0,33
0,30 0,38
o '-'o o: tt

0, 34 0 ,64

c, ì 5 A,l7
0,29 0,3 t
c ,s2 0,32
0,3 5 0,3?
0,88 0,3 3

3,69 t,69

41,6 32,t 8,8
42 ,4 32, .o 8,4
40,7 34, t 9,C
4t,9 32,7 8, O

10,9 2A,6 ì3,1
38,7 25,9 1 8, 7

16 ,5

42,9
42,1

39 ,0
25 ,5

42,2
38, t

39.0

cog Cuo

0,cì7 0,003
0,0t7 0,002
0,0r7 0,00 4

0,0ì8 0,003

a ,o29 0 ,00¿

0,012 0,010
0,cì a 0,004
c,02I 0,003
0,0r6 0, c03
0,c15 0,002
c,478 C,oca

.i" ;,
43,4 31 ,4
42,8 3C,3
39,7 33,0
31,S 20,7

42 ,9 30, l
33,8 29 ,0
3 9,9 30,3

0's!
0,3 t

0,4ì
0,28
t ,60
t ,76

Hn 0Z Cao lota'¡

99,14
oö tr
99,CC

0 ,21 0,01 1A1 ,29

0,76

0,37
I,¿3
0,92

45 ,8 4,12

t 0, t c,4?
,t 0,49

10,9 0,34
24,0 t,69

t 0,5 C, 56

I I ,9 3,92
13.ì c-41

0,2a 0,02¿ o,cc2
c,3 3 0,013 0,002
0,4r 0,029 o,oo2
0,3-o 0,0 t _o 0,003
4 ,37 0 ,025 0 ,004 A ,2A
c, s4 0,0?7 o,oo3 0,25

3,57 r,30

0,3 3 0,?1
c,59 0,34
c,3 5 0 ,42
4, 60 0,7 4

0 ,12 0 ,33
0,23 0,32
l,ì4 O.3A

0.38

0,c74 0,0c3

o,225 0,00 7

0 ,a24 0 ,008
c,0't 8 0,003
0,03 6 0,004

0,019 0,002
0,0 t 6 0, c04
0,03Ê 0,00 5

98,t5
99,78

-o8,lt
98,00

99,70
93,06

4 ,32 0 ,05 t oo, c5

98,83
0 ,21 0,70 t c0, s8

0,ì3 - 93,st
0,t 5 - 99,44

¡

¡\)o
(tt
I



AloslRA H¿o* Qz

80 r4,t 0,8
8t t 4,5 c,8
32 t 4,0 0,6
83 t3,2 1,5
84 9,4 4,5
85

83

s9

9ì

síozsol . 5i02tot. ¡{90

3,6
5,C

8,0

40,0

37'o
12 ,6

0

9 3 14,7

95 q <

97 Á o

9s to,7
99 tì,4

ì0t
102 Â r
103

40,8 32 ,3
39,5 3t,9
44 ,A 30,6
33,5 25 ,2
, r_,, s,0

36,t 1C,0
3t,8 9,0
?7,2 7 ,C
.1 ,, .i.6

F"203 À t 203

't 0,8 0,59
10,2 I,35
9,s o,5t

t9,t r,oc
o:'" o:ou

28,6 3.7e
35,8 4,42
¿0, c 1,7 2

': '' 'j'o

C ¡203 t{io

0,91 0,4 5

0,4C 0,3 5

0,I3. 0,42
I ,5C 0,8 t

':'u ':'o

0,02 0,32
9,03 c,15
0,c7 0,54

:" 

'."

0,i2 o,14

o,oe o:ot

0 ,23 0, 09

0,2C 0,to
0,29 0,ì9

1,45 o,3 e

1A4 t2 a

I c5A t 3,7
ì 058 ì 3,3
lc6 l3-9

4 5,8

ou,,

':'u
.:,n

Coo Cuo

0,0r9 0,002
0,01 I 0,005
0,0 53 o, co5
c ,037 c,ocs
a ,a67 o,oo8

0,022 0,058
0,025 0,c13
0,025 0 ,225
c ,027 c, t 8a

t ? ,8 t 7,9 6,80

13,8 t 4,7 4,34

14,8 18,3 4,25
12,9 l t- ,2 5 ,2s
lg,1 24,7 6,43
0, 60 ?9 ,3 5 ,31

0,99 40,t lc,9

1,3
I,6
2,O
3.ì

34 ,9
34, 1

30,6

}ln02 CaO Totð I

99,9 7

98,22
ì 00,02
99,35

0,36 0.5 7 Q< a7

a,21 15,t2 97,83
0 ,24 1C,9? .o7 ,7 3
0,25 5-74 Q? t7
0,25 z,2A ge,s8

41 ,2 34,4 8,7 0,36
3 6,5 32,3 15,7 0,ìì
36,t 26,9 13,9 4,33
33,7 25.7 15,7 6.04

0,0t5

c,0 08

o,irc
c,0ì7
0,c19

0,035

0,0t1

0.070

o, io,
0,0c5
0,00 9

0,3 5 0,36 0,0.t1 0,003

:,:u o,e3 o.o3e ;:;;; i:ll 3:il ::;.::
:,]: 3,s0 o,ot7 o,o' a,24 2,4s 100,81o,lc 3.¿7 0.017 0,009 0.t8 1.54 ìc0.1¿

0,17 2 ,e9

0,c8 7,2a

c ,17 I3,35
0, t 6 8,12
0,26 3,78
0,'1 4

0,0t9 0,2? 0,.t5

I 00, 25

97,63

t0?,13
ì01,59

1 0 3,5a

96,45

I
N)oql
I
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t07 t0,8 3,6
r08 to,8 5,9
lag t3,o 0,8
Ì 091V 9,5 ì ì,5
lì0 tì,4 20,8

trì
'It2

t14
tì5
tì6

tts

120

Sí0Zsol, SiOZtot- I,tgO

33,9 36,5 28,2
33, 5 39,4 30,7
3 4.8 3S,S 32,3
t5,B zi,3 tz,5
9,3 3o,t 4,0

?! o v,!

'121 t 2,3 o,2 37, s
122 t2,8 ì,2 39,3
123 I t,8 5,¿ 25,3

u.9 23 -? 2i .
125 ,-,3 3,2 4,3
t 26

127 ¿,6 6,3 Z,s
I ?8

129 7,2 34, ì 22,8
I30
lst tt,6 ìo,o 24,3
13? 12,1 1,4 3!1,.¿,

133

Fe'0, Àt "0-

t 8,5 0,36
14,7 0, t 9

16,5 0,t9
43,8 1 , 00
45,9 ì,63

':'' ':u'

:.

ì 5,3 0,47

13 ,2 0,'1 7

t1,l c,65
32,9 0,27
25,A 0,3 9

' :'' ''-'u

':'' ':oo

7,1 ,:r,

32,3 0, ss

':,' 
o,42

C"20g NiO

0,5 4 3,84
0,70 2,to
0,58 I,96
2,80 2 ,e6
3, t 0 2,43

1 ,23 A,73

':'' 
: 

'

31 ,7 37,3
40 ,5 3i ,2
3ì,7 19,9
19,7 i3,o
7,5 ì,4

t:.r I.o

u:.r ,:,0

34,3 17 ,2
38,8 25 ,7

coo Cuo

c ,090 o, oo3
0,a26 0,002
0,c34 0,oo?
0,038 0,0a2
0,06 4 o,oc?

'.:,' ',:"

-l
'':" o':o'o-uu o 

-"
0 ,26 a,27
c,3 3 0,59
0,60 ?,65
0,9'1 2,29
o,_", tjn,

t 
:t' 

o:'n

o:" o:t'

0 ,60 0,80
0,3 2 ì ,60

Hnj? CaO Totat

0,23 ¡,30 roo,5.t
0.18 0,74 99.53
0,20 0,03 100,39
0,57 C,ì8 100,55
0,63 0,c3 ì 00,2 9

o,:. r 0c, e8

0,0t7 0,0'l l
c ,022 0 ,003
0, c50 o, oo3
0,038 0, cc3
0,i04 0,0t0

0,055 c, co5

0,0tc c,00 6

0,0 5c 0,0c4
0,027 0,005

0, 0 ,03 98,23

0,16 0,3s 101 ,72
0,t9 0,t6 l0o,5l
4 ,44 A ,3Z 1 0C,34
c,31 0,03 tot,35
o,:. ..:' ee,7!

o.:o o.:, 1oo,5o

o .:n ,,:, se.60

0,3 3 I,07 93,35
o,-r, t,:, ee,e7 r

r9o
!
¡
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t 34

t35 4,0 .t,3

137 t4,t t,o
l33 t3,O 1,2
139 13,4 4,1
ì¿c 9,3 3,6

'I¿2 ì2,t 7,3
r ìJ

Si0Zsol . S.iO2tot.

t 45

t47
l4S
119
't 50

ts¡
1s2
t53

3,0 tC

36,6 3 7,6
35-l i7 r

¿ç,u
5.5 o l

2,8 t0,6

38, t 3 3,5
3 8,8 38,9

20-3 21 |

29 ,2 64,4
JO, /

'13,3 t3,4

14,2 0,4
t¿tJ 0.1

l l,7 0,8
5,3 35,2

t'.t o:o

H90 FeZ03 ArZg¡ Cr2Ca NiO

1,1 73,t 3,04 5,ì4 o,9o

32,8 12,s
29,8 t6,s
't9,7 37,A
,:t uu-,,

o_ n rl''

,:u o:'

0,13 o,t7 0,28
0,r9 0,34 1,44
0,3 ¿ .¡.28 2 1o

1 ,90 4 36 ?,62

3,56 3,24 0,83

33,9 1 2,5 o, 06 a,26 o,22
19 ,9 27 ,1 o,z1 c, zj o, 58

8,r 51,1 o,6C 0,33 1,2511,2 13,2 I,40 1,7s a,44
32, t ì6,5 c,25 0,44 1,57

Co0

0,09 0

Cuo ¡n02

o, oo8 0,73

c,022 o,oo7 o,t8
0 ,c32 c,0c4 c ,27
0, !.5 5 0,006 0,37
0,152 0,0c6 ,:r,

0,0e0 o,0l o o: ro

0,02t c,ccs o,t6o':ot o'orr o:"
c,09 5 o, o2o 0,63
0,02 r 0,008 c,t6
0,029 0,cc6 a,2?

,:,

Cao Totaf

4 ,02 98,4 t

0,0t 98,,t 9

0, 9 8,98
0,02 98,45
o:0, e3,34

0,02 ',t 02 , 3C

0,12 99,93
0,t4 99,78

c ,03 97 ,96
a,7s 98,61
o: r, tot,ot

0,01 1 oo. 53

,:rt
'jto 0,tT2

I
t\)o
co
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Hzo' Qz

G-veio ì 3,2 '1 ,6
l9-aí t5,5 0,3
T9-ve I 6.5 O,l
55-a1l '14,2 0,6
33-bc 3,5 t5,O
51-5r l2,5 0,4
l0;-ve 9,9 2,ì
Ar-¡3 .l0 ,6 t 5,2
GlCl-br l0 ,3 I I ,7
XXvII-l7b¡ 3 3,0 O,z
Âl-ve 2,7 9,5
Al-br 3 5,8 O,z

Si 0Zso1 . 3j0Ztot. MgO

33 .6 35,2 2S,7
36 ,2 36 ,5 29 ,4
35,2 3 5,3 32,3
4t,3 4ì,9 35,9
3,9 18,9 2,0

52,4 s?,8 3a ,?
Á8,t 50,8 18,7
3-o,9 5t,'t 25,3
48,3 60,0 3l ,6
2Z,7 22,9 38 ,8
77,9 87,4 4,8
t 0,9 tt,t 30,7

XI¡iERÂI5 OU MISIURAS

9G0- 4 1? ,A 6,8
B6C-5 9,2 0,1
sGJ-6 ,t 0,6
3 C¡-; i 2,3 0,5
sGa- 3 ,5 0,5
93C-i0 I ¿,4
BGo-ì r 12,2 t,o
g G0- 12 8,A 0,6
BGo-ì3 2,2 64,5

Fe203 Àl 
ZCa

14,0 4,53
8,2 10,20
7,4 ì 0,56
7,2 0,ì5

57,9 4,31
0,9 0,04
2,1 0,00
5,6 0,15
0,1 0,I0
0,4 0,00
0,6 0,20
0,3 0,04

C rZ03 tllC . CoC

0,05 3,28 o,ot2
c,04 0,08 c,0t0
c,03 a,a1 c,clc
0,06 c,27 0,009

l?,70 a,7 4 0,05 2

c,20 0,t5 0,00c
a,02 17,65 0,048
c,3c 4,45 o,Ctt
0,0 0 0,c6 0,coo
0, c4 0,0 3 o,oc3
0, cÌ 5,47 0,024
c,ct 0,02 0,003

37 ,6

39,6

¡¿,0
22,1
20,4

ì0,3 0,8
38,3 3 5,9
31 ,5 32 ,8
4C,2 26 ,1
4,5 I,7

33,7 3 5,7
39,6 3t,5
2?,i 8,3
84,9 1,0

S!RiE BßO

64,9 3,t6 5,?6
i 3,3 0,09 0,3 8
15 ,7 0 ,12 o ,37
17,9 0,43 0,55
7 3,8 1,A7 4,33

9 ,2 0 ,?1 0,27
14,4 o,',t7 0,47
48,8 1,76 7 ,78
9,s 0,94 0,58

Cuo fiñ02

0,008 0,22
0,036 0,03
0,014 C,04
0, cc6 a,07
0 ,026 0,3 5

0,cc3 0,05
0,0'r 3 0,
0,001 0,06
0,000 0,0 t
0, c00 0,cì
0 ,002 0 ,04
0, cco 0,0 4

Cao Totat

3,04 99,0A
1 ,10 Ì0ì,43
c,5 5 102,a9
0 ,08 t 0c,84
0,15 'tc0,63

1,C5 1C2,97
0,59 10c ,24
c,t2 ICt,9C
0,03 102,2X
4 ,00 99,',t 8

ì ,30 1X2 ,51
21 ,84 ì 00, 79

I,r5 a'382
0,28 0,0 26

c.3 t 0,û3!
9,5 3 0,c52
1,37 0,t46
0 ,32 0,01 8

0,48 A ,027
1 ,49 0 ,097
0 ,64 0,049

0 , 006 2,3e
4,002 0,t6
0, c02 0, 1-o

0,0t 3 c,3t
0,009 0,79
0,003 0, ì 3

0,00r 0,t¿
0, c08 0 ,47
0 ,00s 0 ,43

- r0ì,t4
0,04 98,57
0,ot 9e.t3
- 94,37
- 99,82

0,0t 99,04
0, c3 100,24
0 ,02 I 00, 26

!
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APÊNDICE II

TECNICAS ANALITICAS

A organ i zação dos
estã esquematizada na figura E.

'I . Med i da de Dens i dade Aparente

trabal hos de I aboratõrio

A dens i dade aparente foi determi nada em a
mostras recobertas por parafi na, pesadas ao ar e ¿entrã
d'ãgua, em bal ança anal íti ca, com preci são de 0,01 g.

2. Lâmi na Det gada

No caso de amos tras friãvei s, antes da la-
mi naçã0, foram submetidas a cozimento no bãl samo do Cana_
dã, com a fi nat i dade de endurecê-.1 as.

3. Separação Granul om6tri ca

Foi real i zada atrav6s de um j ogo de 3 tpe_
neiras (0,062, O,ZS e 2mm),sob fluxo d'ã9ua.

4. Separação Mi neral ógi ca

Efetuou-se sobre amos tra de granul ação ade
quada , pelo uso de ì ì qui dos pesados e do separador magné_
tíco Fran z . No caso de ser possível, a separação mi nera I õ
gica pôde ser fei ta ã l upa, por catação.

5. Anãl i se Minera'l õgica

As têcni cas uti I i zadas pa ra a anãl i se mine
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ral õgi cas sao as seguintes:

a) Lupa Bi nocuì ar e Microscõpio petrogrãfi co

b) Anãl i se Térmi ca Diferenc.ial:
- veì oci dade de aq uec i men to da amostra: 20glmi n
- vel oci dade do papel: 5mm/mi n

Literatura consultada:Chantret et aL. 1971 e Macken
zie 1957.

c) D i fração de Raios X:

- radiação - K o, do Cu

- velocidade do gonjômetro_ 4Qlmì n

- velocidade do papel _ Zcn/nin

para o estudo dos filossilicatos, as amos_tras foram submetidas a vãri os ti pos de t ra tamento prêv.i o:

- deferrificação (Segal en .l970)

- g li col agem

- aquec.i mento a b00QC

Literatura c o n s u I t a d a : R o b e r t E Tessi er 1974,
Lucas et aL. i959 e

B rown 196 ]

6. Anãl ise Química

a) Ataque Total

para as rochas desprovi das de pi roxêni o o a
taque pode ser ûssim esquematizado:

_.-" sol ução I
am + Hocl oo\ 

"urioro I + Na.H ---'solução 
II

--\¡residuo II+ HF, HCI oO-+selr¡çfie ¡J1

sol ução I - dosagem de Mg,Fe,Al,Cr,Ni,Co,Cu,Mn e Ca
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sol ução II'- dos a gem de Cr

soìução III - dosagem de Mg, Fe, Cr e Ni

Resul tados: S.i 0, sol úvel = res íduo I-residuo II
Quartzo=residuo II- Mg,Fe,Cr e Ni dosados na
sol ução I I I

Mg= Mg sol I + Mg sot III
Fe= Fe sol I + Fe sol III
AJ= Al sol I

Cr= Cr sol I + Cr sol II + Cr sol III
Ni= Ni sol I + Ni sot III
Co= Co sol I

Cu= Cu sol I

Mn= Mn sol i

Ca= Ca sol I

No caso de amos tra s portadoras de pi roxôni o,
passa-se di retamente ã fl uori zação:

am + HF, HCI 04--r solução I

0 Mg, Fe, Aì, Cr, Ni, Co, Cu, Mn e Ca säo do
sados na sol ução I.

0 Si 6 dos ado numa al íquota ã pa rte :

am + Naz c03 ryg fusão + HCI + H clo4<;:li:::,

da.
. 0 peso do.resìduo I é o peso da sílica conti

b) A taq ue Parcial

Fazem-se ataques parciais com a finalidade
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de determinar a quantidade e a composição de materiais amor
fos ou c ri ptocri s ta I i nos ( Sega l en t96B). 0 esquema geral ã
o segui nte:

,,rsol ução
am + Hcl (4N).i

\resÌduo

I

- sol ução II+ Hcr<r;st;;; ;'r,'a'otT1ão III\ restduo +.,.

Foram dosados o Mg, Si e Fe em g soìuções ob
tidas. segundo o esquema acima. A curva acumulada dos prol
dutos extraídos permi te aval i ar a ci néti ca da extração, e
sua fQrma depende do grau de cristarinidade do materiat. As
s im, curvas de extração reti I ì neas refl etem boa cristal ini_
dade, isto é, o er emento extraì do p rovõm do retícu r o crista
lino dos mi nerai s. Quando hã produtos amorfos ou cri ptocr.il
tal i nos ' a curva de ex tração é iniciarmente côncava em reta
ção a abscissa. E possível avaliar a quantidade do elementã
em est.ado amorfo ou cri ptocri stal i no extrapol ando o segmen_
to reti linio da curva até a i ntersecção com o ei xo das orde
nadas.

c) Dosagem

A perda ao fogo foi dosada em uma
seca a l05QC e, pos te ri ormen te quéimada a 9009C.

al íquota

. 0 Mg, Fe, Al, Cr, Ni, Co, Cu, Mn e Ca foram
dosados em sol uçã0, no es pec t rofotôme tro de absorção a tômi _

ca marca Varian Techtron (modeto lZS0). 0s parâmetros utili
zados pa ra cada e I emen to con s tam da tabel a que se segue.

0s padrões uti I i zados foram 2 sol uções_ mãe
compos i çôes semel hantes a soì uções de rocha pouco a I tera
e de I ateri ta. A pa rtì r dessas sol uções-mãe obti veram_se
padrões nas di ì ui ções adequadas.

de

da

os



PARAMETROS UTILIZADOS NAS

Mg

Fe

Aì

Cr

Ni

Co

Cu

Mn

Ca

Chama

oxi dante

ox i dante

redutora

redutora

oxi dante

oxi dante

oxidante

oxidante

(emissão)

MEDIDAS REALIZADAS NO ESPECTROFOT0METRO DE ABSORÇÃO ATOMICA

Comprimento de onda (nm )

taÊ t

)LA A

309,3

357,9

¿J¿,U

?40,7

324,7

910 E

422,7

Faixa de Concentração (ppm)

0,1

¿,5

40

2

1

3

2

I

l

ñ¿,

ì0

?00

I
12

12

8

4

4

I
t\)

clr
t
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Foto I -

Foto 2 -

Foto 3 -

Visão gera I do maciço ul trabäs ico.

Serra do Ti ra-Pressa, ì ntensamente siìicificada.

0livina ocupa ndo o centro reticulado de serpen-
ti na. Vei o de carbonato. Ni c6i s cruzados. Aumen

to aproximado: ll0 vezes.





Foto 4 * Cristais de cromita circundados por vermiculita-
cl ori ta. Ni cõi s cruzados. Aurnento aproximado: 90
vezes.

Foto 5 -

Foto 6 -

Magneti ta entre as
paralelos. Aumento

Veio de quartzo, ma

livre de Fe. Nicõis
I l0 vezes .

bandas de serpenti na. Nicõis
aproximado: 90 vezes.

is bem cri stal i zado quando

cruzados . Aumento aproximado:





Foto 8 -

Fotol 7 i- Fa nta sma de ol i vi na, preench i do
crocristalino, Ni cõi s cruzados.
do: 90 vezes.

Serpenti na p lacõi de (tI), ocupando o centro do r.e
ticul o. Fe depos i tado no contato da serpenti na I
e da serpentina II. Nicõis cruzados. Aumento apro
ximado: 220 vezes.

por quartzo mi-
Aumento aproxì ma-

Foto 9 - Fantasma de olivina, preench.i do por amorfos f erru
ginosos, Nicõis cruzados. Aumento aproximado: l.l 0

vezes.
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