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RESUMO

A porção oriental do Estado de Minas Gerais apresenta
uma série de pequenos corpos metamáfico-ultramáficos serpentiniza
dos, que se encontram mj-neralizados, notadamente em níquel, amian
to (antofilita) e talco. Neste contexto, a área mais importante
em termos de potencialidade localiza-se na região de rpanemar orr-
de dois destes maciços (Santa Cruz e Santa Maria) foram estudados
com detalhe e encontram-se mineralizados em nÍquel, com minério
do tipo silicatado.

A unidade litológica predominante na ãrea mapeada que
abrange praticamente toda a Folha Ïpanema, corresponde a gnaisses
que apresentam intensa variação na sua composição mineralógica e

t1a granulação. Ocorrem ortognaisses d.e composição tonalitica e
granodiorÍtica e paragnaisses com composição alumj.nosa (gnaisses
kinzigÍticos), sendo que ã estes últimos se associam lentes e in-
tercalações de quartzitos. Principalmente relacionados ã esta uni
dade metassedimentar é que se encontram alojados os principais
complexos metamã.fico-ultramã.ficos existentes na ãrea mapeada. Em

discordância com a unidade gnãissica ocorre uma associação d.e ro-
chas plutônicas granitóides com composição variando desde tonali-
to até granito, eü€ foi denominada de suÍte rntrusiva Santa Rita
do Mutum. Estas rochas representam granitos hÍbridos, calco-alca-
linos de baixa a média profundidade. Datações geocronológicas con
ferem a esta unidade idade brasiliana (proterozóico Superior), e

desta forma suas encaixantes foram afetadas também por eventos
tectono-metamórficos mais antigos (Proteroz61-co Inferior - Arquea
no?).

O Maciço de Santa Cruz apresenta composição variando
desde dunito até anortosito, e nestas rochas são encontradas fei-
ções reliquiares igneas, o que indica serem produto de cristaliza
ção fracionada de processo de diferenciação magmática. Os estudos
realizados sugerem que este complexo corresponde a uma pequena in
trusão do tipo estratiforme. Alén d.o minório de nÍquel, eu€ ocor-
re sob forma de garnierita, tem-se ainda concentrações elevadas
de cobalto na porção média do perfil laterÍtico [fácies Saprolito
Alaranjado) rambas associadas à alteração de metadunitos e metape-
ridotitos serpentinizados- Ainda ocorrem nÍveÌs d.e cromita, eue se
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localizam no topo da unidade peridotÍtica, já próximo dos metapi-
roxenitos- Associadas aos metanortositos ocorrem concentrações de
titano-magneti ta .

O maciço de Santa Maria apresenta-se menos diferencia-
do, com composição peridotito-piroxenÍtica, ond.e os metapiroxeni-
tos cicorrem em maior quantid.ade que em santa cruz. Este corpo
apresenta apenas concentrações em nÍquel também d.o tipo silicata-
do. Embora esteja l-ocarizado próximo de santa cruz, o maciço de
Santa Maria parece corresponder a uma intrusão distinta, apresen-
tando caracterÍsticas petrográficas e quÍmicas particulares.

Tanto as encaixantes quanto as rochas que compõem os
complexos mãfico-ultramáficos apresentam-se afetadas pelo mesmo
número de fases e/ou etapas de deformação e metamorfismo. Foi ¿a-
do maior destaque ao metamorfismo, ond.e se distinguiram três eta-
Päsr sendo a primeira de grau médio a forte e as duas outras sub-
sequentes de baixo grau. À, estas últimas etapas de metamorfj-smo
tem-se associada a serpentinização d.os maciços estudados.

A gênese dos depõsitos de nÍquel 6 discutida com d.eta-
the por meio do estudo de perfis de alteracão, onde são apresenta
das e analisadas as evoluções mineralógica e geoquÍmica dos diver
sos fãcies de alteração. Os principais depósitos de nÍquel desen-
volve'ram-se em platôs, sendo que o metal- se encontra acumulado no
fácies Saprolito verde. o processo de concentração do nÍquelr ou
seja a lateritização, gue envolve principalmente a alteração das
olivinas e a consequente lixiviação do metal mostra enriquecimen-
to absoluto de mais de 4003 em Ni. os principais minerais cle min6
rio encontrados foram predominantemente serpentina, além de clori
ta e talco niquelÍferos. Secundariamente ocorrem esmectitas nique
lÍferasr Qüe normalmente se localizam na base do Saprolito Verde.

Vários corpos mj-neralj-zados foram pesquisados, entre-
tanto Santa Cruz e Santa Maria mereceram maior destaque e d.etalha_
mento em função do potencial que apresentavam, Estes dois depósÍ-
tos foram pesquisados principalmente por meio d.e sondagens rotati
vas a pequena profundidade e por poços e trincheiras. Foram calcu
ladas as reservas por vários mätodos convencionais e pelo métoCo
estatÍstico, e as mesmas totalizam mais de 8 milhões de toneladas
a um teor médio de LtzZ em nÍquel- Com. uma pesquisa mais acurad.a
no depósito de Santa Cruz, e com a avaliação das reservas de ou-
tros corpos menores, este valor deve ser ampli-ado para cerca de
13 milhões de toneladas de min6rÍo
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ABSTRACT

The eastern portion of Minas Gerais State presents seve
ral- small serpentinized metamafic-ultramafic bodj-es chiefly minera
lj-zed in nickel, asbestos (anthophyllite) and talc. In this
context, the more important area in terms of potentiality is Io-
cated in the lpanema region where two massifs (Santa Cruz and San-
ta Maria) with nickel mineralization (silicate ore) vrere studied.

The principal lithological unÍt in the mapped area, co[
prising almost the complete Ipanema ÞIap Sheet, are grneisses with
considerable variation in its mineralogical composition and grain
size. Orthogneisses present tonalj.tic and granodioritic composi-
tion and paragneisses have aluminous composition (Kinzigitic Aneis
ses), and show lenses and intercalations of quartzites. Princi-
pally related to this metassedimentary unit are the major metama-
fic-ultramafj-c complexes. Associations of granitoid plutonic rocks
with composition varying from tonalite to granite representing the
Santa Rita do Mutum IntrusÍve Sui-te occui as discordant bodies in
the gneiss unit. These rocks are.hybrid granites, calc-alkalines
of low to medium depth. Geochronological data confirm a Brazilian
age for this lithologj-cal unit, and it is therefore suggested
that its country rocks must have been affected by older tectonic-
metamorphic events, possibly of Lower Proterozoic or Archean age.

The Santa Cruz massj-f presents composition varying from
dunj-te to anorthosite, showinqr original igneous features, indica-
ting that they are products of fractj-onal crystallizatj-on of a mag

matic differentiation process. The studies suggest that this com-
plex corresponds to a small intrusion of stratiform type. Besides
nickel ore, that occurs as garnierite, high concentraÈions of co-
balt are also common in the middle of lateritic profile (Orange
Saprolite facies) , both associated with weathering of serpentini*
zed metadunj-tes and metaperidotj-tes. Chromite layers located on
top of perÍdotitic unit immediatly near met.apyroxenites are also
present. Associated. to metanorthosites occur titaniferous magnetite
concentrations.

The Santa Maria massif presents minor differentiation
with peridoti-te-pyroxenitic composition. The metapyroxenites occur



in greater amount than in Santa Cruz. This bod.y contains nickel
concentrations only similar to the silicate type found in other
bodies. Although located near Santa Cruz, the Santa l{aria massif
seems to correspond to a distinct intrusion with typical petrogra
phic and chemical characteristics.

The same number of phases and or stages of deformation
and metamorphism affect the mafic-ul-tramafic complexes and the
country rocks. With the study of metamorphism it was possible to
distinguish three stages: the first was medium to high grade and
the subsequents of low grade. The last metamorphic stage was asso
ciated with serpenti-nization of the studied massifs.

The genesis of nickel deposits is discussed Ín detail
by studying the weatheríng profiles, and with analysis of the mine
raloqrical and geochemical evolutions of the various alteration fa
cies. The principal nickel deposits were developed on plateaus and
the metal was accumulated in Green Saprolite facies. The process
of nickel concentration, that is the lateritization that involves
principally the weathering of olivines and the consequent metal
leaching shows absolute enrichment of over 4002 in Ni.The
princi-pa1 ore minerals encountered were clorite, talc and. predomi-
nantly nj-ckeliferous serpentine. Secondary nickelÍferous smectites
also occur and are normally located in the bottom of Green Saproli
te.

fñe Santa Cruz and Santa Maria deposi-ts were investi-ga-
ted with greater detailprinciparly by means of rotary drilrs in
low depth and by shafts and trenches. The reserves calculated by
many conventional and statistical methods totalize more than I
million tonnes at an average nickel content of L.22. With a more
accurate research in Santa Cruz deposit and with reserve evalua-
tions of the others small bodi.es, these values should be j-ncrea-
sed to nearly 13 millions tonnes of ore.
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CAPÎTULO I

INTRODUÇÃO

A presente realização resulta de trabalho que se ini-
ciou há quase quinze anos, e que teve j-nicialmente como objetivo
principal a prospecção de dep6sitos de nÍquel, bem como a desco-
berta de novas ocorrências de minério. após esta etapa dos traba
thos, tudo que se realizou foi calcado em interesse inclividual,com
ação e inicj-ativa pessoal e recursos próprios, o que consequente
mente trouxe uma maior demanda de tempo. A recompensa foi muito
valiosa, visto que pequenos corpos metaultramáficos, atã então
desconhecidos, foram encontrados. No corpo de Santa Cruz, o
maior existente na área, foi evidenciada diferenciação magmáti-ca,
como também foram descobertas concentrações de cobalto e cromo.
Em termos geológicos uma região que era tida como monótona, pas-
sou a apresentar na realidade uma série de unidades litológicas
orto e paraderivadas caracterizadas por este trabalho. Desta for
ma uma sêrie de dados inéditos e interessant,es cient.Íficamente
foram obtidos e muitos outros aspectos geolõgicos ainda ficarão
por fazer. De qualquer maneira os resultados vão contribuir para
o melhor entendimento da geologia do leste do Estado de Minas Ge

rais e do oeste do EspÍrit,o Santo.

Se por uni lado houveram dificuldades em se.trabalhar
na região, decorrentes do baixo grau de conhecimento.geológico,
por out,ro lado esse desafio trouxe estímulo e tornou a área
atraente. Assim, procurou-se apresentar o mapa geológico da ãrea
e na medida do possÍvel discutir as principaj-s caracterÍsticas
das unidades geológicas cartografadas. Os depósitos de nÍque1 fo
ram pesquisados, e da mesma forma tentou-se ir alémr ou seja, vá
rios dos dados obtidos foram aproveitados com o intuito de se
caracterLzar petrológj-ca e quimicamente os complexos metamãfico-
ultramáfj-cos estud.ados. Após estas considerações ó apresentado o
CapÍtu1o que versa sobre a evolução geológica da área estudada,
calcada também em estudos petrológicos e em dados geocronológi-
cos. Finalmente, os últimos Capítulos apresentados versam sobre
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gênese e pesquisa dos depósitos de nÍquel- lateritj-co, onde se
chega até o cáIculo das reservas e do conteúdo metãIico para os
dois principais depósitos encontrad.os na área.

r.1. LocALrzAçÃo E ACESSO

A área pesquisada localiza-se na porção centro-leste
do Estado de Minas Gerais. próximo da divj-sa deste com o Estado
do EspÍrito Santo. Abrange os municipios de Ipanema e Conceição
do rpanema, além de parte dos municÍpios de Pocrane, caratj-Dgâr
Mutum, Simonésia, Inhapim, Santana d.o Manhuaçu e Chalé. A área
investigada compreende uma superfÍcj-e retangular com aproximada-
mente 24oo k*2, sendo limitada pelas coordenadas 19030' e 2oo0o'
de Latitude sul e 41030'e 41055'de Longitude oeste, tendo a ci
dade de Ipanema como seu centro geográfico (Figura 1). A.brange
cerca de 85å da Folha IPANEIIA, editada pelo IBGE em 1979 (Fo1ha
sE-24-Y-C-rV).

O principal acesso å årea ö feito pela rodovia BR-
116 (Rio-Bahia), quando se vem do sul do paÍs para o nordeste,
até o entroncamento com a BR-262 (Reareza-Mc). Dai se toma a BR-
262 (Belo Horizonte-Vitõria) até a cidade de ManhuaÇu, e a par-
tir daÍ por estrada parcialmente pavimentad.a, a MG-111 (Manhuaçu

-Aimorés), a qual atravessa a cidad.e de Ipanema. Quando se parte
de Belo Horizonte o acesso pode ser fej-to pela BR-262 ató Manhua

Çu, e a partir dai o percurso é idêntico ao último trecho citado
anteriormente. outro acesso a partir de Belo Horizonte até a

ärea estudada pode ser feito pela BR-040 (Be1o Horizonte Rio
de Janeiro) at6 o trevo para Ouro-Preto, onde se toma a rod.ovia
BR-356 até Rio Casca. Nesta cidade se atl-nge a BR-262, onde se
segue até Manhuaçu, e a partir dai o percurso é idêntico ao últ.i
mo segmento visto anteriormente.

Várias estrad.às secundárias seccionam a área pesquisa
da, entretanto cerca de 202 da superfÍcie, notadamente nas regi-
ões serranas, o acesso é dificultado, e muitas vezes sõ pode ser
feito em animais ou a p6.
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r. .2. cLrMÀ,, VEGETAÇÃO E HTDROGRAFTA

O clima predominante na região estudada,segllndo o siste
naxðp¡:en é do tipo Aw, que é similar para toda a região atingida
pela bacia do médio Rio Doce. O clima Aw corresponde ãque1e em

que no perÍodo de um anor no mÍnimo durante um mês, ocorre pre-
cipitação menor que 6Omm, refletindo assim uma distribuição sazo
na1 (Tricart & Cai lleux, L972) . O elemento importante na varia-
ção do clima é o regime pluviométrico. Desta forma, o clima cta

região apltesenta estação seca bem acentuada que coÍncide com o
inverno, e pode ser classj-ficado como tropical quente e semi-úmi
do (IBGE , l'g77) . os meses de novembro (2ê quinzena), dezembro e
janeiro são caracterizados por intensa precipitação pluviom6tri-
ca. Entretanto tem-se um prolongado perÍodo de seca durante três
a cinco meses, notadamente nos meses de maio, junho, julho, agos
to e setembro. A precipitação m6dia anual varia entre 1000 e
1250mm, sendo que a te-rnperatura médi-a anual situa-se entre 18 e
240c

O Èipo de vegetaçäo com distribuição mais ampla na rg
gião ë denominado de "mata mesöfiIa" ou floresta estacional sub-
caducifolia tropical pluvial (Lima, 1966). Na realidade se cons-
titui de uma vegetação intermediária entre as formações flores-
tais perenes de encosta e as formações não florest.ais do interi-
or.

O clima semi-úmido com estação seca bem marcada condi
ciona a periodicidade de sua vida vegetativa, que se caracteriza
pela perda das folhas durant,e a estação seca.

A bacia hidrográfica do Rio Doce está representada na
área por um grande afluente de sua margem direita, o Rio Manhua-

çu" Este rio nasce nas proximidades da cidade de mesmo nome, fo-
cal-izada a sudeste da área estudada, penetrando na Folha lpanema
na al-tura de Santa Filomena. Corta a área de sul para norter en-
de a partir dai toma o sentido oeste-leste, no limi-te setentrio-
nal da Folha. O outro rio importante da região é o José Pedro.
que nasce na Serra do Caparaó, a sul da área pesquÍsada, nas pro
ximidades de Manhumi-rim, se constituindo no principal afluente
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do Manhuaçu. O Rio José Pedro corta a ärea de su1 para nordeste
onde atinge a Folha lpanema em Prof. Sperber (MunicÍpío de Cha-
Ié), banhando vãrias cidades e povoad.os, onde se destaca lpane-
ffiëI¡ na porção central da Folha, e que se acha instalada nas alu-
viões deste rio. Um pequeno tributário deste rio, que drena boa
parte da porção sudeste e leste da Folha pesquisada é o Cõrrego
do Cobrador.

Ambas as bacias dos rios Manhuaçu e José Pedro drenam
terrenos pré-cambrianos e desta forma é comum a ocorrência de

corredeiras e cachoeiras, que acabam por j-mpedir a navegação flu
vial. O padrão de drenagem destes rios é subd.endrÍtj"co e se en-
contra intensamente controlado pelas estruturas das unidades li-
to1ógicas precambrianas. Desta forma são observados trechos reti
lÍneos profundamente entalhados, que produzem em muj-tos casos o
encachoeiramento do leito dos rios, fato observado notadamente
no Rio Manhuaçu. Devido ã atuação de tectônica rúptil, a drena-
gem adquire muitas vezes o padrão subparalelo, o qual também é
evidenciado por saltos e corredeiras, que na realidade Índicam o

desnivelamento brusco do curso fluvial.

T.3. GEOMORFOLOGTA E SOLOS

Na concepção do IGA (1977), a área pesquisada se inse
re na unidade "planaltos dissecados do leste de Minas Gerais ",
que corresponde a uma superficie irregular de morros e cristas
com saliêncj-as de pontões rochosos, eu€ dá contj-nuidade à Serra
da Mantiqueira. É um relevo fortemente influenciado pela erosão
dj-ferencial das rochas precambrianas. Da mesma forma o trabalho
elaborado pelo IBGE (I977) posiciona a região na unidade "planal
tos cristalj-nos rebaixados ", onde o modelado ã essencialmente
marcado pela dj-ssecação fluvial, comandado por efeitos estrutu-
rais sobre a rede de drenagem.

O relevo ê marcado muitas vezes por encostas Íngremes,
como no caso do vale do Rio Manhuaçu, onde também se destacam
pontões margeando o rj-o, o que torna o vale estreito, profundo e

encachoeirado. No caso do Rio José Pedro, por exemplo na região
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de Conceição do Ipanema, o relevo apresenta maior variabilidade,
exibindo feições convexas e aguçad.as. rsso é ref lexo da próprj-a
variação litológica alj- existente, ond.e se têm maciços residuais
e pontões que se rel-acionam à suÍte rntrusiva Santa Rita do Mu-
tum.

o modelado do relevo na ãrea originou-se pela atuação
do processo morfogenético predominantemente químico e d.esta for-
ma se restringe a colinas de vertentes convexas e convexo-conca-
vas exibindo meias laranjas, escarpas e pães de açúcar. Encontra
-se intensamente dissecado, com altitudes médias em torno de 600
metros, entretanto se destacam na paisagem grandes elevações ma-
ciças com cotas superiores a 900 metros. Neste caso se ressal-tam

.principarmente os núcleos' plutônicos, porção reste da área ma*
peada, onde normalmente as cotas ati-ngem mais de 1000 metros nas
elevações serranas.

Nas cotas mais elevadas (800-900 metros) ainda se en-
contram restos de uma superfÍcie de aplanamento que atuou d.esde
o final do Cretáceo até o inÍcio do Mioceno, sendo denominada de
Superfície Sul-Americana (King, l-956) . Após este perÍodo¡ no fi-
nal do Oligoceno e inÍcio do Mioceno, esta superfÍcie de aplana-
mento foi exposta ã erosãor €rTr decorrência do soerguimento das
serras do Mar e da Mantiqueira (Almeida, 1967) . No plioceno já
existia uma diferença de altitude entre os compartimentos planál
ticosr QLl€ eram cortados transversalmente pelo vale do Rio Doce,
o qual acompanhava estruturas concordantes com o levantamento
ocorrido no periodo anterior.. Isto trouxe como consequência uma
sucessão de eventos morfogenéticos, guê culminaram com a elabora
ção de uma nova superfÍcie de aplanamento (Tricart & Silva,1968),
que se correlaciona com a SuperfÍcie Velhas (King, 1956) .

Desta formaf com a formação da Superfície Velhas ocor
reu o desmantelamento da SuperfÍcie Sul-Americana/ com erosão
dos planaltos e homogenização das irregularidad.es topográficas.
Grande parte do produto deste processo de erosão foi transporta-
do para a faixa costej-ra, onde passou a iniciar o ciclo deposi
cional do Grupo Barreiras, já no Estado do EspÍrito santo. A su-
perfÍcie Velhas é encontrad.a normalmente em altitudes mais bai-
xas (400 500 metros) ao longo de tod.a a área pesquisada.
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No Pieistoceno j'a existia uma superfÍcie uniforme,
apì-a.nada. Entretanto perÍodos de instabilidade se sucederam após
o Ciclo Velhas, güe correspondem a locaj-s onde o próprio Barrei-
ras apresenta falhas com rejeitos decimétricos a métricos. Da

mesma forma a rede hidrográfica se acha condicionada por falhas
(principalmente de rejeito verticat) revidenciando um tectonismo
pós-Barreiras. Em algumas porções da ãrea pesquisada isto pode
ser observado em fotografias aéreas r êrTr locais onde algumas dre-
nagens apresentam falhas, normalmente transversais ao trend re-
gional das estruturas precambrianas, e que resultam na formação
de corredeiras e cachoeiras. O Rio Doce no final do Pleistoceno
apresentava toda sua bacia encaixada, e já possuia drenagem de
grande porte desaguando no Oceano Atlântico (Meis I L977) .

No Holoceno predomi.nam as condições climáticas com ,

elevado grau de umidade, eü€ proporcionam o desenvolvimento e a

manutenção d.e espesso manto de intemperismo. A f ormação de ter-
raços fluviais é t.ambém caracterÍstico do Holoceno, fato que
atua na variação da capacidade de transporte da drenagem e no
acúmuIo de sedimentos al-uvionares. O atual vale do Rio Doce se
ori-ginou apõs a retomada de erosão neste perÍodo, onde ocorreu o

reafeiçoamento de rampas pleistocênicas (Meis I Lg77) . Assim, o
Ciclo Paraguaçu (King, L956)trabalha nos val_es encaixados pelos
afluentes do Rio Doce.

Em sÍntese, no Quaternário ocorreu basicamente reafei
çoamento das formas, onde o relevo foi se modj-ficando devido a

atuação de processos de alteração, os quais foram agilizados pe-
1o grande número de falhas e fraturas existentes.

Notadamente no Quaternã.rio, o intemperismo atingiu n!
veis profundos, sendo que os prlncipais processos atuantes neste
perÍodo se resumem na alteração das rochas e intensa pedogênese.
O tipo de sol-o predominante na årea estudada é o latossolo verme
tho-amarelo com textura argilosa. Nos locais onde ocorre pequena
declivj-dade tem-se a presença de latossolo vermelho escuro com

textura média, notadamente nos divisores de água. Neste últino
caso devem corresponder aos solos originados durante a atuação
do Ciclo Sul-Americano, defj-nido por King (1956). Por outro la-
do, o solo podzóIico vermelho-amarelo se concentra ao longo d.as
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principais linhas de dissecação do rerevor ou seja no ental-he
dos vales.

Solos laterÍticos vermelho escuros, por vezes concre-
cionários, são encontrados em locais onde ocorrem rochas básicas
e ultrabási-cas, e têm sua ori-gem relacionada ao ciclo de aplana-
mento Sul-Americano, bem como ao desmantelamento efetuado pelo
Ciclo Velhas (Angeli et alii , L9 84 ) .

Finalmente, litossolos ocorrem nas áreas de relevo
montanhoso, nas cotas de 800 a 1300 metros, sendo sua maior ãrea
de concentração localizada na porção leste da área pesquisada,
no dom-inj-o da A,ssociação de Rochas Granitóides (SuÍte Intrusiva
Santa Rita do Mutum).

r.4. BREVE H]STÕRTCO

O inícj-o deste trabalho teve sua ori-gem quando o au-
tor prestava serviços ã ¡nineração Falcão Ltda., companhia subsi-
diãria da Falconbridge Nickel Mines Lt.d. (Canadá) , como ge6logo
residente. Durante o 29 semestre do ano de L974 e o 19 semestre
do ano de 1975, foi reah-zada uma s6rie de trabalhos correspon:
dentes às fases de Levantamento Regional e Prospecção Mineral. A

primeira etapa dos trabalhos constou de revisão bibliográfica,
interpretação fotogeológica e reconhecimento d.e campo associado
a um levantamento aeromagnetométrico. A partir de então se desen
volveu a segunda etapa, quando foi realizado mapeamento geológi-
co em escala de 1:100.000, o qual essencialmente visou a reconhe
cer e individualizar os corpos ultramã.ficos existentes na área.
Junto com o mapeamento geológico foi desenvolvido um programa de
prospecção geoquÍmica d.e semi-detalhe, de sed.imentos de corrente
(10 a 13 amostras por km2). Com o resultad.o deste trabalho, fo-
ram detectados três corpos que não haviam sido localizados pelo
mapeamento geológico. A partir dos resultados obtidos foi reali-
zado o "fo11ow up" e programada uma campanha de prospecção geo-
química de solo nos alvos selecj-onados.

No 2ç semestre de L975 foram realizados os trabalhos
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de pesquisa direta, eue constou essencialmente da abertura de vá
rios poços de pesquisa, bem como limpeza e amostragem dos poços
e galerias já existentes. Com os resultados obtidos até entãorou
seja até o inÍcio d.e L976, a área estuclada (Projeto lpanema) ,gu€
correspondia a cerca de 80% da Folha Ipanema (IBGE I L979 Esca-
la 1:100.000), não apresentou interesse para a Falconbridge. o
principal aspecto levantado na 6poca fora o da pequena tonelagem
das reservas, visto que a companhl-a pretendia produzir liga Fe-
Ni e Ni eletrolÍtíco em escala de produção que exigia reservas
da ordem de 40 milhões de toneladas.

Mesmo com o abandono da área e a saída da Falcon-
bridge do Brasil, o autor se interessou pela área e contj-nuou o
trabalhor eue a partir dai passou a apresentar interesse cientÍ-
fico. Essa retomada dos trabalhos teve seu inÍcio em L977, quan-
do o autor procurou estabelecer as relações entre os corpos ul-
tramáficos conhecidos e suas encaixantes. Para tanto foi realiza
do um estudo pet.rográfj-co das várias Iitologias existentes na
área.

Em t9B0 os eorpos ultramãfieos foram estudados porme-
norizadamente, visando principalmente a caracterização de suas

unidades litológicas e das diferentes fases metamórficas a que

estiveram sujeitos. No perÍodo de 1981 a 1984, quando o autor já
havia ingressado no Curso de Pós-Graduação do IGUSPT os traba-
thos tiveram continuidade, e procurou-se resolver problemas mais
especÍficos, tais como: geôquÍmica da alteração dos ultramafitos;
prospecção e pesquisa dos depósj-tos de nÍque1; caracterização pe

trográfica das rochas metaultramáficas e de" suas encaixantes e

avaliação das reservas e do conteúdo metálico dos depósÍtos estu
dados

Nesta etapa dos trabalhos, uma série de dados foi ob-
tida pelo autorr güêr seja por ação pessoal, quer seja por con-
trj-buição, em especial da ACESITA, que cedeu os dados de pesquisa
do corpo de Santa Maria e da GEOSERVICE, gu€ forneceu os dados
da pesquisa efetuada no corpo de Santa Cruz. Além disso foram
feitas vãrias incursões ao campo, graças ã eolsa deoPesquisador
concedida pelo CNPq, eue possibilitou coleta de amostras e até
mesmo realização de algumas análises quÍmicas. Algumas das amos-
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tras analj-sadas foram cedidas pela ACESITA (testemunhos de son-
dagem) r âs quais também foram submetidas a estudo petrográfico e

difratomêtrÍco. Simultaneamente foi sendo executado um novo mapa

geológico, no qual se procurou representar maior número de obser
vagões de campo.

Em 1985 foi realj-zada a última etapa de campo junto
ao Professor Orientador desta Tese, e a partir dai iniciou-se a

redação da mesma. Todos os dados obtidos pelo autor nos anos de

Lg74 e 1975 foram revísados e sofreram reinterpretação, princi-
palmente em função do volume de dados obtidos a partir de 1986

a té hoje.

T.5. OBJETIVOS

Em consequência do parco conhecimento da geologia e

dos recursos minerais da área estudada, esta pesquisa teve os Se

guintes objetivos;

a. caracterização mj-neralógica e quJ-mismo dos corpos
metanáfico-ultramáficos e suas relações com o arca
bouço tectônico da região.

b. gênese dos depõsitos de níquel laterÍtico (evolu-

ção mineralõgica e geoquímica do perfil de altera-
ção) .

c. cálculo das reservas e do teor médio dos jazimentos

niquelÍferos.

d. estudo das'principais unidades litológicas presen-
Les.

e. considerações sobre a evolução geolõgica da área.

I.6. METODOLOGIA

A metodologia empregada neste trabalho constou inici-
almente d.e pesquisa bibl-iográfica e interpretação fotogeológica
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associada a

grafias
um reconhecimento de campo. Foram utilizadas foto-
aéreas do levantamento executado em

1965 pela USAF/FAB (Escala de l:60.000), e fornecidas pelo Servi
ço G"rtográ.fico do Ministério do Exérci-to. Após esta etapa foi
realizada uma reinterpretação do mapa fotolitológico pretriminar.
e foi programada a fase seguinte, qual seja, mapeamento geolõgi-
co em escala de 1:100.000, e prospecção dos depõsitos de niquel.
Nesta etapa foram descritos 469 afloramentos, sendo que o mapa

base empregado para os trabalhos de campo, bem como o lançamento
dos dados obtidos foi aquele resultante da reconstituição aerofo
tográfica. Assim afloramentos descritos e que aparecem com as si
glas NIp e NAn antecedendo os números, correspondem a pontos de

amostragem plotados neste mapa base.

No que concerne ã prospecção, foi realizado inicial-
mente um levantamento aerogeofÍsico (magnetometrj-a), sendo que

apenas duas anomalias foram detectadas, as quai-s correspondem
aos dois corpos ultramáficos bem conhecj-dos na área e são .aque-

les que apresentam as maiores dimensões. Com retação à prospec-
ção geoquímica foi executada nesta fase uma campanha de semi-de-
talhe de sedimentos de corrente (em média uma amostra por 500 me

Éros lineares d.e drenagem) . As anomalias geoquÍmj-cas foram deta-
lhadas com mapearqento geológico e prospecção geofÍsica terrestre
(magnetometria). A partir dai, com a integração dos dados geoqu!
micos, geofísicos e geológicos foram selecionados os alvos para
a prospecção geoquÍmica de detalhe (em solos). Para tanto foi
realizada uma campanha de prospecção geoquÍmica orientativa no

corpo de Santa Cruz, guê é o melhor conhecido na área" Com este
trabalho determinou-se que a profundidade de amostragem deveria
ser de 75cm (horizonte iluvial dos solos) e o espaçamento de 50

metros. A fração granulométrica do material a ser analisado deve

ria ser menor que 80 mesh, sendo que os valores cle background
para nÍquel foram fixados em 50 ppm e de limiar geoquÍmico em 120

ppm. Foram feitas doçagens para Ni, Cu, Co e Cr"

Todos os dados relativos ã prospecção geofÍsica e geo

quÍmica foram levados para a sede da Falconbridge Nicke1 Mines
Ltd. em Toronto (Cahadá) e não foi possivel reobtê-los. Alguns
dad.os de pequenas porções da área pesqui-sada estão em posse do

autor, entretanto não permitem um estudo completo da Folha mapeå
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da, e desta forma nao sao apresentados.

A partir de entãor os alvos positivos foram submeti-
dos a campanha de pesquisa direta através de poços de pesquisa,
trincheiras e galerias. A malha empregada nestes trabalhos foi
regular, quadrada, com 50 metros de espaçamento. Os poços de pes
quisa apresentaram secção circular com cerca de I metro de diâ-
metro e profundidade média de L2 metros. As trincheiras por sua

vez apresentaram largura de I metro, comprimento em torno de 40

metros e profundidade média de 2,50 metros. As galerias abertas
apresentaram secção de 1100 metro de largura, .1r80 metros de al-
tura e comprimento médio de 60 metros. Finalmehte foram realiza-
das trincheiras visando essencialmente a delimitar os limites da

faixa mineralizada. A densidade de amostragem para estas análi-
ses foi metro a metro, realizada por meio de canais com dimen-
sões d.e 7,5 x 2rScm. Isso permitiu que as reservas contidas nos

corpos estudados fossem estimadas.

Com o inÍcio do trabalho de Tese de Doutoramento fo-
ram real-izadas várias viagens de campo, visando a se reconhecer
as unidades litológicas que compõem os maciços máfico*ultramáfi*
cos, bem como suas encaixantes. Desta maneira foram confecciona-
das 178 secções delgadas para estudo petrográfico. As amostras,
princÍpalmente dos corpos ultramáficos, com elevada quantidade
d.e opacos foram encamj-nhadas para a confecção de secções polidas
e igualmente estudadas. Aj-nda objeti-vando principalmente a deter
minação da evolução mineralógica dos perfis de alteração, bem co

mo a mineralogia dos serpentinitos, foram realizados estudos por
difração de raios-X, num total de 165 difratogramas. Para o cor-
po de Santa Maria, além do estudo de afloramentos e de algumas

trj-ncheiras em condições de amostragem, foram estudadas amostras
de testemunhos de sondagemr âs quais foram cedidas pela ACESITA.

Foram col-etadas e descritas nesta riltima etapa de tra
batho de campo f85 amostras (TPN 0I a IPN 185), o que perfaz um

total de 655 afloramentos estudados, com módia de 4 afloramentos
)por km'. Nesta etapa de campo foi utilizada a folha cartográfica

Ipanema, preparada e impressa pelo IBGE (L979) na escala
1:100.000 (Folha SE-24-Y-C-IV). As amostras de min6rio mais rico,
e também aquelas de horizontes superficiais mais alterados r fo-
ram impregnadas antes de passarem pelo processo de laminação" Es
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ta impregnação foi feita por meio de uma mistura composta de

7OZ de resina (Peroxol G,zIO) e 30% de monômero de estireno, sob
vácuo. Após a retirada de todo o ar contido nos recipientes onde
estão colocadas as amostras, sucedeu-se um perÍodo de secagemrva
riável de 48 a 72 horas. A partir daj- as amostras foram encami-
nhadas para o Laboratório de Laminação.

Nas análises mineralógicas por difração de raios-X
foi utilizado o equipamento Rigaku Denki (Ano de fabrÍcação
L976), o qual pertence ao Depto. de Geologia Geral do IGUSP. Foi
empregado tubo de cobalto e varredura de 3ç a 609. Foram estuda-
dos mais de 80 dJ-fratogramas, sendo que as amostras que apresen-
taram pico de 14 Â foram ainda tratadas por aquecimento (550oC)

e glicolagem, vj-sando a identificação dos minerais corresponden-
tes a este pico. Desta formar sê pode com o aguecimento eliminar
as esmectitas, e provar que as mesmas estavam presentes nas amos

tras pelo decréscimo do pico de L4 4,. Quando este pico se mantém,

bem como o pico de 7 L, tem-se registrada a presença de clorit.a.
Com a glicolagem tem-se evidenciada a presença de esmectita, on-
de ocorre intensificação de seu pico de 16 Å,, e sua individuati-
zação da clorita, a qual apresenta pico a 14 Â.

Foi ainda calculada a umidade das amostras por meio
do peso de um recipiente de vidro contendo o material, e posteri
ormente o peso do vidro vazio. A seguir, o vidro e a amostra fo-
ram secados em estufa a temperatura de 100 a ll0oC por um perÍo-
do de 6 horas, e depois pesados novamente. Desta forma foram ob-
tidos os valores relativos ã umid.ade de cad.a amostra, os quais
foram posteriormente utilizados no cáIculo da densj-dade.

O cálculo da densidade aparente foi executado com o
parafinamento de pequenos fragmentos da amostra com umidade natu
ral e posterior determinação de seu'peso em balança analÍtica no

ar e na ägua. Desta forma a estrutura e umidade originais das

amostras são preservadas. A partir dai, utilizando-se o cálculo
da unidade determinado anteriormente, é definida a densidade apa

rente para a amostra seca. Para amostras menos alteradas e de

elevada coesão, calculou-se a densidade de dois fragmentos de ro
cha. Para o caso de amostras com baixa coesão e resi-stência fo-
ram Ígualmente cal-culadas densidades de dois fragmentos, entre-
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tanto com três determinações para cada um deles. O valor emprega

do foi a média destas determinações. Após a laminação e estud.o
petrográfico, para a classificação das rochas, uma série de tâmi'
nas foi selecionada para contagem dos minerais constituintes. Is
to foi mais importante para a classificação dos dj-ferentes tipos
litol6gicos encerrados na SuÍte Intrusiva Santa Rita do Mutum.

AI6m disso, foi empregado para estas rochas granitõides o método
da tipologia do zircão, visando essencialmente caracterizar os

tipos de rochas desta filiação, existentes na área mapeada, con-
forme sistematização elaborada por Pupin (f980). Para o caso de

granitóides brasileiros, essencialmente na etapa de preparação
das amostras e concentração do zircão, esta metodologia proposta
inicialmente sofreu adaptações, conforme mostrado por Wernick &

Galembeck (1985 e 1986).

No caso das ultramãficas, apesar de serpentinizadasra
contagem dos cristais foi igualmente j-mportante para a definição
dos diferentes tipos litológicos que compõem os complexos, nota-
damente o maciço de Santa Cruz.

Para a determinação da composição dos plagioclásios
foram realizados estudos petrográficos atrav6s dos ângulos de ex

tinção máximos dos minerais. Estes ângulos são medidos em cortes
perpendiculares ã secção (0I0) entre as lamelas de geminação se-
gundo a lei da albita para uma série de cristais. Desta forma,
pelo cáIculo do valor médio desses ângulos foram determinados os

teores em anortita nos plagioclásios (método MicheI Levy).

Finalmente foram realizadas análises quÍmicas, objeti
vando o estabelecimento da evolução geoquÍmica do perfil de alte
ração, bem como o quimismo das unidades que compõem os complexos

máfico-ultramáficos. Para tanto foram realizadas cerca de 40 de-
termi-nações. Mais de uma centena de resultados de análises quÍmi
cas foram cedid.os pela ACESITA e pela GEOSERVICE, entretanto são

dados incompletos, que geralmente não apresentavam dosagem de a!
guns óxidos de elementos maiores. Entretanto estes dádos foram
utilizados posteriormente no cálculo das reservas. Foram executa
das novas análises químicas completas para uma série de amostras,
sendo que Sio2' 41203, Fe total, TLO2, CaO, MgO, Mno e CrtO3 fo-
ram determinados por espectrofotometria de absorção atômica. Após
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a abertura das amostras por fluorização e ácidos oxidantes, fo-
ram determinadas as concentrações de NarO e KZO (fotome'tria de

chama); PZO5 (colorimetria) e Cu, Ni, Co, Zn e V por absorção
atômj-ca. Os teores de urânio foram determinados por fluorescên-
cia de raios-X. O conteúdo em FeO foi calculado após dissolução
da amostra com HF em meio anaeróbico, e posterior titulação com

KrCrrOr. Com estas análises quÍmicas tornou-se possÍvel a confec

ção do balanço geoquÍmico e de diagramas triangulares que permi-
tiram com que se estabelecesse o trend de diferenciação dos com-

plexos máfico-ultramáficos .

Para a avaliação de ganhos e perdas absolutos fez-se
o cã.Iculo do balanço geoquÍmico, onde para a passagem Rocha Fres
ca Saprolito Verde foi empregado o procedimento isovolume
(Millot & Bonifas, 1955). Para a passagem Rocha Fresca - Saproli
to Alaranjado foi realizado o balanço através da constância do

ferro (isoferro).

Muito embora não houvesse preocupação inicial de se

trabalhar com g'eocronologia e nem mesmo de se coletar amostras

com tal finalidade, foram realizadas algumas determinações geo*

cronológicas, euê permitiram a apresentação de duas isõcronas
nesta Tese. Assim, após determinação semi-quantitatj-va por fluo-
rescência de raios-X, foram selecionadas amostras que apresenta-
ram razões Rb/Sr adequadas para a datação radiométrica e realiza
das as determinações isotópicas visando o estudo geocronológico.
Todas as datações foram realizadas no Centro de Pesquisas Geocro

nológicas do IGUSP. Para as rochas gnáj-ssicas e p¿ira os granitój-
d.es as datações foram feitas pelo método Rb/Sr e para anfiboli-
tos e diabá.sios pelo método K/Ar.

Para o cãIculo de reservas foram utitizados os métodos

convencionais, quais sejam triângulos, poligonos, secções parale
1as, isolinhas e blocos de lavra, conforme mostrado por Popoff
(1966). A partir dai realizou-se também cálculo estatístico.
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CAPÍTULO II

GtrOLCGIA P.EGTONAL

A geologia da porção leste e nordeste do Estado de Mi
nas Gerais, bem como do oeste do EspÍrito Santo é pouco ccnheci-
da, e os trabalhos ali realizados são de escala regional. As pes
quisas geolõgicas desenvolvidas nessa região em escalas maiores
se resumem aos projetos da Companhia de Pesquisa de Recursos Mi-
nerais (CPRM), tais como o Projeto Jequi-tinhonha e o Projeto Es-
pírito Santof nos quais empregou-se escala de L2250.000. Os re-
sultados destes projet.os sofreram integração com outros dadosrma
pas e publicações di-sponíveis, pela Divisão de Geologia e Minera
logia do DNPM, culminando com a publicação das Folhas do Projeto
Carta Geolögica,do Brasil ao Milionésimo. A porção setentrional
da Faixa de Dobramentos ParaÍba enquadra-se dessa forma princi-
palmente, nas Folhas Rio Doce e Vitõria, sendo que abrange uma

pequena parte da Folha BeIo Horizonte.

Toda esta faixa da porção leste de Minas Gerais e oes
te do EspÍrito Santo, encontra-se contj-da no denominado Escudo

Brasileiro, Plataforma Brasileira ou Plataforma Sul-Americana, e

foi desde o Arqueano at6 o Proterozóico Superior submetida à

atuação de uma série de ciclos tecto-orogenéticos. As dificulda-
des exi-stentes, causadas principalmente por ínsuficíêncj-a de da-
dos, não permitem que se reconstitua adequadamente a história
geológica do Precambriano ¡¿édio e Inferior, conforme apontado
por Almeida et alii (1976). Dessa maneira o que se apresenLa em

função disso e do próprio contexto geológico, é uma evolução geo

lógica complexa, eü€ result,a na produção de distintos modelos in
terpretativos por vãrios pesquisadores, como será visto a seguir.

Basj-camente a Faixa de Dobramentos paraiba, correspon
de a um cinturão metamórfico que apresenta rochas formadas em

êpocas distintas, bem como geradas em nÍvej-s crustais diferentes.

rr. 1. ARCABOUçO TECTÔNICO

O limite entre as Faixas de Dobramento Ribeira e Parai
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ba do Sul está aproximadamente na Zona de Transcorrência d.e São

Paulo, conforme definido por Hasui et alii (1975) . A faixa de

Dobramentos (F.D.)ParaÍba do Sul faz parte do antigo Escudo

Atlântico, e foi com o d.ecorrer dos anos recebendo várias desig-
nações, tais como: Faixa do ParaÍba (Rosier, 1957), Paraibides
(Ebert, 1956 - In: Ebert, 1968 e Ebert, L9B4), Faixa de Dobramen

to ParaÍba (Almeida, L967) , Cinturão orogênico Atlantides (Gros-
si Sad. & Ladeira, 1968), Faixa de Dobramentos ParaÍba do SuI (AI
meida et alii, 1973), Cinturão de Dobramento Ribeira (Cordani et
alii, L973), Cinturão Atlântico (Fyfe & Leonardos Jt, L974), Re-

gião de Dobramentos Sudeste (Almeida et alii, L97 7 e Wernick et
alii, I97B) e Cinturão GranulÍtico Atlântico (Wernick a Almeida,
1979) "

O primeiro trabalhor êffi escala regional, Qü€ abrange

praticamente toda a porção setentrional da Faixa de Dobramentos

Paraíba foi realizado por Rosier (1965). Este autor designou a

sequência litológica ali presente de Série ParaÍba-Desengano, de

idade algonquiana, que se equivalia ã Série Juiz de Fora (defini
da mais para o su1). Toda esta sequência de rochas metamórficas
que compõe a S6rie Paraíba-Desengano foi interpretada como sendo
pertencente a uma zona submetida ä orogênese AssÍntica (Protero-
zôíco Superior), correspondendo a uma faixa geossinclinalr êñ

oposição ao material mais antigo ante-assíntico (Sãrie Serra dos

órgãos), tido como Arqueano. O além-país dessa orogênese serÍa
formado pela Faixa Saquarema-Maca6 (gnaisses granitóides e migma

titos) e os migmatitos de Ponta Negra (RJ).

Almeid.a (L967 ) define a Faixa de Dobramentos ParaÍba
como sendo uma grande entidade estrutural, que sofreu evolução
geossinclÍnal, apresentando polaridades voltadas para seu ante-
paÍs (Plataforma do São Francisco) , send.o que o alóm-paÍs corres
ponderia ao Cráton do Congo" Toda esta faj-xa de dobramento foi
enquadrada pelo autor na orogênese Baikaliana (Proterozóico Supe

rior) .

No interior da F.D. Paraíba se tem registro de uma s6

rie de corpos ultramáficos serpentinizados, euê foram interpreta
dos como fazendo parte de corpos tipo alpino. Dessa forma Grossi
Sad (f968) os interpreta como pertencentes a uma associação de
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natureza ofiolÍtica. A toda essa faixar eue se estende desde o
sul do Estado de Minas Gerais até o norte do Estado da Bahiar €s

te autor denominou de Cinturão SerpentinÍtico Mantiqueira, posi-
cionando-o no Precambriano Superior (Figura 2).

Com base em dados geocronológicos, Cordani et alii
(L973) mostram que a Série Serra dos Õrgãos (definida por Rosier,
1965) apresentava idades brasilianas (assÍnticas) e não arquea-
nas. Por sua vez, para a Série ParaÍba - Desengano obtiveram ida
des mais antigas (transamazônicas). Isõcronas Rb-Sr em granuli-
tos e gnaisses granulÍticos com Rf = 0,709, que forneceram ida-
des de 2070 m.a. (idade do metamorfismo de alto grau) e 600 m.a.
(idade do retrabalhamento crustal granitl-zação brasiliana) são

apresentadas pelos autores, conforme pode ser observado na Figu-
ra 3. Os dados U-Pb também evidenciam os mesmos eventos, e os de

K-Ar já revelam total rejuvenescimento isotópico no brasiliano.
As rochas de natureza gnåissica (paragnaisses) ¿o Grupo ParaÍba
do Sul- revelam idades de 1900 m.a. a 2100 m.a., com rejuvenesci-
mento isotópico no Cj-clo Brasitiano. Os granitóides e gnaisses
granitõides (sinteetônicos) do Grupo Serra dos Õrgãos forneeem
idades de 630 m"a. (método Rb-Sr, com RT = 0r708), que certamen-
te estão relacionados à granitização braslliana. O Maciço de Ai-
mor6s (hiperstênio-granito intrusivo) assim como outros maciços
granÍticos fornecem idades Rb-Sr de 600 m.a. (RI = 0,7082) , indi
cando grande relação com os granitóides da Serra dos Órgãos. Com

os dados aqui apresentados observa-se que o Grupo Serra dos Ór-
gãos é bem mais jovem que o Complexo paraÍba do SuI, não podendo

desta forma compreender o ante-paÍs da orogênese AssÍntica.

A Região de Dobramentos Sudeste (Almeida et alii,
1976), que engloba as Faixas d.e Dobramento ParaÍba (Norte) e Ri-
beira (Sul), foi uma denominação proposta exatamente para substi
tuir o nome que vinha sendo usado até então, Cinturão de Dobra-
mentos Ribeira. Isso se explica pelo fato da evolução diferenci-
aI que se tem entre a porção norte e a porção sul da Região de

Dobramentos Sudeste. A porção norte da F.D. paraÍba do SuI pare-
ce ser a infraestrutura exposta da Região de Dobramento Sudeste.

Com o mapeamento geológico realj-zado em parte da por-
ção leste do Estado de Minas Gerais e oeste do EspÍrito Santo t
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Silva & Ferrari (L976) concluem que esta porção corresponde a
uma faixa geossinclinal que margfeava áreas cratônicas de idade
igual ou superior a 2,0 b.a. Assim definem as unidades titolõgi-
cas ali presentes como metassedimentos e vinculam o magmatismo

básico-ul+-rabásico nos primórdios da formação do geossinclinal,
como de carácter ofiolÍtico.

Almeida et alii (L977) introduzem o conceito de ProvÍn
cia Mantiqueira, o qual representa uma grande região com feições
evolutivas próprias, guais sejam: estratigrafia, tectonismo,
magmatismo e metamorfismo, euê permitem uma delimitação com ou-
tras provÍncias. É limitada a norte e oeste pela ProvÍncia São

Francisco, a sudoeste pela ProvÍncia locantins, a sul e sudoeste
pela ProvÍncia Paraná e a sudeste e leste pela ProvÍncia Costei-
ra e Margem Continental. (Figura 4) . A ProvÍncia Mantiqueira po-
de ser separada em duas faixas distintas, onde uma sofreu evolu-
ção geossinclinal no Proterozóico, sendo denominada de F.D. Ri-
beira, e a ou'{:ra sofreu principalmente retrabalhamento na mesma

era geolõgica, que corresponde a F.D. ParaÍba do SuI. Esta segun-
da faixa eorresponde ao segmento norte (ou setentrional) da Pro-
vÍncia Mantiqueira, e geograficamente abrange os Estados do Rio
de Janei-ro, EspÍrito Santo, leste de Minas Gerais e extremo sul
da Bahia.

Wernick (1979 ) agrupa os terrenos arqueanos em qua-
tro categorias lito-estruturais : complexos básicos-ultrabásicos;
cinturões granulíticos, greenstone belts e complexos gnaissico-
granÍticos. A R.D. Sudeste corresponde a terrenos gnaissico-graní
ticos antigos retrabalhados no Ciclo Brasil-iano e apresenta nú-
cleos arqueanos, que correspondem ao Cinturão GranulÍtico Attânti
cor o qual é mais persistente e contÍnuo no interior do Cráton
do São Francisco.

O Crãton do Paramirim, entidade geotectônica maior que

envolve grande parte da porção meridional do Brasil, foi estáveI
em período pré-fransamazônico. Desta forma foi afeLado apenas pe*

lo evento Jequié, e se encontra limitado por cinturões móveis bra
silianos (Almeida, 1981) . O limite leste e sudeste do Crá'ton do

Paramirim se dá com o então denomi-nado Cinturão MóveI Costeiro
(pj.gura 5). Interessante notar que os limites definj-dos para esta
porção, ditos como bem definid.os, são representados por zonas su-
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turais marginais profundas, pelas quais aportou magmatismo máfi-
co-ultramáfico, como também são apontados os contatos entre Ro-
chas de Associação Charnockítica com o Complexo Gnaissico-lligma-
tÍtico. Almei-da (f 981) ainda comenta que no decorrer do Prot.ero-
zóico ocorreram sucessivos retrabal-hamentos, bem como sedimenta-

ção em áreas de domÍnj-o cratônico.

Vá.rias rochas com idade arqueana são tambóm encontra-
das fora dos limites do denominado Cráton do Paramirim, conforme
discutido e circunstanciado por Corc':ani (1981) . Ut.ilizando-se
principalmente do padrão geocronológico, este autor mostrou que

o mesmo pode ser obtido em rochas arqueanas situadas tanto no in
terior do cráton como também fora de seus d-omínios.

Com a análise dos resultados obtidos por Haralyi &

Hasui (I982) , onde apresentam dad.os de anomalias gravimétricas
atrav6s de mapa Bouguer, pod.e-se observar que a estruturação da

porção leste do Brasil sofreu profundas mudanças do Arqueano pa-
ra o ProterozôLco. Assim t do se tomar os limites dos terrenos
grani-to-gnáissicos com os terrenos de alto grau, observa-se que

esses últi-mos foram intensamente retrabalhados no Proterozõico
em praticamente toda a borda do Cráton do Paramirim. Desta forma
os autores definem que a porção leste do crát.on, eue foi submeti
da a esta remobilização, como Cinturão Mõvel Costeiro, de acordo
com a concepção de Almeida (1981), entretanto avançando seu limi
te oeste para o interior da área estável (Figura 6).

Almeida & Litwinski (1984) afirmam que os conhecimen-
tos até então obtidos sobre a estrutura, litologia e geocronolo-
gia do cinturão móvel no norte da Província Mantiqueira não são

suficientes para se afirmar que ela recebeu pequena espessura se

dimentar brasiliana, de onde se conclui que esta porção corres-
ponde ao embasamento antígo retrabalhado no Ciclo Brasiliano.

IT- . 2. UNTDADES ESTRATTGNÃ¡'TCAS

Assim como no caso da

contra-se na Ii-teratura uma série
nomenclatura geotectônicar €n-
de denom-inações para as unida-
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des geológicas presentes na Faixa de Dobramentos ParaÍba do Sul.
Desta maneira, tem-se: Série Mantiqueira (Barbosa, L943 In: Si
ga Jr et alii, L982), Série ParaÍba-Desengano (Rosier, L965) rGru
po paraÍba (Ebert, 196B) r Formação ParaÍba do sul e Formação

Juiz de Fora (Cordani et atii, L973) , Grupo ParaÍba e Grupo

Juriz de Fora (Costa & Romano, L976) , Associação ParaÍba do Sul
(Sil.¡a & Ferrari, L976) , Grupo Paraíba do Sul (Depto" de Rec.

Min. /L\i, L977) , Associação Barbacena-ParaÍba do Sul (Fontes et
alii, I97B), Rochas de Associação Charnockítica (Fonseca et a1ii,
L979), Complexo Juiz de Fora e Complexo ParaÍba (Barbosa & Gros-
si Sad, 1983) e Compl-exo Juiz de Fora (Hasui & O1j-veira, 1984) .

Rosier (f965) dividiu a geologia da região leste de

Minas Gerais e da porção ocidental do Estado do Rio de Janeiro
em dois grandes conjuntos lito-estratigráficos, denominados de:

Série ParaÍba-Desengano e Série Serra dos Órgãos. A Série ParaÍ-
ba-Desengano, composta por gnaisSes, migrmatitos, leptinitos, már

mores, charnockitos e gnaisses granitóides e quartzo*dioritói-
des, foi interpretada como sendo de id.ade Algonquiana e compará-

vel à Série Juj-z de Fora, definida por Ebert na mesma época no

sul de Minas Gerais. Já a Série Serra dos Órgãos' composta por
granitos, gnaisses granj-tóides e migmatitos, corresponderia ao

substrato da Série ParaÍba-Desengano, sendo posicionada no Arquea

no"

O mapa geológico da Folha Vitóriar gue abrange o sul
do Estado do EspÍrito Santo, o norte do Rio'de Janeiro e o leste
de Minas Gerais é apresentado por Liandrat (L972). Este autor
dividiu as rochas precambrianas em duas categorias: rochas regio
nais e rochas de " fácies petrográficas especiais " . Incluiu nås

rochas regionais: biotita (granada) gnaisses, gnaisses semi-fa-
coidais e granitõides, granitos, g'ranodioritos e gnaisses migma-

tizados. No "fäcj-es petrográficas especiais" foram agrupados:

charnockitos, mármores, quartzitos e gonditos.

Com o mapa geológico do Estado de Minas Gerais elabo-
rado por Costa & P,omano (L976) , a porção leste do Es-

tado, gue compreende a Faixa d.e DobramenLcs Paraíba do Sul ficou
subdividida em três grandes unid.ades: Grupo Paraíba, Grupo Juiz
de Fora, ambos posicionados no Proterozõico Inferior e Rochas
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fgneas Ãcidas (granitóides), sem idade definicla.

No mapeamento geológico executado pelo Projeto EspÍr!
to Santo (Escala L2250.000 ) , Sil-va & Ferrari (L976) in.dividuali-
zam duas unidades litológicas distintas no precambriano. Na pri-
mira predominam migmatitos a bj-otita, quartzo, feldspato aIcalj--
oor granada, anfibóIj-o, cordierita, sil-limanita e an,lalusitarcom
intercalações de quartzj-tos e mármores. Na segunda, localizada
mais para leste e separada através de uma falha de empurrão da
unidade anterior, tem-se o d.enomj-nado Complexo CharnockÍticorcom
predomÍnio de charnockitos e hiperstênio gnaisses. Este contato
se locali za no Estado de Minas Gerais, bem próximo da divisa en-
tre este e o Estado do EspÍrito Santo.

O Projeto Jequitinhonha, eüe abrange grande parte da

porção norte da F.D. Paraiba do Sul, foi executado por Fontes et
alii (1978). Neste trabaho os autores definem para a região a

existência de quatro complexos, que caracterizam a Associação
Barbacena-ParaÍba do Su1, quais sejam: Complexo CharnockÍtico,
Complexo Granitóide, Complexo Gnaissico-Kj-nzigÍtico e Complexo

GnaissÍco-MÍgmatÍtico" Atém dísso uma série de rochas intrusivas,
desde termos ácidos até uttrabásicos é indivÍdual-izada" O Comple

xo Gnaissico-MigmatÍtico é o principal, em termos de distribui-
ção geográfica, e aquele que apresenta maior variabilidade l-ito-

ialõgica. E composto essencialmente por gnaisses bandados, biotita
gnaisses com intercalações de calcossilj-cáticas, anfibolitos e

mármores, mj-ca xistos, cianita xistos, quartzitos, sJ-llimanita
gnaisses e formação ferrÍfera. Outras unidades importantes que o

compõe são: migmatitos heterogêneos, gnaisses com intercalações
de charnockitos e granito-gnaisses.

Angeli (L979) como resultado de um mapeamento geológi
co reali zado em parte da porção leste do Estado de Minas GeraÍs
mais especificamente na Folha Ipanema (1:I00.000) mostra que o
Grupo ParaÍba do Sul é composto basicamente por biotita gnaisses,
hornbl-enda-biotita gnaisses / granada gnaisses e gnaisses quartzo
sos, que apresentam várias interc¿',lações de quartzitos e anfibo*
Iitos. A foliação dessas rochas apresenta direções variando en-
tre N-s e N30on e mergulho entre 20o e 45on e 15o e 60osn. Além

disso ocorrem qrani-tóides, miqmatitos e uma s6rie de pequenos
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corpos máfico-ultramáficos intrusivos .

Barbosa & Grossi Sad (1983) veem a necessidade de se
individual'ì zar as rochas de associação charnockÍtica daquela as-
sociação comlrosta por gnaisses, migmatitos e granitos, guê 6

mais nova que a anterior. Para tanto sugerem o termo Complexo
Juiz de Fora para a primeira Associaçãor gu€ foi submetida ape-
nas ao metamorfismo de fácies granulito. Para a segunda Associa-
Ção, que foi afetada também pelo metamorfismo de fácies anfiboli
to, é sugerido o nome de Complexo ParaÍba.

O Setor setentrional da ProvÍncia Mantiqueira compre-
ende toda a região onde, se tem exposição de rochas precambrianas,
que se desenvolveram entre as bordas do Cráton do São Francisco.
Podem ser agrupadas, através de sua estruturação em dois segmen-
tos: Zona Oriental e Zona Ocidental (Almeida & Litwinski, l9B4).
A Zona Oriental faz parte de uma extensa faixa de evolução poli-
cÍclica que se desenvolveu ao longo da região costeira, compreen
dendo os Complexos Juiz de Fora e Jequitinhonha e rochas granii--
tóides. A Zona Ocid.ental se desenvolveu igualmente em bloco crus
tal mais antigo, porém seu metamorfismo foi menos intenso, sendo
definido pelo Complexo Gnáissico*GranÍtico, Super Grupo Rio das

Velhas e greenstone belts e pelo Super Grupo Minas. À porção ex-
tremo-norte e noroeste da ProvÍncia Mantiqueira comportou-se co-
mo Cinturão Mövel durante o Brasilj-ano, onde se estabeleceu a

Faixa de Dobramento Araçuaí (Almeida, L977) , que inclusive marca
o limite entre as ProvÍncias Mantiqueira e São Francisco. A F.D.
AraçuaÍ compreende os Super Grupos nspinhaço e São Francisco (Gru

po Macaúbas).
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CAPÎTULO I]I

UNIDADES L]TCLÓGTCAS DÄ ÃREA },IAPEADA

Com o mapeamento geológico realizado na Folha Ipanema,
na escala de l:100.000, foram individualizados treze unidades Ii
tológicas (mapa geológico - Anexo 1) . Estas unidades serão discu
tidas em detalhe neste CapÍtulo. A unidade correspondente ãs ro-
chas metaultramáficas serpentj-nizadas serão por ora analisadas de

forma sumari zada, posto que no capÍtulo subsequente terão trata-
mento pormenorizado, tend.o-se em vista que a ..elas se associam
as mineralizações de nÍque}.

rrr .1. AssocrAÇÃo B¡\RBACENA-PARAÍ BA DO SUL

ITT.1.1. Gnaisses

Apesar dos gnal-sses presentes na área investigada
constituírem tanto sequências ortoderivadas quanto metassedimen-
tares, a sua indj-vid.ualizaçá.or nâ maj-oria das vezes não foi p,cs-
sÍvel. Isto se deveu principalmente ao espesso manto d.e Íntempe-
rj-smo que cobre praticamente toda a áréa, sendo necessário desta
forma trabathos de campo mais intensivos e com sistemåtica visan
d.o delimitar estes contatos, que não foi objeto da presente pes-
quisa. Entretanto procurou-se, na medida do possÍveÍ delimitar
as faixas de ocorrência da unidade metassedimentar, denominada
de gnaisses kinzigÍticos, conforme pode ser observado no mapa

geológico (Anexo f ) . Mesmo assim d.eve-se ressaltar que na unida-
de biotita e/ou hornblenda gnaisses, uma pequena parte de metas-
sedj-mentos com baixo teor em AlrO, não pode ser separada. Desta
maneira tentou-se tratar no texto, de modo diferenciad.o algumas
subunidades inclusas nesta unidade maior, por meio de suas asso:
ciações mj-neralógicas .

Os gnaisses compreenCem ã unidaCe que ¡:redcmin¿i rì.4

área da Folha lpanema, abra;:Eendo cerca de 2/3 d.a nesna. Desta
forma serão tratados e discutidos de forna mais detalhacla, e pa-
râ tanto foram subcir¡iclic-los em t.rês subunidades, a saloer: bioti-



ta e/ou horni:lenda gnaisses; gnaìsses kinzigÍticos e gnaisses
migmatÍtj-ccs e n'.i-g:r;atitos .

De moc'Lo g'eral pcde-se :1izer ciue as rcchas o::toderiva-
Cas são amplamente ¡:re.Joininantes em rela,;ão às net-asseclimen.tares.
Àmb¿..s unidades exibem intensa folia-ção cataciástica. A tli,;mai:iza

Ção, embora só l-ocalinente atinja certa expi'essão, afeta tanto as
s=quênci;rs orto tluanto as paraderivadas.

III .1 . 1.1 . Biotita e/ou hornblend-a gnaisse:;

Dentro da unic'ìaäe gnáissica, esta subunidacie foi Civi
dida, ernbora não poCe ser individual-izad.a no mapa geológicc, eni

quatro ti¡ros petroEráficos, interp::etados conro gnaisses tonaiÍti
cos , granodi-orÍi--icos , granÍticos e diorí ti cos .

Gnaisses tonalíticos

Este tipo petrográficc ocorre de fo::ma generalizada e

aurpla, ao longo de toda a unj-dade gnáissica. Seu contato corn as

demais unidades, ta1 como com a SuÍte Intrusiva Santa Riia ao

Mutum (porção leste da área napeada) se dá tectonicamente ou
através de migmatização. Com os qua::tzitos sell contato á bn:sco,
assim como o é corn a sulcunidade gnai sses kinzigÍticos.

Em certas po::ções desta subunidaol.e pode-se observar
que existe muitas vezes urna passagem gradacional entre cs bio'l-i
ta gnaisses e os ho::nJ:lenda gnaisses, gue se c1á. por nei-o de ter-
mos intermediários entre estas duas rochas, tais como hornblenda
bj-otita gnaisses e biotj-ta-hornblenda gnaisses. Tsto foi bem oi:-
servad-o no afloramento TPN-I8I, na ¡:orção lrorte <la ãrea napeada.
(¿inexo I - mapa geclõgico) .

Os gnaisses correspond.entes a este r:ipo petrográfico
apresentam ccloração cinzenta (d-escle tons claros até maìs escu=
ros) e grarnuiação méd.ia a g'rossa. São rcchas leuco a mesocráti-
cas, notadamente inequigrai-iulares e exibem forte laminação.

A estru'bura apresentada por estas rochas ó homogênea,

fol-iad.a, porérrL estrutura íitada e mais resLritamente bancada são

também encontradas. A folJ-ação é dada principalmente pela orj-en-
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tação das biotitas e dos prisrnas de hornblenda, quand.o este mine
ral está. presente. Po:: vezes a estrutura fitacla ocorr3, ond.e se
distinguem pequencs e delgactos leitcs alternados com variações
em sua composição mineral,Sgica apresentando espessura mj-Iinrétri-
ca. São leitos leucccráticos intercaiacl.os a lei'bos nteso e melanc
cráticos, que apresentam continuidade extremamente irregular. Co

mo se tern variação na compcsição mj-neralõgica a textura tambérn
varj-a ern função da mineralogia e da granulação do leito estuda-
ö.o. Desta forma os l-eitos leucocráticos apresentam textura- grano
blásti ca e os leitos meso a m-elanocráticos exilcem textura lepido
blástica, e por vezes nematoblástica.

Na estrutura bandada pode-se inCividuaLLzay bandas
leucocräticas, geralrnente mais espessas e com granulação mais
grossa, de bandas melanocráticas, mais delgadas e com granulação
nais fina. As bandas leucocráticas apresentam espessuras variair-
do entre 2 e 10 mrÌt e mineralogia simples, a base de quartzo,pla-
gioclãsio e nenos f requentercrente microclÍnio, ¡ruito embora tam-
b6r.r ocorra pequena porcentagern d.e biotiLa e/ov hornblenda. A tex
tura apresentad.a por estas bandas é granoblástica. As bandas
rnelanocrãticas, por sua vez apresentan espessure entre 1 e 6mn,

exibem foliação mais pronunciada e tê¡n biotita como constituinte
principal, sendo que hornblenda e quartzo ocorrem subordinadamen
te. Apresentar'¡ textura granole¡ridoblástica. O contato entre es-
tas bandas normalmente é brusco. Em l-ocais onde este bandarnentc
é mais incipiente, a forte orÍentação d-estas rochas é dada prin-
cipalmente pelc arra.njo aas biotitas e em zonas mais cisalhadas
pel-os feldspatos, que adquirem forma de grãos achatados e l-anrina
dos. Em várias porções Ca área mapeada¡ cs biotita Enaisses acl-
quirem o frá¡ito de "desagregação em placas", consequerrte da Íor-
te la:ninação que apresentam.

A textura apresentada pelas rochas pertencentes a es-
te tipo petrotráfico é a granoblástica. Entretantc textura grano
cata-clástica é tambérn observada con grande frequência.

Os minerais primários que constituem estes gnaisses,
em order¡. decrescente de quantidade são plagioclãsio, quartzorbio
-'ita, m-icroclÍnio e hornblenda, além de diopsÍèlo. Cs acessí:rios
maj-s comuns que em nédia perfazen l? da rocha são titanita, âpa-
tÍta, zircáo e opacos. CorLo minerais secrrndários ocorrem epiCoto,
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muscovita e sericita

Os ¡;lagioclã.s-''-os apresentam-se sob forn¿t Ce cristais
euhedrais a subhedrais, corn zcneamento normal e norrnalmente occr
rem exibindo geminação polissintêtica. O plagiociásio nrais comum

é o oligocl-ãsio (an rB_:0), muito embora em alç¡umas a¡iostras
apresente composiçãõ añáesÍnica (AnrU-nU). l'{irmequita é ume fej-
-:ção que ocorre com certa fr:equência nos interfácies entre piagio

clásio e r';ricrocl-Ínio. Em algumas amostras foi observada a presen

ça de antipertita.
I g quartzo aparece sob forma de cristais aned.raisrapre

senta-se geralmente microf raturado e exibe extinção ontful-ante.
ì'ios locais onde se apresentam mais recristal-izadosr os contornos
dos grãos são retos e poligonizados. Às vezes é encontrad.o ccmo

inclusão nos piagioclásios.

Biotita ocorre sob forma de -calhetas orientadas e ex!
be uma coloração que varia de castanho amarelada a castanho aver
melhada. Nas porções rj-cas em hornblenda observou-se que as pa-
'ìhetas de bic;tita se orientam paralelamente aos prismas de anfi-
uólio

MicroclÍnio ocorre normalmente em peguenas porcenta-
gens nesta unidade, e com certa frequência apresentam intercres-
címentos pertÍtJ-cos.

Hornblenda ocorre sob forma de cristais euhedrais a

subhedrais, e apresenta pleocroÍsmo que varia de verde pátiao a

castanho. Deve-se frisar que em certos locais hornblenda ultra.-
passa a 30? da composição da rocha.

DiopsÍdio é um mineral que ocorre em pequenas quanti-
dacles notadarnente nos locais onde se tem maior concentração de

hornblenda, e r'r.ostra-se alterado para o anfibõlio.
' Lccalmente os opacos apresentem-se em maj-ores quanti-

d.ades, atingincl-o em algumas amostras at6 83 .

Muscovita primária de modo geral- é ar-lsente. Os cris-
tais de muscovita mais abundantes occrrem apresc:ntanCo forma es-
queletal e tem sua origem relacionacia ã transfornação dos plagio
clásios e das biotitas "
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Epic-loto é o mineral secunc-iário que ocorre ein -rnaior

porcentag€R, e está associado à saussuritização dos plagiocl-ãsi-
os. Em rnenores quantidades ocorre tam¡á,n serici-ta, a qr:aì- foi
6sj ginada por iCênticc processo de alteração.

As rcchas c.este tipo petrográfico, principalnente nas
porções ma-is ricas em hornblenda, evidenciam um grande equirÍ-
brio entre as fases minerais envolvidas, ond.e os contornos dos
grãosr rrâ sua maior parte se dão segundo linhas retas.

Em função da textura reliquiar encontradan Co zonea-
mento dos pragioclásics e ca composição mineraiõgica, estas ro-
chas pooìern ser interpretadas como ortoderivadas e correspondem a
gnaisses tonalÍLiccs da infraestrutura. Da mesma forma as rochas
m'ai.s ricas en hol.'nblenda e mais pobres em quartzo clevem corres-
ponder a porções quartzo-r1iorÍticas. Entretanto deve ser coloca-
do que nesta unidade litoIógica existem pequenas porções que ape
sar de apresentarem composição rrrineralõgica sirnilar, não possuem
caracterÍsticas de rochas ortoderívadas. Em certos locaj-sr os
biotita gnaissês apresentar¡ leiios com grande quantidade cle

quartzo, QU€ passam graCualmente a apresentar conteúdos crescen-
tes en biotita, tornando a rocha bastante escura. Desta forma es
tes locais, gü€ representam a.proxímadamente 53 desta unidade, de
vem corresponder a,metagrauvacas e metarcóseos.

Gnaisses granodiorÍticos

Este tipo petrográfico Cifere do anterior basicanente
pelo seu maior conteúdo em microclínio. Ccorre em porções restrj-
tas da unidade gnáissica e normalmente se encontra asscciado ao
tipo petrográ,f ico descrito anteriormente. Relações cle contato en
tre este tipo petrográfico e os demais não forarn observadas.

As rochas deste tipo petrográfico são leucocräticas,
apresentam coloração cinza clara e gra.nulação mé,lia a gi:oss,t. Exi
bem estrutura hômogênea, ccm fol-j-ação incipieirte e localnente
apresentam-se bandacias .

As textu-ras oÌ:servaCas neste tipo petr:ográfico fcram
granoblásstica e granocataclãstica. A foliação destas rochas é
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evidenciada pelo hábito mals cu i'rencs alongado exibido pelos
g-rã-os de quartze e d-e feldspatos, dispostos de form.a- iso-orj-enta
da.

Os gnaisses deste tipo petrográfico sã-o constituÍCos,
em orden decrescente de conl:eúdor por plagioclásiorquartzo, mi-
crociinio, biotita e hornblencia. Coino minerais acessórios ocor-
rem apatitarti tanita, zLrcã,o, a.j-J-anita e opacos. O mineral secun
ol.ário comutnente encontrato 6 o epidoto, alér,r de quantidaCes su-
borCinadas de muscovlta, seric'ita e clorita.

O plagioclásic apresenta form-as subhed.rais a ane-
drais e eparece intercresciclo com o quartzo, sendo crr:e ambos nol
iralmente exibem extinção ondulante. Vários crj-stais encontram-se
corn os núcleos parcialrnente sau.ssuritizaoos.

O quartzo ocorre sob forma de crisiaj-s anedrais que

muitas vezes apresentam- contatos poligonizados. Ur,r dos efeitos
do metamorfisrno foi a proriuTlciada recrista.lização eviclente nos
grãos de quartzo, que ocorrem entre os grãos de plagioclãsio.

Microclínio ocorre sob forma de cristais xenomorfos,
com dimensões reduzidas e muito raramente formando megacrístaÍs "

MicroclÍnio pertÍtÍco é freguentemente encontrado, sendo que ãs
vezes apresenta-se corroendo ou mesmo engolfando grãos de pla-
gioclásio. Normalmente apresenta inclusões de quartzo, biotita
e hornblenda

Biotita apresenta pleocroísmo pardo a castanho averme
thado, e em algumas amostras apresenta-se associada à hornblenda.
Foi observado em algumas lâminas delgadas que ocorrem cristais
de biotita recrj-stal-izados desprovidos de deformação, o que indr
ca que o processo de recristalização ocorreu após o evento defor
maci-onal-.

Hornblenda ocorre sob forma de cristais subhedrais, às
vezes poiquiloblãsticos, e apresenta coloração que varia de cas-
tanho esverdeado ä castanho escuro.

A espécie mineral secundária maj-s comum neste tipo pe
trográfico é o epid.oto. Este mineral- tem sua origem relacionada
ä alteração de plagioclásio e mais raramente de hornblenda. Por
meio de determinações ópticas verificou-se que pertencem ã varie
dade zoi-sita.
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Muscovita e sericita são outros minerais secundários
que resultam principalmente da transformação dos plagioclásios
e mais raramente do microclÍnio.

Clorj-ta ocorre em pequenas porcentagens
encontra associada às hornblendas e menos comumente âê

sempre se

biotitas.

de composiEste tipo petrográfico representa porções

ção granodiorÍtica da infraestrutura.

Gnaisses qraníticos

Apesar deste tipo petrográfico não apresentar grand.e
expressão em termos de distribuição geográfica, ele ocupa local-
mente áreas destacáveis.. Ocorre principalmente na porção norte
da Folha, nas proxímidades de Santo Antônio do ManhuaÇu; na por-
ção lester r!â parte ocidental d.a Serra da Coluna e na porção cen
tral' nas proxJ-midades do Patrimônio dos Anjos e Usina Hidrelé-
trica da Neblina.

Seu contato com os demais tipos petrográficos não po-
de ser precisado" Próximo do Patrj-mônío do Suiço veríficou-se
que apresenta contato brusco com os quartzitos.

As rochas pertencentes a este tipo petrográfico aprs-
sentam coloração branco acinzentada a cinza clara, granulação mé

dia e l-ocalmente exibem megacristais de microclínío. Há locais
onde o conteúdo de megacristais de microclÍnio é mais elevado,
a rocha adquire uma granulação grossa, e apresenta composição es
sencialmente granitica, podendo ser chamada de ortognaisse granÍ
tico porfir6ide ou gnaisse granítico. Estes gnaisses, definidos
na Faixa d.e Dobramentos ParaÍba do Sul como granito gnaisses por
vários autores (Rosier, L965; Barbosa, L934, dentre outros) ocor
rem muito localmente, e via d.e regra encontram-se dificuldades
em separá-los dos corpos graniticos sintectônj-cos. Tal fato se
deve tanto pelo objetivo e escala do trabalho executado, quanto
pela grande semelhança entre estas litologias.

De modo geral estas rochas apresentam estrutura homo-
gênea e exibem fotiação incipiente, que localmente pode ser mais
intensa.
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A textura apresentada pelas rochas desta subunidade
é predominantemente porfirõide, onde são destacad.os os megacris-
tais de microclínio. Em algumas amostras registrou-se a presença
de textura hipidiomórfica granular preservada.

A composição mineralógica destas rochas consiste basi
camente de microclÍnio, plagiocrásio, quartzo e biotita. como
acessórios ocorrem apatiLa,zi-rcã.o, titanita e opacos. Como mine-
ra1 secundário tem-se a presença de muscovita e sericita.

MicroclÍnio ocorre tanto constituj-ndo megacristaj-s co
mo disperso na matriz. No primeiro caso apresentam formas retan-
gulares, quadradas e ovaladas com dj-mensões que atingem até 1r5
cm. Muitos destes cristais encontram-se dispostos caoticamente,
sem orientação definida. Na matriz, apresenta-se sob forma de
cristais subhedrais a anedrais e normalmente exibe geminação em

grade.

O plagioclásio apresenta-se sob forma de cristais suþ
hedrais, geminados segundo a Lei da Albita, e encontram-se par-
cialmente sericitizados e epidotizados.

Quartzo ocorre em grãos anedrais, inequidimensj-onais
. e com extinção ondulante.

Biotita ocorre sob forma de palhetas bem desenvolvi-
das e apresenta coloração castanha.

Muscovita ocorre em pequenas porcentagens, e na maior
parte das amostras estudadas encontra-se associada à alteração
da biotita.

Pode-se verificar que este tipo petrográfico difere
dos demais pelo fato de apresentar composição mineralógica d.is-
tintar principalmente dada pela maj-or quantidade de microclÍnio.
Desta forma deve corresponder a porção do embasamento antigo com

composição mais granítica"

Gnaisses diorÍticos

As rochas deste tipo petrográfico ocorrem em porções
muito local-izadas da área pesquisada. Em certos locais pod.e ser
observada a passagem gradual deste tipo petrogrã.fico para aquele
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definido como gnaisses tonaliticos.

Apresentam estrutura foliada, granulação média e colo
ração variável' com vários tons de cLnza (branco acinzentado a

ci-nza escuro). A textura apresentada por estas rochas ó grano-,
btástica.

A composição mineralógica essencial deste tipo petro-
gráfico é baseada em plagioclásio, biotita e quart.zo. os acessó-
rios mais comuns são titanita, opacos e apatita.

Os plagioclásios ocorrem sob forma de cristais euhe-
drais a subhedrais e normalmente exibem geminação polissintéti-
ca. Foi observado que alguns cristais apresentam bordas de mirme
quita.

Biotita ocorre sob forma de palhetas orientadas e

apresentam em geral uma coloração castanho avermelhada. Alguns
cristais de biotita indicam que tiveram sua origem em detrimento
de hornblenda.

Quartzo ocorre sob forma de cristais anedrais e geral
mente exlbe extinção ondulante.

A maior diferença entre este tipo petrográ.fico e os
demais se baseia em seu maior conteúdo em biotita. Pela mineralo-
gia apresentada, as rochas que compõem este tipo petrográfico devem
corresponder a porções quartzo-diorÍticas da infraestrutura.

III. l .L.2. cnaisses Kinzigiticos

É uma unidade que ocorre dispersa por toda á.rea mapea
da, entretanto apresenta maÍor persi-stência (expressão areal) na
porção norte da Folha Ipanema, notad.amente nas regiões de Santa
Maria, Santa Constância e Rio Preto (mapa geológico - Anexo f).

Seu contato com as demais unidades é normalmente brus
co, exceto com as rochas quartzÍticas. Em vários locais foi re-
gistrada a passagem gradual desta unidade para os grandes corpos
quartzÍticosr eu€ ocorrem dispersos por toda a Folha Ipanema.Es-
te tipo de contato gradacional se dá com o aumento crescente do
quartzo e o decréscimo, príncipalmente na quantidad.e dos feldspa
tos. Os afloramentos IPN 45 (proximidades de Santa Cruz, porção
central da Folha) e IPN 61 (proxími-dades de AJ-egria) evidenciam
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este tipo de contato.

Localmente são encontrados nestes gnaisses aluminosos
pequenos sinais de fusão parcial, onde se tem a forrnação de mobi
lizados quartzo-feldspáticos r poüco expressivos e com baixa dis-
tribuição na área mapeada.

A estrutura apresentada pelas rochas que compõem esta
unidade é geralmente bandada, onde se verifica a alternância en-
tre leitos leucocráticos e leitos mesocráticos. Os leitos leuco-
cráticos apresentam granulação média e mineralogia composta por
quartzo, plagioclásio, granada e biotita. os cristais de granada
normalmente apresentam maiores concentrações nestes leitos. A es
pessura destas bandas varia entre 4 e 20mm. Os leitos mesocráti-
cos apresentam granulação média a fina e mineralogia composta
por ptagioclásio,biotita, sillimanita, granad.a e guartzo em or-
dem decrescente de conteúdo. A espessura destes leitos varia en-
tre r e 6mm. As duas bandas apresentam entre sí passagem grada-
cional, de forma que o bandamento observado deve refletir o anti
go acamamento das rochas.

Em algumas porções desta unidade encontram-se quartzo
e plagioctásio formando um aglomerado cristarino, ao passo que
biotita, granada, sillimanita e cordierita se concentram nas bat
das mais orientadas e com granulação mais fina. Esta função pod.e
ser observada no cõrregc Bananal de cima (a sul de professor
sperber) e na região do Médio santa Maria (porção centro-norte
da Folha).

Em muitos casos a estrutura ba:rcradanão é verificadarem
função da deformação sofrirla peras rochas desta unidade que pas-
sam a adquirl-r uma estrutura homogênea, com foliação variãver,
desde muito intensa até incipiente.

A textura apresentada por estas rochas em geral õ gra
noblástica com forte orientação. Entretanto, localment.e õ encon-
trada com certa frequência textura nematoblástica especialmente
nos níveis ou mesmo locais ond.e a rocha apresenta enriquecendo
em sillimanita. Por outro lado, nas porções e nos níve-is com con
centração em granadas, regi-stra-se a textura porflroblástica.

As rochas presentes nesta unidade apresentam grande
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variação na composição mineralógica, notadamente na porcentagem
dos minerais presentes, e em função disso pode-se reuni--las em
cinco associações mineralógicas freguentemente encontrad.as (em
ordem de importância percentual) :

a. quartzo, plagioclásio, bi-otita e granad.a

, 
, b' 

:1":':::i:":;.1:ar*zo' 
sranada' biorira' si*imani

c. quartzo, biotita, plagioclásio e sillimanita.
d. plagioclásio, microclÍnior ÇLrârtzo, sillimanita e

biotita.
Esta variação deve refletir mudanças na composição

original dos antigos sedimentos.

Como minerais acessórios foram encontrad.os zLrcão¡êpê
tita e opacos.

o mineral secundário que se apresenta em mai-ores quaq
tidades 6 a muscovita, e subordinadamente ocorre serj-cita.

Quartzo apres.enta-se sob forma de agregados porigoni-
zados, exibindo contatos retos. Em algumas amostras apresenta-se
em grãos xenoblásticos, geralmente microfraturados e exibindo
forte extinção ondulante.

Plagioclãsio apresenta gerarmente composição oligoclê
sio, geminação segundo a lei d.a Albita e se encontra intensamen-
te recristalizado.

Biotita apresenta-se em palhetas fortemente orienta-
das e exibe pleocroÍsmo castanho avermelhado.

Granada ocorre geralmente sob forma de porfiroblas-
tos que atingem dimensões de at6 lcm. Estes porfiroblastos nor-
mal-mente se encontram estirados e rotacionados, muito fraturados
e comumente apresentam inclusões de quartzo, plagioclãsio e bioti
ta.

sillj-manita ocorre sob a forma de prismas alongados e
geralmente se encontra associada ã biotita. Localmente apresen-
ta-se em concentrações elevadas formando faixas e/ou lentes de
fibrolita. os cristais d.e sj-llimanita, bem como fibroliLa, apre-
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selltam sua maior dj-mensão paralela ä foliação da rocha. No aflo-
ramento IPN 30/b, situado ria localidade de Santa Cruz, observou-
se ao microscópio que sillinr.anita surge em detrimento da bj-otita.

Cordierita ocorre muito raramente sob a forma de cris
tais xenoblásticos, pequenos e Írregulares, que aparecem ocupan-
do espaços intergranulares.

Microclinio ocorre em pequenas quantidades e geralmen
te apresenta intercrescimento pertÍtico.

A muscovita ocorre invariavelmente associada ao cisa-
thamento sofrido pelas rochas desta unidade, ond.e apresenta-se
cortando as biotitas e normalmente exibindo fragmentação.

sericita aparece em pequena porcentagem e se encontra
associada ã sericitização dos plagioclásios.

Estes gnaisses kinzigÍticos r âo conträrio dos biotita
e/ou hornbl-enda gnaisses apresentam caracterÍsticas d.e unj-dade
metassedimentar, quer peras observações de campo, quer pera sua
composição minerdlógica. Nos trabalhos de campo são observados
contatos transicionais entre as bandas que compõem as rochas deÞ
ta unidade. Esta passagem transicional deve refletir o antigo
acamamento sedimentarr gue composicionalmente representam leitos
pelÍticos intercalados a leitos arenosos e arcoseanos. Sua compo
sição mineralõgica com elevado conteúdo de minerais alumj-nosos
reforçam tal afirmativa, posto que rochas com esta composição só
podem ser resultantes de metamorfismo de sedimentos pelÍticos
aluminosos.

III.1.2 . euartzitos
..'..

Estaiunidade apresenta-se distribuída em faixas estrei
tas e descontinuasr âo longo de toda unidade gnáissica. Em termos
morfológicos apresenta geralmente sua maior dj-mensão acompanhando
a foliação das enca,ixantes, muito embora em al-guns casos ocorra
apresentando redobramentos. Normal-mente ocorrem em ãreas com co-
tas topográficas mais elevadas, onde aparecem sustentando o rele-
vo.

Os quartzitos ocorrem em faixas e bancos intercalad.os
aos bj-otita e/ou hornblenda gnaisses e gnaisses kinzigÍLicos / nor
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malmente concordante com a foliação dos mesmos. Apresentam mui-
tas vezes espessuras consideráveis, como por exemplo na região
de Alegria, Ipanema e Santo Antônio do Manhuaçu (porções sudoes-
te, central e noroeste da área mapeada, respectivamente), onde
atingem espessuras superiores a 400 metros.

O contato desta unidade com a subunidade biotita e/ou
hornblenda gnaisses é brusco, e algumas vezes tectônico. De modo
geral é observada com maior frequência associada aos gnaisses
kinzígÍti-cos com os quais apresenta um contato gradacional. Esta
passagem gradacional é observada com o crescimento gradatj-vo em
guartzo, e a perda sensÍvel em feldspatos e biotita, quando se
parte dos gnal-sses para os quartzitos. A granulação também varia,
sendo que vai se tornando mais grossa neste mesmo sentido. A co-
loração cinzenta dos gnaisses vai adquirindo tons mais castanhos
e amarelados, pâssando para creme e em algumas situações termos
bastante alvos podem ser observad.os junto ao contato com os
quartzitos.

As rochas pertencentes a esta unidad.e apresentam es--
trutura homogênea, foriada, granulação média a grossa e corora-
ção variável, ond.e são encontrados termos bastante claros (bran-
cos) até rochas com tonal-idade branco amarelada e branco acasta-
nhada. São observadas com grande frequência impurezas, represen-
tadas pela presença de sillj-manita, biotj-ta, muscovita, feldspa-
tos e granada. Desta forma as rochas encontradas são, principal-
mente sillj-manita-biotì-ta quartzitos, muscovita quartzitos, sil-
limanita quartzitos e granada-sillimani-ta quartzitos.

Esta unidade apresenta-se fortemente cisalhad.a e re-
cristalizada, sendo que as texturas mais comumente encontradas
são a granoblástica e a granocataclástica. Localmente¡ ê1ì especi
al nas porções ricas em sillimanita, se tem textura granonemato-
bIástica.

Estudo de seções delgadas permitiu que se estabe-
lecesse seis associações mineralõgicas distintas, presentes nesta
unidader ëIS quais seguem discriminad.as abaixo em ordem d.ecrescen
te de importância:

a . quartzo, si 1l-i¡rani ta e biotita
b. quartzo e muscovita
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c. quartzo e sillimanita
d. quartzo, sill_imanita e granada
e" quartzo, sillimanita, biotj-ta, plagioclásio e gra-

nada

f. quartzo, muscovita e microclÍnio
Os acessórios mais comumente encontrados são zírcão,

titanit.a e opacos.

Como mineral secundári-o ocorre muscovita e em menor
proporção sericita.

Algumas porções desta unidade quartzÍtica chegam a
apresentar quase que 100? de quartzo. Este mineral_ aparece sob
forma de grandes cristais irregulares r eu€ apresentam suas bor-
das trituradas. Em algumas amostras estudadas observou-se que o
quartzo sofreu deformação seguida de recristalização.

Como no caso dos gnaisses kinzigÍticos¡ os quartzitos
apresentam localmente porções ricas em sillimanita, que se apre-
senta sob a forma de fibrolita. Em algumas seções delgad.as obser
vou-se que sillimanitas se desenvolvem nas bordas das granadas.

Localmente os' quartzitos apresentam nÍveis enriqueci-
dos em granada. Estes nÍveis apresel:t.am espessura que varia entre
2 e 20cm, e seu conteúdo em granada atinge muitas vezes mais de
50% de sua constituição mineralógica.

Biotita não ocorre com abundância e se apresenta ge-
ralmente em concentrações sob forma de palhetas curtas, e com co
loraçao esverdeada e pardacenta.

Muscovita geralmente ocorre substituindo a biotita e

os feldspatos. Apresenta-se sob forma de palhetas bem desenvolvi
das, que inclusive conferem uma foliação conspÍcua ã rocha.

Pelas texturas observadas, pela sua composição mj-nera
lógica e principalmente pela passagem transj-cional que apresen-
ta com os gnalsses kinzigÍticos, esta unidade quartzÍtica deve
corresponder a antigos sedimentos arenosos com pequenos e delga-
dos níveis pelÍticos. Raros corpos menoresr €m termos areaisrcom
espessuras que alcançam pouco mais de um metro, foram também re-
gistrados na área estudada. São quartzj-tos com granulação gros-
sâr que apresentam contatos bruscos com os gnaisses encaixantes,
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e que em função da limitação de escala não foram passÍveis de ma

peamento. Entretanto, cabe ressartar que são corpos distintos
dos anteriormente descrjtos que ¡16apresentam origem sed.imentar,
mas sim uma gênese relacionada ao metamorfismo de veios quartzo-
SOS.

IIr. 1. 3. Calcio-silicãticas

Raras são as lentes compostas por rochas calcio-sili-
cáticas encontrad,as na área mapeada, entretanto procurou-se des-
tacar duas de1as, as quaÍs apresentam maior distribuição em ter-
mos de área. A primej-ra se localiza nas proximidad.es de Pocrane
(porção norte da área), e a outra a oeste de rpanema (porção ceg
tral d.a área) .

Essas lentes ocorrem sob forma de intercal-ações nos
biotiLa e/ou hornblenda gnai-sses e nos gnaisses kinzigÍticos.
Apresentam pequenas dimensões, com comprimento variando entre 3

e 5 metros e espessura enÈre 20 e 50cm. o tipo de contato com as
rochas da unidade gnáissica não pode ser precisador €ft vista de
que ocorrem em áreas com elevado grau de alteração.

As rochas calcio-silicáticas apresentam coloração cin
za clara e branco acinzentada e granulação média a fina. A estru
tura frequentemente encontrada é foliada, algumas vezes band.ada
e mais raramente homogênea. A foliação encontrada é concordante
com a foliação dos gnaisses encaixantes. Apresentam textura gra-
noblástica e por vezes cataclástica.

A mineralogia apresentada por estas rochas é bastant,e
variãve1, sendo gue no corpo sítuado nas proximidades de Pocrane
é constituÍda por diopsídio, epidoto e plagioclãsio. Subordinada
rnente ocorrem quartzo, tremolita-actinolita, biotita e carbona-
tos. Os acessórios mais comuns são apatita e opacos, além de
ocorrerem ti-tanita e zircã.o

DiopsÍdio õ na maior parte das vezes o mj_neral predo-
minante. Apresenta-se sob forma de cristaj-s xenomorfos e geral-
mente inequigranulares .

Epidoto ocorre sob forma de grandes cristais euhed.rais
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a subhedrais e em parte ocorrem associados ao plagioclásio.

Plagioclásio apresenta-se sob forma de cristais subhe
drais, gemi-nados polissinteticamente e com composição variando
de Andesina a Labradorlta.

Normalmente, diopsÍdio, epj-doto e plagioclásio perfa-
zem cerca de 85U da rocha.

Quartzo ocorre frequentemente recristalizado e micro-
fraturado. À,s vezes apresenta-se formando agregados policristal-i
nos ' onde aparecem unidos vários cristais com diferentes granula
ções e propriedades ópticas.

Biotita ocorre em pequenas porcentagens, estand.o au-
sente em algumas das amostras estudadas " Apresenta-se sob forma
de pequenas palhetas com pleocroísmo de coloração castanho aver-
melhada.

Carbonato aparece em pequenas guantidades e normalmen
te é intersticial.

Já no corpo situado a sudoeste da cidad.e de Ïpanema,a
textura observada é poÍquiloblá.stica e a composição mineralógica
é distinta daquela observada acima. As rochas calcio-silicã.ticas
apresentam aqui uma mineralogia baseada essencialmente em horn-
blenda e epidoto, que perfazem cerea de 80å da rocha, divididos
em quantidades aproximaCamente iguais. Os cristais de hcrnblenda
apresentam pleocroÍsmo fraco, pál-id.o e devem apresentar uma com-
posição bastante cál-cica. euartzo perfaz IOZ da rocha. Os demais
10åsãocompostbtessencialmente por plagioclásio e titanj-ta em par
tes iguais. Como acessório, a16m daqueles desc:iitos acima, ocor-
re em pequenas porcentagens, granada.

III.I.4. Anfibolitos

Vários corpos anf ibolÍticos, com dj-mensões variad.as,
ocorrem intercalados aos gnaisses regionais. Apresentam formas
Ienticulares e sua dimensão maior é concord.ante com a foliação
das encaixantes. os principais corpos se situam na porção cerr-
tral da Folha, nas proximidades do Patrimônio dos Anjos e na po5

ção lester nâ Serra da Coluna. Estes corpos apresentam contatos
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bruscos com os biotita e/ou hornbrenda gnaisses, sendo gue o cor
po de Anjos apresenta uma superfÍcie d.e cerca de 1 km2, âo passo
que na Serra da Coluna a lente anfibolitica atinge aproximadamen)-te 0,6 km- de área [mapa geológico - Anexo 1) .

As rochas pertencentes a estes corpos anfibolÍticos
apresentam col-oração cinza esverdeada a verde escura e granula-
ção média. A estrutura d.estes anfibolitos é homogênea com folia-
ção discreta, muito embora apresentem em certos l-ocais foliação
bem pronunciada, fato que se suced.e principalmente no corpo da
Serra da Co1una. Apresentam textura granoblástica e em certos Io
cais granonematoblástica.

A composição destas rochas é baseada essencialmente
em hornbl-enda e plagioclãsio. Em quantidades subordinadas ocor-
rem quartzo e clinopiroxênio ('diopsÍdio) . Como acessórios se tem
opacos, rutilo, apatita e titanita. Os mineraj-s secundários mais
comumente encontrados são biotita, epidoto, clorita e carbonatos.

A hornblendar êIn algumas das amostras estudadas apre-
senta concentrações que atingem 70? da rocha. sua coloração va-
ria de parda a verde clara, chegando até tons azulados. ocorre
normalmente sob forma de cristais poiquiloblásticos, e às vezes
se encontra alterada para biotita e/ou clorita. A dimensão maior
dos cristais é normalmente concord.ante com a foliação da rocha.

os plagioclásios representam cerca de z0 a zsz d.a com-
posição destas rochas, e ocorrem sob forma de cristais subhe-
drai-s, geminados segundo a lei da Albita. Apresentam composição
bastante cárcicar guê varia de Andesina a Labradorl_ta, e se encon
tram em sua maioria, parcialmente saussuritizados, de forma que
são origj-nados epidoto e carbonatos.

Biotita ocorre em pequenas lamelas r êrTr quantidad.es
que não excede a 5Z da composição mineralógica da rocha. Apresen-
ta tonalidade vermel-ho acastanhada (titanífera) , e comumente se
encontra associada ã hornblenda.

Quartzo ocorre em pequenas porcentagens, sob forma de
cri-staj-s xenomorfos, e ãs vezes se apresenta como inclusões na
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hornblenda.

oiopsÍdio apresenta-se sob forma de cristais xenomor-
fos, de modo geral em pequenas concentrações e normalmente apare
ce alterado por processo de uraritizaçã,o, onde passa a dar rugar
à hornblenda.

Dos acessórios, os opacos apresentam-se muitas vezes
em grandes concentrações nestas rochas, onde chegam a ultrapassar
10?. Nesta fase mineral predominam magnetita e goethita.

A composição destes corpos maiores são similares e pe-
1o arranjo textural apresentado por estas rochasrbem como pelas
caracteristicas das hornblendas, devem corresponder a metagabros.
Algumas lentes anfibolÍticas similares a estas duas maiores ocor-
rem apresentando uma distribuição extremamente irregular. Apresen
tam composição diorítica, e devem representar frações de um corpo
maj-or, o qual foi rompido por processo de boudinage. É o caso por
exemplo dos corpos encontrados na local-idade de Ponte de Pedra
(porção central da área).

Várias outras lentes de pequenas dimensões, intercala-
das aos gnaÍsses regionais, ocorrem dispersas por toda ãrea pes-
quisadq. Apresentam espessuras que variam de 10cm até no máximo
2 metros. O contato com os gnaisses encaixantes é.brusco, muito
embora vários corpos apresente contato transicional. Em alguns
locais, como por exemplo no corpo situado na porção orj-ental da
serra de santo Apolinário, verifj-cou-se que estes anfibolitos
transicj-onam para os biotita e/ou hornblenda gnaisses. Neste tipo
de contato o gnaisse vai apresentando um maior conteúdo em horn-
blenda' e ao mesmo tempo um decréscimo d.as porcentagens de plagio
clásio, quartzo e biotita. Em outros casos os gnaisses passam pa-
ra os anfibolitos com um decrõscimo no conteúdo de plagioclásio e
biotita e um aumento nas porcentagens de hornblenda e quartzo.Tal
fato ocorre no contato da lente situada à sudeste da cidade de po

craner rrâ porção norte da área pesquisada.

Estes anfibolitos apresentam coloração mais escura que
aqueles descritos anteriormente, onde se destacam tons que variam
da cinza escuro ao negro. Estas rochas apresentam g'ranulação mé-
dia a fina e se encontram fortemente orientadas. A estrut.ura fre-
quentemente observada 6 foliada, e muito localmente se registrou
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estrutura bandada. Em termos texturais predominam as texturas gra
nonematoblástica e nematobtástica.

A composição mineralógica destes anfibolitos constitui
-se essencial-mente de hornblenda (60?) , plagioclásio (25?), bioti
ta (f0Z) e guartzo (5U ). Como acessórios ocorrem:titanita, apati-
ta, zlrcão e opacos

Hornblenda ocorre sob forma de cristais xenomorfos, po
rém grãos idiomorfos também foram encontrados, send.o que apresen-
tam sua maior dimensão paralelizad.a segundo a foliação da rocha.

o plagioclásio é ménos cálcico que no caso dos corpos
descritos anterj-ormente, situando-se no campo da andesina.

Biotita ocorre normalmente associada à hornblenda.

o quartzo ocorre em pequenas porcentagens, porém em ar
gumas amostras chegou a ultrapassar os 15? do conteúdo mineralógi
co da rocha.

Estas lentes anfiboliticasr âo contrário daquelas pri-
meiras, jâ apresentam origem duvidosa, muito embora pero tipo de
contato com suas eneaixantes e pelas caracterÍsticas das hornblen
das, devem se tratar na sua maior parte de paranfibolitos.

III.1.5. Metaultramãficas serpentinizadas 
,

Esta unj-dade ocorre assocj-ada aos maciços máfico-ultra 
I

máficosmetamorfizados,QUêSeencontramprincipa1menteencaixa.
dos na subunidade grnaisses kinzigíticos. Os dois corpos maiores 

:são: Santa Cruz situado na porção centro-sul da ãrea .(sudoeste da 
lcidadedeIpanema)eSantaMaria,QUêSesituanaporçãonorteda

área mapeadar rIâ divisa entre os municípios de lpanema e pocrane 
i

(localidade do baixo Santa Maria). Outros corpos menos expressi- 
l

vos ocorrem nas proximidades de Professor Sperber; a leste de Con .

ceição do rpanema e nas proximidades de são Barnabé, todos eres
situados na porção sul da Folha mapeada. Ainda maj-s dois pequenos
corpos se localizam na porção norte e nord.este da área pesquisada,
respectivamente nas localidades de Santa Rita e Paraiso (mapa geo
l6gico - Anexo 1) " ,

ocontatoentreaSmetau1tramáficaseoSgnaJ.ssesen-
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caixantes 6 brusco e na maior parte das vezes 6 tectônico. As ro
chas pertencentes a estes corpos apresentam-se sob forma de uni-
dades diferenciadas de complexos máfico-ultramáficos, encaixados
nos qnaisses regionais. Normalmente se sobressaem no relevorapre
sentando formas elÍptj-cas, abauladas e superfícies que variam em
média d.e 0,1 a 0r5 km2. São encontrados desde dunitos até anorto
si-tos.

Nos corpos estudados há um predomÍnio dos termos ur-
tramáficos, ou seja de dunitos e harzburgitos, gü€ se apresentam
total ou parcial-mente serpentinizados. Estas rochas apresentam
granulação média a fina e coloração esverdeada e amarelo esver-
deada. A estrutura é geralmente homogênea, com fotiação variando
de forte a incipiente, e sempre concordante com a foliação das
encaixantes. Nestas litologias predominantes, a textura mais co-
mumente encontrada 6 a "mesh texture" (textura em rede), formada
pelo arranjo caótico e entrelaçado das serpentinas. euando se
tem relictos de olivina, a textura observada é a g:rano-lepido-
blástica, com os cristais de olivina dispostos irregularmente na
massa serpentinÍtica.

Outro mineral frequentemente encontrado nestes serpen
tj-nitos é a tremolita-actinolita, güe ocorre soh forma de cris-
tais prismãticos, alongados, e que normalmente conferem a folia-
ção apresentada pela rocha.

Talco ocorre localmente em grandes concentrações I ora
formando leitos e aglomerados co'm grandes placas, ora dispersos
irregularmente na rocha. Clorita também se apresenta sob forma
de palhetas orientadas segundo a foliação da rocha. Em função das
propriedades õpticas observadas através de estudos petrográficos
onde o preocroísmo varia de incolor a verde párid.o e da para-
gênese mineral-, tudo indica que se trata da variedade clj-no-
cloro.

Além dos dunj-tos e harzburgitos, são também encontra-
dos piroxenitos, em menores quantidades que as litologias ante-
riores, os quais apresentam maior expressão no corpo de Santa Ma-
rj-a. Apresentam coloração esverdeada a verd.e acinzentada, estrutu
ra geralmente homogênea e granulação grossa. O minerat pr8aominan
te nestas rochas é o ortopiroxênio. O processo de alteração desta
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litologia mais comumente encontrad.o ã a esteatização, muito erLbe
ra serpentina também seja encontrada como produto de transforma-
ção dos ortopiroxênios

Os termos mais básicos normalmente apresentam tonali-
dades mals claras, granuração mêdia a grossa, e são representa-
dos principalmente por anfibólio-xistos e anfibolitos. Com o es-
tudo microscópico verificou-se que estas rochas são resultantes
do metamorfismo de gabros e anortositos. Ambas as litologj_as
apresentam-se pouco representadas na ãrea, e praticamente seu Io
cal de ocorrência se restringe ao corpo de Santa Cruz. Relictos
da rocha original, exibindo textura hipidiomõrfica granurar, são
encontrados, apesar da grande alteração sofrida pelas mesmas. ,

são rochas ricas em anfibólios, os quais normalmente surgem da
alteração dos pi-roxênios. Cloritas ocorrem com frequência nestas
rochas, originadas pela alteração dos anfibólios, e em menor pro
porção epidoto, güê se relaciona com a transformação dos plagio-
clãsios.

Pelos tipos petrográficos encontrad.os, pela paragêne-
se e texturas observadas e peio .guimismo destas rochas, tud.o in-
dica que esta unidade corresponde a intrusivas ultramáficas ser-
pentinizadas. Estas evidências serão discutidas com detalhe nos
capÍtu1os posteriores .

III.1.6. Gnaisses migmatitÍcos e migmatitos

Algumas porções da unidad.e gnáissica, quer dos bioti-
ta e/ou hornblenda gnaissesr euer dos gnaisses kinzigÍtj-cos, apre
sentam sinais de fusão parcial, onde se tem o aparecimento de mo-
birizadosr nâ maior parte das vezes irregurares, de materj_al
quartzo-feldspático. Este fenômeno pode ser observado em várias
porções da área pesquisada, entretanto em faixas muito localiza-
das, que ocupam pequena área geográfica. A migmatização parece
ter sido mais íntensa na porção norte da área mapeada, notadamen-
te na região de Nova Floresta, já no limite entre as Folhas lpane
ma e Ttanhomi. outra porção da área que apresenta migmatização
pronunciada se localiza ao longo do contato entre a unidade gnáis
si-ca e as rochas da SuÍte Int.rusiva de Santa Rita do Mutum. Nes-
tes casos observa-se principalmente que a j-ntrusão de roch-as gra-



AOa()

nitóides é a principal re.sponsável pero processo de migmatiza-
ção. Registram-se com frequância injeções de matäria1 granitói-
de na unLdade gnáissica, que diminuem de intensidad.e ã medida
em que se afasta da zona de contato.

Em outros locais, tal como na porção central da
área, ao norte da cidade de lpanema, e nas localidades de ponte
de Pedra e cobrador, são encontrados mÍ-gmatitos e gnaisses mig-
matíticos que exibem maÍor ou menor taxa de fusão, refletida
pela presença de mobirj-zados quartzo-feldspáticos. A uma deter-
minada distância os gnaisses não apresentam mais mobilizados.Es
tas duas situações caracterizam um contato do tipo gradual en-
tre os gnaisses e os gnaÍsses migmatÍticos e migmatitos. por
sua vez o contato com a unidade quartzÍtica 6 brusco.

As estruturas predominantes desLes migmatitos são es
tromática, dobrada, agmáti-ca e ptigmática, em ord.em decrescen-
te de predomÍnância. Em várias destas no5ções migrnatizadas 6 co
mum se encontrar gnaisses porfiróides ou augen gnaisses, onde
se destacam os megacristais de microclÍnÍo. uma das estruturas
frequentemente encontrada nos migmatitos, a estrutura estromáti
cãt em muitos casos não deve ser confundi_da com o bandamento
gnáissico. A série de fotos (.números I, 2, 3 e 4) apresentadas
a seguir mostram a geração de gnaisses bandados através de pro-
cessos deformacionais, por meio de dobramento e transposição de
antigos migmatitos com estrutura dobrada. Ariás uma situação
bastante similar ãque1a encontrada por Myers (197g) nos orto-
gnaisses da porção sur da Groenl-ândia (Dinamarca) .

Estas rochas apresentam um paleossoma gnáissi_cor rê-
presentad.o por biotita e/aiu hornbrenda gnaisses e gnaisses kin-
zigÍticos, e um neossoma gerarmente apresentando composiçãò
granÍtica. Neste neossoma pode-se individualizar um leucossoma
constituÍdo predomj-nantemente por mj-croclÍnio e em menor propor
ção quartzo, arém de quanlidades subordinadas de biotita. o me-
lanossoma por sua vez é composto essencialmente por biotita e
subordinadamente hornblenda, quartzo e microclínio. Normalmen-
te a passagem entre estes lej-tos é brusca.
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FOTO I - Biotita e/ou hornblenda
do - Afloramento NAn 37

gnaisse migmatiza
(proximidades de

Ipanema)

FOTO 2 - Gnaj-sse do mesmo afloramento anterior Jâ
exibindo bandamento pronunciado com inÍ-
cio do proceËso de transposição. Obser-
vam-se dobras intrafoliais com flancos
rompi-dos.
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FOTO 3 - Biotita e/ou hornblenda gnaisse bandado,
onde podem ser observadas bandas leucocráti
cas e melanocráticas plano-paralelas (Aflo-
ramento NAn 37).

evolução final dos gnaisses bandados a par-
tir dos antigos migmatitos e/ou gnaisses
migmatÍticos. Observa-se que o bandamento é
resultante da transposição da foll-ação d.e

rochas mais antigas.

FOTO 4 - Mesmo afloramento anterior, onde se tem a
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TII.2. INTRUSõES GRANODIORÍTICAS, TONALÍTICAS E DIORÍTICAS

Pequenos corpos granitóides são encontrados com dis-
tribuição irregular pela área pesquisada, ond.e podem ser destaca
dos pela sua maior expressão superficial, três corpos. o primei-
ro deres ocorre a sudeste de pocrane (santa Luzia), o outro
nas proxj-mj-dades de Barra da Figueira e o úItj-mo a suL de Santo
Antônio do Manhuaçu. Praticamente todos os corpos ocorrem encai-
xados nos biotita e/ou hornbl-enda gnaisses, com os quais apresen
tam contatos bruscos. Na Figura 7 é apresentado o resultaco da
contagem dos minerais de seis amostras correspondentes a estes
corpos, os quais foram pl0tados no diagrama QAp. Desta forma em
Santo Antônio do Manhuaçu ocorrem quartzo dioritos e tonal-itos
e em Barra da Figueira e santa Luzia já se apresentam os grano-
dioritos.

Estas rochas são leucocráticas tendendo a mesocráti-
cas, apresentam g'ranuração média a grossa e coloração cinzenta.
Localmente exibem sinais de deformação, onde se observa orienta-
ção cios minerais máficos variando de forte a incipiente, bem co-
mo são frequentes os sinaj-s de recristalização. A estrutura
apresentada por estas rochas é isotrõpica e a textura mais fre-
quente é a hipidiomórfica granular.

A mineralogia destes corpos granitóides, .caso dos
granodioritos de Santa Luzia e Barra da Fi-gueira e os tonalitos
de Santo Antônio do Manhuaçu é similar ãquela encontrada na uni
dade da suÍte rntrusiva Santa Rita do Mutum. Desta forma estas
rochas são compostas por plagiocrãsio (22 a 3ge") , quartzo (23
a 4rz) , biotita (7 a 232), hornblenda (5 a 252) e microörÍnio
(ausente a 10S). Epidoto ocorre ãs vezes em g:rand.es porcenta-
gensr euê em média varia de 5 a l0z. Grand.e parte deste mineral
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se origina através da transformação dos plagioclásios. como aces
sõrios ocorrem titanita, apatita , zircão, carbonatos e ope-cos.
Em algumas amostras os opacos atj_ngem a 4z da composição da ro_
cha.

o que se observa nestas rochas, quando se compara
com aquelas pertencentes à unidade composta pela suÍte rntrusiva
santa Rita do Mutum, é que os plagiocrásios apresentam-se fre-
quentemente saussuritizados, dando origem a carbonatos, epidoto
e sericita. A composição destes pragioclásios si_tua-se no campo
da andesina- Em alguns l-ocais também são enconLrados termos mais
quartzosos, como no caso d.o corpo granodiorÍtico de Barra d.a Fi_
gueira.

o quartzo diorito de santo Antônio do Manhuaçu por
sua vez' apresenta mineralogia pouco diferente d.aquela descrita
acima, e desta forma será detalhado a seguir"

os principais constituintes deste corpo são plagio-
clãsio (522), anfibólios (342), quartzo (62) e biotita (58) 

"
como mineral secundário ocorre epidoto. os acessóri-os mais fre-
quentes são titanj-ta, apatita e opacos.

Plagioclásio apresenta-se sob forma de crj-stais euhe
drais, com zoneamento normal e geminação polissintética. Local--
mente são observad.as inclusões de epi-doto, bem como recristaliza
ção.

ocorrem nesta ritorogia dois tipos de anfi_bólio, com
porcentagens mai-s ou menos equivalentes. um del_es é incolor, a
cummingtonitar âo passo que o outro apresenta pleocroÍsmo vari-
ando de verde acastanhado a verde oliva, e corresponde a horn-
blenda. As hornblendas apresentam-se sob forma de minerais pris-
máti-cos, por vezes irregulares , caso em gue normal-mente apresen
tam suas bordas transformadas em bioti-ta.

Quartzo, assi-m como o plagiocrásio apresenta-se 1o-
cal-mente recrÍstalizado.
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Biotita geralmente se encontra associada às hornblen
das.

Epidoto ocorre rocalmente, em pequenas quantidades e
parece se associar em grande parte ã alteração dos pragiocrá-
sios, e em menor proporção das hornblend.as.

Foi estudado um dos enclaves das rochas pertencentes
a esta unidade, especificamente no afl-oramento rpN LALt que cor-
responde ao corpo granodiorÍtico de Barra d.a FÍgueira. Este en-
clave (aut.ólito) apresenta forma arredondada, com dimensão maior
em torno de 40cm e largura igual a 15cm. sua coloração é cinza
escura e a granulação varia de média a fina. seus contatos com
a rocha granodiorÍtica é brusco. Exibe estrutura isotrõpica, a
qual às vezes se apresenta ligeiramente orientada, e textura hi-
pidiomórfica granurar. Em termos mineralógicos, este autólito é
de natureza mais bási-ca que o corpo plutônico, apresentando com-
posição tonalítj-ca. Assim é maj-s rico em biotita e epidoto,
quando comparado com a rocha que o engloba.

Tanto estas rochas quanto åquelas pertencentes ä suÍ-
te rntrusiva Santa RÍta do Mutum não foram afetadas pelo metamor
fismo de fácj-es anfíbolito superior a granullto, e tampouco pelo
cisalhamento dúcti1 ao qual foram impostos os gnaisses encaixan
tes .

rTT.3. SUÍTE INTRUSTVA SANTA RTTA DO MUTUM

Esta suÍte intrusiva ocupa uma superfície considerá-
ve1, apresentando-se em praticamente toda a porção oriental da
ãrea pesquisada, conforme observado no mapa geolõgico (Anexo r) .

Sua área de exposição mais destacada, com abundância de aflora-
mentos e tipos petrográficos se localiza na localidade do patri-
mônio de Santa Rita do Mutum (porção sudeste da Folha mapeada),
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conforme ilustrado na Foto 5.

Normalmente iÌentro dos limites desta unidade se en-
contra pequeno ou nenhum capeamento de solor âo contrário ce
suas encaixantes, bem como esta suÍte de rochas granitóides im-
prime ao rerevo elevações acentuadas, notadamente nas oorções
norte e leste da área mapeada. AIém disso apresentam feição fi-
siográfÍca tÍpica representada pelos "pães de açúcar", conforme
pode ser observado na Foto 6.

As rochas pertencentes a esta unidade chegam a perfa-
zer maj-s de L/3 da ãrea mapeada, e normalmente seu contato com
os gnaj-sses encaixantes encontra-se ressaltado por um contraste
no relevo, o qual realça os corpos granitóides. c tipo de conta-
to rnaj-s frequente é tectônj-co, que se dá por meio de expressivos
falhamentos. Nestes locais uma folia-ção incipiente pode ser ob-
servada com certa frequência, a ciual é dada pela orientação oos
minerais máficos, notad.annente a biotita, e por vezes também a
hornblenda. Sinais cie fraca recristalização também são verifica
dos nesta faixar gue varia desde alguns metros a dezenas de me-
tros. Em certos locais este contato se dá por uma passag'em gra-
dacional, onde os gnaisses vão apresentando injeções de material
granitóide, as quais aumentam de frequência quanto mais prõximo
se está do corpo plutônico. À medida em que se distancia do con-
tato os gnaisses encaixantes passam a não exibir estas feições.
Desta forma encontram-se nesta faÍxa, güê varia em m6dia de uma

centena a várias centenas de metros de largura, rochas da j-nfra-
estrutura migmatj-zadas. fsLo pode ser bem observado no contato
entre estas unidades nas proximidades de São Barnabé. Nesta regi
ão os gnaisses vão apresentando tonalidades mais claras (branco
acinzentadas), granulação maj-s grossa e foliação incÍpiente. Nor
malmente exibem megacristaj-s de microclÍnio, menor porcentagem
de quartzo e baixo conteúdo de máficos. Excetuando-se as zonas
de contato, as rochas granitóides não se apresentam cisalhadas
e tampouco recristalizadas. As porções que exibem deformação
apresentam alguns cristais d.e plagioclásio com encurvamento de
suas lamelas de geminação, bem como se tem uma orientação dos
mineraj-s máricos, especialmente de agregados de biotita. Esta
orientação é observada macroscopicamente pela foliação incipien-
te que é imprimida à rocha.
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FOTO 5 - Vista panorâmica da porção sudeste da área
mapeada, onde ocorrem rochas pertencentes
à SuÍte fntrusiva Santa Rita do Mutum.. Fo-
to tirada próximo da cabeceira do Córrego' Santa Rita do Mutum.

FOTO 6 - Detalhe de um Pão de Açúcar
da unidade SuÍte Intrusiva
l4utum (porção norte da área
proximidades de Pocrane).

, feicão típica
Santa Rita do
pesouisada
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Nesta unidade são encontradas grandes variações na
composlção mineralógica d.as rochas granitóides, onde se destacam
os tonalitos, granodj-oritos e granitos. O contato entre estas li
torogias não pode ser precisado, fato que se deve aos objetivos
do trabalho executado, e em segundo lugar ãs dificul_dades de
acesso à área de ocorrência d.estas rochas. Deve-se ressaltar que
mesmo em termos de observação no campo, é extremamerrte difÍcil
na maior parte das vezes, a individualização destes três tipos
petrográficos. Na região de São Barnabê (porção leste da área ma
peada) pode-se verifÍcar a passagem de tonalitos para granodiori
tos. Neste loca1 são encontradas porções onde se tem rochas com
conteúdo el-evado em hornblenda e com ausência ou pequenas quanti
dades de microclÍnio. Esta mineralogia muda repentinamente para
termos onde hornblenda está praticamente ausente, biotita ê acom
panhada por quantidades subordinad.as de muscovita e microclÍnio
apresenta conteúdo elevado.

De modo geral são rochas leucocráticas r con coloração
variando de branca a branco acinzentada, que apresentam estrutu-
ra isotrópica. A granulação varj-a de média a grossa, são rochas
geralmente inequigranulares e localmente exibem megacristais de
feldspato, que chegam a atingir 2cm de tamanho. A textura fre-
quentemente encontrada 6 hipidiomórfica granular, send.o que lo-
calmente foi registrada a textura alotriomórfica. Nas zonas de
contato tectônico foi caracterÍzada a textura cataclástica.

Foi reali zad,a contagem de minerais em lâminas derga-
das de 22 amostras de rocha pertencentes ã suÍte Intrusiva Santa
Rita do Mutum. A partir daÍ r corTr base no diagrama eAp (euartzo-
Feldspato Alcalino-Plagioclásio) estas rochas foram cl-assifica-
das (Streckeisen, Lg74) . Na Figura I pode-se observar que os
principais tipos petrográficos encontrad.os pertencem aos campos
do granito 3b (monzo-granitol, granodiorito e tonalito. uma das
amostras atingiu o campo 3a (sieno-granito) e outra o campo do
quartzo-monzonito.

Com relação aos autóIj_tos (afloramentos fpN L5O/A e

L7L/A) pode-se observar que apresentam composição mineral-ógica
similar ã das rochas que os englobam.

A seguir serão discutidas as principals caracterÍsti-
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FIGURA 8

LEGENDA

+ - GRANITóIDES

O - ¿wolrros

TOTAL . 22 AMOSTRAS

CLASSIFTCAçAO DAS ROCHAS GRANTTOTDES DA

sutTE tNTRustvA SANTA RtTA DO MUTUM , SE-

GUNDO O DIAGRAMA TRIANGULAR OUARTZO {O}

-FELDSPATO 
ALCALTNO {F:A.) _ plilclocLAsto(p)

(SEGUNDO STRECKE¡SEN, I976 ).
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cas petrográficas dos tipos litológicos encontrad.os, bem como de
seus enclaves.

IrT.3.1. Tonalitos

os tonali-tos, de modo gerar apresentam granulação mé_
dia, entretanto em certas porções exibe granulação grossa. Essa
granulação grossa i-mprimida à rocha se deve ã presença d.e gran-
des cristais de plagioclásior eue apresentam dimensões médias ao
redor de 10mm. Estas rochas possuem normalmente matriz mais fina
com quartzo e plagioclásio, sendo que microclÍni_o quand.o presen_
te, ocorre intersticialmente. A textura apresentada pelos tonali
tos é hipidiomórfica inequigranular.

Nestas rochas a composição minerarógi-ca encontrada
consiste basicamente de plagioclásio (3g a 60Z) , quartzo (19 a
322) e biotita (10 a 262). Subordinadamente ocorrem hornbl_enda
(1 a 5Z) , microclÍnio (ausente a 3?) e muscovj-ta (Iz) . Epj_doto
em algumas amostras ocorre em grandes quanti-d.ad.es, onde chega a
atingir 10? da composição da rocha. os acessórios mais frequen-
tes são titanita, allanita, apatita, zircão e opacos.

o plagioclásio ocorre sob forma de cristais euhedrais,
com zoneamento normal e apresenta geminação polissintfitica. Sua
composição varia de oligoclásio para andesina. com frequência
são encontrados intercrescimentos mirmequÍticos r eu€ ocorrem
prÍ-ncipalmente nas bordas dos cristais.

O quartzo ocorre sob forma de cristais subhed.rais a
anedrais' com extinção ondulante e em certos locais apresenta-se
microfraturado.

Biotita apresenta-se'em palhetas com pleocroÍsmo vari
ando de castanho amarelado a castanho avermelhado.

Hornblenda ocorre em pequenas quantidades, sob forma
de cristais prlsmáticos, subhedrais, com pleocroÍsmo variando d.e
castanho a verde. Apresenta distribuição muito irreg,urar, e em
argumas amostras pode ser observada sua transformação para bio-
tita, onde normalmente ocorre como relictos junto a agregados
biotÍticos 

"
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MicroclÍnio apresenta-se em cri-stais anedrais, e me-
nos frequentemente sob forma de megacristais. Em certas porções
desta litologia tonalÍtj-ca, a quantidade de microclÍnio se ele-
vâr conferindo à rocha uma composição granodiorÍtica e até mes-
mo granÍtica.

Muscovita e sericita aparecem quase sempre em peqlle-
nas porcentagens, como minerais de alteração a partir dos plagj_o
cIásios.

Epidoto é um minerar que ocorre ãs vezes em grandes
quantidades, apresentando cristais com tamanhos normalmente gran
des (até 4mrn). Estes cristais são zonados e na sua maior parte
parecem ser de origem primãria. Por outro lador €m algumas amos-
tras foi observado que epidoto se originou a partir do plagioclá
sio.

TTf .3.2. Granodioritos

são rochas de granulação média, dominantemente equi-
granulares, que localmente gradam para termos inequigranulares,
devido ao surgimento de meg'acristais de microclínio. A textura
comumente encontrada ã a hipidiomõrfica, tanto nos termos equi-
granulares quanto na matriz dos tipos porfiróides.

A mineralogia dos granodj-oritos consiste basicamente
de plagioclásio (34 a 4SZ) e guartzo (26 a 35U ), que formam a ma
tríz da rocha, com microclínio j-ntersticiar (4 a l8eó), sendo que
sua faixa predominante corresponde entre 10 e l3z da composição
da rocha. A]6m destes minerai-s ocorrem biotita (9 a r2z), horn-
blenda (ausente a 102), muscovita (l a 4Z) e epid.oto (l a 3?).
como acessórios ocorrem allanita, apatita, titanita e zircão.

O plagioclásio (oligoclásio) ocorre sob forma de gran
des cristais subhedraÍs e exj-bem geminação polissintética e da
periclina. Apresentam zoneamento normal e intercrescimento mj-rme
quÍtico. observou-se que a composição dos plagioclásj-os nestas
rochas é mais sódica (Anro-ro), quando comparados com sua compo-
sição nos tonalitos.

6,

Quartzo ocorre como grãos irreg:ulares e ãs vezes de-
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cresce em quantidade, fazendo com que a rocha adquira composição
quartzo monzonÍtica (caso do afloramento IpN 76) .

MicroclÍnio apresenta-se sob forma de cristais euhe-
drais¡ rlo caso dos megacristaisr guê chegam a atingir dimensões
de até l6mm, sendo que em média o tamanho é de lOmm.. Nos demais
casos aparece como cristaj-s subhedrais a anedraj-s. Geralmente o
microclÍnio exibe geminação em gra.de.

Biotita ocorre sob forma de palhetas, formand.o em al-
gumas ocasiões aglomerado mineral.

Muscovita aparece em baixas porcentagens, e na maj-or
parte das vezes resulta da alteração dos plagioclásj_os.

Epidoto ocorre sob forma de cristais euhedrais, zona-
dos e localmente apresentam-se em grandes concentrações.

Hornblenda é um mineral pouco comum nestas rochas e
normalmente se encontra associada ã biotita. Localmente apresen-
ta-se em grandes concentrações.

Com relação aos acessórios cabe grande d.estaque nesta
litologia ãs arlanitas. Este mineral apresenta-se de modo geral
em grandes quantidades, onde chega atingir 4z da composição mine
ralógica d.a rocha. seus cristais são grandes, atj-ngind.o até 9mm

e normalmente se apresenta autodestruída, devido à sua radiativi
dade, dando lugar ã clinozoisÍta.

IfI.3.3. Granitos

São as rochas mais leucocráticas da unidade (hololeu-
cocrãticas), e são as que apresentam granulação mais grossa. É

cornum exibi-rem megracrì-stais de microclÍnio, com formas retangula
res e tamanhos variando entre 1r5 e 4cm. Microscopicamente a tex
tura encontrada é basicamente do tipo hipid.iomórfica, o mesmo
ocorrendo na matrlz dos termos porfirõides.

A composição mineralógica destas litologias consiste
de quartzo (2L a 392) | microclÍnio (22 a 3gZ) , plagioclásio (22
a 33U ) e biotita (2 a I4Z). Subordinadamente ocorrem muscovita
(1 a 5%) e epidoto (ausente a 4s"). os acessõrios mais comuns
são zircão, allanita, apatita e titanita.
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Quartzo ocorre sob forma de cristais anedrais, com
formas bastante irregulares, com extinção ondulante e por vezes
microfraturados

MicroclÍnj-o ocorre frequentemente como megacristais,
apresentando coloração branca e geminação em grade. ocorre tam-
bém disperso na matriz sob forma de cristais subhedrais. Como me

gacristais chega a atingir localmente cerca d.e 2OZ da composição
mi-neralógica d.a rocha.

O plagioclásio (oligoclásio) apresenta-se sob forma
de cristais subhedrais a anedrais, e ãs vezes aparece em contato
com o microclínio.

Biotita nestas rochas apresenta palhetas mais desen-
vol-vidas e em vários locais pode-se observar sua passagem para
muscovita.

Epidoto ocorre em menores porcentagens nesta litolo-
gia, quando comparada com os tonalitos e granodioritos.

Apenas uma amostra (rpN 155), correspondente a sieno
granito, e apresenta uma quantidad.e pouco maior de microclÍnio,
que a composição média dos granitos estudados.

III. 3 .4 . Os enclaves

Grande quantidade de enclaves 6 encontrada nesta suÍ-
te de rochas granitõides e procurou-se analisar dois deles, por
meio de estudos mj-crosc6picos com contagem de minerais. Um deles
correspond.e ao afloramento rPN 150, que se relaciona aos grano-
dioritos, e o outro ao afloramento rPN L7l-, que se relaciona aos
tonalitos. Ambos apresentam caracterÍsticas similares e normal-
mente se concentram em certas porções do corpo granitóide.

Estes enclaves apresentam formas arredondadas, ovala-
das e elípticas, e estão sempre em contato brusco com a rocha
que os engloba. suas dimensões, em méd.ia, variam d.e 20 a 50cm.
Apresentam coloração cinza escura, são rochas equigranulares com
granulação fina. A estrutura frequentemente encontrad.a é isotró-
pica e a textura é hipidiomórfica granular.

Os estudos petrográficos realizados indicam que estes
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enclaves apresentam composição sj-mirar ã das rochas que os engro
bam. Assim tem-se enclaves de composição tonatitica nos tonali-
tos e enclaves granodiorÍticos nos granodj-oritos. pode-se obser-
var que a porcentagem em biotj-ta e hornblenda apresenta pequenas
variações, 'sendo geralmente mais elevadas nestes enclar¡esr eüa[-
do comparráo= com as rochas hospedeiras.

Estes enclaves devem corresponder a autólitos, e des-
ta forma sè relacionama fragmentos de porções diferenciadas no
inÍcio do processo magmático. Estes fragmentos cristalizados no
inÍcio do magmatismo foram posteriormente engolfados pelas fra-
ções finais e resj-duais d.o magma inicial. rsto evidencia que es-
ta grande massa granitóide que ocorre em toda porção leste da á-
rea mapeada, representa um grande corpo diferenciado, o qual so-
freu movimentação, ainda em seu estágio final de cristalização,
o que corresponde a um maciço plutônico a1óctone.

. fÏf.3.5 . Considerações sobre a suÍte intrusiva

uão há dúvidas com relação ã colocação temporal desta
suite de rochas plutôni-cas, que são mais jovens que as unidades
descritas anteriormente. Também pode ser consÈatado que estas ro

chas granÍticas não surgi-ram em detrimento da fusão parcial dos
gnaisses encaixantes (anatexia), conforme postulado por Fontes
et alii (1978) e Lima et alii (1984) . Pode-se observar gue exis-
te, conforme descrito, uma incompatibilidade mj-neralógica entre
os gnaisses regionais e os granitõides, na área abrangida pela
Folha Ipanema. Em resumo, estas rochas apresentam uma assembléia
mineralógica tipicamente de sequência carco-alcalina.

O carãcter intrusivo e tectônico evid.enciados respec-
tivamente pela presença de xenóritos d.e biotita gnaisses, nas
proximidades do limite leste e norte da área mapeada (fora dos
domÍnios da Fo]ha rpanema) , e pero contato por falhas, mostram
claramente que esta unidade magmática é mais recente que os gnais
ses regionais. No CapÍtulo 5 serão apresentados e discutidos os
dados geocronológicos obtidos para as rochas d.esta unidade.

Aparentementer €rn função dos dados petrográficos e
das observações de campo, pod.e-se sugerir que esta suÍte intrusi
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va tem origem relacionada
no diferenciado, fato que
que apresentam.

ä cristalização de magma calco-alcali-
inclusive é atestado pelos autólitos

ITI.4. GRANITO INTRUSTVO TABAJARÄ

Vários corpos granÍticos j-ntrusivos ocorrem na Folha
mapeada, sendo que nas proximj-dades de Tabajara (porção norte da
Folha) se encontram três destes corpos, próximos um do outro. ou
tros dois maciços similares a estes se localizam nas proximidades
de santo Antônio do Manhuaçu e a leste d.o patrimônio d.e rmbõ, si
tuados na porção noroeste da área mapeada (Anexo l). Estes maci-
ços graníticos apresentam formas aproximadamente elÍpticas, com
eixo maj-or atingindo no máximo 2rS km. o contato com os gnaisses
encaixantes é brusco e em parte se dã por falhament,os, o que i-m-
prime uma foliação incj-piente ã rocha junto aos referidos conta-
tos. Até mesmo onde estes contatos são abruptos.é observada a
presença de xenólitos de biotita gnaisses no interior do corpo
granÍtico. Esta última feição é verificada principalmente nos
afloramentos descritos ao longo do Rio Manhuaçu, nas proximida-
des d.e Santo Antônio d.o Manhuaçu.

As rochas predominantes nesta unidade são granitos e
biotita granitosr eltê apresentam coloração cinza clara e granula
ção média a fina. Exibem estrutura isotrópica e textura hipidio-
mórfica, que chega em vãrios casos a hipidiomõrfica inequigranu-
lar.

Apenas uma lâmina petrográfica foi estudada para esta
litologia' a qual foi submetida a contagem d.e cristaj-s e plotada
no diagrama QAP, sendo que a amostra deste maciÇo situa-se no
campo do granito 3b (monzo-granito).

A mineralogia do Grani-to Tabajara é pouco variável, e
consiste basicamente d,e quartzo, pragioclásio e microclÍnio, com
quantidades aproximadamente iguais, cada um com cerca d.e zg a
30U da composição da rocha. Subordinadamente ocorrem biotita que
atinge BU e muscovita (22) . Como minerais secundários ocorrem se
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ricita e epidoto. Os acessórios frequentemente encontrados são
apatita, titanita, zircão e alIanita.

Quartzo apresenta-se sob forma de cristais anedrais,
com extinção ondul-ante e normalmente ocorre envolvendo os demais
minerais.

Plagioclãsio (oligoclásio) apresenta cristais subhe-
drais a anedrais, com zoneamento normal e geminação segundo a

lei da albita e da períclina. Geralmente apresenta-se corroÍdo e

microfraturado. É comum se encontrar cristais de plagÍ-oc1ásio
sau.ssuritizados, concentrados principalmente nas porções cen-
trais dos grãos.

Microclínio aparece sob forma de cristais aned.rais e

apresenta geminação em grade e karlsbad. Em certos locais ocorre
assimilando o plagioclásio. Mirmequita é encontrada muito rara-
mente, localizadas no interfácie microclÍnio,/plagioclásio.

Biotita ocorre apresentando pequenas palhetas, gu€
normalmente exibem sinais de corrosão em suas bordas, ond.e pode
ser observada sua transformação para clorita.

Muscovita e sericita ocorrem em pequenas quantidades
em certas porções apresentam-se como j-nclusões ,no microclÍnio
no plagioclásio.

O Granito Tabajara apresenta caracterÍsticas bem dis-
tintas das litologias pertencentes ã Suite Intrusiva Santa Rita
do Mutum, como também das intrusões menores de composição tonalÍ
tlca, granodiorÍtica e dioritica. Desta forma assemelha-se bas-
tante a um granito crustal, muj-to embora apresente titanita e al
Ianita, gu€ são minerais tÍpicos de granitos calco-alcalinos.

Esta unidade certamente corresponde a corpos intrusi-
vosr pós-tectônicosr güê datam do final d.o ciclo BrasiLiano (Pro
terozóico Superior). Esta idade relativa tem respaldo nas data-
ções geocronotógÍcas (Rbrzsr e K/Ar) efetuadas por Cordani et
alii (1973), que determinaram valores em torno de 540 m.a. para
corpos sj-milares situados à leste da ãrea mapeada. Da mesma for-
ITrâr para o norte da área estudada, especificamente no Granito
Urucum, que é similar aos granitos aqui descritos, Grossi Sad &

Dutra (1966) chegaram ä cifra de 586 m.a., através de determj-na-

e
â
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çao pelo método U/Pb em zj-rcões

ITI.5. PEGMATITOS

Uma série de d.iques pegmatÍticos ocorrem cortando as
unidades gnáissicas e mais rarament,e os corpos graníticos j-ndivi
dualizados na área pesquisada, conforme pode ser observado no ma
pa geológico (Anexo 1) . Apresentam pequenas dimensões, com largu
ras variando entre 50cm e metro e meio e extensões que atingem
em média 50 metros.

Predominam pegmatitos do tipo simplesr os quais apre-
sentam a seguinte associação minerarógica: quartzo, ferdspatos,
muscovita, biotita e turmalina (schorlita). Desta forma são cor-
pos destituÍdos de zoneamento, apesar de que devido ao adelgaça-
mento dos pegmatitos, fica realmente difícil se delimitar esta
feição

Merecem destaque, pela maior expressão superfici_al e
espessurar os corpos situados na região do Turvo e nas proximida
des de Imbé e Prof. Sperber. Esses pegmatitos apresentam grandes
cristais de microclínio, a1ém de guartzo, plagiocrásio (oligoclá
sio) e turmalina. Suborcli-nadamente ocorrem muscovita e em menor
proporção biotita.

TTI.6. ROCHAS CATACLÃSTICAS

Rochas cataclã.sticas ocorrem associadas äs inúmeras
fa'Ihas, QU€ retalham pratj-camente toda a área estudada, conforme
pode ser observado no mapa geológico (Anexo l). Duas zonas cata-
clásticas, que apresentam maior extensão em termos de área foram
del-imitadas na área pesquisada. A primeira ocorre na região do
baixo e médio Santa Maria (porção norte da ãrea mapeada) e a ou-
tra na porção central da área, a sudeste da cidade de rpanema.Am
bas ocorrem em áreas onde se tem o domÍnio da unidade gnáissica.
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As rochas mais comuns nestas faixas, gue também ocorrem nas por-
ções onde se tem falhamento verificado, são blastomilonitos e mi
lonitos. De modo geral todas as rochas pertencentes à unidade
gnáissica apresentam-se muito recristalizad.as e exibem forte fo-
Iiação cataclástica. Normalmente são encontrados termos com gran
de variação na composição mineralõgica e na gra-nuIação.

Na reEião do baixo e médio Santa l{aria, estas rochas
apresenian coloração branco acinzentada a cinza amarelada, granu
1ação média e estrutura foliad.a. Localrnente pode-se observa.r que

o p1agiocl6-sio adquire fcrma ocelar. Estas rochas apresentam tex
tura cataclástica e inais raramen'be porfiroclástica. A composição
mineratógica prin'.ária destes biastomilonitos é refl-exo d.ireto
das rochas que tenham sido afetadas pela deforr:ração cataclástica.
i\sslmr rrâ região do baixo e médio Santa Maria, onCe predominarn

os gnaisses kinzigÍticos, sua coinposição mj-neralógica é represen
tada por quarLzo, biotita e plagioclásio. Subordinadarnente occr-
rem sillimanita e granada. Como :nineral- secundárj-o aparecerr com

frequência muscovita e epidoto.

Quartzo e plagioclásio apresentam-se ern grãos bastan-
te estirados, com tamanho variável e intensamente recristaLíza-
dos. Biotita tambéin se encontra fortemente recristalizada e em

parte transfo::mada em muscovita. I'4uscovita por sua vez, occrre
sob forma de filetes normalmente associada ao plagioclásio e

apresen'ta Cistribuição extremamente irreEular na rocha. iüas zo-
nas mais cisalhaCas, e;oidoto est,á sempre presente.

i.Ia zona cataclástica localizaoa a sudeste de ]panema,
bem como nas porções verificacas das falhas que cortam os bioti-
ta e/ou hornblenda gnaisses, a situação é idêntica. Estas rochas
de modo geral apresentam-se fortemente ianinadas, Fatc que se de-
ve ã inLensa cataclase a que foram submetidas, que é evidenciada
pela recristaiização sistemática das bordas dos cristais que com

põem a rocha. Apenas a cornposição mineralógica dos blasto¡niloni-
tos desta localiCaoe é distinta, onde se tem como minerais primá
rios: quartzo, microcl-Ínio, biotita e piagj-oclásio. Os acessõ::i-
os maj-s frequentes são titanita, zircã,a e apatita.

p¡4 ¿'Ìgumas porções ri.as falhas verificadas cons'tatou-
se tami:ém a presença cl-e protomiionitos, como por exemplo na fa-
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tha que l-imita a 1:orção su1 e suCeste do naciço ultramáfico cìe

san.ta cruz, cr.r. nas ;"alhas que passar-ì nas prcximj_clacjes d.e ¿\1e-
gria. ,: da usina lIid::e16t::ica da Nebh-na (;,orção oeste d.a .Eolha
Ipa.nema) . Ì'ües'tes -l-ocai s são encontrad.os gnaísses mil-onÍticos rque
apresentan coloração cinza cla::a, granulação m6dj-a a gfrossa e es
trutura foliacl-a. Localmente são encontrados por:Eirocl;rstos de mi
croclÍnio, o que ccnfere ã rocha uma textura por:firoclãstica. Em

algumas olas amostras estudarfas regj-strou-se textura porfiroclãs-
t'ica recristaiizada, onde são observados agregados poiigonizados
de quartzo e feldspato i¡rersos em matriz com restcs de cluartzo,
plagioclásio e ãs vezes mj_croclÍnio.

Em outro trecho de falha verificada clue passa a leste
do naciço de santa cruzr rIâ margem direj-ta do Rio José petfro, pc
de-se verifica:: que os gnaisses cataclásticos apresentam granula
ção grossa e estrutura laminada. Esta estrutura se der¡e basica-
mente ao estiramento do plagioclásio, microclÍnio e quartzo. Es-
tes gnaisses cataclasados em secção delgada, normalmente exibem
agregados sericÍticos substituindo cristais deforma,ios d.e siili-
manita 

"

As rochas que compõem a SuÍte Intrusiva Santa Rita do
Mutur,r, quando em contãto tectônico com os gnaisses, apresentam-
recristalização incipiente e discreta foliação. Estas feições
são restritas ã zona de contato e se estendem para o interior do
corpo plutônico nuna extensão que varia de poucos inetros at.ê aI-
gumas dezenas de metros.

ITI. 7. DTAEÃSIO

Seis diques de diabásio foran encontrad.os na ãrea. es-
tudadar os quais se enccttt::am encai:<ados nos gnaisses regionais.
o maior deles se localiza na porção norte da ãrea mapeada, a su-
doeste do Patríinônio de Tabajera. Os demais corpos se distribuem
na porção central da área, a noroeste e sucoeste de rpanema.Apre
sentam pequenas climensões, oncle o conprimento atinge 15 oLr. 20 me

tros e a espessura não ultrapassa a 2 metros. A direção destes
cliques varia de ltl-S a lf 10E, e são subverticais, apresentanc.o ii-
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Eeiro mergulho para W-NW.

A rocha apresenta coJ-oração cinza escura e granr-iiação
fina a méd:a. Exibe estrutura isotrõpica e textura j-ntersertal-
porfiritica. Sua mineralcgia é constituÍ,ia por uma mesó:;tase que
perfaz 4C a 5CS da rccha, plagiocl-ásio (labradorita) , ..fue ocorre
em quantidades situadas em média de 304 e clinopiroxênic (aur;i-
ta) com 153. Os opacos apresentam,em média uma porcentagem de
10%, sendo que magnetita é o mj-neraI predominante.

A mesóstase 6 rica em argilo-minerais e vidro d.evi-
trificad.o, e acha-se envolvendo micrólitos (em gerar < 0rlrarn) e
fenocris'tais de plagioclásio, piroxênio e opacos. análise r.ii:era
Iógica por difraton',etría ce raios-X cla fração argilosa, mostrou
a presença de a:rgilo-mineraj-s tlo grupo das micas (hidromica) e

das esmectitas (montmorilonita) .

Estes diques devem se relacionar ao episõclio de reati
vação da plataforma sul-americana, quando antigos falhanentos foramrea
tj-vados e desta forma serviram como condutos para o nagmatismo

básico do final do Jurássico e inÍcio do Cretáceo.

ITI. 8. COBERTUR.A,S ALWIONARES

É a unidacìe que fornece o maior contraste iisiográfi-
co com as descritas anteriormente. São sedimentos cenozóiccsrque
se apresentam sob forma de depósitos aluvionares, onrle se pode
destacar dois tipos d.istintos de cobertura. Uma ;orimeira mais an
tiga corresponde a um terraço (Plioceno ou Pleistoceno), que
apresenta materiais com coloração castanho avermelhada e textura-
argilc-arenosa e siito-arenosa. Já os depósitos mais recentes
(holocênj-ccs), apresentam ma.teriais com colo::ação branco acinzen
tada, granulação grossa (a::eias e cascalhos), sendo que nÍveis
com textura silto-arenosa são frequentemente registrados. ì'lestas
úitimas ccberturas predo¡n'i na a fração areia e normalmenLe se cor
reracionam a depósitos de vãrzea, euê se encontram intimamente
vinculados ã recle de drenagem moderna.

Os materiais correslionc'-entes ãs coberturas aluviona-
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res mais antì gas ocorrem pri_nciparmente '

dos no vale do Rio José pedro e Córrego
aluvionares recen'tes são encon.trados nàs
Fedro e Manhuaçu.

nos depósitos encontra-
rfo Ccbrador. Depósitos
várzeas dos rios José
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CAPITINO IV

GEOLOGIA E pETROG.R.AFTA, DOS COMpLE)(OS MET¡.¡L{FICO-ULTzu|¡¡Á¡'ICOS

SERPENTiNI ZADOS

l'üeste Capítulo serão tratados aspectos referentes às
paragêneses encontradas nas rochas dos maciços pesquisados, obje
tivando estabelecer considerações sobre o metamorfismo ai:uante
nestes corpos. A partir claÍ serão feitas correlações com o meta-
rnorfismo apresentado pelas rcchas encaixantes. Cono introdução
deste CapÍtulo serão apresentados alguns aspectos irnportantes re
lacionados ã serpentinização.

rv.I. o PROCESSO DE SERPENTTNTZÄçÃO

O processo de serpentinização corresponde a reações
quÍmicas a baixa temperatura, que ocorrem sobre rochas ultrabási
cas envolvendo grande aporte de ãgua. Há vários ti-pos de serpen-
t,inização, güê basicamente se encontram vinculados ao tipo de ro
cha que foi subrnetida ao processo.

As rochas mais susceptÍveis ao processo de serpentini
zação são dunitos e peridotitos " Por mej-o de estudo textural de

uma série de rochas riltrarnãticas, Wìcks (Ig7g) mostra que a or-
dem de alteração Cos minerais 6 a seEuinte: olivina>ortopiroxê-
nio>clinopiroxênio, provavelnente em consequência de suas prõ-
prias condições cle formação (P e T) . Dentre os piroxônios r os or
tcpiroxênios são nais suscepti',¡eis à serpentinização que os cii-
nopiroxênios. Os equivalentes hicratados coinuns cbedecêilr. ¿ se-
guinte ordem: lizardita>crisotila>brucita e magnetita, em -uer-

mos de predominância. O autor não ë.iscute em detalhe a antigori-
ta, que apresenta maior ca-mpo de estabilidade ern termos de pres-
são e ternper"atura.

Evans & Tromrnsdorff (1970) apresentam uma sequência
de reações em rr:chas ultrabásicas dos Aì-pes Centrais, errr conCi-
ções de metamorfismo progressivo, onde mos'tram que antigo::itas
se formam em temperaturas tle até 580oC. Sua paragênese corri o tal
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co é explicada pela transforrtração de ortcpiro><ênio (enstatita)em
antofilita e desta ern talco ã- temperatu::a entre 500 e es0ocr sê-
gundo as reações abaixo:

9 ens.ba.tiba + i{^O 

-+ 
antofilita + forsEerita

5 ¿rntof ilita+ 4" U"rO-> 9 talco + fors teri ta
5 enstatita + HrO + tal-co + forsterita

Assim, as serpentinas se formam em detrirnento de fors
terita e talco, conforrne a i:eação: 6 fcrsterita + talco + 9 I12O-

5 serpentina.

Estudos experimentais realizados por Moody (L976) in-
dj-cam que a pressão e temperatura necessárias para a serpentini-
zaçãor €rtr presença de ãgua, influenciain sobremaneira no equilí-
brio das fases sobre os mineraj-s do grupo da serpentina. Lizardi
'ta e crisotila coexistem, sendo que o pri:neiro mineral predomina

sobre o segundo na maior parte Cos serpentinitos conhecidos. O

campo rle estabilid.acle desses minerais é amplo, sendo que a teinpe

ratura em torno de 400oC e pressão total de 0r5Kb, estes mine-
rais predominam com relação a anLigorita. Antigorita é estáve1 a

temperaturas iguais ou superiores a 5O0oC e pressão total entre
1r0 e tr7 Kb, sendo que não se cristaliza a temperaturas inferio
res a 42Toc, conforme compilação realizada por Moody (I976).

A reaçäo de quebra da antigorita 6 dada por Evans

(Lg77) , onde se observam temperaturas de 350 até 62}oc u .t*"
pressão de água crescente no mesmo sentj-dc, vari-ando de 0 a lOiib
(Figura 9). A reação é a seguinte: Antigorita = fg Forsterita +

4Tal-co + 27H2O. Corno pocle ser observado, antigorita se forrna a
partir da reação (7): crisotila + talco e vai at6 a reação (4):
forsterita + talco + água. Por outro laclo, crisotila sõ permane-

ce estáve1 ä 'temperatu.ras mais baixas que 30OoC, forinanclo-se a

partÍr da reação (B)': antigorita * bruci:a"

As texturas de rociras serpe:ltinizadas indicam que ari-

tigoritas ocorrem substituindo lizardita e crisotila pré-exis-
tentes, durante o metamorfismo progressivo (fácies xisto verde

superj-or até anfibolito), conforme observado por Wicks & Witha-
ker (I977 ) "

Com relação aos fluÍdos envolvidos na serpentinização,
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Faust et alii (1956) observaram que os serpentinitos originados
de rochas ultrabásicas apresentavam teores em Boro mais elevados
que aqueles encontrados na rocha mãe. Dessa forma houve introdu-
ção de Boro durante o processo de serpentinização, o que foj-
atribuÍdo por esses autores ã "fluÍdos formadores de pegma'titos",
onde várlos corpos pegmatitj-cos ocorrem nas vi-zinhanças dos cor-
pos ultramáficos estudados. Bogolepov (f969) acredita que além
da hidratação proporcionada por intrusões de graniLóides, haja
também possibil-idade de autoserpentj-nização, através de soluções
intersticiais do próprio magma ultramãfico. Este caso pode ser
justificado pela presença de antigorita a altas profundidades no
interior de minerais primários, indicando que o pH do fluÍdo ser
pentinì-zante e das soluções contidas nos poros estão intimamente
relacionados.

SÍlica é outro componente que parece ser adicicnado
ao sistema durante a serpentinização. Condie & Madison (f969)
acreditam gue a sÍlica (quantias maiores que 33) seja derivada
dos gnaisses e xistos nos quais se encaixa o corpo ultramáfico
de hiebster Addie (Carolina do Norte, U.S.A.). Da mesma fc¡rma
verificaram que houve introdução de Na durante a serpentinj-za*
Ção, e para tal indicam como fonte as rochas supracrustais ricas
em al.caIr_s.

Com a introdução de água em uma rocha anidra, como as
ultrabásicas, tem-se um decréscimo em sua densidade original e

um aumento concomitante de seu volume. Por outro lado sabe-se
que muito materiat é removido em solução. Muita dúvida persiste
ainda hoje com relação ãs variações no volume e no quimismo d.o

corpo ultramáfico serpentinizado. Assim observa-se que existem
duas linhas científicas: uma gue admite composição quÍmica cons-
tante com variação volumétrica, e outra que acredita na mudança
da composição quÍmj-ca a volume constante (com remoção de materi-
al para fora do corpo serpentinizado).

Moody (L976) observa que o aumento de volume durante
a serpentini-zação pode auxiliar na intrusão da rocha ao longo de

zonas de fraqueza estrutural" A mudança na composj-ção quÍmica a

volume constante implica na abertura do sistema com livre troca
entre o fluido e a rocha ultramáfica, durante o processo de ser-
pentinização. Assim discute que há casos individuais onde o pro-
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cesso a volume e composição constantes Dassa a operar ern diferen
tcs estágios de alteração.

iv . 2 . os llarc.IÇos lviETAIviÃFIco-ULTRA,1¿4¡'rcos sERpENTri..IrzÀDos

ftra área maì:eada foram encontraclos sete corpos m.etamá-
ficos-ultramáficos serpentinizaclos, quais sejam, de norte para
sul: ParaÍso, Santa Rita, Santa i.4aria, Santa Cruz, São Barnabé,
Conceição de lpanema e Professor Sperber. Praticamente to<los se
apresentam mineralizados, o primeiro del-es eni tal-co e os oemais
em nÍquel (mapa geolóEico - Anexo f).

Os doís com.plexos mais irnportantes cla ärea, tanto enì

termos de expressão superficial como em tonelagern de minério, s9
rãc di scutidos neste CapÍtulo e referem-se aos corpos de Santa
cruz situado na porção central- da área, a sudoeste da cidade d.e

Ipanema e Santa t4aria localizado na porção norte da Folha mapea-
da, a sudeste do Patrimônio de Tabajara. j\ dj-stância entre os
dois maciços ð da ordem Ce 30km, e ambos se encontram encai><acl-os

na mesma sequência de gnaisses, ou seja na subunidade gnaisses
kinzigÍti- cos .

En função C.as dificulclades encontradas nos trabalhos
de campo, onde grande parte dos corpos (cerca c1e 70rd) encontra-
se coberta por solo com espessura média em torno oe 5 metros,
e as porções aflorantes apresentam material saprolÍtico e/ou ro
cha alterada, não foi possível a execução de um estudo petrogrã-
fico e litoquÍmico sistemático. Entretanto, os perfis dos furos
de sonda e dos poços de pesquisa são apresentados, bem como os
afloramentos estudados são descritos e aqueles mais importantes
aparecem localizados em mapas. Para o maciço de santa cruz pode
ser observado o Anexo 2, e para o corpo de Santa Maria o Anexo
,)
J.

IV . 2 . l- . Maci ço de S anta Cruz

Este maci-ço apresenta forma elÍptica e ocupa uma su-
perfÍcie aproximada de 0,5 km2. Sua dimensão maior atinge l,lkm de
extensão, e sua largura gira em torno de 0r5 km. A dimensão maior
do corpo de Santa Cruz é concordante com a foliação dos gnalsses
encaixantes. Tanto em fotografias aéreas como no campo

o macíço mático-ultramäfico se destaca pelo grande contraste que
apresenta com o relevo das encaixantes. Os gnaisses apresentam
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um relevo acidentado, ao passo que as metaultramáficas já exibem
um relevo mais suave com topo abaulado. uma pequena fração deste
corpo, gu€ corresponde ã sua porção superior, composta por meta-
gabros, situa-se cerca de 2km ã sudoeste do corpo principal. En-
contra-se encaixado nos gnaisses kinzigÍticos, com os quais apre
senta contato brusco. Na porção sudeste do maciço este contato é

tectônico, e se dá em grande parte com biotLla e/ou hornblenda
gnaisses. Grande parte da borda do corpo apresenta rochas cisa-
lhadas, notadamente na sua porção leste e sudeste, onde é comum

se encontrar rochas com textura cataclástica. Uma vista geral
do maciço 6 mostrada na Foto 7.

O maciço de Santa Cruz 6 composto por uma variedade
de tÍpos litológicos, todos serpenti-nizados e/ou metamorfisados,
a saber: dunitos e peridotitos serpentini-zados, metapiroxenitos,
metagabros e metanortositos. Estas rochas apresentam-se foliadas,
com atitude concordante com a da foliação dos gnaisses regionais,
e parecem representar produto de diferenciação magmátj-ca (Figura
10), conforme será discutido a seguir.

IV"2"1"1. Os metadunitos e metaperidotitos serpentiniza

Esta unidade litolõgica abrange cerca de 752 do maci-
ço de Santa Cruz. São rochas que apresentam coloração verde escu
ro a verde amarelado, estrutura normalmente foliada, cuja inten-
sidade varia de forte a incipiente e granulação média a fina. A

orientação imprimida ä rocha é dada principalmente pelo al-inha-
mento dos cristais prismãticos de tremolita-actinolita e dos mi-
nerais opacos, notadamente a magnetita (F.oto B). Algumas porções
do corpo apresentam estrutura bandada, gu€ inclusive pode ser ob
servada nas seções delgadas. Esta estrutura apresenta bandas, com

espessura variando de 1 a 5mm,rì-cas ora em olivinarora com maior
concentração em ortopiroxênio, conforme observado em secções del
gadas. Na Fotomicrografia I pode-se concl-uir tambõm,o que aliås
é comum para todo o maciço r eu€ as bandas ricas em ortopiroxêni-
os são menos susceptÍveis ao processo de serpentinização quando
comparados com aquelas que apresentam maior concentração em oli-
vinas. Assim os produtos de atteração dos ortopiroxênios são:taI



11

FOTO 7 - Vista geral do Maciço de Santa Cruz, to-
mada ao longo da rodovia MG-111 (sentido
Ipanema-Maniruaçu) . O corpo metanáfico-
ultramáfico serpentinizado encontra-se
encaixado na subunidade gnaisses kinzigÍ
ticos.

FOTO Metaperidotito serpentinizado exibindo
bandamento, com leitos esverdeados com-
postos essencialmente por olì-vina e ser
pentine e leitos mais claros com minerã
logia ã base de ortopiroxênio, clorita-
e talco r visír¡eis ao microscópio. ldotar
que este bandamento reliquiar e seccio-
nado pela foliacão metamórfica.Corpo
principal Co Macico Ce Santa Cruz (;\flo
ramento NAn 0b).
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co, clorita e menos comumente serpentina. As olivinas por sua vez
dão origem principalmente a serpentinas.

A textura apresentada por estas rochas ê bastante vari
ãvel, fato que se relaciona principalmente ao maior ou menor
grau de serpentinização. A intensidade do processo deformacional
também provoca variações no tipo de textura, já que se encontram
rochas intensamente orientadas, próximas de porções com rochas
praticamente desprovidas de foliação. Uma das texturas mais comu-

Íente encontrada é a textura em rede("mesh texture"), conforme po-
de ser observado na Fotomicrografia 2. Neste caso ocorrem núcl-eos
de olivina envolvidos por um entrelaçado composto por serpentina.
Outro tipo textural predominante é a textura emaranhada laminada
fina, conforme definida por Maltman (1978). Esta textura é encon-
trada nas porções mais serpentinizadas do maciço, e äs vezes pas-
sa a exibir forte orientação nas zonas intensamente deformadas.

Localmente também se registrou textura blastoporfirÍtíca
na qual a rocha exibe grandes cristais de olÍvina circundados e

seccionados por prismas de tremolita-actinolita acicular. Nas por
ções mais ricas em tremolita-actinolita ð encontrada com frequðn-
cia textura nematoblã.sti-ca. Também foi observada nestas rochas
resquÍcios de textura hipidiomórfica a alotriomõrfica inequigranu
lar, onde os cristais maiores são normalmente representados por
olivinas e ortopiroxênios.

Fato importante que pode ser notado em algumas secções
delgadas de amostras parcialmente serpentinizadas, é que os frag-
mentos de olj-vina indicam que faziam parte de antigos cristais
maioresr os quais formavam uma textura de justaposição. Isto evi-
dencia textura original cumulática, que se relaciona a processo
de diferenciação magmática. Em síntese, pela análise textural ob-
serva-se que grande parte das olivinas correspondem a cristais
primärios de origem magmåtica, sendo que uma pequena parte do ma-

ciço apresenta rochas com olivinas metamórficas (porções do Com-

plexo mais afetadas pela deformação e recristatização).
A composição mineralõgica desta unidade consiste de

serpentina (15 a 55U ), olivina (5 a 4OZ) e tremolita-actinotita
(I0 a 2OZ). Subordinadamente ocorrem ortopiroxênio (5e") , clorita
(5 a 104), talco (5%) e clinopiroxênio (ausente a 3%) . Como aces-
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FOTOMÏCROGRAFIA 1 - Metaperidotitos exibindo banda
olivÍnica associada èssencialmente â serpenti-
na (porção central diagonal da foto) intárca1a
da a bandas ricas em ortopiroxênio (parcialrneñ

. te alterados para talco e clorita). Corpo pril
cipal do Maciço de Santa Cruz. Afloramento
NAn 07 (Aumento de 35 vezes nicóis cruzados).

FOTOMTCROGRAFIA 2
bindo textura
po pri-ncipal
mento NAn 09
paralelos) .

- Metadunito serpentinizado exi-
em rede ("mesh texture") Cor-

do Maciço de Santa Cruz Aflora
(Aumento de 35 vezes nicóis
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sórios tem-se opacos (5u ) e cromo-espin6lio (ausente a r%) .

Serpentina representa a grande massa mineraL (matriz),
que predomina em várias amostras pertencentes' a esta unidad.e. po

de-se observar que existen i,uas gerações de serpentina. A primei
ra aparece norrnalmente envolvendo cristais reliquiares_ e fr.rgmen
tos de olivinar ao passo que a scgunda occrre sob forn¿r de -¿eios
que seccionam toda a fase nineral exisiente anteriormente. As-
sin é que estes veios Ce serpentina aparecem cortando serpenti-
nas antigas (de prim.eira geração) , olivinas, tremolita-actinoli-
tas e ortopiroxênios. .f\lgumas amostras ¡nais altera<fas chegan a

apresentar cerca de 9AZ de sua mineralogia. constituÍda por sier-
pentina.

olivina ocorre sob forma de cristais su-bhedrais a ane
draj-s, incolores e ãs vezes branco amarelados. Apresenta-se bas-
tante fraturadç., e geralmente estas fraturas estão preenchidas
por serpentj-na. Grande parte dos cristaj-s de olivina apresentam
suas bordas alteradas loara serlcentina.

De modo geral em quase todas as amostras estudadas
são encontrados relictos de olivina (nücleos poliédricos) d.ispeq
sos.em matriz serpentinÍtica. Os cri-stais de olivina, ora fres-
cos, ora alterados (tanto hipogenicamente quanlo s.uperficialmen-
te) encontram-se separados por veios de serpentina. Em algumas
amostras frescasr âs oiivinas foram identificadas como sendo da
variedade cris6lita, conforme determinação óptica feita de acor-
do com Rodrigues et alii (I9S0).

Os ortopiroxênios apresentam-se como grandes cristais
subhedrais a anedrais, com coloração j-ncolor ä pardacenta e se
encontram muito fraturados. Normalmente ocorrem transformados em

bastita, onde se apresentam tot.al ou parci.:lmente substituÍdos
por ta1co, clorita e serpentina, que se encontram orientados se-
gundo seus ¡>lanos de cij-vagem.

As porções mais ricas em piroxênios desta unic.ade
apresentam grandes quantidades de clorita e talco em nÍtida cor-
relação com os piroxênios, notadamente os ortopiroxênios. O tal-
co ocorre normal-mente sob a forma Ce agregados fibrosos lanrelares
e se encontra frequeniemente associado à clorita. A clorita por
sua vez oca:rre colìo agregados de escaüas ou corno cristais isola-
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dos e apresenta duas formas de ocorrência: una com granulação
mais fina, corì cororação pa-rda e a ouLra com granulação grosse,
cotoração pardo-rrsverd.eada e envolvendo núcleos cle olivina. A

naior parte das 1ârninas estudadas most::ou que cloriia e tal-co
apresentam-se fraca a fcrienent.e orj-entados e cjue se encont.ram
cortando outros mineraj-s, principalmente olivina, serpeiltina e

trernol i ta-ac tino 1i ta .

Os clinoanfibólios, representados pela série tremoli-
ta-actinclita ocorrem distribuÍd.os por toda a unid.ad.e, e local-
mente se apresentam em elevadas quantidacles.. São cristais euhe-
draj-s, prismáticosr {uê exibem frã¡ito radial, com dimensões que
atingem 3 cm (Foto 9 ) . São i-ncolo=es, apresentam-se muj-to f ratu-
rados, e corno no caso das olj-vinas, aparecem cortados e envolvi-
dos por serpentina (Fotomicrografia 3). Nesta fotomicrografia po-

de ser observado tanbéni um grande cristal de olivina envolvido
por serpentina, que apresenta coronas devidas ao metamorfismo.
Provavelmente a porção central deste crj-stal- tenha composição
primãria inalterada, fàto que pode ser comprova<lo com a utiliza-
ção de microssonda eletrônica. Pelos estudos petrográfÍcos e pe*
Ia paragênese encontrada, tudo indica que estes anfiból-ios per-
tencem ao termo magnesíano da série tremolita-actinolita, e na
maior parte dos casos foi interpretado como tremolita. Em várias
amostras pode ser observada a alteração de tremolita-actinolita
para c]orita e ta1co. Algumas secções delgadas mostram que estes
anfibólios apresentam-se recristalizados, indicando que os nes-
mos foram submetidos a uma etapa de metamorfismo subsequente. Enr

alguns desses cristais maiores a antiga clivagenr se encontra pre
servada.

Outro tipo de anfibólio, que ocorre com menor frequên
cia que a tremolíta é o ortoanfibóIio fibroso, gu€ normalmente
aparece preenchenCo fraturas e microfalhas. Pelas propriedades
ópticas deste mineral- (sinal óptico na maior parte Cos casos po-
sitivo, extinção reta e birrefringência alta),e pelo Índice de

refração elevado, da ordem c1e L,1O a LtiL, o mesmo deve represen-
tar uma fase rnais pobre em cá1cio, tratando-se de ortoanfibólio
alumj-noso ('¡ariedade gedrita) .

Uma caracterÍstica marcante e ccmum ã.s olivinas, orto



Afloramento NAn 10.

FOTOMICROGRAFIA 3 - Metadunitos serpentinizadcs

FOTO 9 - Metaperidotito serpentinizado exibindo
cristais prismáticos com hábito radial æ tre
molita-actinolita. Maciço de Santa Cruz (nx--
tensäo Sul) - AfloramenÉo NAn I0.

onde se observa um prisma alongado de tremo-
lita-actinolita fraturado e parcialmente su-
bstituÍdo por serpentina. Na borda esquerda
da foto observa-se um cristal_ de olivina exi
bindo o desenvolvimento de coronas. Corpo
principal do Maciço de Santa Cruz Aflora-
mento NAn 09a (Aumento de 35 vezes nicóis
cruzados ) .
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piroxênios e tremolitas é que estes minerais se apresentam frag-
mentados, e as porções separadas ocorrem mostrando a mesma orien
tação õptica, indicando desta forma que correspondem a fragmen-
tos de um mesmo cristalr eüê foram isolados pela serpentinÍzação.

os ninerais opacos apresentam normal-mente granulação
fina e ocorrem disseminados por todo o serpentinito, sendo que
ãs vezes são encontrados em concentrações bastante local-izadas.A
maior parte destes opacos corresponde a magnetita, que apresenta
ÍntÍma associação com o processo de serpentinização.

Cromo-espinélio ocorre em quantidades muito reduzj-tlas
pela unidade, entretanto na porção superior dos metaharzburgitos
são encontrados vários nÍveis com elevad.a concentração deste mi-
neral. A canada mais possante de cromititof com espessura que
atinge lr50 metros, apresenta em média 60 a 652 de cromo-espiné-
lio (Fotos 10 e rr). Exibe nÍtido bandamento, onde se observam
leitos ricos em cromo-espinélio intercalados a leitos serpentinÍ
ticos. Os cromo-espinélios apresentam-se sob forma de cristais
subhedrais a anedrais, bastante fraturados e geralmente se mos-
tram cortados por serpentínä e clorita (Fotomicrografia 4) . Apre
sentam coloração castanho-escura e se encontram dispersos em ma-
t.riz essencialmente serpentinÍtica. Como no caso d.a amostra do
afloramento sc 04 (para locarização ver Anexo 2) , aqui também se
verifica um resquÍcio da textura interpretada como cumulática,
onde se tem cristais de cromo-espinélio cúmulus com serpentina
intersticial (em grande parte olivinas, e em menor quantldade
ortopiroxênios serpentinizados) . Desta forma constitui-se também
de outra evidência que sugere que estas rochas representem produ
to de diferenciação magmática. com o estudo de secções polidas
observa-se que os cristais de cromita apresentam-se muito fratu-
rados e seccionados por clorita e serpentina (Fotomicrografia 4) .

Algumas porções desta unidade apresentam-se cortadas
por uma série de veios piroxenÍticos, bastante serpentinizados
e/ou esteatitj-zados, com espessuras variando entre 10 e 20cm.Nes
tes veios registrou-se a presença de relictos de ortopiroxênio e
olivina, além de cristais de tremolita-actinorita, hornbrenda
pargasÍtica, espin6lio aluminoso e clorita, dispersos em maLriz
serpentinÍtica. euanto ä presença dos dois tipos de clinoanfj-bó-
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FOTO I0 Camada de
cromitito situada
no topo da uniciade
metaperidotítlca ser
pentinizada.Maciço -
de Santa Cruz (Cor-
po Principat) - Aflo
ramento IPN }L/b

/V,

Foro 11 Detalhe da foto acima ond.e se observa cro-
mita maciça envolvj-da parcialmente por uma
massa serpentinitica. Macico de Santa Cruz
(Corpo Principal).
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ForoMrcRocRAFrA 4 - cristais de cromita fraturados e
seccionados por clorj-ta (Afloramento IpN 0lb) .

Corpo principal do Maciço de Sarrta Cruz (Aumen

to de 50 vezes - nicõis paralelos).

FOTO 12 Veio de composj-ção piroxenÍtica
rochas da unidade metaperidotÍtica
zada. Corpo principal do Maciço de
(Afloramento IpN 39 ) .

seccionando
serpentini-
Santa Crvz
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lios: tremolita-actinolita e pargasita e/ou hornbl-enCa pargasÍti
cã, a distinção 6 bastante difÍcir em termos petrográfi.cos. En-
tretantor êIÌ1 algrun.as amostras os dois tipos de anfibólios estão
presentes, e tremorita-actinorita ocorre sob forma cle grandes
cristais, não apresenta preocroÍsrno, exibe hábito acicular e ge-
rarmente se associa ã olivina e ao ortopi::oxênio. Já o outro cli
noanfibólio apresenta-se sob forma de pequenos cristais reliquia
res, com ligeiro pleocroÍsmo e normal-mente está associado à uni-
dade piroxenÍtica, sendo assim interpretado como pargasita e/ou
hornb lenda pargiasitica .

Pel-os estudos petrográficos realizados e pera assem-
bréia mineralógica observad.a, as rochas primãrias que compõem es
ta unidade correspondem principalmente a d.unitos e harzburgitos,
e em menor porcentagem são encontrados lherzolitos. Os Cunitos
correspondem basicamente às rochas que apresentam granCes quanti
dades de olivina e serpentina, e os harzburgitos jã possuem além
destes minerals, relictos de ortopircxênio. o estudo petrográfi-
co revel0u em algumas das amostras a presença de pequena quanti-
dade de cristais reliquiares de clinopiroxônio, associados ä or-
topiroxênio, serpentÌna, crorita e secund.ariamente talco, sendo
desta maneira interpretadas como therzolitos.

IV.2.L.2. Os metapiroxenitos serpentinizados
Esta unicade apresenta-se .* p"qrr"rr-é quantidades no

maciço de santa cruz, d,evendo representar não mais que 2oz do
complexo márico-ultramäfico. AIém de ocorrer sob forma de veios,
que cortam a unidade anterior (Foto l-2) , ela aparece notadamente
na borda nordeste e leste do corpo, junto ao contato com os
gnaisses encaixantes (Anexo 2) .

os metapiroxenitos serpentinizados apresentaríì colora-
ção esverdeada e exibem tcns mai-s claros quando comparados com
os metadunitos e metaperidotitos serpentinizad.os. A granulação
destas rochas é média, e em gerar mais grossa que aqueras da uni
dade anterior. Apresentam estrutura foliada, sendo esta foliação
incipiente, excetuando-se as porções nordeste e les'te d,o maciço,
oncle se tem foliação cataclástica, devido ã intensa deformação
ã qual o corpo foi submetido. A textura predominante destas ro-
chas é granoblástica orientada, que passa a granocataclástica
nas zonas cisalhadas.
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As rochas que compõem esta unidade apresentam minera-
logia formada por ortopiroxênio (zo a 55?), clinopiroxênio (z a
10?), clorita (15 a 202),serpentina (10 a z5z) , paragasita e/ou
hornblenda pargasÍtica (5 a 15g) e olivina (ausente a BB). Subor
dinadamente ocorrem espiné]io aluminoso (72¡ , talco (5?) e tremo
lita-actinolita (3s). como acessório tem-se opacos (32¡ , repre-
sentados principalmenÈe por magnetita.

o ortopiroxênio apresenta-se em grandes cristais, sub
hedraisr euê se encontram fragmentados e em muitos casos poupa-
dos pelo metamorfismo. Pelas caracterÍsticas ópticas deve se tra
tar de bronzita.

o crinopiroxênio ocorre em menor quantidade, sob for-
ma de cristais anedrais, pouco alterado pelo metamorfismo e pos-
sivelmente correspond.a a augita.

clorita e serpentina ocorrem principalmente nas por-
ções mais alteradas desta unidade litológica. clorita normalmen-
te se associa ã alteração dos piroxênios, e serpentj_na ã altera-
ção de olivina.

AssocÍados aos piroxênios, ocorrem cr_inoanfibólios,
que apresentam coLoração variando de castanha cl_ara a incolor.
são cristais subhedrais, com ligeiro pleocroÍsmo variando de ama
relo a castanho esverdeado, e pelas propri_edades ópticas e para-
gênese observada devem ser do tipo pargasita ou hornbl_enda parga
sÍ tica

olivina ocorre sob forma de pequenos fragmentos reri-
quiaresn incolores, que aparecem envol_vidos por serpentj-na.

Espinélios alumínosos apresentam-se distribuÍdos por
toda unidade piroxenÍtica, e localmente exibem grrandes cristais
subhedrais, que geralmente se encontram envolvidos por clorita.
Apresentam coloração verde e muitas vezes estão associados às
pargasitas e/ou hornblendas pargasÍticas.

Talco ocorre sob forma de pracas grossas e comumente
se encontram substituindo os ortopJ-roxênios" No estudo de seçöes
dergadas registrou-se também que parte dos ortopiroxênios se al-
.terou para serpentina.

Tremorita-actinotita ocorre em pequena quantidade nos
metapiroxenitos serpentinizados r âo contrãrio das pargasitas
descritas anteriormente. Apresenta-se sob forma de prismas alon-
gados, muitas vezes arterados para cl-orita e talco.

Pera associação minerarógica observad.a, esta unidade
parece corresponder a termos metamðrficos de antigas litologias
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que variam de olivina ortopiroxenito, olivina websterj-to, webste
rito e até mesmo ortopiroxenito.

IV.2.l. 3" Os Metagabros

Esta unidade acha-se pouco representada na área, cor-
respondendo a menos de l0? das rochas que compõem o maciço de
Santa Cruz. Normalmente os metagabros são encontrados sob forma
de blocos e fragmentos rolados, a excessão do corpo gue ocorre a
sudoeste da extensão su1 do maciço de Santa Cruz. Este pequeno cor
po é praticamente constituÍdo ¡lor metagabros, e está em contato
brusco com os gnaisses encaixantes rque em parte se dá por falhamen
to.

As rochas pertencentes a esta unidade apresentam colora
ção verde acinzentada a verde amarelada e granulação m6dia a fina.
Normalmente são rochas equigranulares e apresentam estrutura folia
da. A foliação é incipiente e se deve ã orientação dos cristaj-s
prismãticos de hornblenda, epidoto e mais raramente tremolita-ac-
tinolita. A text,ura frequentemente encontrada é a granoblástica.
Localmente se observa textura grano-cataclástica, que ocorre em
parte das bordas do pequeno corpo situado a sudoeste do maciço de
santa cruz " Em algumas secções dergadas foi observado que esta
roeha apresenta textura granular hipidiomórfica preservada.

A composlção mineralógica destas rochas apresenta como
minerais principais hornblenda (50 a 60?) e plagioclásio (10 a
153). como mlnerais secundários ocorrem epidoto (20 a 252) e clo-
rita (1 a 53). o mineral acessório frequentemente presente é a
magneti-ta (3?).

Hornblenda é o mineral predominante e se distribui em
cristais inequigranulares, anedrais e apresenta contornos poligo-
nizados. sua coloração é castanho esverdeada e provavermente
apresenta composição óáIcio-magnesiana.

O plagioclásio ocorre sob forma de cristais subhedrais,
na sua maior parte recristatj-zados " São plagioclásios cálcicos n

que apresentam Índice de refração elevado e exibem relevo ,alto
das lamelas de geminação, propriedades estas diretamenLe relacio-
nadas ao seu conteúdo em anortita. Determinações õpticas realiza-
das mostraram que o tipo de plagioclãsio situa-se entre os campos
da andesina e da labradorita (Annr-An69).

Epidoto ocorre como grandes crÍstais anedrais, ãs ve-
zes pri-smáticos, onde aparecem sob forma de ripas. Este minerar
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aparece ora isolado ora formando agregados, e sempre se relacio-
na à alteração dos plagioclãsios.

clorita se apresenta em pequenas quantidades nos meta
gabros, e ocorre preenchendo interstÍcios entre os cristais de
hornbl-enda. como o epidoto, também é um mineral secundãrio que
se associa a uma etapa de retrometamorfismo gue atj-ngiu o maciço
mãfi co-ultramáfi co .

Pela composição mineralõgica encontrada, estas rochas
correspondem a antigos gabros metamorfisados.

lV.2. 1. 4. Metanortositos

Esta unidade apresenta-se numa porção muito reduzida
do maciço de Santa Cruz r êItì sua parte central que se encontra em
cotas mais elevadas. Normalmente ocorre em forma de blocos e ro-
Iados junto a outros fragmentos de material gabróide. Em termos
percentuais representa cerca de z a 3s das rochas que compõe o
complexo máfico-ultramáfi co .

Estas rochas são equigranulares o apresentam coloração
branco aeinzentada, granulação média e est.rut,ura variando de iso
trópica a fracamente orientada" A textura frequentemente encon-
t'rada nestas rochas é granoblástica, muito embora local-mente re-
gistrou-se textura granular hipidiomõrfica preservada.

Sua composição mlneralógica baseia-se em plagioclásio
(908) e hornblenda (84) . Os acessórios presentes são minerais
opacos' com predomÍnio de magnetj-ta. Localmente são encontrados
termos de composição mais gabróica, onde a constituição mineraló
gica da rocha passa a apresentar menor porcentagem em pragiocrá-
sio (50 a 65?) e maior conteúdo em hornblenda (zo a 252). Nestas
amostras clorita 6 encontrada frequentemente como mineral secun-
dãrio (¡ a 5?) e em menores proporções também ocorre epidoto.
Como acessórios ocorrem opacos r êrTt porcentagens variando de l0
até 303. Porções com esta composição foram interpretadas como gg
bros anortosÍticos. A Fotomicrografia 5 mostra o aspecto comum
das rochas desta unidade em secção delgada.

Plagioclásio ocorre sob forma de crj-stais subhedrais,
geminados polissinteticamente. Estes cristais apresentam-se j-n-
tensamente recristalizados e exibem contatos por jusLaposição.
Sua composição é bastante variável, entretanto são plagioclásios
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cálcicos, encontrando-se desde Andesina cãrcica (Anrr) até Labra
dorita (Anrr). Em algumas amostras registrou-se que a composição
destes plagioctásios chega a apresentar termos maj-s cálcicosraté
a bytonita (AnUO). A presença de andesina e outros termos de com
posição menos cálcica ó esperada neste tipo de complexo máfico-
ultramáfico, posto que com o metamorfismo os plagioclásios cedem
cao para a formação de minerais secundários. como por exemplo
epidoto, conforme também observado por Girardi & Ulbrich (1980)
e Schevciw (1980) para o Maciço de piênr rro Estado do paraná.

Hornblenda ocorre sob forma de cristais anedrais, com
coloração castanho esverd.eada a verde clara que se mostram inci-
pientemente orientados. Localmente aparecem formando aglomerados
minerais e de modo geral ocorrem intersticialmente.

Clorita aparece como pequenas palhetas, apresentando
coloração castanho esverdead.a. Normalmente se associam ãs zonas
de concentração e aos aglomerados de hornblenda. Exibem extinção
ondulante e sinais de deformação, tais como kink bands e encurva
mento dos planos de geminação. É um mineral secundário que resul
ta da alteração das hornblendas. Feições de cisalhamento também
são observadas, onde se encontram cristais muj-to fraturados e ge,

ralmente seccionando a fase opaca.

Os opacos r €In certas porções desta unidade anortosÍti
càt apresentam-se em erevadas quantidades, chegando a atj-ngir
cerca de 304 da composição mineralógica da rocha. Muitas vezes
estes minerais aparecem preenchendo interstÍcios entre os cris-
tais de plagioclásio e hornbrenda. Grande parte desses opacos,
dentre os quais predomina magnetita, apresenta inclusões de pla-
gioclãsio, hornblenda e clorita. Estuco de secções polidas mos-
trou que a magnetita presente nesta unidade se constitui em mine
ral homogêneo, fracamente anisótropo, com cororação rosa claro e
intensamente magnético. Apresenta desta forma grande semelhança
com a ilmenita, sendo interpretada como titano-magnetita. Este
mineral encontra-se associado ã hematita, onde se interrelacj-o-
nam exibÍndo textura de exsolução (Fotomicrografi-a 6).

Ilmenita ocorre em pequenas quantidades, sob forma de
agregados xenomorfos, com frá.bito lamelar e se encontra dispersa
pela rocha" No estudo de secções polidas pode-se verificar também
que como a titano-magneti-ta, ocorre apresentando exsolução de he
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FOTOMICROGRAFIA 5 - Secção delgada da Amostra IpN
0L/I, exibindo cristais de plagioclásio geming
dos polj-ssintéticamente (Andesina cãlcica a By.

tonita). Corpo principal do MacLço de Santa
Cruz. (Aumento de 10 vezes-nicóis cruzâd.os).

ForoMrcRoGRAFrA 6 - secção polida da amostra rpN-OL/L,

o onde podem ser observad.os crÍstais de titano-
magnetita com exsolução de hematita. Corpo priq
cipal do Maciço de Santa Cruz (Aumento de 100

vezes - nicóis paralelos).
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matita.

PeIa associação mineralógica mostrada acima, as rochas
desta unj-dade podem ser classificadas como leuco gabros e anorto
sitos, e correspondem à litologia mais diferencíada do complexo
mâf ico-ul-tramáf ico de Santa Cruz.

TV.2.1.5. Os Xistos

Esta unidade 6 encontrada em pontos localizados no ma

ciço. Sua ãrea de maior ocorrência se localj-za na porção sudeste
da extengão su1 do corpo de Santa Cruz. Normalmente estas rochas
aparecem em locais prõximos da borda do complexo máfico-ultramá-
fico e geralmente exibem feições de cisalhamento, com estiramen-
to e intensa moagem dos minerais constituintes. o poço de pesqui
sa PSC-O4 (para l-ocalizaçáo, ver Anexo 2) atravessou esta unida-
de xistosa, composta essencialmente por tremolita-actinolita xis
to' conforme pode ser observado no perfil apresentado na Figura
11.

Com o estudo petrográfico realizado nas rochas perten
centes ã esta unidade litológica observa-se que a mesma é consti
tuída principalmente por tremolita xisto, clorita xisto, clorita
-tremolita xisto, tremolita-clorita xisto e talco-tremolita-c1o-
rita xisto. Estas rochas exibem coloração verde a cinza esverd.e
ado, granulação média a fina e estrutura xistosa. As texturas co
mumente encontradas são a nematoblástica e a lepidoblástica. En-
tretanto em-certas porções ocorre textura porfiroblástica, onde
estes xj-stos passam a apresentar porfiroblastos de anfibóIio (tre
molita-actinolita) .

A composição mineralógica das rochas que compõem esta
unidade õ extremamente variável. Ora tem-se predomÍnio de cl-ori-
tas, ora de tremol-ita-actinolitas , ora de ambos associad.os ao
talco, etc. Cabe ressaltar que as porcentagens entre estes mine-
rais também variam entre si de forma a.l-eatöria e irregular. As-
sim, a mineralogia encontrada nestas rochas baseia-se em tremoli
ta-actinolita (s a 858), clorita (5 a 702) e talco (ausente a
10%). Como acessõrio ocorrem opacos (l a 5?), que em alguns 1o-
cais atingem concentrações de at6 2SZ 

"
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A tremorita ocorre sob a forma de prismas alongad.os,
granulação fina, cristais inequigranulares, e localmente apresen
ta forte orientação. À,s vezes aparece constituindo arranjos ra-
diais.

A clorita ocorre sob forma de praquetas subhedrais,
que ao contrário do clinoanfibótio, apresenta distribuição caõti
ca. Normalmente as plaquetas de clorita se encontram encurvad,as,
exibindo kink bands. Algumas amostras indicam a existência de
duas gerações de clorita:

a pri-meira apresenta-se sob a forma de cristaÍs me-
nores ' a granulação da rocha é fina e a cl0rita en-
contra-se associada ã tremolita.

a segunda por sua vez apresenta cristais mais desen
volvidos que ocorrem cortando as tremolj_tas.

Tarco ocorre como produto de alteração d.a tremorita-
actinolita, e como tal, quando presente, está sempre associad.o a
esta fase mineral.

os opacos ocorrem sob forma de pequenos grãos subarre
dondados, em parte euhedrais, que se encontram dissemÍnados nas
rochas que compõem esta unidade. Localmente, e muito raramente
se apresentam em concentrações, onde chegam a atingir 252. Atra-
vés do estudo d.e secções polidas, identificou-se que estes opa-
cos são constituÍdos principalmente por titano-magnetita. Este
minerar apresenta coloração rosa clara e em arguns cristais po-
de-se observar que apresentam exsolução de hematita. Em pequenas
porcentagens ocorrem ilmenita e magnetj-ta. Uma caracterÍstica
muito comum 6 que estes minerais ocorrem sendo seccionados por
clorita.

Em sÍntese, estes xistos devem representar produto de
metamorfismo de rochas peridotÍticas e piroxenÍticas em zonas de
falha.

TV.2.2. Maciço de Santa Maria

O maciço de Santa Maria apresenta forma elÍptica e
perfÍcie aproximadamente igual a de santa cruzr orr seja 0r45km

SU
2*
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sua dimensão maior não ultrapassa a I km e a rargura do corpo é
em média igual a 450 metros. Todo o complexo máfico-ultramãfico
encontra-se encaixado na subunj-dade gnaisses kinzigÍticos, onde
a maior parte do contato é tectônico. ua própria área de ocorrên
cia do maciço tem-se instalada uma zona de deformação rúpt.il com
posta por rochas cataclásticas que se estende desde as margens
do Rio Manhuaçu até alguns kilômetros a sul do maciço (Anexo 3).
Praticamente todas as litologias presentes no complexo metamáfi-
co-ultramáfico apresentam crj-stais fraturados e exibindo extin-
ção ondulante, feições que se relacionam a este evento deforma-
cional. A dimensão maior do corpo, bem como a foliação de suas
rochas, é concordante com a xistosidade dos gnaisses encaixantes.

Como no caso de Santa Cruz, o relevo imprimido pelas
rochas pertencentes ao maci-ço de Santa Maria 6 contrastante com
aquele apresentado pelos gnaisses regionais. Desta forma se des-
taca por suas feições mais suaves em contraste com as formas
acentuadas e abruptas do relevo das encaj-xantes (Foto 13) " As
bordas do maciço apresentam-se adelgaçadas, conforme pode ser ob
servado na Figura 52 (página ZL9).A porção central apresenta
maj-or espessura e confere ao corpo, embora sem muita segurança,
uma forma lopolÍtica, que é comum aos complexos estratiformes,
conforme será discutido no final deste CapÍtu1o.

O maciço de Santa Maria apresenta uma variedade menor
de ti-pos petrográficos, send.o representado essencialmente por ro
chas meta-ultramãficas, onde predominam metaperidotitos e metapi
roxenitos serpentinizados. Em certos locais pode-se observar a
passagem gradual entre estas rochas, eüê se dá através de varia-
ções na sua composição mineralógica. comparando-se com santa
cruz, o maciço de santa Maria exibe menor grau de serpentiniza-
ção e apresenta-se menos deformado (cisalhamento dúcti1) onde os
diferentes tipos litológicos são na sua maior parte d.estituídos
de foliação 

"

Tv.2.2.L. os metadunitos e metaperidotitos serpentinizados

Estas rochas predominam
tanto não na mesma porcentagem com

do maciço, entre
no corpo de Santa

em boa parte
que ocorrem



riO'I'O l3 - Vista 1:anorâniíca do lrlaciço de Santa Maria(dii.eção SI^I-NE) onde

pode ser observado o contraste do relevo e da vegetação com

os gnaisses encaixantes. Ao fundo aparece o Rio Manhuaçu.
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cruz, equivalendo a aproximadamente 60 a 652 da composição do
complexo ultramáfico. Apresentam coloração esverd.eada e granula-
ção variando de fina a grossa, com predomini-o dos termos mais
g'rossos. Estas rochas exibem estrutura isotrópica a J-ncipiente-
mente foliada. A textura mais comumente encontrada é a textura
em rede ("mesh texture"), onde os cristais de olivina aparecem
il-hados por uma trama de serpentina. Em algumas amostras regis-
trou-se a presença de textura granular preservada.

A mineralogia apresentada por estas rochas é consti-
tuÍda por serpentina (40 a 7OZ) , olivina (10 a ZOZ) e tremolita_
actinolita (7 a 202) . Subordinadamente ocorrem ortopiroxênio
(ausente a 6Z) , espinélio aluminoso (1 a 5Z) , clorita (Z a 42) ,
carbonato (r a 5z) , hornbrenda pargasitica e/ou pargasita (r a
33) e tarco (1 a 3%) . como acessóri-os se tem cromo-espinélio (I
a 2Z) e opacos (f a ZZ) .

Serpentina ocorre apresentando coloração cinza clara,
granulação fina e se encontra disseminada por toda a unidade,sen
do que em vãrios locais apresenta-se sob forma de veios. Em algu
mas das amostras estudadas foram encontradas mi-erofraturas con*
tendo serpentina gue exibe frábito fibroso e ondulador eue foi in
terpretada como crisotila.

olivina ocorre geralmente apresentando grandes cris-
tais subhedrai-s e incolores. Em algumas secções d.elgadas obser-
vou-se também que ocorre como poiquiloblasto, onde apresenta in-
clusões de espiné1Ío aluminoso. Alguns cristais de olivina apre-
sentam-se recristalizados, exibi-ndo grãos com contornos retos.

Tremdlita-acti-nolita ocorre sob forma de cristais in-
colores, prismáticos, euhedrais e normalmente muito fraturados.
Estas fraturas geralmente se encontram preenchidas por serpenti-
na. como no caso de santa cruz, parecem predominar tremoritas.
Numa das secções delgadas observou-se a existência de bandamento,
onde a amostra apresenta leitos ricos em tremolita intercalado a
leitos essencialmente olivÍnicos.

Ortopi-roxênio apresenta-se em grandes cristais subhe-
drais ' com coloração brahco acinzentada e em algumas amostras se
encontra ausente.
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Espinélio aluminoso ocorre sob forma de cristais euhe
drais, fraturados e apresentam coloração variand.o entre verde es
curo e verde rosado, o que deve representar algum conteúdo em
cromo.

clorita apresenta-se em grandes placas com coloração
pardo esverdeada e normalmente aparece envolvend.o tremolita-acti
nolita. De modo geral aparece substituj-ndo os anfibólios, e mui-

tas vezes apresenta inclusões de espinéIio alumÍnoso. Em várias
secções delgadas observou-se que as cloritas exibem sinais de de
formação caracterizados por deslocamentos verticais e l-aterais
dos cristais e por kink bands.

Carbonatos ocorrem em várias amostras estud.ad.as, e são
de origem secundária, ocorrendo em alguns casos em substituição
ãs tremolitas. Difratogramas de raios-X de amostras de veios car
bonáticos associados aos metaperidotitos serpentinizados revela-
ram a presença de magnesj_ta.

Uma pequena porcentagem dos clinoanfibólios apresenta
-se sob forma de pequenos cristais anedrais/ com ligeiro pleo-
croísmo e com associação mais intensa com os piroxônios, que foi
interpretada como pargasita e/ou hornblenda paragasítica. Em ar-
gumas amostras este mineral ocorre apresentando inclusões de es-
pinélio al-uminoso.

Talco é um mineral secundário, que aparece substituin
do a tremolita-actinolita, ond.e geralmente ocorre apresentando
inclusões deste anfibótio. Em arguns casos conservam o hábito
prismático e os traços de crivagem da tremorlta-actinolita.

Outro tipo de espinélio, que aparece com frequência
nesta unidade, é o cromo-espinétio. Apresenta cristais euhedrais
a subhedrais, coloração castanho escura e normalmente encontram-
se dispersos em uma matriz rica em serpentina e clorita.

A fase opaca é representada principalmente por magne-
titar euê ocorre notadamente associada ãs serpentinas.

Pela assembléia mineralógica observad.a, esta unidade
é bastante honogênea e em sua maicr parte ê composia por meta-
harzburgitos serpentinizad.os. Em menor proporção tem-se os meta-
dunitos serpentinizados .
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TV.2.2.2. Os metapiroxenitos serpentinizados

Esta unidaae coiresponde aos 35 ou 40t ::estantes do
complexo m-á¡ico-ultramáfico de Santa Mari-a. Iviuitas vezes poC,e
ser observada passagern transicional entre esta unidade a a ante-
rior, eü€ se dá através do aur:entr) no conteúdo em piroxênios e
tremolita-acti nolita e do decréscimo da porcentagem de olir¡1na
e serpentina.

Estas rochas apresentam coloração esverdeacla e gralu-
1ação variando de rnéclia a grossa. São rochas nLais maciças e com-
pactas que aquelas da uniCade anterior. A estrutura m.ais freguen
temente encontrada é isotrópica, e l_ocalmente apresenta fraca
fotiação. Macrosco¡:icamente estas rochas são bastante similares
ãquelas da unidade anterior, ressalvand.o-se as porções onde se
reconhecem concentrações elevad.as de megacristais de ortopiroxê-
nio. A textura predominante 6 granoblástica, contendo cristais
lnequigranuLares de piroxênio e anfibólio recristatizados.

A mineralogia apresentada por estas rochas 6 composta.
por tremolita-actinolita (25 a 40e¿) , clinopiroxênio (19 a 32s") ,
ortopiroxênio (8 a 222), olivina (s a 13u), espin6tio aluminoso
(5 a r2z') e hornblenda pargasÍtica e,/ou pargasita (5 a 10å). su-
bordj-nadamente ocorrem serpentina (z a 5å), clorita (r a 3?) rcar
bonatos (I a 3U ) e talco (f a 22) . Os minerais acessórios corres
pondem aos opacos, eüê ocorrem en pequenas porcentagens, embora
atinjam rara e localmente 10?.

Tremolita-actinolita é um mineral predominante nesta
unidade piroxenitica. No estudo oe secções delgadas observou-se
que esta fase mineral resulta da transformação, principalmente
dos ortopiroxênios, e em menor proporção das olivinas. Alguns
cristais ocorren conservanio a morfologi-a do ortopiroxônio, mas
exibem clivagens internas e propriedaces ópticas da tremorj-ta-
actinol-ita.

clinopiroxênio é o mineral primário que se apresenta
em roaj-or porcentagrem nesta litologia. ocorre sob forma de gran-
des cri-staís subiredrais, muito fraturados, que muitas vezes ex1-
bem ex'b.inção onclulante. Mostra iraco pleocroÍsmo variando entre
rosa claro e r¡erd.e páii-ao e normalmente.apresenta inclusões cle

"-( l:ttl\
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espj-n6lio aluminoso.

Ortopiroxênio também apresenta-se ern gran6.es cristais
subhedrais, ¡ouito cÍsalhados e f::aturacios, sendo estas fraturas
preenchidas por tremolita-actinolita e em menor proporção por
talco e serpentina. por vezes ocorrem. exibinclo extinçrãs ondu]an_
te. Algr:ns cristais de ortopiroxônio apresentam exsolução cle c1i
nopiroxênio, onCe se verifica um l-eve pleocroísmo com cores rosa
das chegando até verde claro acinzentado.

Ol-ivina ocorre sob forma <1e cristai-s subhedrais exi-
bindo contornos retos e frequenternente apresentam inclusões cle
espiné1io aluminoso. Normalmente ocorre intercresciCa com os pi-
roxônios. Na maior parte dos cristais observou-se que suas bor-
das apresentam-se transformaclas em serpentina.

nspinétio aluminoso apresenta-se como cristais euhe-
drais com coloração esverd.eada, às vezes amarelad.a e rosada. Co-
mo no caso do inaciço de Santa Cruz, talvez se trate de hercinj-ta
ou pleonasto, tendo em vista suas cores e seu Índice de refração
(l'85 a 1r90)" A l'otomicrografia 7 mostra a associação entre es*
tes espinélios e os piroxênios com alguns cristais de clorita su
bordinados 

"

Hornblenda pargasÍtica e/ou pargasita ocorre sob for-
ma de cristais reliquiares, anedrais, incorores a castanho cra-
ros, e gerarmente associados aos piroxênios. Em algunas secções
delgadas observou-se,que se desenvolvem nas bordas do clinoplro-
xênio.

Serpentina ocorre em pequenas porcentagens associacla
äs olivi-nas e em menor proporção aos ortopiroxênios. Também é
encontrada com frequência seccionando prismas de tremolita-acti-
nolita.

Clorita ocorre principalmente substituj-ndo tremolita-
acti-nolita, assim como o talco.

Carbonatos apresentam-se como protlutos de alteração
dos piroxênios, notadamente aos clinopiroxênios.

Opacos ocorrem dispersos pelas rochås desta unidade,
apresentam granulação fina e na sua maior parte correspondem a
magnetita 

"
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As rochas pe::tencentes a esta unidade clevem corresi)on
der p::inci-paimente a antigos websteritos e olir¡ina websteritos
metanorfisaclos e poster-ì_ormente serpentinizados .

r\/.3. coNSTDERAçõES soBRE o META.r,ioRFrSlto Dos coMpLEXos i4Ã.Fr-
co-ULTR¡,1,1.Á,r'rcos

No Quadro I são apresentadas as associacões m-i-nera1õ-
gi-cas presentes nos Complexos ¡,táf icos-U1tramáf icos estudados. Es
tão representadas pelas composições primárias (Ígneas) e pelas
associações míneralógicas resu.ltantes dos eventos nretamórficos
que atuaram na ã-rea.

As paragêneses minerais metamórficas revelam que as
rochas máficas-ultramáfj-cas exibem caracterÍsticas polimetamórfi
cas, assim representadas:

a. a etapa de metamorfismo mais antiga enquadra-se no
fácies granulito (aqui denominado d.e Metarnorfismo
I) , o que é atestado pela paragênese: olivina t or-
top,i-roxênio, em grande parte recristalizados, a1ém
de hornblenda pargasítica e/ou pargasita e espiné-
lio aluminosor rro caso das unidades metadunj-tos,
netaperidotitos e metapiroxenitos serpentinizad.os .

Da mesma forma isto é evidenciado para as demai-s
unidades que compõem os complexos r.ráfico-ultranr,á-
ficos.

b. Superpondo-se ã esta fase teria ocorrido um novo
evento metamórfico (lvletamorfismo 2) , de carãcter
retrógrado, caracterizado por duas eta;oas princi-
pais (Associações A e B), qr:e foram responsávej-s
pela serpentinização dos ccmplexos. A identifica-
ção e caracterização destas duas etapas de metamor
fj-smo, correspondentes ao fácies xisto verdeo ba-
seia-se nos seguintes dados de observação:

serpentina (serpentina I) occrre constituindo a
grande massa das rochas que compõem os naciços,
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SoroMrcRocRAFrA 7 - Metapiroxenito (metawebsterito)

apresentand_o concentrações de espinélio aluminoso
com coloração esverdéada associado aos pir;;ê;i
os. Amostra F-8 (testemunho de sondagem a pro-fundidade de 33m) : Maciço de Santa tuiaria la,r-mento 10 vezes - nicóis paralelos) .

FOTOT"IICROGRAFIA I - Metaperidotito- serpéntinizado
secci-onado por serpentina de ger:ação tard.ia(serpentina If ). Corpo principal C.o Maciçode Santa Cruz Afloramento Ni,n Oj (Aumento
de 35 vezes - nicóis paralelos).
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como tambén preenchendo fraturas (serpentina II),
c¡ue neste caso seccionam as rochas previam.ente
serpentin-ì-zadas. Isto pode ser observado na rrcto
rnrcrografia B, em amostra proveniente do maciço
d.e Santa Cruz.

- existência de duas gerações Ce clorita. A prinei
ra apresenta disposição orientada' concordante
com a foliação d-os serpentinitos e com granula-

ção fina, sendo denorninaC,a de clorita I. A outra
constitui cri-stais naiores, dispostos em grande
parte discordantemente da foliação i.a rocha e

apresentando distribuÍção caótica, que foi deno-
minada de clorita II. A Fotomicrografia 9 mostra
esta feição para amost::a de tremolita-actinolita
clorita serpentinito pertencente ao maciço de

Santa Cruz.

- presença de cristais de tremolíta-actinolita
fragmentados, seccionados e envolvidos por ser:
pentina.

- alteração de tremolita-actinolita para talco,
cloriLa e carbonatos, após a le etapa de serpen-
tini zação (l4etamorfismo 2 - Associação A) , con-
forme ilustrado pelas Fotomicrografias 3 e 10.

- existência de inclusões de tremolita em clorita
II e talco; de espinélio aluminoso em cloritas,
e finalmente Ce plagioclásio, hornblenda e clori
ta I ern opacos.

Como pode ser observado no Quadro I estas caracteris-
ticas são observadas para as várias unidades titológicas que com

põem os maciços máfico-ultramáficos.

Estudo de amostras correspondentes aos maciços exj-s-
tentes na Folha lpanema, demonst:a que os mesmos sofreram inten-
so fraturamento, €fl decorrência do que os cristais se apresentam

muito fragmentados. Obviamente, parte desta fragmentação se deve

ao processo de serpentinização a que estes corpos estiveram su-
jei-tos. Serpentinas, muitas vezes apresentam orientação incipien
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FOTOMICROGFAFIA 9 - Metaperidotito serpentinizado
ç:xibindo uma massa serpentinÍtica com clorj-
ta associada, seccionada por cristais maiol
res de clorita da 2? geração. Corpo prj_nci-
pal de Santa Ciuz (afiorarirento SC 04 - Au-
mento de 10 vezes - nicóis cruzados).

f\Ju.Ev¡r rlr ru rvle.E'aperl-ootIt.o serpentl_nl-zad.o e
alterado onde são observaoos cristais de oli
vina e prismas de tremolita-actinolita d.is--
persos em matriz serpentinÍtica. As oli.¡inas
apresentd.m suas bordas alteradas para gcethi_
ta e/ou esmectita. Corpo Principal do Macicõ
de Santa Cruz - Ä,floramento NAn 05 (Aumento
35 vezes - nicóis cr\)zados) .

-/
FOTOI4ICROGRÃFIÀ 10 Metaperidotito serpentinizado e
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UN I DADE

Lrrol,Õcrce
peRecÊNr ss
pnt¡,rÃRta

pnR¿.cÊNu sr uerauõnrrca
METAMORFISMO 1 METAMORFISMO 2

Associação A Associação B

me taduni tos
e

metaperidoti
tos
serpentiniza
dos

olv
opx
cpx
Cr-esp

olv recr.
opx recr.
cpx recr.
hb I pag e/ou
Pag
Cr-esp
A1-esp
Ti-mt

spn I
clo I
bast
Ëre-act
mt

spn II
clo II
ta
cab
Lre-act recr.
mL

metapiroxeni
tos
s erpentini za
dos

cPx

cpx
olv

cpx recr.

cpx recr.
hbl pag e/ou
pag
Al-esp

clo I

spn I

tre-act
mt

c1o II

ta

spn II
tre-act recr.
mt

ne tagab ros
e

metanor tosi-
tos

pla
opx
cpx

rIm

cpx recr.
cpx recr.
pla recr.
hb1
Ti-mt e ilm.

epd
clo I
hbl recr"
mt
Ëre-act.

clo II
ta
mt

QUADRO 1 - ETAPAS DE METAMORFISMO E PARAGENESE ENCONTRADA NOS MACI.
çOS MÃFICO-ULTRAMÃFICOS DE SANTA CRUZ E SANTA },IARIA

MTMRALOGTA: olv-olivina Al-esp-espinãtio aluminoso
opx-ortopiroxênio hbl - hornblenda
cpx-clinopiroxênio pag - pargasita
pla-plagioclãsio clo-clóriia
tre-acË-tremolita-actinolita spn - serpentina
ilm-ílmenira bast-bastita
mt-magneËita epd-epidoto
Ti-rnt-titano magnetita ta-talco
Cr-esp-cromo espin6lio cab-carbonatos

0BS.: 0s termos seguidos da abreviatura recr., enconLram-se recristali
zaoos.
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t€, entretanto na sua maicr ¡:arte inostram que se desenvolvrlram
acompanhanco um planc ¡rreferenciai, eü€ se relarciona a fase ce
deformação que afetou as rochas regionais.

CIor.itas (i e II) e trerrrolita*actinolita apresentan
extinção ondulante, sendo que no caso das cloritas, eriì. urne s6rie
de amostras, af)resentarû-se deformadas, exibindo kinl< band.s.são
normal-rnente os cristais maiores de clorita, geracos d.urante a
^alJ etapa de metainorfismo (Metarnorfismo 2 - Associação B), que se
encontram orientados obriquamente à orientação dos prismas de
tremo I ita-ac tinoli ta .

Tudo indica que os complexos mãfico-ultramáficcs so-
freram após seLr. "emplacement" o metamorfismo It e posteriornen-
te se seguiram Cuas etapas de metamorfismo retrógrado relaciona-
das ao metamorfismo 2 (Associações A e E), que foram responsá-
vej-s pela serpentinização, cloritização e esteatiz;eção das unida
ces litológicas que as compõem. Estes processos de modo geral
relacionam-se essenclalmente ãs composições ¡nineralógicas das ro
chas submetidas à alteração.

A intrusão de corpos granÍticosrbem como o aporte ce
pegmatitos, que ocorrem dispersos por toda ãrea estudada, prova-
velmente se relacionem ã fase de retrometamorfismo ocorri,Ca nos
dornínios da þ-o1ha mapeada (Metamorfismo 2) , à quar se atribr¡i a
serpentinização rlos corpos máfico-ultramáficos. No corpo Ce San
ia i'laria são encontrados veios pegrnatÍticos, gu€ ocorrem seccio-
nando o maciço em sua ¡:orção noroeste. Já e;n santa cruz são en-
contrados blocos e rolados de anfibolitos turmalini-zados. Estas
rochas são compostas essencialmente por hornblenda magnesiana,
turmalina e ma.gnetita, associados a quantidades subordinadas de
plagioclásio (andesina), apatita e titanita. corresponde a um
metagabro que sofreu alteração hidrotermal pero aporte de soru-
ções ricas em boro, gue se reraciona a injeção de veio granÍti-
co. Próximo deste veior gu€ ocorre seccionanco a porção s,.rd.oes-
te do maci-ço de santa cruz, foi registract_a a presença d.e flogopi
L-Ld..
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TV.4. CCNSTDERAçÕES SOBR.E O QUIMTIS¡TC E ¡\ ORIGEI4 DOS I"IACIÇOS

Iries¿e CapÍ'tulo serão discuticias as feições caracterÍs
ticas dos maciços de Santa Cruz e Santa i'Íaria, send.o inicialrnen-
te apresentadas as principais classificações e><istentes na lite-
ratura. Posteriormente serão abordadas considerações sobre o qui
mismo das rochas gue compõem estes maciços e finalmente as carac
terÍsticas geraj-s dos mesmos. o objetÍvo principal é de se tecer
considerações sobre a natureza destes complexos.

IV.4 .1. Nomenclatura

Embora o termo básico-ultrabãsico seja bastante empre
gado por diversos autores, preferj-u-se aqui o termo máfico-ultra
máfico, tendo em vista a caracterização dos complexos sob o pon-
to de vista litológico e mineralógico. Thayer (1960) classifica
os comprexos máfico-urtramáficos em duas categorias: Alpino e
Estratiforme, sendo a prÍmeira caracterizada por cristalização
em g'randes profundidades (manto superior) e a segunda formada jå
em nÍveis crustais. A partir dessa classifj-cação, vãri-as outras
surgÍramr cono por exempro a de wyllie (1967) que reconheceu dez
tipos de associações plutônicas ultramáfico-ul-trabásicas, quaj-s
sejam: gabro-norito-peridotitos acamados em grrandes intrusões;
rochas ultrabásicas em sills diferenciados em. intrusões menores;
duni-to-peridotÍticas zonadas concentricamente; peridotito-serpen
tinÍticas tipo Alpino; associações menores de complexos batolÍti
cosi rochas alcalino-ultrabásicas em complexos circularesi kim;
berlitos; lavas ultrabásicas; nódulos ultrabásicos e rochas ul--
trabásicas e ultramáficas metamórficas e metassomáticas.

Uma classificação tectônica para os complexos máfico-
ul-tramáficos foi proposta por Den Tex (Lg6g) , o qual os reuniu
em dois grandes gruposr euais sejam: complexos não orogênicos ou
estratiformes e complexos orogênicos ou alpinos (reunindo comple-
xos ofiolÍticos e peridotÍticos de zonas profundas).

outra classificação que enfoca o modo de intrusão e a
cristalização dos magmas, foi sugerida por Thayer & Jackson
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(I972) , na qual são definidos três conjuntos:
a. Corpos autigênicos cristalizaçã,o ',in situ',
b. corpos pciligênicos cristalização parcial "in si-

tu", sendo afetados por cri-stalização e diferencia
ção em outros locais r êrTr f unção da movimentação do
magma e das 6pocas diferentes.

c. corpos alogênicos cristalização do magma e poste
rior transporte já como agregados cristalinos
("mush" ) .

Naldrett & Cabri (L976) classifÍcaram os Complexos Má
fico-urtramáficos, em função de seu "emplacement" em dois tipos
principais: complexos em áreas orogênicas ativas e complexos em
áreas estáveis. No primeiro tipo são incluÍdos os corpos contem-
porâneos ao vurcani-smo eugreossinclinar, os corpos alpinos e os
complexos tipo Alaska. para o segundo tipo acham-se agrupados os
grandes complexos estratiformes, sills e lavas equivalentes a La
vas basáIticas, intrusões de tamanho médio a pequeno e intrusões
uLtramáfico*al-calinas e pipes kimberlÍticos.

Baseado principalmente nesta ûltima classificação,
Berbert (1977) e nilson (1984) fizeram duas propostas para os
comple:ços mãfico-ultramáficos brasileiros. Berbert defini-u seis
grupos: dunitos e peridotitos serpentinizados do tipo Alpino
Morro Feio; associação gabro-piroxenito-peridotito em grandes ma
ciços do tipo NÍquelândia; associação piroxenito-gnaisses gãUri-
cos do tipo Goianira-Trindade; complexos estratiformes; associa-
ção dunito-piroxenito-sienito alcalj-no, diques de lamprõfiros e
pipes kimberlÍticos e complexos de classificação incerta. A clas
sificação proposta por Nirson (19g4), baseado em Naldrett (19gl),
iâ apresenta uma relação entre as urtramãficas e a evolução geo-
lógica da região. Assim, sua crassificação abrange quatro tì-pos
principais cle complexos:

a. corpos mático-ul-tramáficos sinvurcânicos em gireens
tone belts e em sequências vurcano-sedimentares de
formadas: tipo komatíÍtico e tipo toleítico

b. complexos máfico-ultramáficos em terrenos granito-
gnáissicos: pequenos corpos acamadados e metamorfi
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sados e corpos acamadad.os metamorfisados em terre-
nos granulÍticos

c. Corpos mático-ultramãfi-cos em sequências dominante
mente metassedimentares de faixas dobradas: si1ls
e pequenas intrusões acamad.adas e corpos de serpen
tinito alojados tectonicamente

d. Intrusões acamadadas em áreas cratônicas: intru-
sões de grandes dimensões ä.ssociadas ou não a ba-
sal-tos toleÍticos continentais e intrusões de di-
mensão m6dia a peguena.

util-izando-se estas classificações, os corpos ultramá
ficos existentes na área pesquisada não se enquadram perfeitamer]
te em nenhuma das cr-asses, fato que serã abordado neste capÍtu-
1o.

IV.4.2. euimismo dos maciços estudados

Apesar das dificurdades, devido ao grau de alteração
das rochas, tentou-se avaliar o quimismo dos princípais tipos pe
trggrãficos constituintes dos maciços estudados. Desta forma foi
possÍvel selecionar e analisar um tot,al de 22 amostras, das
quais 13 correspondem ao corpo de santa cruz (Tabela r) e 9 se
relacionam ao corpo'de santa Maria (Tabera 2) . convém rembrar
também que no caso d.o corpo de santa Maria, o qual foi pesquisa-
do através de sondagens rotativas vertj-cais, dispostas em malha
quadrada com 100 metros de espaçamento, não se pode assegurar
que todos os tipos petrográficos tenham sj-do estudados. o grande
problema é que praticamente não exj-stem afloramentos entre as
sondagens realizadasr ou quando existem estão em elevado estado
de alteração. Deve-se reconhecer que alguma unidade menos repre-
sentativa, em termos areais, pode aparecer com trabalhos de
maior detalhe, haja vista o caso dos metanortositos de santa
Cruz.

De modo geralr os metadunitos e metaperidotitos ser-
pentinizados apresentam teores em sio2, Al2o3 e cao mais baixos
que os termos mais básicos. o Mgo tem comportamento inversorsen-
do que decresce em di-reção aos termos mais diferenciados.
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F 4(1s)
H B(9)
IPN L6/3

13 ,56
L2,69
L2,gg
LL ,34

9 ,L5
6 r7B

L2,74
12,84
10,50

41,75
43,60
43,90
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4,97
3,20
2,07
6,22
3 ,39
3,11
4 r76
3,7 4

5 r00

4,97
6,05
5 193

8r60
5 r 38

4 r26
7 ,Ao
7 r73
5 ,66

TABE LA

30 ,42
26 ,25
30 ,00
23,75

38 ,37
32,30
20,00
2A,23

20,05

4 ,46
3, 15

L,63
4 ro4
4,88
t r87
4 rL4
3, B8

5,00

NOTAS : - As amos tras
re lativas a

correspondem

Analises quimicas real izadas
tes às unidades 1itológicas
Santa Maria

o r28
0 r 83

0, 70

0,53
o ,24
0, 15

or9B

0 r70
1r 00

ct203

0,39
0, 35

0 ,32
0, 18

0 ,25
0,10
o ,27
0,23
0,40

TOTAL

parenteses aparece representada sua profundidade em me

97,95
96,r1
97,54
99,36
99,73
97,47
99,84
99,49
97 ,87

tros
Para loca1ízaEã,o destas amostras ver Anexo

IPN T6/T, IPN L6/2, IPN T6/3 E IPN 16/+ SãO

frações de aflorameritos. As demais amostras
a Eestemunhos de sondagem, sendo que entre

Unidade
tol6gica

metaperidotito
metaperidotito
metaperidotito
me tao livinap iroxeni to
me t ap i roxeni to
metapiroxenito
metapiroxenito
metapiroxeni to
metapiroxenito

para rochas
que compõem

corresponden
o Maciço de

F
ts
NJ



1r3

o ferro já apresenta grande variabilidade em termos
da distribuição nos diferentes tipos petrográficos encontrad.os,
sendo que se registrou uma queda de Fe total nos metagabros, mas
que no entanto se elevou, atingindo os nÍvej-s encontrados nos du
nitos e peridotitos serpentinizados ¡ rrâ unidade anortosítica. rs
to pode ser explicado pela concentração el-evad.a em titano-mag-ne-
tita nesta úItima Iitologia.

A relação FeO,/FeO + MgO nos metadunitos e metaperido-
titos serpentinizados é de o r 06 r âo passo que nos metapíroxeni-
tos serpentinizados passa para 0r08, nos metagabros para 0rlo e
atinge varores mais el-evados nos metanortosj-tos, ond.e arcança
0,34.

As Figuras L2 e 13 para o maciço de santa cruz e as
FÍguras 14 e 15 para o maciço de santa Maria, com base no quimis
mo das rochas estudadas e anall-sadas, mostram que os corpos apre
sentam diferenciação e que são bastante magnesianos.

Dos elementos menores, o nÍquel apresenta distribui-
ção muito irregular, entretanto se concentra mais ira unidade du*
nÍto-peridotÍtica, gü€ se justifica pela sua associação ãs olivi
nas e aos ortopiroxênios, como também aos minerais neoformados
pelo metamorfismo, notadamente as serpentinas. Devem ser regis-
trados os elevados teores encontrad.os na unidade piroxenÍtica
(corpo de Sànta Maria), que inclusive apresenta valores acima da
média para os metawebsteritos ricos em clinopiroxênios (Amostra
IPN L6/3). Nas unidades mais diferenciadasr os teores são mais
baixos. O cromo apresenta os teores mais elevados nos metaduni-
tos e metaperidotitos serpentÍnj-zad.os, culminando com concentra-
ções elevadas no topo da unidade harzburgÍtica. Neste ponto
(Afloramento IPN \f/y Santa Cruz) já se encontra uma camada
com cerca de 65e" de cromo-espinério, a quar apresenta teor de
L9,858 em crror" Nos metapiroxenitos o teor decresce novamente,
ficando cada vez mais baixo nas unidades básicas.

A Figura 16 mostra o diagrama onde estão representa-
dos os campos de variação quÍmica apresentados pelas rochas do
Maciço de santa cruz r êrn função da porcentagem catiônica de Mg-
ca-Fe. É feita aj- uma comparação com o mesmo campo de variação
apresentado pelas litologì-as que compõem os Complexos Estratifor
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mes de Bushveld (Á,frica do Sul) e Skaergaard (Groenlândj_a), atra
vês de dados extraÍdos de Bowes et alii (f970). Pode-se observar
que o campo composicional apresentado pelas amostras de Santa
Cruz mostra uma variação distinta, quando confrontado com os Com
plexos de Bushveld e Skaergaard.

Para o caso de santa Maria já se tem uma pequena com-
patibilidade entre o campo de variação destas rochas com aquele
apresentado pelo Complexo de Bushveld. Entretanto deve-se ressal
tar que foram analisadas apenas 9 amostras deste macj-ço (Figura
L7).

Desta forma tentou-se complementar a análise do qui-
mismo destes complexos através decomparações com os complexos mã
fico-ultramáficos tipo alpino. Na Figura rg 6 feita uma compara-
ção entre o quimismo das rochas que compõem o Maciço ðe santa
Ctuz com aqueles apresentados por litologias constituintes de se
quências cumuláticas de complexos ofiolÍtj-cos, onde se utiliza-
ram dados apresentados por coleman (1977). pode-se observar que
as amostras analisadas de Santa Cruz apresentam campo de varia-
ção similar ao apresentad.o por complexos ofiolíticos, onde a
maior parte das amostras se concentram no poro magnesiano. As
unidades litológicas pertencentes a este complexo flcam desta
forma situadas no campo dos peridotitos metamórficos, e apresen-
tam ligeira penetração no campo dos cumulatos ultramáficos de
ofiolitos.

Para o Maciço de santa Maria, onde era de se esperer
um comportamento similar, tod.as as amostras analisadas situam-se
no campo dos cumulatos ultramáficos de sequências ofiolÍticas
(Figura 19).

Foi também utilizado o grá.fico Conteúdo em CrrO, x
Conteúdo em NiO (Figura 20), objetivando d.a mesma forma estabele
cer considerações sobre o quimismo e a origem dos complexos máfi
co-ultramáficos estudados. Este gráfico permite com que seja fei
ta distinção entre suÍtes corresponcentes a complexos tipo alpi-
no e tipo estratiforme, conforme mostraclo por Marpas & stevens
(Le7e),

Pode-se observar que praticamente todas as arnostras
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do maciço de Santa Maria ficarn localizadas no campo dos peridot!
tos t:po alpino. Já, Santa C::uz apresenta um compo::tamento dife-
rente, onde parte da.s amostras correspcndentes aos ineLadunitos e

metaperidotitos serpentÍnizados, ben como os termos mais Ci-feren
ciados (metagabros e metanortositos) ficam localizadcs no campo

dos complexos estrai:iformes. As amostras de metapiroxenitos, bem

corno alguns riretaperidotitos já ficam totalnente contj-das no cam*

po correspondente aos peridotitos tipo alpino.

SurnarízanC.o, a análise das litologias e do quimismo
das rochas que compõem os dois maciços indica, apesar de algumas

semelhanças¡ gr€ os mesmos se constituiram de duas Íntrusões ,Cis-

tintas, com evoluções ígneas próprias, mas que sofreram proces-
sos metarnórficos sinilares. Inclusive alguns equivalentes meta-
mórficos são comuns a ambos os maciços e apresentam estrutura e

t.extura semelhantes, caso principal-mente dos metaperidotitos e

metaortopiroxenitos serpentinizados .

IV.4.3. Origem dos Maciços

Apesar da grande similaridade entre os maciços de

Santa Cruz e Santa Maria, há uma série de caracterÍsticas marcan

tes e distintas, as quais aparecem ilustradas na Tabela 3.

. As relações de contato entre os corpos metaultramã.fi-
cos serpentinizados e os gnaisses encaixantes não puderam ser ve

rificadas, entretanto tudo indica que a maior parte dos contatos
é de natureza tectônica. Na extensão sul do corpo de Santa Cruz,
tentou-se estudar a relação de contato entre os serpentinitos e

os biotita e,/ou hornblenda gnai-sses, mas não foi possÍvel, €fl
virtude da espessa cobertura de solo. Através dos daclos Ce sub-
superfÍcie, verificou-se que próximo deste contato (borda sul do

corpo) são encontrados xistos básicos, tais como: clorita-treno-
lita xistos e clorita xistos. Normalmente estas rochas fol-iadas
são encontradas em zonas de fal-has e/ou fraturas, apresentam mui

tas vezes .Eormas filonares e ocupam áreas limitadas nos maciços.
Estas rochas foram melhor caracterizadas nas amostras coletadas
nos poços de pesquisa, conforme apresentado na Figura 1I, onde é

mostrado o perfil do poço PSC-04 do Maciço de Sant.a Cruz (exten-
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CARACTERfSTICAS SANTA CRUZ SANTA MARIA

Variação 1itológica

rochas predominantes

granulação pred.omina
te

cisalhamento

conteúdo em

conLeúdo em

opacos

espinõ1io

aluminosos

conLeúdo em

pin6lio
cromo-es-

Leor em CaO e MgO

teor em Alr0

teor em TíO2

dunitos a anortosi OS

meÈadunitos e metape-
ridotitos serpentini-
zados

rnã¿i a a ]-na

pequefro,

tens idade
com mal_or ].

nas bordas
n

localment.e elevado

baixo

e levado

ma1s magnesrano e me

rlos cálcico

baixo a rnãdio

m6dio a elevado

dunitos
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TABELA 3 - Principais características distint.as entre
os maciços de Santa Crvz e Santa Maria.
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são sul).

De modo geral, onde fci pcss-Íve1 veri-fj-car, notou-se
uma liEeira variação na granulação dos serpentinitosr os quaJ-s

tem tendância a acresentar granulação mais fina nas proximictades
da zona de contato. Grande parte desta variação na granulação se
relaciona ao cisalham,entot ão qual os coi:pos foram submetidos,
que desta forma exibem a intensidade variáve1 do grau de deforma

ção. Notadamente, as bordas nordeste e leste do corpo de Santa
Cruz exj-bem feições cataclãsticas, onde as rochas apresentam for
te orientação, dada principalmente pelo alínhamento dos cristais
e fragmentos de ortopiroxênios e hcrnblendas pargasÍticas e/ou
pargasi-tas.

Thayer (f960) apresenta a comparação entre u.rL1â. série
de caracterÍsticas de corrlplexos tipo estratiforme e alpino. Den-
tre estas caracterÍsticas discutidas, pode-se perceber que os Mg

ciços de Santa Cruz e Santa Maria apresentam similaridade com os
dois tipos de conrplexos.

No caso do Complexo tipo estratiforme deveri am ser en
contrad.as rochas de bordas de resfriamento ("chilled margins"),
que parecem estar ausentesrprovavelmente em função das transfor-
mações metamórficas pelas quais os corpos passaram. Entretanto,
nos conplexos tipo alpino este contaLo normalmente é brusco. Ape

sar de não se ter dados que permitam afirmar com segurança abso-
luta, o corpo de Santa Maria parece apresentar forma lopolÍtica,
tÍpica de ccmplexos estratiformes. Por outro lador êrn Santa Cruz,
a forma do corpo não pode ser beln conhecida, contudo o maciço
apresenta uma progressão regular de suas unidades, partindo dos
dunitos em sua base em direção aos gabros e anortositos no topo.

Ambos os maciços, Santa Cruz e Santa Maria, embora
tectonicamente deformados e serpentinizados, preservam algumas
feições reliquiares que permi tem atribuir-lhes um carácter intru
sivo. Entreta:rto, observações de campo que rnostram este carácter
intrusivo, não foram registradas, haja vista a escassa quantida-
de de afloramentos, à exceção da área que foi minerada, além do
que as rochas geralmente apresentam ele'¡ado estado de alteração.
Mesmo assim, algumas amostras estudadas apresentam porções que

exibem textura reliquiar ígnea, que ð sugerida pelo fato de se
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encontlîar cumulatos de olivina com ortopiroxênio interciumulus.Es
ta interp:':etação incide na pïeserveção de textura cumul-átj-ca.Tal
hipótese fica reforçacla também pelo fato de se encontra:: em vá-
rj-as anostras, bandamento rÍLmico preservado. Desta forma é bas-
tante sugestiva a origem Ígnea para os maciços estudados, onde
este acama-rnento reliquiar representa diferenciação magmática de

corpos intrusivos.
Com relação ã estrutura, ambos os corpos apresentam-

se bastante fcl-iados, e existe um contraste limitado entre as
uni-dades que compõem o maciço, ond.e às vezes se observam interdi
gitações ou mesmo contatos abruptos. Esta é uma feição mais co-
mumente encontrada em complexos tipo alpino, mui-to embora o tec-
tonismo ímposto aos maciços estudados possa ter contribuÍdo para
o aparecimento desta feição.

Em t.ermos composicionais, arnbos os corpos pesquisados,
apresentam mineralogia distj-nta entre si, porém os dois possuem

caracterÍsticas de complexos estratiformes e alpinos. Santa Cruz
apresenta os peridotÍtos passando para gabros, através de rochas
piroxenÍticas, mas entretanto na porção ultramáfica olivina é

sempre predominante" Santa Maria por sua vez apresenta apenas pe

ridotitos passando para piroxenitos, estes últimos em grande
quantidade no maciço, onde piroxênio sempre ocorre predominando
sobre olivina. .êr.pesar do pequeno número de análises quÍmicas rea
lizadasr êIn ambos os maciços, pode se observar que exJ-ste um

trend de enriquecimento em ferro, compatÍvel coirt a evolução de
processo de cristalização fracionada (Tabelas I e 2) . Por outro
lado, a relação MgO/FeO para os dois maciços é relativamente al-
ta, e desta forma apresentam semelhança com Complexos Tipo AIpi-
no.

Com relação ,ì presença de diques básicos, eü€ são co-
muns e numerosos em complexos tipo alpino, não são verj-ficados
com frequência nos corpos estudados. Apenas em Santa Cruz, raros
di-ques de composição pj-roxenitica e gábrica são observados cor-
tando a porção peridotítica. Algumas frações da porção piroxenÍ-
tj-ca do maciço de Santa ÞIaria, apresentam vej-os de material com

elevado conteúdo em serpentina, euê devem representar antigos d!
ques de composição dunito-peridotÍtica, gue cortam esta unidacle.
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Isso aparece ilustrarl.o nas fiEuras 4L | 46 s 47 , relativas ãs sol
dagens F-8, L-C e L-6. Adicione-se a j-sso aj-nda a ausência cìe

ternos mais básicos, tais como doleritos, dioritos e a inexistên
cia de derrames basálticos e tan-bém de cobertura seclimentar (Rn-
geli & Choudhuri, 1985). Como a área estudada apresenta evolução
polÍcÍctíca/poLifãsica, aJ-ém da atuação de processos erosivos,
torna-se difÍci1 que estas caracterÍsticas este¡arû preservadas.

Finalmente com relação aos depósitos de cromita asso
ciados aos conrplexos estratiformes e alpinos, apenas Santa Cruz
apresenta leitos maciços de cromit.a. São três camadas bastante
reg:ulares, que apresentam concentração de espinélio cromÍfero, o

qual possue granulação oscilando em torno de lmm. Os cristais cie

cromo-espinélio são subhedrais, entretanto encontram-se fratura-
dos e cortados por serpentina e dispersos em matriz rLca em ser-
penLina e clorita. As camadas de cromita acham-se posicíonadas
na unidade peridotÍ.tica (metaharzburgitos serpentinizados), apre-
sentam espessuras que varian de l0cm a 1r5 metros (conforme ob-
servado na f'oto 10), e desta forma possuem grande similaridade com

os depõsitos de cromita de cornplexos estratiformes

Vale registrar também que magnetita titanÍfera e ilme
nita são frequentemente encontradas em depósitos estratiformes,
fato que ocorre, apesar de localizadamenter rro }Iaciço de Santa
Cruz.

Em vista de todos os dados até aqui apresentados e

discutidos, uma classificação para estes maciços pode ser propos
ta. Apesar do pequeno volume de dados disponÍveis, Santa Cruz
possui uma tendôncia maior convergindo para Complexo do Tipo Es-
tratiforme. Deve-se admitir que existem aIgumas caracteristicas
ôe tipo alpino, güê entretanto devem em grande parte serem devi-
das ä evolução geológica da região como um todo. Assim, este raa-

ciço deve corresponder a um complexo estratiforme pré-brasiliano,
que foi submetido a processos de deformação e metamorfisrno, o

que consequentemente resultou na obliteração e no desaparecimen-
to de uma s6rie de feições primárias relacionadas a este tipo de

complexo. 
*,

Santa lvlaria, princi-palmente em função dos dados dispo
nÍveis e por apresentaren apenas unidades litológicas relaciona-
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das a rnetaperidotitos e inetapiroxenj-tos, torna d.ifíci1 a opção
por um tipo ce corrplexo. trnt.::etanto, devido ao tectonismo sofrj_-
do pelo maciçor suâ oistância com relação ao corpo de Santa Çruz,
sua forraa topolÍtica e o contexto geológico regional, Santa Ma-
ría deve corresponde:: igualmente a um complexo do tipo estrati-
f orrne
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CAPÎTULO V

EVoLUÇÃo GEoLócrcA DA Ã.nsa MAIEADA

Com base nas unid.ades litológicas descritas no CapÍtu
1o III, e nos tipos de complexos metamáfico-ultramãfj-cos existen
tes na Fol-ha mapeada, aliados ao conhecimento geológico já exis-
tente, serä iniciada a dj-scussão do presente Capítulo. AquÍ se

pretende apresentar e analisar os dados estruturais, as demais
ocorrências minerais encontradas e os resultados geocronológicos
obtidos nesta pesquisa.

Para que a evolução geológica da Folha lpanema possa
ser estabelecida será feita uma apresentação mais abrangentercom
o sentido de se entender a área dentro de uma evolução geológica
regional.

V.].. GEOLOGTA ESTRUTURAL

Em função dos objetivos deste trabalho, não foi reali
zad.a uma pesquisa sistemática das estruturas presentes na área.
Entretanto, devido ao volume de dados obtidos, guê são apresenta
dos no mapa geológico (Anexo 1), pode-se tecer uma série de con-
siderações sobre a estruturação da área estudada.

As linhas de forma estrutural, que delineam o trend
das estruturas, exj-bem uma configuração ondulada, adaptada a len
tes regulares e uniformes, as quais apresentaram um comportamen-
to mais competente, quando da deformação. Encontram-se ondula-

ções t,ambém na própria foliação milonitica (NNE), conformadas äs

lentes, gu€ representam porções rochosas mais homogêneas e menos

cisalhadas poupadas do cisalhamento mais efetivo. Na realidade
estas porções se encontram boudinadas e estiradas e apresentam
composição mineralógica similar ãs porções mais deformadas. Este
aspecto de lenticularização é semelhante ao exibido em t,rabalhos
de Sibson (L977) e de Coward (1980), que mostram que as zonas de

cisalhamento se alargam com o aumento da profundidade " Isto ori-
gina o desenvolvimento de zonas conjugadas' as quais aparecem

contornando áreas menos deformadas. Outro fato comumente encon-
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trado nas zonas mais cisalhadas, ê o aparecimento de porções com

aspecto xistoso, onde se tem alternância de leitos micáceos e

band.as quartzosas. Este aspecto ocorre principalmente devido ao
estiramento progressivo dos cristais em regiões de cisalhamento
dúctil, conforme mostrado por vãrios autores (Myers, I978¡ Ber-
thé et a1ii, 1979; Simpson, 1983 e Vernon et alii, 1983).

A nÍveI local, este cisalhamento é evidenciado pelo
aparecimento de uma série de estruturas distintas, que se rela:
cionam às características do material deformado. Desta maneira,
pode-se encontrar por exemplo: dobras isoclinais cerradas nos
hornblenda gnaisses, bem como dobras desarmônicas nos biotita
gnaisses e gnaisses kinzígÍticos. Estas dobras geralmente ocor-
rem em escala de afloramento e não apresentam expressão lateral
e tampóuco areal. Isto confirma a hipõtese de que foram gerados
pelo mesmo processo, e que apresentam Íntima relação com a lito-
logia que foi deformada. Ainda, relacionado a este fato, algumas
dobras foram estudadas com detalhe, especì-almente as dobras iso-
clinais cerradas, guê foram tratadas pelo método d.as isõgonas
(Ramsay, L967). A dobra apresentada na Figura 2L como as demaj-s

estudadas, pertence ã. classe 3, o que indica grande intensidade
de deformação e alto estado de plasti-cÍdade da rocha, relacio-
nando-se ao nÍveI estrutural inferior (Allegre & Mattauer,L972)
em condições de metamorfÍsmo de m6dio a alto grau (fácies do an-
fibolito superior até granulito). Na descrição das unidades lito
lógicas (CapÍtulo III) pode-se observar gue 6 frequente a exis-
tência de porções gnãissicas migmatizadas, o,que vem mostrar que

o cisalhamento dúctil ocorreu sob elevadas condições de tempera-
tura. Muitas das grandes linhas de descontj-nuidade observadas no

mapa geológico apresentam-se arqueadas, o que também é aspecto
indicativo do processo de deformação dúct.i1.

As rochas ultramãficas, da mesma forma que os gnais-
ses, apresentam dobras fechadas a isoclinais (Figura 22 a e b),'
que também pertencem à Classe 3. Assim a interpretação que pode

ser dada é a de magmatismo pré-cisalhamento, indicando que a de-
formação e a recristalização atingiram praticamente todo o com-
plexo mãfico-ultramáfico. A associação mineralógica apresentada
no CapÍtulo IV apoi-a esta hipõtese, onde se tem: intensa recris-
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FIGURA 22 o e b - METAPERtDorlros SERPENT|NtzADoS EXTBtNDo DOBRAMEN-
TOS ISOCLINA|S CERRAoOS. MAC|çO DE SANTA CRUZ. (REPRQ

DUçA]O A pARTtR DE FOTOGRAFTAS DO AFLORAMENTO
tPN - 135).
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talizaçá,o da.s rochas ultramáficas; aparecimento de espinélios
aluminosos; presença de titano-magnetitas; cromita bastante alu-
minosa; recristalizaçã.o das clivinas e piroxênios e foliação dos

serpentinitos concordante com a dos gnaisses encaixantes. Fr, prõ
pria forma dos corpos estuclados, eIÍptica, mostra que os mesmos

se apresentam lenticularizados, tanto em superfÍc-ì-e quanto em

profundidade, conforme pode ser observado na Figura 52 para o

corpo de Santa Maria.

O trend regional da foliação das rochas, mais especi-
ficamente dos gnaisses, apresenta atitudes bastante variãveis, o

que é comumente encontrado em cinturões de cisalhamento dúcti1.
Apresentam direções variando entre N-S e N308, faixa esta corres
pondente ã intervalo encontrado com maior frequência, entretanto
direções com valores mais elevados, bem como raediclas no quadran-
te noroeste são também encontradas. O mergulho varia en média de

a'ì20 a 50" para E ou SE. Da mesma forma se tem porçoes com baixo
mergulho (10 a 20o), como também con elevado mergulho (ZOo a ver
tical) mas que invariavelmente apresentam orientações voltadas
para o quadrante oeste. Assim, com a análise da foqma estrutural
observa-se que o conjunto de estruturas se ajusta a uma sucessão
de ondulações, as quais se relacionam ä conformação da fotiação

+. .mj-lonitica ãs lentes. Cabe ressaltar, que grande parte dos eleva
clos ângulos de mergulho situam-se na porção leste cla área mapea-

da, nas proximidades do contato entre a unj-dade gnáissica e as

rochas pertencentes ã SuÍte Intrusj-va Santa Rita do Mutumr ês

quais parecem assim terem afetado a atitude original da fotiação
metamórfica na região.

Em resumo, a dist.ribuição das atitudes da foliação
mostra que exis.tem ondulações, conforme demonstrado no mapa geo-
1ógico (Anexo 1). Nas lentes menos deformadas ocorrem dobras in-
trafoliais (Figura 23) , que são comumente encontradas na área
pesquisada. Por outro lado, nas faixas mais cisalhadas ocorrem
porções que apresentam transposição e em algumas situações boudi
nage. Pequenas dobras exibindo transposição são mostradas na Fi-
gura 23, em rochas da unidade biotita e/ou hornblenda gnaisses.

6.
Outra feição estrutural observada na ãrea estudada, e

que geralmente se assccia a unidade quartzítica, corresponde a
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dobras harmônicas suaves. os eixos destas dobras são bastante
variáveis e em m6dia apresentam direção N-S com cairnento de at6
30os. Como no caso dos gnaisses, não se observa aqui ulna continui
dade e persistência desta's dobrasr âs quais provavelmente devem

se associar ao mesmo evenr-o cisalhante (Figura 24) .

No mapa geológico (Anexo 1) pode-se observar que a fo
liação mais conspÍcua exibida pelas rochas gnaissicas é concordan
te com a foliação existente nas demais unidades metamórficas. Des

ta forma apresentam atitude m6dia situada em torno de NlOoe 4Oostr.

Entretanto, notadamente ncs quartzitos, fica evidente a atuação
de uma nova fase deformacional, gu€ causa redobramento daquela fo
liação pré-existente, de ond.e surgem ondulações vol-tadas para
VNW. Esta nova fase de deformação causou arqueamentos na estrutu-
ração antiga e provocou o surgimento de padrões de interferência
tipo domo e bacia (Ramsay, L967). Estas feições são observá.veis
principaLmente na unidade quartzÍtica, em escala de aflora.mento,
como po.r exemplo na região de Alegria (porção oeste da área es-
tudada). I{a Figura 25 ó apresentado o diagrama Schmidt Lambert,
onde foi realizada contagem de 326 mediCas de foliação na unidade
gnáissica (biotiLa e/ou hornblenda gnaisses), podendo-se observar
que a orientação preferencial da foliação encontra-se dobrada. A

distribuição dos polos de foliação reflete um suave redobrar,tento
com eixo apresentando direção aproxirnada E-W com mergulho cle 45o

para leste. Da mesma maneira foi realizado um tratamento indivi-
duali zado para as rochas metassedimentares (gnaisses kinzigÍticos
e quartzitos), e o resultado obtido foi praticamente similar, ou

seja o eixo desta fase de dobramento apresenta direção N70W com

caimento de 42oSs (Figura 26). Possivelmente este evento defor-
macional se relacione ã colocação da associação de rochas perten-
centes ã SuÍte Intrusiva Santa Rita d.o Mutum, com-o também ao me-

tamorfismo de baixo grau (fácies do xisto verde), que afetou as

rochas pr6-brasi lianas .

Falhamentos real-mente verificaCos, com ocorrência de

protomilonitos e mj-lonitos são restritos, bern como zonas de falha
deslocando unj-dades litológicas são rarÍssimas, senão ausentes.
Desta forma, para a maior parte dos lineamentos estruturais obser
vados em fotografias aéreas, optou-se pela denominação de tinea-
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mentos fotogeoJ.ógicos. A grande maioria destes lineamentos pare-
ce se relacionar a falhas, e ocorre em rnuitcrs casos r êfl parte
dos limites entre rochas Eranitóides pertencentes ä suÍte Intru-
sj-va Santa Rita do Mutu¡n e os gnaisses, bem como várias;oorções
dos contatos das lentes quartzÍticas. Esta-s falhas verificaclas,
bem como os lineamentos foL.ogeológicos apresenLam duas direções
preferenciais de orientaçãc, uma delas variando entre N50!'I e

N70f'l e a outra ortogonal a esta, de cLireção N50E a N7CE. I'{ais ra-
ramente são encontradas falhas e lineamentos estruturais com Cire
ção variando entre N20W e E-l.I. Também relacionadas à tectônica
rúptil ocorrem faixas cataclásticas...-.representadas por gnaisses
cataclasados e gnaisses porfiroblásticos cataclásticos, euê se en
contram associados a uma etapa de metamorfismo de baixo girau. Bs-
ta fase deformacional representa com certeza um evento mais recen
te que o cisalhamento dúctil descrito anteriormente.

V.2 " GEOLOGIA ECONÔM]CA

Serão abordados de forma sumária os principais recur-
sos minerais exj-stentes na área pesquisada. Alguns deles são ape-
nas indÍcios ou ocorrôncias t ão passo que pequenos depósitos e
at6 mesmo jazidas, caso especÍfico do nÍquel, são encontrados
(para localizaçãor v€r Anexo I). Como o enfoque principal deste
trabalho se relaciona às concentrações de nÍqueI laterÍtico, uma

discussão detalhada destes depósitos será mostrada nos capÍtul-os
seguintes.

Argi 1a

Há poucos depósitos de argila expressivos na ã.rea, se;t
do que a maior parte dos mesmos situa-se nos aluviões do Rio José
Pedro. A espessura média destes depósitos situa-se em torno de 2

metros, ocorrendo em certas áreas espessuras que ultrapassam os 5

metros. Um destes depósitos vem sendo explorado há mais de uma dé
cada e situa-se nas proximidades da zor:ra urbana de Ipanema, próxi
mo da saÍda para Mutum, onde explora-se argj-Ia para a fabricação
de ti jolos, com produção de 6000 peças por dj-a.
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Areia

Os depósitos de areia lavrados na área pesquisada, as

sim como as argilas, se restringem à aluviões. Os dois maiores
rios que atravessam praticamente toda a Folha Ipanema, quais se-
jam os rios Manhuaçu e José Pedro apresentam potencial para
areia. A espessura dos depósitos varia entre 2 e 7 metros, e nor
malmente são explotados intermitentemente. A principal utiliza-
ção deste bem mineral se destina à construção civil.

Ã,gua Marinha

Á,gua marinha ocorre em alguns corpos pegmat.Íticos, e

j-a foi lavrada por garimpagem na região do Turvo (porção central
da área). Trata-se de um pequeno corpo, eüê apresenta cerca lr50
metros de largiura e extensão gi-rando em torno de 50 metros. É um

corpo bastanLe descontÍnuo e normalmente fornece baixa porcenta-
gem de minerais úteis para lapidação.

Ouro

Várias ocorrências de ouro são registradas nas aluvi
ões do Rio Manhuaçu. Além dj-sso outras duas ocorrências foram re
gistradas próximo da f.oz do Córrego do Cobrador (afluente do Rio
José Pedro) e na barra do Córrego do Triunfo (afluente do Rio Ma

nhuaçu), ambas situadas na porção central da área.

As aluviões do Rio Manhuaçu são as mais importantes re
apesar de apresentarem pequeno volume, detem elevados teores em

ouro e apresentam-se mineralizadas em praticamente todo o trecho
onde esterio percorre a área mapeada. Foi coletada uma amostra
no leito do rio, na localidade Ponte de Pedra, onde se tez con-
centrações por bateamento manualr €ft volume de 3 dm' de material.
A partir dai procedeu-se a contagem de pintas, onde se obteve um

total- de 58 pintas de ouro, guê indicam um valor aproximado de
?0,45 g/m'. Deve-se ressaltar que existem porções da aluvião des-

te rio, que apresentam teores que atingem a 14 ou 15 g/m3, fato
que inclusive provocou uma corrida para a explotação do metal
com o emprego de lavra mais criteriosa e parcialmente mecanizada.



Desta forma a extraçáo vem sendo feita por meio de dragas
tas ao longo do leito do rio.

A garimpagem foi uma atividade muito intensa na
da de 60, em toda a região, e nos anos 70 foi abandonada.
mente, há cerca de quatro anosr v€Ir ganhando novo impulso
ção do potencial aurÍfero do Rio Manhuaçu e principalmente
tação do ouro no mercado internacional.
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Beri lo

É um bem mineral que ocorre associado aos pegmatitos.
Como discutido para o caso da água marinhar os corpos encontra-
dos na ãrea apresentam dj-mensões muito reduzidas. Berilo ocorre
na porção central da área (região do Turvo), e nas proximldades
de Professor Sperber (porção sul da área), locais onde já exis-
tiu sua explotação a nÍve1 de garimpagem. Outra ocorrência foi
encontrada na porção noroeste da ãrea mapeada, nas proximidades
do Patrimônio de Imb6.

Brita

A unidade biotita e/ou hornblenda gnaisse é a que for
nece material utilizado na fabricação de pedra britada. Existem
na área pesquisada apenas duas pedreiras, ambas situadas próximo
do perÍmetro urbano de Ipanema. A primeira delas localiza-se na
saída para Conceição do lpanema, e a outra próximo da saÍda para
Mutum.

Caulim

Nos corpos pegmatiticos, onde ocorre intensa altera-
ção intempérica dos feldspatos, há concentrações de caulim. Na

área estudada, apenas o jazJ-mento que se localiza nas proximida-
des de Triunfo (porção central da área), hoje com lavra paraliza
da, foi explorado comercialmente.
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Manganês

Dois pequenos ind.Ícios de manganês foram encontrados,
porém são concentrações pequenas e desprovidas de qualquer valor
econômico. A primeira delas se localiza nas proximidades de Ïpa-
nema (Afloramento NIp f0) e a outra nas proximidades do Patrimô-
nio de Formiga (Afloramento NIp I40). Ambas se encontram associa
das a quartzitos r os quais l-ocalmente apresentam níveis enrique:
cidos em g,ranada. A granada é do tipo espessartita, e ocorre em

porcentagens variáveis, entre 25 e 752. Quando alteradas, estas
porções compostas por espessartita quartzitos, originam pequenas

concentrações manganÍferas, presentes sob forma de óxidos e hi-
dróxidos secundários de manganês. Os minerais de manganês comu-

mente encontrados são pirolusita e criptomelana, e perfazem en-
tre 10 e 452 da rocha. Os acessórios frequentemente encontrados
são biotita, sillimanita e muscovita.

NÍquel

Na área pesquisada ocorrem duas concentrações de nÍ-
quel de médio porte, gu€ juntas alcançam cerca de I milhões de

toneladas de minério garnierÍtico. Estes corpos se localizam em

Santa Cruz (porção central da área) e Santa Maria (porção norte
da área). Ambos apresentam uma superfÍcie mais ou menos similar,
que não ultrapassa a 0r5km2, sendo que a espessura da zona mine-
ralizada varia em média de 6 a 30 metros.

o minério é do tipo silicatado com teor módio situan-
do-se em torno de Ir5A em nÍquel. Vãrios outros. corpos menores

também apresentam concentrações niquelÍferas, entre os quais po-
dem ser citados os corpos que ocorrem nas proximidades de ioncei
ção do Ipanema, Professor Sperber e São Barnabé (todos na porção
sul da área estudada) e o corpo localizado no córrego Santa Rita
(porção norte da área).

Destas ocorrências, Santa Maria foi alvo de pesquisa
e Santa Cruz já foi lavrada por vários anos, encontrando-se atu-
almente paralizada" Todos estes corpos estão associadosoã altera
ção superficial imposta ãs intrusivas ultramáficas, notadamente
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peridotitos serpentini zados .

Quartzito

Como pode ser observado no mapa geológico (Anexo 1) a

área pesquisada apresenta grandes bancos e lentes quartzÍticas,
que se encontram intercaladas aos gnaisses regionais. Os corpos
quartzÍticos muitas vezes alcançam espessuras de 400 metros r bem

como apresentam comprimento que ultrapassa a 11 km.

A Iitologia quartzÍtica de modo geral apresenta-se im
pura, onde frequentemente aparecem associados ao quartzo, bioti-
ta, sillimanita, ptagioclásio, muscovit.a e granada. A granulação
apresentada por estas rochas normalmente varia de média a grossa.

Duas lavras deste tipo de minério )ã foram executadas
na área, e encontram-se há vários anos paralisadas, A primeira
delas situa-se a norte da cidade de Ïpanema (porção central da

ärea), onde o quartzito apresenta granulação grossa e elevada
porcentagem de impurezas. Foi empregado como areia na construção
civil e em menor escala na pavimentação de estradas. A outra la-
vra ínativa se localiza nas proximidades de Alegria (porção su-
doeste da área), onde o quartzito apresenta maior pureza e granu
Iação fina. Este minério chegou a ser comercializado para a pro-
duçao de vr-dro.

Estanho

Apenas como registro deve ser comentado que principal
mente na região compreendida entre Santa Maria e Santa Rita do

Mutum, foi encontrada com frequência cassiterita nos concentra-
dos de batéia. Este local situa-se na porção sudeste da área ma-

peada, dentro do domÍnio da SuÍte Intrusiva Santa Rita do Mutum"

Como esta suíte de rochas granitóides apresenta também intrusões
originadas em niveis crustais, conforme será discutido no CapÍtu
lo V. l, e em função da presença constante de cassiterita nos

concentrados de batéia, esta região pode representar um importan
te prospecto para estanho.
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TaIco

É um tipo de minério que tamb6m ocorre associado a j-n
trusivas máfico-ultramáficas. A principal còncentração d.e talco
se localiza r'ra região de ParaÍsor rro extremo nordeste da área
pesquisada.

O tipo de minério pertence ã classe dos esteatitos,
sendo resultado do metamorfismo de piroxenitos. E composto basi-
camente por talco, clorita, tremolita e cummingtonita, a1ém de
quantidades subordinadas de carbonatos. Este depósito vem send.o

lavrado há cerca de seis anosr coÍr produção de 300 ton/mês d.e m!
n6rio, o qual vem sendo empregado na indústria cerâmica.

V.3. ESTUDO DE TIPOLOGIA DO ZIRcÃ,O PARA AS RocHAS GRANITÓIDEs

Seis amostras foram submetidas ao estudo de tipologia
do zircão, das quais tr6s pertencem ã suÍte Intrusíva Santa Ri-
ta do Mutum, duas ao Granito Intrusivo Tabajara e uma ã Intrusi-
va GranodiorÍtica de Barra da Figueira (nigura 27). O Quadro 2

exprime na horizontal. a quantificação da presença e desenvolvi-
mento das faces piramidais (21I) e (101), além da (30I) do zír-
cão nestas rochas, denomj-nado de Índice A (IA) , função da rela-
ção AlrO,/XrO + Na2O . Na vertical fica expressa a presença e o

desenvolvimento das faces prismáticas (100)e (tI0), quantifj-ca-
das pelo Índice T (IT), que é função da temperatura.

A tipologia do zircão nas rochas granitóides é influ-
enciada por diversos fatores, dentre os quais temperatura, ambi-
ente quÍmico da cristalização, bem como profundidade e grau de

diferenciação. Desta forma as amostras foram estudaCas petrogra-
ficamente e a seguir submetidas ao estudo tipológico do zircão.
Para cada amostra foram estudados no mÍnimo um número de 100

cristais. O resultado d.este estudo 6 apresentado no quadro tipo*
tógico do zircão (Quadro 2), ond.e podem ser observadas duas poprl
lações distintas. Assim, âs amostras pertencentes ä SuÍte rntru-
siva Santa Rita do Mutum corresponden a granitos hÍbridos, e fi-
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carn situadas no ca.mpo da sérÍe calco-alcalina de baixa a m6dia
profundidade. Isto também se sucecle com a Intrusiva Granoo-ioríti
ca de Barra da rigueira. A tençera.tura média de cristalizaçáo
destas rochas situa-se entre 700 e 750oC, Por sua vez, a amostra
pertencente ao Granito Intrusivo Tabajara jã se localiza no cam-
po dos granitos crustais, sendo que a faixa de tenperat.ura média
de cristalização sit.ua-se entre 670 e 72Toc (Quadro 2).

Outra consideração importante que pode ser feita com

este estudo é que o Gi:anito Intrusivo Tabajara apresenta evolução
genética clistinta das intrusivas que compõem a SuÍte Santa Rita
do Mutum. For outro lado, a amostra IPN 111, proveniente de um

corpo granÍtico situado na porção su1 nos domÍnj-os da unidade
SuÍte Intrusiva Santa Rit-a do Mutum deve corresponder a uma intru
são temporal e genetJ-camente associada ao Granito Ta.bajara. Os

estudos petrográficos realizados nesta amostra revelam uma minera
Iogia que inclica carácter crustal, o que vem reforçar os dados ob

tidos pela tipologia do zircão.

Também pode-se concluir que os diferentes tipos pet.ro-
gråficos encontrados na SuÍte Intrusiva Santa Rita do Mutum, cor-
respondem ao pröprio trend de diferenciação do magma original, o

qual chegou até termos granÍticos, corrforme mostrado no capÍtulo
IIT. Isto é atestado não sõ pela sua mineralogia, mas também pela
quantidade e tj-pos de autólitos que apresentam, bem como pela ti-'
pologia do zircáo.

Em termos metalogen6ticos, a s6rie calco-alcalina de

baixa a médj-a temperatura pode apresentar mineralizações em Fe e

Au. Isto pode explicar a presença de ouro que se encontra asso-
ciado aos granodioritos da região de Cataca (IlunicÍpio de AIva-
renga), situada cerca de L7 km do limite norte da Fo1ha mapeada.
Já os granitos crustais apresentam import.ância econômica para Sn,
W e U, e cabem tarnJ¡ém algumas observações com relação ao potenci-
al da área pesquisada" Próximo do limite noroeste da Fo1ha fpane-
Iri€rr foram encontradas anomalias geofÍsicas em urânio nos granitos
do tipo Tabajara. Com relação ao estanho, foi encontrada cassite-
rita em concentrados de batéia, próximo da região de Santa Rj-ta
do Mutum, e ao longo da porção sudeste da ãrea pesquisada. Possi-
velmente estas ocorrências se relacionem a granitos crustais in-
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trusivos na unidade SuÍte Intrusiva Santa Rita do }lutum, tal
no observado no caso da amost::a IPll 11I.

V. 4. METAI,1ORFISMO

Em virtud.e da área pesquisada pertencer a um cinturão
de dobramentos, que apresenta evolução policÍc1ica e/ou polifási
câr fica difÍcil a reconstj-tuição c1e todos os eventos metarnórfi-
cos ali atuantes. Mesmo assim, serão feitas algumas consid.era-

ções importantes com relação ã sucessão desses eventos, QUe in--
clusive apresentam grande relação com a evolução míneraIógica
dos maciços máfico-ultramáficos.

As paragêneses minerais observadas nas amostras estuda
d.as, pri-ncipalmente na unidade gnáissica, bem como algumas obser
vações mineralógicas, onde se pode citar a presença quase que

constante de biotita titanÍfera e plagioclásio antipertÍtico, peg

mitem situar as condições de recristalização ocorridas no grau
forte de metamorfismor êfr intervalo de temperatura relativamente
alto (Rodrigues et alii, L980).

A desestabilização (desaparecimento) da muscovita em

presença de quartzo e plagioclásio nos gnaisses é um critérj-o em-

pregado para se definir petrologicamente a transição do grau meta

mórfico médj-o para forte (Winkler, L977). A evidência deste grau
forte (fácies anfibolíto alto a grranulito) 6 também marcada pelo
aparecimento de rochas migma-títicas, eu€ correspondem a litologi-
as originadas ã temperaturas de metamorfismo regional mais eleva-
das. Vlinkler ainda aponta que migmatitos que não apresentam mus-

covita primária em contato com plagioclásio e quartzo foram gera-
dos no grau metamórfico forte" Tsto acontece com parte dos migma-

titos exist-entes na área, principalmente com aqueles distantes do

contato entre os gnaisses e as rochas pertencentes ã Suíte intru-
siva Santa Ri-ta do Mutum. Tal fato pode ser interpretado como in-
clicadorr ro minimo, do inÍcio do metamorfismo de fácies granulito.

A associação sillimanita - feldspato potãssico de bai-
xa triclinicidader €rn presença de quartzo e plagioclásio e ausên-
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cia de muscovita, tar,:lcém caracteriza as condições de metamorîfis-
mo de grau alto (Rodrigues et alii, 1980). Winkler (L977 ) indica
que com o d.esaparecirnento da muscovita, novas paragêneses mine-
raj-s as quais são tÍpicas deste processo, tem origem, conforme
pode ser obserr,'aCo na FiEura 28 a, quais sejam:

. feldspato K - silicato aluminoso (silLimanita)

. fel<lspato K - cordierita
feldspato K - granada (almandina)

A fase aluminosa presente nas rochas estudadas é ca-
racterizada essencialmente por dois minerais, sillimanit-a e gra-
nada (predomÍnio da molécula almandina). Cordierita 6 um mineral
que não aparece com frequência, e geralmenLe se encontra associa
do ã. sillimanita. Isto caracteriza uma zona de média pressão e

alta temperatura. Desta forma tudo indica que o campo de estabi-
lidade dos aluminossilicatos se situava no mínimo em torno de

650 a 700oc, e a pressão era maior que 5 kb. Com isso pod.e-se

concluir que o metamorfj-smo destas rochas chegou até uma profun-
didade igual ou maior que 20 km (Figura 28 b). Nesta situação
ocorre um mÍnimo de anatexia, a qual também ð verificada na ã.rea

mapeada (nigura 28 a).

Durante a formação destes metamorfitos ocorreu a atua

ção de esforços tectônicos relacionados provavelmente ao cisalha
mento dúctit. Estes esforços são refletidos por: dobramento da

sillimanita, encurvamento da biotita e dos planos de geminação
do plagioclásio, fraturamento de feldspatos e de quartzo e apare
cimento de forte extinção ondulante no quartzo.

As rochas uftramáficas também registram este evento
metarp-órfico de alto grau, eüê é caracterízado pela paragênese
encontrada em várias unidades litológicas, especialmente nos Íre-
taperidotitos, metapiroxenitos e metanortositos. Os metaperidoti
tos apresenLam antofilitas, com predomÍnio d.e termos com composi

ção aluminosa, onde a variedade gedrita foi identificada pela
análise quÍmica de uma amostra. Este ortoanfibóIio aparece muito
raramente compondo a associação de rochas xistosas, sendo mais
comumente encontrado em zonas de falha e/ou fraturas. Nestas zo'
nas, pela paragênese encontrada observa-se que deve ter ocorrido
introdução de SÍO2 no sistema, conforme mostram Hemley et alii
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(L977). Desta forrna estes autores dernonstram que antofilita se

forma através cla transformação de enstatita com aunento da ativi
rlacle de sil-ica a ternperatuïa e pressao constantesr €fr presença
de fase fluÍda ccnstituida por água (Figura 29) . Como pode ser
observado, isto ocorre a um.a temperatura relativarnente elevada
(6oo Toooc).

Nos metapiroxenitos por sua vez ocorre o aparecimen-
to de grandes quantidades de espin6lio vercle. Este mineral asso-
ciado ã paragênese crítica, composta por olj-vina, ortopiroxênio
e clinopiroxênio caracteríza o fácies metamórfico granulÍtj-co
(Evans , L982) , conforme aparece ilustrado no Quadro 3. Finalmen-
te nos metanortositos ocorrem titano-magneLitas, onde Edwards
(1954) mostra que o Ti pode substituir o F.2*.r. rede cristalina
da magnetita, fenôneno que provoca distorção em sua rede crista-
lina, envolvendo al-tas temperaturasr ëts quais são maiores que

6OOoC. Àinda nesta litologia ocorre exsolução de hematita em ti-
tano-magnetita e ilmenita (Fotomicrografia 6). O intercrescirnen-
to entre estas fases se dá a temperaturas maiores que 700oc
(Edwards, L954) , o que á compatível com o metamorfismo sofrido
pelas encaixantes.

O problema do contato entre rochas de médio a alto
grau com unidades litológicas de baixo giraur oo caso gnaisses e
serpentinitos respectivamente, pode ser explicado pelas etapas
de metamorfismo subsequentes. Nos gnaisses verificou-se que seri
cita se forma principalmente pela alteração de biotita e sillima
nita, sendo que neste último caso a sericita conserva o hábito
acicular e localmente fi-broso da silli-manita. Biotitas ocorrem
transformadas em clorita. Os plagioctásios normalmente se encon-
tram saussuritizados e clão ori-gem a sericita e epidoto, sendo
que os termos mais cál-cicos chegam a se alterar para carbonatos.
Da mesma forma a transformação de plagioclásio e de biotita em

muscovita é uma feição cornumente encontrada nas rochas regionais.

No caso das metaultramáficas ocorreram reações retro-
metamórficasr âs quais foram responsåveis pela serpentinização
das mesmas, e que são conpatÍr,'eis com o f ácies xisto verde " Pos-
terj-orrnente outra etapa de metamorfismo atuou sobre estas rochas
gerando principalmente veios de serpentina.
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FÃCIES METAMÕRFICO PARAGÊNESE CRÍTICA FASE A1

preni ta-pumpe I lei ta cris+tal+trem clori ta

pumpe 1 1 e i ta-ac Eino 1i ta cris+ant+trem
cris+ant+diop

clori ta
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xisto azul

bru+anL+diop

olv+ant+diop

clorita
clori t.a
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QUADRO 3 - Anfib6tios cálcicos no metamorfismo de rochas
ultramáficas: Relações com fácies metam6rfíco,
par.agênes. mineral crÍtica e fase aluminosa
(EVANS, L982 )

ABREVIAçOES DOS MINERAIS:

Cris - crisotíla ol.¡ - olivina
tal - talco anf-Mg - anfib6lio-magnesiano

trem - tremolita opx - ortopíroxânio

anË - antigorita hbl - hornblenda

diop - diopsíaio cpx - clinopiroxânio
bru - brucita
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Associado a'esta ú1tima etapa de metamorfismo ocorreu
uma fase de deformação rúptil, onde inclusive através dos falha-
mentos originad.os se teve a percolação de soluções granÍtJ-cas
(pegmatitos). FraturamenLo de sillimanita e extinção ondulante
em quartzo e ptagioclásio relaciona-se a esta fase, e ocorrem de

forma generali zað.a pela área pesquisada.

V.5. GEOCRONOLOGIA

Em função dos objetivos do presente trabalho, Que vi-
sou basicamente a pesquisa dos depósitos niquelÍferos, durante
os trabalhos de campo, não foi realizada amostragem especifica-
mente volt.ada para determinações geocronológicas. Desta forma só
puderam ser aproveitadas amostras com dimensões adequadas (apro-
ximadamente 20 x 20 cm) r sem alteração intempérica, e em número

de pelo menos cinco exemplares por afloramento. Assim foram ela-
boradas apenas duas isócronas através do método Rb/Sr respectiva
mente para as unidades biotita e/ou hornblenda gnaj-sse e SuÍte
Intrusiva Santa Rita do Mutum, gue são aquelas que apresentam
maior representatividade na área estudada.

Para a unidade biotita e/ou hornblenda gnaisse foi
elaborada uma isócrona de referôncia a partir de 5 amostras cole
tadas em dois afloramentos distintos, e prõximos entre si. Desta
forma todas as amostras foram coletadas nas proximidades do lim!
te sudoeste da Folha mapeada, onde duas delas correspondem aos

afloramentos IPN L32 e IPN 153 e se situam na loca1j-dade de Ange

lim. As outras três amostrasr relatlvas aos afloramenÈos IPN LIz,
IPN Lf3/b e IPN I3I/b estão situadas nas proximidades do Morro
da Rapadura/ junto å rodovia MG-llI" A localização destes aflora
mentos aparece no mapa geológico (Anexo 1), e conforme pode ser
observado, estã prõxima do contato entre a unidade gnáissica e a

SuÍte Intrusiva Santa Rita do Mutum.

Todas as amostras utilj-zadas correspondem ao tipo pe-
trográfico biotita e/ou hornblenda gnaisse e normalmente exibem
sinais de migmatizaçáo. Desta forma são enqontrados mobilizados
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leucocráticos de material quarLzo-feldspático, que apresentam es

pessuras centimétricas a milimétricas. As rochas em geral apresen
tam estrutura foliada, coloração cinza clara e granulação média
a fina. Para a determinação geocronotógica foi empregado rocha
tota1.

A idade isocrônica Rb/Sr obt.ida para estas rochas foi de

775 t 19 m. a. r com razáo inicial de O ,707 , conforme pod.e ser ob-
servado na Figura 30 e na Tabela 4. Como pode ser notado, a ra-
záo inicial é relativamente elevada, sugerindo tratarem-se de ro
chas originadas por retrabalhamento de materiais. com vida crus-
tal anterior. A idade obtida mostra-se um tanto ètevada, não sen

do interpretável facilmente do ponto de vista geotectônico, po-
dendo se relacionar ao inÍcio do Ciclo Brasilianor olf a um reju-
venescimento parcial de rochas mais antigas. De qualquer manei-
r a t estudos adicionais em amostras provenientes do mesmo aflora-
mento, deverão ser realizados para uma melhor compreensão do va-
Ior obtido.

A unidade correspondente ã. SuÍte Intrusiva Santa Rita
do Mutum apresenta uma associaçäo d.e rochas plutônicas de dife-
rentes composições. Desta forma procurou-se reunir rochas que

apresentassem composição mineralógica bastante próxima, obtendo-
se um total de cinco amostras. Estas amostras pertencem a três
afloramentos distintos, dos quais IPN 70/b, IPN 74 e IPN 75 si-
tuam-se na Serra de Santa Maria (porção sudeste da área) e cor-
respondem a granitos. Os afloramentos IPN 105 corresponde a tonC
litos e IPN 150 se relaciona a granodioritos, ambos se situando
na região do córrego Santa Marta (porção norte da ãrea pesquisa-
da). A localização destas amostras aparece representada no mapa

geológico (Anexo 1), Estas rochas apresentam coloração branco
acinzentada, granulação em geral média, sendo que o material em-

pregado para determinação geocronológica foi rocha total.

Obteve-se com este procedimento uma isócrona R-b-Sr de re
ferência, com id.ade de 550 t 20 m.a. e razão inicial de 0,7L3
(Tabela 4 e Figura 31). Como no caso dos gnaisses, estes grani-
tóides apresentam razão inicial elevada, o que indica uma provä-
vel refusão de rochas com vida crustal anterior.

Pelo método x/er foram realizadas duas determinações em
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--^ Ianfibólios para rochas anfibotíticas r âs quais se rel-acionam aos

afloramentos NAn 35 e IPN 87 /A, localizadas respectivamente na

região do Taboleiro (porção central da área) e à leste da cidade
de Pocrane (porção nordeste da área). Estes anfibolitos são pe-
quenos corpos lenticulares que ocorrem intercalados aos gnaisses
regionais. As idades obtidas para estas amostras foram: para o
afloramento NAn 35, 570 J L7 m.a. e para o afloramento TPN 87/A,
530 t 10 m.a. (Tabela 5). Estas idaCes devem ser interpretadas
como mÍnimas, e desta maneira os resultados obtidos refletem o

aquecimento sofrido por esta unidade litológica no ciclo Brasi-
liano.

outra determinação empregando o método R/Ar, neste ca

so para rocha totaI, foi realizada para diabásio. A amostra utj--
lizada para datação geocronolõgica é proveniente do afloramento
NAn 34, Iocalizado na região do Taboleiro (porção central da

área). A idade obtida foi de L24 t 4 m.a., que desta forma se re
laciona ao evento magmático ocorrido no final do Mesozõico ao

longo da plataforma sulamericana (TabeIa 5).

v.6. coNsrDERAçõES SOBRE A EVOLUçÃO GEOLÕCrCa

V.6.1. Considerações a nÍvel regional

Em termos regionais, a ãrea pesquisada se encontra nu

ma faixa de transição entre a borda <1o cráton d.e São Francisco
e a faixa costeira t.ipicamente brasiliana. No setor ocidental,
domÍnio dos Complexos Barbacena, Piedade e Juiz de Forar os da-
dos radiométricos (K/Ar) indicam tratarem-se de unidades mais an

tigas (pré-transamazônicas e transamazônicas), e que foram afeta
das termicamente pelo ciclo Brasiliano (Fonseca et alii, L979).
No setor oriental os kj-nzigitos mostram claramente que são ro-
chas formadas durante o Ciclo Brasiliano. Inúmeros dados isocrô-
nicos Rb/Sr (rocha total) e U/Pb (em zircões) caracterizam uma

idade proxima de 600 m.a.

Da mesma forma, uma série de batólitos e stocks grani
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ticos com caracterÍsticas sin-, tardi- ou pós-tectônicos em rela
ção ãs principais deformações brasilianas foram datados. três in
tervalos de idade são sugeridos para a formação destes granitói-
des (dados Rb,/Sr, v/Pb e K/Ar) , caracterj-zando episódios brasi-
lianos de carãcter sin-a tardi-tectônico (650-550 m.a.); tardi-
a pós-tectônico (550 500 m. a. ) e pós-tectônico a anorogênico
(500 450 m.a.)r conforme pode ser observado em Siga Jr. (1982a

e l982b) e Machado Filho et alii (1983). O primeiro intervalo é

representado principalmente pelos granitóides porfiróides e gra-
nadÍferos da SuÍte Galiléia; o segundo pelos corpos intrusivos
de Coronel Murta e ltinga e as idades mais jovens se relacionam
aos granÍtóides de Umburatiba e Jequitinhonha. As razões inici-
aj-s stBT /sr86 obtidas para os kinzigiLos, bem como para os maci-
ços granÍticos distribuem-se entre 0r705 e 0,720, com concentra-
ção próxj-ma de 0 r 710, sugerindo que a formação destas rochas
ocorreu a partir da fusão parcial de materiaj-s derivados da cros
ta continental durante o Ciclo Brasiliano.

Nas proximidades da Folha Ipanema, cerca de l00km em

direçäo noroeste, observa-se uma maior intensidade da dinåmj-ca
brasiliana, onde já se encontram intrusões granÍticas, como é o

caso de Coronel Fabriciano (583 m.a., com razão.inicial de

0,727I) . Por outro lado, para sudoeste da área mapeada com dis-
tância similar a anterior, na região de Ponte Nova, )â são encon
trados dados isocrônicos Rb/Sr que apontam formação de rochas
granÍtícas no Ciclo Transamazônico (2200 m.a., com razá.o inicial
de 0r7150), conforme observado por Teixej-ra (1985).

Para o norte da Fotha lpanema, como na região de Go-

vernador Valadares, são encontrados gnaisses com idades brasi-
lianas (560 m.a. com razão inicial de 0r7113). Os próprios grang
litos da região de Caratinga, situada aproximadamente 20 km a

oeste da área mapeada, euê pertencem ao Complexo Juiz de Fora,
mostram-se brasil-ianos (Siga Jr, 1982). Segundo este autor, o

mesmo ocorre com os granulitos da cj-dade de Tarumirim, situada
cerca de 50 km a noroeste de Pocrane, onde a idade alcançada foi
de 560 m.a. com razá.a inicial de 01708. Os gnaisses da região
de Alvarenga, situada 20 km a norte de Pocrane, também apresen-
tam esta idade. Entretanto, Hasui et alii (L976) obtiveram para
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os migmatitos de Tarumirim idade de 2OOO m. a. (razão inicial de

O,7Li) , além de uma série de resultados com idades brasilianas
(700 m.a.). Assim, caracterizam a evolução polifásica da árear oñ

de o paleossoma dos migmatitos apresenta idade transamazônica, e

o neossoma por sua vez ccrresponde ã migmati zaçã'o brasiliana. Tal
fato não ocorre mais para sul¡ como por exemplo na região de Juiz
de Fora, onde idades arqueanas jã foram obtidas.

Isto mostra que na porção setentrional da ProvÍncia
Mantiqueira o Ciclo Brasiliano participou intensamente de sua evo

lução geológica. Possivelmente a esta faixa transicional entre o

cráton e o cinturão brasiliano represente uma zona de borda ativa
da e regenerada no Ciclo Brasiliano

V.6.2. Considerações sobre a Folha lpanema.

A área pesquisada, em decorrência da insuficiência de

dados disponíveis na região, fato que pode ser extrapolado para
todo o segmento norte da ProvÍncia Mantiqueira, e em função do

elevado grau de complexidade geolõgica, não permite uma reconsti-
tuição precisa de sua história geológica" E uma área que sofreu a

atuação de eventos deformacionais, metamórficos e magmá.ticos, QUê

datam desde o Arqueano at6 o Proterozóico Superior. Tudo indica
que as rochas ortoderivacLas existentes na Folha lpanema foram ge-

radas em épocas pré-brasilianas. Assim, a tentativa de se indivi-
duali zar as rochas metassedimenLares, que não foi objeti-vo no pre
sente trabalhor s€ faz necessária, posto que estas rochas também

apresentam idades antigas. Cordani et alii (1973) admitem que o

"metamorfismo ParaÍba" tenha id.ade de 2OgO m. a. (orogênese transa
mazônica), e que o retrabalhamento crustal desta unidade tenha
ocorrj-do a 600 m. a. (orogênese brasiliana) . Estas datações geocro

nológicas indicam que os gnaisses granulÍtj-cos existentes na re-
gião apresentam Razão Inicial elevada, o que sugere um retrabalha
mento de rochas mais antigas. Assim é que se tem rochas que pare-
cem corresponder ao embasamento granito-gnáissico seinelhante ãque

las encontradas no interior do cráton do São Francisco (Grupo Bar

bacena). A composição tonalÍtica-granodiorítica de natureza
trondhjemÍtica, bem como núcleos menos deformados, com feições re

liquiares preservadas, encorrtrados nos centros das lentes mais re
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fratárias ao cisalhamento, reforçam tal idéia. Estas rochas po-
dem ser agrupadas na unidade estrat.igráfica definida por Comple-
xo Juiz de Fora (Barbosa & Grossi Sad, 1983).

Neste embasamento mais antigo, quer seja em suas irre
gularidades, quer em sulcos instalados e/ou gerados por proces-
sos deformacionais proterozóicos r sê teve a deposição de sequên-
cias sedimentaresr âs quais foram posteriormente submetidas ao
metamorfismo. Desta forma a idade destas sequências deve corres-
ponder no minimo ao Arqueano Superior ou Proterozóico Inferior.
Estas rochas metassedimentares ocorrem com .distrÍbuição irregu-
lar, porém com certa continuidade e apresentando alinhamento pre
ferencial, que acompanha a foliação regional. Ocorrem em faixas
alongadas e estreitas, sendo que a dimensão maior é concordante
com a foliação do próprio embasamento granito-gnáissico, e o con
tato entre estas unidades é brusco, mas nem sempre é tectônico.

Assimr os gnaisses de composição tonalÍtj-ca a grano-
diorÍtica encontrados correspondem na sua maior parte a ortognais
ses, pois localmente são observadas porções poupadas pela defor-
mação e as rochas apresentam-se pouco recristalizadas e sem si*
nais de fusão parcial. Em função do exposto no inÍcio deste CapÍ
tulo (V.1) , observa-se que os dados apontam para uma estrutura
do t.ipo zona de cisalhamento de baixo ângulo, euê provocou deslg
camentos tangenciais da supra-crosta em direção ao ante-païs
(cráton do Paramirim). A existência de fotiação com mergulhos më

dios a elerzados pode ser explicada pelo fato de que o embasamen-
to no qual se deu o deslocamento do material não apresentava uma

superfÍcie regular. Sua Localização dentro do contexto geotectô-
nico tamb6m é outro fator a ser considerado para tal fato', posto
que se situa nas proximidades da borda cratônica. LocalmenterprÞ
ximo das porções onde se tem os biotita e/ou hornblenda gnaisses
da infraestrutura aflorando, estes ângulos mais elevados são en-
contrados, indicando que se associam à maior resistência ao trans
porte imprimida por estas rochas r âs quais estavam associadas a

elevações do relevo do embasamento.

Desta forma se encontram expostas lado a lado rochas
correspondentes ã infraestrutura com rochas pertencentes ã unida 

*

de metassedimentar. os paragnaisses por sua vez apresentam 
"o*nJ
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sição mais aluminosa e menos básica que os ortognaisses e devem

se relacionar à sedimentação pelitica em bacias restritas r âs

quaj-s foram ent.alhadas na infraestrutura. Isto caracteriza no

meu entender a unidade correspondente ao Grupo paraÍba do Sut.
Em função, de que até o presente estas unidades não puderam ser
individualizadas na região em apreço, a terminologia utilizada
por Fontes et alii (1978) e Fonseca et alii (L979) parece corre-
tâ, qual seja: Associação Barbacena Paraíba do Sul. Tanto nes-
ta unidade metassedimentar (gnaÍsses kinzigÍticos), bem como na
quartzÍtica, observa-se que frequentemente parecem estar relacig
nadas ao preenchimento de antigas calhas sinformais, ao passo
que tonalitos, granodioritos, granitos e dj-oritos (magmatismo

brasiliano), que ocorrem dispersos no interior da unidade gnáis-
sica, jâ aparecem muitas vezes ocupando porções apl-cais de estru
turas antiformais. Uma estrutura notáve1 que exibe tal evidência
pode ser observada no mapa geológico (Anexo 1), a leste do Patri
mônio de Taparuba. o próprio mapa geolõgico exibe linhas de for-
ma estrutural que delineam este arranjo geométrico, onde normal
mente estas calhas sinformais situam*se entre lentes com compor-
tamento mais competente, que devem se relacionar a porções eleva
das do relevo do embasamento.

As rochas metaultramáficas estudadas na área estão
preferencialmente encaixadas na unj-dade metassedi-mentar, e tal
como elas, pâssaram por metamorfismo de médio a alto grau (fãci-
es do anfj-bolito superior at6 granulito) , ao qual se associou o
cisalhamento dúcti1, conforme discutido no CapÍtulo IV. Encon-
tram-se evidências d.e migmatização relacionadas a este evento,
embora sejam bastante localizadas.

" A partir daÍ se tem a superposição de eventos relacio
nados ao Ciclo Brasiliano, onde ocorreu uma etapa de metamorfis-
mo regional de médio a baixo grau (fácies do xisto verde a anfi-
bolito), a qual é regl-strada em- praticamente todas as rochas da

infraestrutura. A primeira fase de serpentinização das rochas
que compõem os maciços máfico-ultramáficos provavelmente esteja
relacionada a esta etapa de metamorfismo. A reativação de anti-
g8s falhamentos ficou caracterizada nesta etapa, posto que em aI
gumas zonas de falha normafmente se observa a atuação de intenso
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processo de recristalização dos antigos milonitos, gerando assim

blastomilonitos, euê apresentam distribuição generalizada pela
área mapeada.

Para a unj-dade gnáissj-ca, especificament" itt. os bio
tita e/ou hornblenda gnaisses foi confeccionada uma isõcrona de

referência, onde foi obtida idade de 775 I 19 m.a.' com razáo
inicial de 0,707 (Figura 30)r pelo método Rb/Sr. Isto indica que

se tratam de rochas antigas que foram submetidas a retrabalhameg
to crustal no Ciclo Brasiliano, conforme discutido anteríormente,
quando da análise dos dados geocronológicos.

A unidade correspondente ã SuÍte Intrusiva Santa Rita
do Mutum está relacionada a este ciclo geotectônico. As rochas
pertencentes a esta associação de roclras plutônicas apresentam
recristalizaçã,o localizada e não exibem sinais de deformaÇão, ex

cetuando-se as porções que estão em contato tectônico com a uni-
dad.e gnãissica. Para esta unj-d.ade foi obtida idade de 550 t 20 m.

â.r com razão inicial de 0,713 (FÍgura 31), pelo método Rb/Sr.
Desta forma a intrusão desta massa plutônica foi efetivada no

Proterozôico Superj-or e pode ser correlacionada ao Tonalito Gali
t6ia (Barbosa et atii, L964) ou SuÍte Inlrusiva Galitéia (Macha-

do Filho et alii , L983). Em função deste magmatismo ocorreu uma

nova f ase de migmati- zaçá,o, verificada inas rochas encaixantes, a

qual 6 extensiva ã zona de contato, entretanto pode ser encontra
da isoladamente em várias porções da área mapeada.

Desta formar âo ciclo Brasiliano cabe o generalizado
aquecimento geotérmico, relacionado ã j-ntensa granitização, gu€

provocou o rejuvenescimento isotópico, bem como o aparecimento
de reações retrometamórficas nas, rochas regionais. Associado ain
da a este ciclo tectono-metamórfico ocorreu a intrusão de alguns
corpos granÍticos, que apresentam caracteristicas de stocks pós-
tectônicos, e não exj-bem sinais de deformação. Estes corpos
acham-se pouco representados na ãrea pesquisada, e correspondem
ã uníd.ade Granito Intrusivo Tabajara. A este evento magmático as

socia-se uma tectônj-ca rúptil, com a qual estão relacionados os

di-ques e veios pegmaÈiticos, eüe ocorrem dispersos por toda área
abrangida pela Folha lpanema. Estes diques ocorrem principalmen-
te seccionando a unidade gnáissica. A segr:nda etapa de serpenti-
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nização registrada nas rocLras metaultramáficas serpentinizadas,
bem como nas rochas gnâissicas, em que foram observadas feições
retrometamórfj-cas, deve se relacionar a este magmatismo.

Durante o Mesozóico ocorreu nova reativação de falha-
mentos proterozóicos, euê é verificada principalmente nas anti-
gas falhas transcorrentes e outros lj-neamentos estruturais mais

velhos, güe ocorrem apresentando movimentação vertical. A este
evento estão associados oS diques de diabásio, que aparecem pou-

co representados na área mapeada. Nesta unidade litológica foi
realizada uma determinação geocronofõgica utilizando-se o método

K/Arr gü€ resultou na idade de L24 J 4 m.a. (Tabela 5). Pode-se

então admitir que os dj-ques datam do Cretácio Inferíor' o que

corresponde ao pico de máxj-mo vulcanismo basáftico na Bacia do

Paraná.

Finalmente os depósitos aluvionares que se relacionam
ãs redes d.e drenagem atuais e datam do Quaternário. Estes depósi
tos não são abundantes, em termos de distribuiçáo areal, tanto
em consequência da drenagêm, que se estabeleceu em estruturas do

embasamento, quanto em decorrência das elevadas alLitudes da

ãrea estudada.
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CAPÎTULO VI

GÊNESE DoS DEPÕS]TOS DE NÍQUEL LATERÍTICO

Neste capÍtulo será discutida a gônese dos d.epósitos
de nÍque1 estudados, correspondentes aos maciços de Santa Cruz e

Santa Maria. Inicialmente serão apresentados aspectos gerais que

envolvem a formação de concentrações de nÍquel laterÍtico, e em

seguida serão analisados os fácies de atteração presentes nos
corpos de minério estudados. A partir dai serão apresentadas e

discutidas as evoluções mineralógica e geoquímica dos perfis de

alteração, inclusive com estudo de uma toposequência no corpo de

Santa Maria. Finalmente serão feitas considerações sobre a compo

sição química do minério.

vr.1. o PRocEsso DE LATERTTTZAçÃO

A definição de lateritar rrâ qual se enquadram os prin
cipais tipos de depósitos de nÍquel d.o Brasil, contém uma distin
ção quantitativa entre rocLLa fortement.e alterada ( laterita pro-
priamente dita) e saprolito (rocha pouco alterada). Desta forma
há uma série de reações quÍmico-mineralógicas que caracterizam a

alteração das rochas e consequentemente o processo de lateritiza
ção. Baseado nj-sto Schellmann (1983) dá uma nova definição às Ia
teritas classificando-as com base no grau de alteração, de modo

que os parâmetros princj-pais considerados se relacionam aos corr-
teúdos em SiO, r AtrO, e FerO, dos produtos de alteração e ã natu
reza da rocha mat.riz.

A composição mineralõgica da rocha matriz (ultramáfi-
ca) deve apreseht.ar essencialmente minerais que contenham nÍquel
em seu retÍculo cristalino, e nes,te aspecto sabe-se que olivinas
principalmente, e piroxênios (ortopiroxênj-os) são os constituin-
tes minerais que detêm tal propriedade. Desta formar âS rochas
primárias mais importantes são: dunitos e peridotitos. O proces-
so de serpentinização também é um controle importante, na me.dida

em que limita a formação de depósitos econômicosr êItr termos de

distribuição dos teores, posto que provoca a neoformação de mine



166

rais (serpentj-nas), que são mais estáveis nas condições superfi-
ciais.

No tectonismo atuante não pode ser muito intensorpois
o maciço ultramáfico seria exposto ã ação intempérica sob condi-
ções de intenso intemperismo fÍsico. Por outro lador rlo caso de

tectonismo fraco ou mesmo ausente, a paisagem aplainada vai pre-
judicar sensivelmente a lixiviação, remobilização e concentração
do nÍquel (Smirnov, 1982). Isso resultará na formação de depósi-
tos de baj-xo teor e com alta porcentagem em Mg, Fê, SiO2, etc.

Em termos geoquÍmicos, a silica é normalmente encon-
trada sob forma de reticulado silicoso com estrutura tÍpica de

depósitos de concentração supérgena, denominada de "boxwork" na

base do perfit de alteração. O magnésio segue caminho idêntico
ao da sÍlica, e normalmente se precipita na forma de magnesita
na base do perfil de alteração (junto à rocha sã), embora possa
também ocorrer em porções mais superiores do perfiJ- sob a forma
de veios ou leitosr eue se relacionam a mudanças nas condições
-1 , 4físico-químicas do meio, principalmente pH, Eh e saturaçao (sali
nidade do meio).

Caso conträrio ao da sÍlica e do magnösio os mine-
rais remanentes (residuais) vão se concentrar principalmente jug
to ã superfÍcie. É o caso da cromita, em decorrência de sua eLe-
vada estabilidade nas' condições superficiais, tal como ocorre
com a formação das concreções ferruginosas, provocada pela baixa
mobilidade do ferro, numa ampla faixa de pH (Figura 32).

O nÍquel e o cobalto ocorrem normalmente associados,
possuem relatj-va mobilidade e vão sofrer lixiviação e concentra-
ção em direção ao interior do perfil. Por afinidade quími-ca com

o ferro e o manganês, o cobalto sofre precipitação antes do ní-
quelr ño horizonte denominado de Laterita Amarela, formando um

complexo de óxidos e hidrõxidos de manganês e ferro, denominado
asbolana. O nÍquel segue para porções mais inferiores, concen-
trando-se no horizonte do Saprolito Grosseiro, pouco abaixo do

Cobal-toi constituindo principalmente argilo-minerais (esmecti-
tas).

Goligthtly (1981) mostra que o desenvolvimento dos la-
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tossolos e a formação de concentrações laterÍticas cobrem vastas
áreas situadas em regiões tropicais e equatoriais (Figura 33). O

clima tropical contribui para o desenvolvimento de depósitos la-
terÍticos, favorecendo a remoção de todos os elementos, exceto
aqueles menos solúveis, como por exemplo o Fe,41, Cr e Ti, que

ficarão capeando o jazimento. Este clima com estações de cheia e

estiagem contrastantes favorecem enormemente o intemperismo quími
co das rochas. AIém disso vai haver uma alteração diferencial
das rochas, com dissolução d.os mineraj-s no perÍodo de cheia, e

em nosso caso uma solubiLlzação do nÍquel. No perÍodo de estiagem
ocorre a precipitação deste metal princi-palmente nos horizontes
sih-catados. Comparativamente, regiões com clima mais seco podem

até formar jazimentos potencialmente econômicos, porëm em inter-
valo de tempo bem maior que no caso de regiões de clima úmido. os

depósitos mais importantes do mundo, como por exemplo de Cuba e
da Nova Caledônia, se formaram em intervalo de tempo relativamen-
te curto, onde o inÍcio do processo de lateritização se deu no TeI
ciário Superior (PIioceno), conforme observado por Vletter (1955)

e Trescases (1975), respectivamente.

Em perfis de alteração bem desenvolvidos sobre dunitos
e peridotitos, tem-se definido para o platô, cinco horizontes com

caracterÍsticas quÍmicas e mineralógicas dj-stintas, como mostrou
Trescases (1975), para os depósitos estudados na Nova Catedônia.
Assim verifica-se da base para o topo: Rocha Mãe; Saprolito Gros-
seiro (rocha alterada) ; Saprolito Fino ou T,,aterita Amarela; Late-
rita Vermelha e Couraça Ferruginosa ou Concreção LimonÍtica. O t.i
po de relevo se relaciona diretamente com a formação de jazimen-
tos niquelÍferos mais ou menos enriquecidos. Trescases (f975) mos

tra o comportamento geoquímico e a paragênese mineralógica dife-
rencial dos horizontes que compõem o perfil laterítico nos perido
titos em função de sua distribuição dentro da paisagem: platôrvel
tente, baixa vertente (piemonte e glacis) e baixada (Figura 34).

A relação entre a evolução do perfil de lateritização
e a atividade de drenagem em regiões de clima tropical é mostrada
por Golight.Iy (1979) t e pode ser esquematizada conforme segue

abaixo:

locais bem drenados formação de ferricretes na cou
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raça ferruginosa e de laterita vermelha (zona da li
monita) . Ocorre nontronita substituindo serpentina
primária no horizonte do saprolito. No limite supe-
rior da zona da nontronita ocorre a formação de hi-
dróxidos de Fê, Mn e Co.

locais mal drenados - há uma similaridade com o per
fi1 anterior, entretanto o enriquecimento em nÍque1
é merfor, desenvolvendo-se no lugar da nontronita
(armadilha para o Ni) "boxwork" e jaspilito maciço.
Abaixo desta zona podem aparecer fraturas preenchi-
das por magnesita.

Iocais onde se tem reação indiferente ao clima - de

senvolvimento de "boxhtork" e sílica maciça (silici-
ficação) . A silicificação parece ser seletj-va e se

relaciona ã rocha mãe, onde um dunito serpentiniza-
do pode gerar jaspilito, e um peridotito fortemente
serpentinizado pode se alterar para esmectitas.

vr.2. o PERFTL DE ALTERAÇÃO DOS DEPÕSITOS ESTUDADOS

para a caracterização do perfil de alteração foram

descritos I amostrados 38 furos por sonda rotativa, e 30 poços

de pesquisa na jazída Santa Cruz¡ 24 sondagens rotatj-vas, uma

trincheira e uma galeria na jazida de Santa Maria e doj-s poços

nos depõsitos de Conceição do Ipanema e Bananal.

Da jazida de Santa Cruz foram feitas várias análises
quÍmicas completas para dez elementos de materiais corresponden-

tes aos diferentes fácies de alteração, apesar de não se contar
com estudo de secções delgadas e tampouco de d.ifração de raios-X"

Ao contrãrio, em Santa lt{aria todos os perfis de sonda

puderam ser redescritos e foi realizado um trabalho sistemático,
com estudo petrogrã.fico e difratométrico. As análises quimicas
desta jazid.a, das quais se pode d.ispor, são completas (para 13

elementos), entretanto as nesmas foram i:ealizadas em amostras co

l-etadas em intervalos irregulares. Desta forma se tem amostras
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analisadas que chegam a corresponder a intervalos desde I até
14,5 metros, o que impcssibilitou a reaLizaçã,o de estud.o detalha
do da evolução geoquÍmica dos perfis de alteração. Adiciona-se a

isto ainda que vários elementos não foram dosados em todas as

aiîostras analisadas, e cientre eles cita-se: SiOt, Al2O3 e CrrO3r
além da Perda ao Fogo.

Para se tentar resolver o problema, foi realizado um

estudo cio perfil Ce alteraç:ão da jazida de Santa Cruz, através
de uma seção vertical (PES) na Extensão Sul do corpo mineraliza-
do. Sua localizaçã.o aparece representada no linexo 2. É um perfil
de platô com 16 metros de profundidade (amostras SC-00 a SC-16

e IPN-135) onde se pode distinguir os segu-intes horizontes (fá-
cies de alteração), da base para o topo: Saprolito Verde (SV);

Saprolito Alaranjado (SA) ; Laterita Vermelha e Concreção Fe::ra-
lítica (LV). Dados relativos ã Rocha Alterada (RA) foram obtí-
dos em cota inferior ã base deste perfil, ou seja junto ao leito
do Córrego Ariranha (Afloramento rPN 135), que também será des-
críto a seguir, visando completar o es{-udc evolutivo (Figura
i)r\¿Jt.

As amostras SC-00 e SC-OI correspondentes ã concreção
ferralÍt,ica e silcrete ferruginoso não estão situadas exatamen-
te no topo do perfil estudado. Com a finaliclade de se estudar o

perfil de alteração completo, estas amostras fo::am coletadas no

corpo principal da jazi-da de Santa Cruz, mas também ocorrem dis-
tribuÍdas de forma mais irregular e aleatõria na extensão sul do

maciço.

A composição mineralógica observada para estes dife-
rentes fãcies de alteração 6 apresentada nas Figuras 36a e b.

VI.2.t. Rocha Alterada

Este horizonte corresponde a um material de elevada
coesão, com coloração esverdeada e apresenta a estrutura da rocha
primária conservada. A granulação varia de média a grossa, onde
podem ser individualizados cristais de até 3crn de tremolita. e

ortopiroxênio, além de cristais com dimensões em torno de 5mn

de magnetita. Normalmente são rochas rfnê exibem alteração irrcipi
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ente e de modo creral densidade el-evada.

Com grande frequência são encontrados veios de garnie
i:ita, ciuarLzo, Lalco e antofilita cortanCo este horizonte. Local
mente também são encontrados veios Ce crisoprã.sio e caicedônia,
os quais apresentam espessura varian<lo desde alguns nilÍrnetros
até 30 cm (faixa de valores mais frequentes). Crisotila tar.llcém

ocorre seccionando este fãcies, entretanto em menores quantida-
des e apresentando baixas espessuras.

Ao microscópio, este l"ácies representa um serpentini-
to alterado (metaperi-dotito serpentinizado), onde mais de 702 de

sua composição nineralógica é integrad.a por =e.p"ni.it.. observam

-se relictos de olivina, gu€ se encontra parcialmente serpenti*
nizada , e que apresentam suas bordas alteradas para esmectita
e/ou goethita. Ocorrenr também: tremolita-actinolita, ortopiroxê-
nio, clorita, talco e opacos.

VT.2.2 " Saprolito Verde

O material deste fácies apresenta coloração verde clg
Eàt textura areno argilosa e comumente tem preservada a estrutu-
ra da rocha original. Ê um material poroso, com densidade situa-
da entre 1.5 e 2.L, onde o valor médio obtido por várias determi
nações, situa-se em torrro de I.64. O contato entre este fácies e

o Saprolito Alaranjado é bruscor âo passo que é gradual sua pas-
sagem para o fácies Rocha Alterada. Trata-se do horizonte de

maior possança nos corpos estudados, que chega atingir em algu-
mas porções dos depósitos, Jnais de 20 metros de espessura. os

teores em nÍquel variam de 0,62 at6 2.62.

Este horizonLe encontra-se intensamente fraturado e

cisalhaclo, sendo que a maj-or parte destas fendas acham-se preen-
chidas por precipitados quartzo niquelÍferos, gerando assim opa-
las niquelÍferas, nas quais os teores em nÍquel a'tingem L4e". Bs-
tes veios mine::alizados são descontÍnuos, apresentan uma distri-
buição extremamente irregular e suas espessuras variam desde mi-
límetros até pouco mais de I cm. 6

Comumente são encontrados no interior deste fácies,
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"boulders" da Rocha Alterada e/ou Saprolito Verde com densidade
elevada (maior que 215) , que apresetlta.rn haixa concentração em nÍ
quel. Em certos locai s este fãcies se errcon+-Jîa sil-icif icado, oi1-

de sua resistância ã fragnrentação se eleva-

Ao microscópio observoil-se que o fácies Saprolit.o Ver 
ì

de é conposto essencia.h¡ente por serpentinas/ clorita e talco
AIém disso ocorrem em menor quanticlacle e em ordem decrescente de

concentração: tremolita-actinolita, antof,ilita e esmectita. Re-

1ictosdeo1ivinatambámpodemestarpresentes,setrdoqueoS
cristais encontrados apresentam substituição por goethita e/ou
esrrrectita em suas Ì:orCas, conforme pode ser observado na ,notoni
crografia 10. Os opacos apresentam uma distribuição irregular
neste fácies e foram encontrados coiït certa frequência: mag:netita
e cromita.

Basican.ente este fácies apresenta um ret.iculado c1e

serpentina (serpentina I), cujos núcleos apresentam cavíclades
ora vazias ora preenchidas por minerais alterados e/ou neofonaa-
dos. Estas cavidades encontram-se preenchidas principal.menb,e por 

I

relictosdeolivina,9u€normal¡nenteapresentamSuaSbordassubs
tituidas por esmectita e por serpentina mal cristalizada (serpen- 

1

tina II), Esta serpentina II der¡e apresentar cor,posição quimica
diferente da serpentina Tt posto que apresenta birrefrinEência
maisintensaeestruturadistintadaoutra.Tudoinoicaquea
serpentina II represeni:a uma transição de serpentina I para clo- 

l,

rita 
:

Faust (1966) estudando o Erupo da garnierita (entendi 
:

da e empregada por muitos cofiro serpentina) r onde seu princ-ipal
membro6apime1it'a(argi1o-mineraldogrupodamontmorilonita),
reconheceuliza::dita,crisotilaeantigorita,comopolimorfos
desse grupo e que ocorrem com maior frequência. o sistema quaLer 

"nário II2O-NiO-MgO-SiO, contém no mÍnimo 5 fases naturais: pimeli 
.

tâ, serpentinas niqueliferas, clorita niquelÍfera, talco niquelÍ
fero e sepiolita niquelifera

Desta forma garnierita, termo genericamente atribuÍdo
ao minério silicatado de nÍquel, foi analisada e estuciada no que

concer:ne à sua mineralogia. Algumas amostras d.e rninério com Leo-
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res entre I,5 e 2t6Z em Nli foram selecionadas e submetidas ã ai-
fração de raios*X. Dentre elas, aquelas que apresenL.ar¡am r¡-inera-
Icgia mais complexa, foram submetiCas a processo de separação
das fases minerai6gicas presentes, as quais foram- analisadas iso
laclamente. A Figura 37 mostra a composição das garnieritas encon
tradas nos corpos estud.ados. O minério coeso, resistente e de co
loraçäo mais esverd.eada, o qual nern sempre apresenta os teores
mais elevados em Ni apresenta em sua constituição serpentina co-
mo mineral predominante e subordinadamente talco. Já o minério
mais friavel, que apresenLa coloraçao verde amarelaCa, normal-nren
te com teores eleva-dos em- Ni apresenta uma composição mineralógi
ca distinta. Aqui se tern um ligeiro predomÍnio de serpentina, po

r6rn clorita ocorre em quantidades elevadas e o talco aparece em

quantidades subordinadas. O minêrio que ocorre sob a forma d.e

veios e filetes e que apresenta teores elevadíssimos é cornposto
por serpentina e en menor porcentagem por talco. Estes veios
apresentam espessura em média menor que I cÍtr e ocorrem princi-
palmente na base do fácies SV e na RA, sendo que os teores ultra-
passam a L Z em Ni" Àlgumas amostras apresentam esmectitaso eüê
embora em quantidades pequenas ocorrem nos corpos estudados com-
pondo o minério.

rlinalmente foi observado nos difratogramas, guê o pi-
co de 9,3 Á, Ao talco apresenta uma redução com a glicolagem, e

uma redução maior ainda com o aquecimento a 550oC. Isto sLlgere
que pirofilita possa estar presente em algumas amostras estuda-
das, associada ao talco. A Figura 3 8 mostra os resultados obti-
dos paraas amostras analisadas (SC-01 e SC-I4).

VI.2. 3. Saprolito Alaranjado

Em vários locais este horízonte ocorre aflorando atu*
almente, senrl.o que apresenta uma espessura muito irregular, po-
dendo se admitir como valor módio 3 metros. Este fã.cies é repre-
sentado por material cle granulação fÍna e coloração castanho ala
ranjada, sendo constituído essencialmente por õxidos de ferro
(goethita e magnetiba) , calcedônia e relictos de minerais primã.-
rios, onde se destacam talco e clorita. Tremolita também ocorre
em pequenas quantidades. Aprese,nta:se.em certos locais com eleva
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Ca tixot::opia, que se deve ã presença oe concentrações de sÍlica
amorfa (alofana).

Em algumas porções deste fãcies pode-se verificar que

ocorrem vári-os fragmentos de saprolito verde e mesmo de rocha al
teradar os quaÍs se encontram englobados por uma matriz silto ar
gilosa, onde inclusive são observados vestÍgios da estrutura ori
ginal da rocha.

A transição entre este fácies de alteração e o hori-
zonte sobrejacente é gradual, entretanto o contato entre ambos é
irregular e descontÍnuo. Com relação ao fácies Saprolito Verde a
passagem ó brusca. Os teores em nÍquel atingem até 1? no metal- |

entretanto os valores mais frequentes se encontram na faixa en-
tre 016 e 0,92.

A composição mineralógica essencial deste fácies é in
tegrada pelos óxidos de ferro: goethita e magnetita. Quando vai
se ati-ngJ-ndo a porção superior deste horizonte, chegando na base
do fácies Laterita Vermelha, os cristals de magnetita vão exibin
do sinais de oxid.açäor os quais crescem ä medida em que sê p€n€=

tra neste fã.cies sobrejacente. No estudo de secções del.gadas são

evidenciadas faixas avermelhadas ao redor dos cristais de magne-

tita.

Nos vários fragmentos de rocha alterada encontrados
neste fácies, verifj-cou-se que o retÍculado de serpentina 6 subs
tituÍdo por goethita, sendo que quartzo se cristaliza preferen-
cialmente nos interstÍcios.

Caolinita é outro argilo-mineral presente e se asso-
cia à própria evotução do perfil de alteração. Desta forma come-

ça a surgir na zona de transição entre o Saprolito Verde e o Sa-
prolito Alaranjado e permanece até mesmo nas concreções ferralÍ-
ticas, ond.e se tem mui-tas vezes pequenas concentrações de caoli-
nita dispersas em matriz essencialmente goethítica. TaI fato po-
de ser observado nos difratogramas apresentados nas Figuras 36 a
e b. Na amostra SC-O3, que represènta o fácies Saprolito Alaran-
jado, pode-se observar que o pico secundário da clorita com 3r53
Å é bem mais elevad.o que seu pico primário (7,02 Âl . Isto sugere
a existêncj-a de uma associação entre este mineral e a caolinj-ta,
o que vem a confirmar os resultados obtidos por Rodriqì"res et
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alii (1980).

VT.2.4. Laterita Vermelha e Concreção FerralÍtica
(Couraça Ferruginosa)

Este horizonter ñâ área pesquisada apresenta colora-
ção castanho avermelhada escura, textura areno argil-osa e espes
suras que atingem no máxj-mo L t20 metros. Os teores em nÍquel
são baixos, oscilando entre 0,2 e 0r42. Apresenta elevada con-
centração de magnetita.

Este fácies corresponde ao estádio final da altera-
Ção, sendo que apresenta granulação variáve1, que em geral va-
ria de fina a grossa. É um horizonte rico em óxidos e hidróxi-
dos de ferro e parece representar uma transição entre as coura-
ças ferruginosas que encerram e o saprolito alaranjado. De modo

geral õ um horizonte bastante descontÍnuo, e em certos locais
ifdá lugar a niveis de silcretes, que também ocorrem com distri-

buição muito irregular. Estes nÍveis de silcretes são pouco es-
pessos e nunca ultrapassam 30 cm. Comumente exibem estrutura do
tÍpo "box-work", na qual hã um reticulado silicoso com os vacúo
Ios vazios ou ãs vezes preenchidos por goethita e/ou pimelita.
Apresentam elevado teor em SiO, (aproximadamente de 80U ) e bai-
xa concentração de MgO, além de intenso pico para quartzo nos
difratogramas.

As couraças ferralÍticas ocorrem capeando os depósi-
tos de platô, e compõem um horizonte delgado (com m6dia de 25

cm de espessura) e descontínuo. Praticamente só se encontram
nos corpos pesquisados, fragmentos esparsos deste horizonte. A

estrutura apresentada por estas concreções é frequentemente a]-
veolar, sendo também encontrada a estrutura maciça, e em ambos

os casos se tem nas porções mais duras e resistentes, uma massa
escura que ostenta brilho metálico. A coloração destas couraças
varia desde castanho escuro, pâssando por tons mais avermelha-
dos e chegando localmente a apresentar coloração amarelada (pun

tual-). Na porção metã1ica a coloração é cinzenta. Muitas vezes
pode-se observar inclusões de magnetita em goethita, o que na
realÍdade representa fragmentos e grãos de magnetita envolvidos
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por matriz goethÍtica.

Minerais primários são totalmente ausentes neste fá-
cies, sendo que predomina goethita. Magnetita ocorre em gran-
des concentrações, o que em parte se deve ã sua resistência ao

intemperismo, e por outro lado ã cimentação provocada pela for-
mação de goethita, que envolve os cristais de magnetita, prote-
gendo-os da alteração.

As couraças ferruginosas apresentam mineralogia sim!
lar, onde os resultados difratométricos revelam a presença de
gibbsita, magnetita e goethita (Figuras 36 a e b). Com o estudo
de secções polidas, pode-se observar que as magnetitas apresen-
tam textura triangular, a qual ocorre notadamente na borda dos
crj-staj-s e em suas descontinuidadesr orf seja planos de clivagem
e fraturas. Isso indica que o processo de alteração da magneti-
ta (martitizaçã.o) resulta de oxidação supérgena. Cabe ressaltar
que gibbsita ocorre localmente, sendo um mineral- mais raro no
manto de alteração dos peridotitos, e as concentrações mais ele
vadas são registradas no perfil de alteração sobrejacente aos
gabros, gabros-anortosÍticos e anortositos.

vr. 3. EVoLUçÃO UrNnnel,ÓcrcA

A Tabela 6 mostra a avaliação semi-quantitativa dos
minerais presentes em cada fáciesrao passo que no Quadro 4 pode

-se observar as filiações mineralógÍcas encontradas em função
da posição no perfil de alteração.

Com a serpentinização, olivi-na, que ê o principal mi
neral alterador se transforma em serpentina, ocorrendo desta
forma a produção de magnetita e magnesita. A magnetita 6 o mine
ral neoformado que tem maior estabilidade e permanece até nos
estádios mais evoluÍdos da alteração superficial. Magnesita, ao

contrário apesar de pouco frequente, pode ser encontrada preen-
chendo veios e fraturas nas porções menos alteradas do Saproli-
to Verde. Conforme observado no CapÍtulo IV, em função das duas
fases de serpentinizaçãor sê teve a geração de dois tipos dife-
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rentes de serpentina. O primeiro, corresponde ä serpentina bem

cristalizada (serpentina I), e o segundo não tão bem cristaliza-
da (serpentina II), a qual deve apresentar estrutura e composi-
ção química distinta da serpentina I.

Quando a rocha é submetida à alteração intempérica,
um dos primeiros minerais que se desestabiL:.za ê a olivina, que
com a evacuação do magnésio dá origem ã neoformação de esmecti-
ta. Em várias amostras este argilo-mineral aparece corroendo as
bordas da olivina, chegando em alguns casos a ocupar todo o cris
tal. Assj-m tem-se em certas porções do fäcies Rocha Alterada,
bem como no Saprolito Verde, todo o centro do reticulado de ser-
pentina ocupado por esmectitas. Este processo de neoformação se
dá com perda de matéri-a, fato que pode ser comprovado com o exa-
me das Tabelas 7 e 8. Esta perda tambóm é visível tanto macrosco
picamente através da maior porosidade do material saprolÍtico,
bem como microscopicamente, onde se pode observar vazios, locali
zados principalmente em volta das olivinas em via de alteração.

Neste primeiro estádio de alteração, a serpentina I
permanece sã, ao passo que serpentina II jå apresenta ligeira
instabilidade, onde começa a apresentar uma coloração amarelada.
Os demais minerais que compõem o fácies Saprolito Verde permane-
cem inalterados. Desta forma tem-se neste horizonte um maior acú
mulo de argilas nas porções que apresentam menor grau de serpen-
tinização, visto a Íntima associação entre olivina e esmectita.

Com o crescente aumento da porosid.ade no SV, a drena-
gem se torna mais ativa e como consequência se tem a dissolução
das serpentinas. Desta forma ocorre tixiviação intensa d.o magné-
sio, onde os dados quÍmicos apresentados nas Tabelas 7 e I evi-
denciam este fenômeno. O ferro liberado rapidamente se precipita
sob forma de goethita. Resta assim a sÍIica, eüê em parte é lixi
viada, sendo que outra parte precJ-pita sob forma criptocristali-
nâr preenchendo vazios e descontinuidades no SV" Mesmo neste es-
tágio avançado de alteração, os demais minerais presentes fj-cam
livres de quaisquer transformações. A maior consequência disso é

a grande concentração de opacos, euê cresce da base para o topo
do perfil de alteração.
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A esmectita tem iniciado seu processo de desestabili-
zação, quando a serpentina II está totalmente alterada, e a com-
provação disso está no seu completo desaparecimento no fácies SA.

A partir da hidrólise da esmectita se tem o aparecimento de goe-
thita, gü€ também se forma através da liberação do ferro que tem
lugar durante o desapareclmento da serpentina II (Angeli et alii,
1984).

O fácies Saprolito Alaranjado já se constitui de uma

matriz goethÍtica rica em sílica e em menor quantidade em mine-
rais herdados do serpentinito. Localmente são observados vestí-
gios da rocha origi.nal, entretanto a rede das serpentinas acha-
se normalmente substituída por goethita, sendo que quarLzo se

cristaliza nos interstÍcios.
Na Iuaterj-ta Vermel-ha e Concreção Ferralítica, onde

se tem predomj-nío de goethita, normalmente se observa a passa-
gem de magnetita para uma forma pseudomorfa, a martita. Este fe
nômeno é observado apenas nas bordas e em fraturas dos cristais
de magnetita, indicando ser de alteração supérgena, como também
uma fase mais hidratada de magnetita (Fotomicrografia r1).

vr.4. EVOLUçÃO GEOQUÍMTCA

A Tabela 7 apresenta os resultados quÍmicos relativos
a todas as amostras que compõe o perfil de alteração estudado. O

fácies Rocha Al-terada apresenta teores em SiO, (40U ), MgO

(36,722) e Fe total (8,55U ), os quais estão bem próxj-mos dos va-
lores encontrados para a rocha fresca. Estretanto o níquel apre-
senta enriquecimento, eu€ atinge teores da ordem de L,852, fato
que se deve principalmente aos veios de garnierita presentes no
local onde foi amostrado material representativo deste fácies.
Geralmente os teores neste horizonte situam-se na faixa de 0,28
a 0,40? em NiO.

i.lo Saprolito Verce observa-se que os teores em SiO,
são pouco mais elevadcs que no caso do fácies Rocha Alteracla, ao
passo que ivigo apresenta teores da ordem de 272 e o niquel apre-
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senta-se em eievadas concentrações, onû.e o teor em NiO va-ria de

L.29% a 3.39?. Em média, neste horizonr,e se tem uma perCa em mas

sa equivaiente a t5Z ou 20"ø com relação ä Rocha Fresca. Invaria-
.¿elmente .r.=i." f ácies, o nÍc1uel tem um com.portamento imóvel, e

normalmente acompanhando o nÍquel se. telr:r a sio2. rsto explica a

composição essencial-mente silicataaa do minério. Os elementos cle

maior mobilidade neste fácies são, pela ordem: K, Câ, Mg e tla.

Nc caso oo Saprolito Alaranjado, a perda em massa com

relação ä rocha fresca é mais elevadar oü seja d.e 66,7L2. Os ete
mentos.qais móvej-s neste fácies são, pela ordern: Ii, Ti, Mg, Ca e
Si, ao passo que aqueles que apresentam comportamento praticamerr
te imóvel são:41, Mn, Cr, Ni, Co, aIém do Fe. Tal anáIise resu}
tou do estudo das dosagens quÍmicas reatizadasr eue ind.icam ccn-
centrações elevadas para l,h e Co neste horizonte. O Co cheEa a
atingir 0r35? neste fácies, formando um complexo hidratado junto
com o Mn, que ó conhecido por asbolana. Parte cla sÍlica, a qual
é elevada para este fácies de alteraçãorpode ser explicada pela
sua neoformação a partir d.e soluções descendentesr âs quais per-
colam os nÍveis de silcretes reliquiares existentes no fácies La
terita vermelha" Da mesma forma sugere que em certas porções des
te fácies, ocorre uma transformação dos silicatos magnesianos em

ferríferos, onde o magnésio é fortemente lixivj-ado e sÍlica ilu-
vial apresenta acúmulo parcial. Esta sÍlica deve corresponder a

hisingerita, que é muito similar ãs alofanas e corresponde basi-
camente a silica antorfa hidratacla com quantidades variáveis de
ferro (Walda & Harviard, L974) .

A Tabela I rnostra a avaliação de perdas e ganhos ab-
solutos r êrn função da alteração oos serpentinitos, a qual foi
confeccionada com o cálculo do baranço geoquÍnico. Assumiu-se
como densidade da rocha fresca, 2,7 , que é o valor médio dos ser
pentinitos encontrados na literatura.Para o Saprolito Veroe foi
empregada uma média de 32 determinações, ond.e o valor encontrad.o
foi de L,64. Para a passagem R.ocha Fresca-Saprolito Alaranjaclo
não estruturado, não se determinou sua densiclade aparenter assu-
mindo-se a constância do ferro.

Com a anáIise do balanço geoquÍmico oT:servou-se que a

passagem Rocha Fresca-Saprolito Verde corresponde a uma perda de
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292 em massa, que é ccnsequância do processo c1e hidrólise incon-
gruenj;e da olivìna. Desta forma ocorre evacuação parcial do I.'IEO

(48U ) e da SiO2 (30¿), com retenção do lre e fcrmação de nontroiri
!^Lct.

A passagem P.ocha Fresca-Saprolito Alaranjaclo indica
que se tern;:r=servado apenas 332 da rocha ori,3inal. Com a al_tera
ção é observado que ocorre evacuação parcial da Sio2 $72) e to-
tal do llgO (883). A sÍIica retida neste fácies cristaliza-se co-
mo guartzo"

Com rela.ção ao nÍque1, observa-se cjue ocorre lixivia-
ção nas porções sl.lperiores do perfit de alteração, com acúmulo
em sua base. No corpo de Santa Cruz pode-se observar que o enri-
quecimento absoluto em nÍquel no saprolito verde foi oe 427eø. As
sim o nÍquel liberado pela alteração das olivinas se concentra
relativamente neste fácies, associad.o ãs nontronitas e aos amor-
fos ferruginosos adsorvidos pelas serpentinas. com o avanço co
processo de alteração, este material sofre d,esestabtl-ízação,
ocorrendo destruição dos hospedej-ros do níquel, que em sua maior
parte migra para o interior do perfit (concentração "per
descensum"). Desta forma o nível- do saprolito verde em vias de
formação vai se enriquecendo em nÍquel de forma absoluta. Assim,
ã. medida en que o perfil evorui e se aprofunda, o processo de en
riquecimento absoluto ern nÍqueI se intensifica.

Foi observado que parte do nÍquel fica retida no Sa-
prolito Alaranjado, associaco ãs goethitas, onde pode-se obser-
var pelo balanço geoquÍmico que neste fácies ocorre um ganho de
LgZ neste metal. Com este enriquecirnento, parte do Saprolito Ala
ranjado também apresenta importâ.ncia econôrnica para o niquel,
vÍsto que os teores atingem até 1å.

A Laterita Vermelha, e principalrnente a Couraça Ferra
IÍtica cornpõem o horizcnte que apresenta rnaior percla em massa, a

qual atinge valo::es superi,ores a 7jea da porcentagem em peso ori-
ginal. Os el-ementos que apresentarn rnaior mobilidade são, pela or
dern: Mri, K, Mg, e Ca, e dai seguem: Si, Ct, Ni e Co. Os elemen-
tos 41, Ti e Fe säc praticarnente imõveis e se concentram na cou-
raça fe::ralÍtica. As maiores perdas em massa nest'e fácies foram.
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registradas ã SLO2 e ao iilgO, sendo que as r¡.aiores concentrações
ob-uidas foram para Fe total (56, îlU ) , Al2Ca (20 t75Z) e TiO2
(7,78e¿) . Várias pcrções da Laterica V,ermelha apresenta teores
elevados de SiO2 em torno de 80U, indicandc ganhos ab:;oiuLos
deste óxido (importação de ri,at.6ria) .

VT.5. ESTUDO DE TOPOSSEQUÊNCIA

.ê, to.oossequência da Linha i, compreendenCo seÍs fu-
ros de sonda (J-0, J-2, J-4, J-6, J-8 e J-10) mostra qlre a ririne
ralização se desenvolveu exclusivanente no pla'tô, bem como na
zona de transição entre platô e r,'ertente. Na vertente a artera-
ção é bastante incipiente e na baixacla jã ocorre afl-oranCo a en
caixante (Figura 39 ) . Ern qualquer porção do corpo não se tenL

acúmulo de minério quer na vertente, quer na baixada.

Na topossequência estudada das sondagens que atraves
saram o corpo máfico-ultramáfico, apenas uma delas (J-8) corLou
os metapiroxenitos serpenLinizados, já que as demais cortaram_
metaperidotÍtos' serpentinizados. E, justamente esta sondagem
(J-B) está posiciona¿La na vertente, send.o que não apresen,ta um

perfit de alteração muito evoluÍd.o, e não ocorre a formação do
fãcies Saprolito Verde (horizonte mineralizado) .

Os fácies de alteração mostram a evolução ,Co pe::fil
exclusivamente no platô, ond.e ocorre pequena forr,ração de esmec-
titas' principalmente na b,ase do Saprolito Veroe. Posslvelmente
o processo de bissialitização não tenha sido tão pronunciaclo
porque o 1ençol freãticc deve ter sofrído uma queda contÍnua re
Iacionada ä tectônica cenozóica da á.rea, impecl.indo assim a neo-
formação de grande quantidade ,fe esmectitas. Tat f ato pod.e ser
observa-c1o taml¡én pela pequena espessura do fác:-es LV ira sonda*
gem J-B e inclusive ausência dos horizontes saprolíticos. Fica
claro desta forma que a formação de esmectitas se dá na base d.o

perfil, notad.amente na por,;ão inferior do fácies SV e no topo
da fácies R\, onde a rlrenagern á ineficiente.

A existência de goel-hita ern grandes proporções no fã
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cies LV inclj-ca ciue a perneabil-idacle r1o platô era ¡noierarJa, o
gue perlni-uilr a conrpleta lixiviação cl,os elernentos de maior mcbi-
liclade e concentração do fer::o na forma- hiclratada. ÌJo c¿ìso de

aita penlea-bil-j-dade nol:malmente deveria s;er observadc predoürí-
nìo de heni,';.tita (Fontes et a1.ir, 19B5).

.Para o caso da sondagern J.-O, onde não aparecein os fâ
cies Sfi e L\/, provavehnente ter:ira- ocorritlo uma er,rsão destes
dois fácies fato que se relaciona ã evolução neocenozóica do re
1evo.

A presença Ce silcretes no horizonte SA e mesmo no
inte::fácies LV-SA (Foto l-4) , bern como a ocorrência d-e preenchi-
mento dos alvãolos clestas concreções por esnectitas niquelífe-
râs, sugerem clue esta porção superior do atual perfli tenìra si-
do a base de um antigo perfil de alteração, o qual foi erodj-do.
Inclusive devido ä conservação destes silcretes é que se teve a

sustentação da topografia, o clue permi tiu a formação do novo
perfil de alteracão.

A, nredida em que a alteração avança o nÍquel sofre
concentração contÍnua ern direção ã base do perfil, conforme po-
de ser observado, tanto no perfil estudado no corpo de Santa
Cruz (Tabe1a 7), como tanbém nos perfis dos furos de sonda rea-
lizados no corpo de Santa Maria (Figuras de 4O a 47).

Com rel-ação ao grau Ce hidratação ver1-fica-se que os

teores nais ele.¡ados em HrO (representados em algrrmas amostras
pela Perda ao Fogo) são encontrados no fácies SV, o que se pi:en
de ao fato de que os próprios r:iinerais primárics aqui irresentes
são hidratados, ao qual ainCa se somam os conteúdos em HrOt aos

minerais neoformados. Uma queda no teor em H"O+ ocorre no hori-
¿

zonte LV e CF, fato que pode ser explicado em parte pela passa-
gem de goethita para uma fase mais estável¡ rro caso a hemati-ta,
e que foi confirmado pelo estudo microscópico sob luz refletid.r.
Por outro lador o êlevado conteúdo em SiO, também -eïàz como con
sequência tal fato n visto que quedas mais acentuadas dos teores
em água ocorrem nos nÍveis Ce silcretes, bem como nas porções
mais silicificadas clo perfil de alteração. A Tabel-a 7 mcsbra a
contposlção quÍmica média clos fácies de alteração e objetiva
ilustrar as ccnsiderações acimar.'icando claro que a presença de
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minerais hidral--aCos nã.o accmpanha a progressão Ca alteraç.ão. Is
to pocie s'i: justificciCo pela C::enagenr il:rcgular clo m¿rciÇo,. e

¡:ossivelmente pela .rácida Cescida do níve1 freático.

As f ases cle evoluçãc relacj_onadas .ao jazirirento e ã

formação dos diversos fácies de alteração apresentam Íntima asso
ciação com a evolução fisiográfica da área. Assim, Melfi et
arii (L979) mostram que a silicificação na base dos perfis pouco
evoluÍdos ocorreu durante a instalação da SuperfÍcie Sul-America
na (King, l-956). O clima, do Terciãrio Inferior ao l¿édi-o, foi se
tornando mais úmido, o que provocou a lateritização dos perfis de
alteração e a consequente concentração de nÍquel em suas porções
médias. Nova frente de alteração surge com a instalação da super
fÍcie verhas, onde o re]evo sofreu movimentos rerativos, cuja.
resultante 6 ascencional, que se inj-ciaram no Terciário Superior
e atingiram os primórdios do Pleistoceno. Desta maneira foi ocor
rendo exposição progressiva dos antigos silcretes, bem como de
fácies de alteração relativamente profundos. A partir deste pe-
ríodo 6 que se tem o modelado atual do relevo, e o maior avanço
no estãgio de alteração" Este modelo evolutivo se enquadra per*
feitamente no desenvolvimento das concentrações niquelÍferas pa-
ra os dois depõsitos pesquisados.

vr.6. coMposrÇÃo QUIMICA Do MrNÉRrO

Nas jazidas de concentração e enriquecimenLo supérge-
no de nÍque1 são dístinguidos doj-s tipos de minério: oxj-dado e

silicatado. o minério oxidado é caracterizado pelo elevado teor
em ferro e baixo teor em sÍlica e mag'nésio, sendo também chamado
de minério ferruginoso. É o minério encontrado no fácies Sapro-
l-ito Alaranjado, onde o nÍquer aparece acompanhando o ferro.

O minério silicatado, que é o predominante na área
pesquisada, por sua vez apresenta alto conteúdo em sÍlica e mag-
nésio e baixas quantidades de ferro. Esta situação é comumente
encontrada no fácies saprolito verd.e, ond.e incl-usive os teores
em níquel são elevados. Nesta porção do perfil de alteração, o
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nÍquel avança até a zona d.e decomposição dos silÍcatos, concen-
trando-se juntamente com a sÍlica.

A composição das amostras com teores maiores que
0rBu em niquel, em termos dos principais constituintes do miné-
rio (ne total, Mgo e sio2) é apresentada nas Fj-guras 4g e 49.
Pode-se observar gue o minério se locariza no polo silicatado,
no fácies saprorito verde. No saprolito Alaranjado o minérj-o
apresenta teores em ferro mais elevados e o conteúdo em sÍIica
e magnésio é mais baixo, quando comparado com o fácies saproli-
to verde. outro fato interessante que se observa com o exame
das Figuras 48 e 49 é a diferença composicional do minério para
os corpos estudados. Para o maciço de santa cruz, o minério
apresenta de modo gera1, teores mais elevados em magnéslo e con
teúdo rerativamente menor em sÍlica, quando comparado com amos-
tras de Santa Maria. Isso deve refletir a diferença composicio-
nar entre esses corpos, vj-sto que santa cruz é um corpo essencj_
almente dunito-peridotÍtico e santa Maria já apresenta composj_-

ção peridotito-pÍroxenÍtica 
"

As Figuras de 40 a 47 apresenta os perfis ond.e foram
realizados estudos petrogrãficos e quÍmicos para o corpo de san
ta Maria. De inÍcio uma primeira colocação que se tira imediata
mente é com referência à grande relação entre os nÍveis de con-
centração em nÍquer e as zonas de acúmulo de sio2. No diagrama
Fe total - Mgo sio2 (Figura 49) , que mostra a composição quÍ-
mica do minério, isto fica evidenciado pela concentração do mi-
nério (fácies saprolito verde) no polo siricatado. outro fato
i-mportante é que a zona mineralizada se localiza tanto nos per-
fis de alteração de metaperidotitos serpentinizados (sondagens
J-4 e J-6) , como também de metapj-roxenitos serpentinizados
(sondagens D-LO, F-8, H-6 , H-Iz, L-0 e L-6).
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LEGENDA DAS FIGURAS DE 40 A 47
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CAPÍTULO VII

PESQUISÄ DOS DEPÕSITOS DE NfQUEL

A sistemática empregada nas campanhas de pesquisa pa-
ra depósitos minerais pode ser observada na Figura 50, a qual é

normalmente subdividida em três grandes fases:
a. Exploração geol6gica ou levantamento regional
b. Prospecção em superfÍcie ou prospecção
c" Prospecção em profundidade ou pesquisa direta"

Na primeíra fase são realizadas basicamente interpre-
tações de imagens de sat6lite e/ou de fotografias aéreas, pros-
pecção aerogeofÍsica e prospecção geoquÍmica regional (sedimen-
tos de corrente). Na segunda fase j'a se executa mapeamento geoló
gico, prospecção geoquÍmica de detalhe (concentrado de batéia e/
ou solos) e geofÍsica terrestre. Alguns trabalhos de pesquisa
pioneiros podem ser realizados ainda nesta fase denominada de

prospecção em superfície. Na terceira e última fase é real-izado
um mapeamento geológico de detalhe (escala l:2000 até 1:200) e

pesquÍsa di-reta, com amostragem sistemática e detalhada. Nesta
fase säo calculadas as reservas de minério e de conteüdo metáli-
co. Esta foi aproximadamente a Ïinha adotada na pesquisa dos ja-
zimentos niquelÍferos, gü€ apresenta algumas particularidades,
em função da gênese dos depõsitos, conforme discuti-do anterior-
mente, e dos controles geolõgicos condicionantes, conforme será
abordado a seguir.

Desta forma foram empregados para a pesquisa direta
destes corpos os seguintes métodos: poços, sondagens rotativas,
trincheiras e galerias, e praticamente 962 dos trabalhos de pes
quisa foram abertos sobre as concentrações niquelÍferas, o que

indica a grande eficiência da metodologia empregada na fase de

prospecção. Parte de algumas das fases envolvidas no programa bá

sico de pesquisa destes depõsitos já foi alvo de publicação, e

pode ser observada em Angeli & Rodrigues (f980) e Angeli et alii
(1983). O primeiro trabalho versa sobre a avaliação preliminar
das reseïvas (estimativa) de nÍquel dos depósitos de Santa Cruz
e Santa Maria, e o segund.o sobre a campanha de prospecção geo-
quÍmica de semi-detalhe em sedimentos de corrente na região do
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baixo Santa Maria.

vrr.l. coNTRoLES DE MTNERALTZAÇÃO

Os controles mais importantes na mineralização em ní-
quel nos corpos estudados, alguns dos quais empregados sistemati
camente e com sucesso, em sua prospecção, são: litológico, geo-
tectônico, estrutural, geomorfológico e mineralõgico.

Litológico

No caso do corpo de Santa Maria, não se tem problemas
com relação à unidades litológicas, posto que praticamente todo
o corpo se encontra mineralizado. Basicamente este corpo é cons-
tituÍdo por met4>eridotitos e metryiroxenitos serpentinizados,
sendo que estas duas unidades representam o protominério da jazi
da.

No corpo de Santa Cruz, onde se tem um maciço diferen
ciado desde dunito's até anortositos, o controle litológico 6 mais
importante. Apesar de que não se pode, devido à Aeformação e ao
metamorfismo imposto ãs rochas, acompanhar as porções mais ultra
básicas do corpo, é possÍvel se delimitar os locais compostos
por metadunitos e metq>eridotitos serpentinizados. Neste corpo
a porção representada por piroxenitos apresenta pequena extensão
areal. As porções gábricas e anortosíticas encontram-se locaIi-
zadas em uma porção definida e restrj-ta do corpo principal (por-
ção sudoeste), bem como ocorrem em um fragmento do mesmo, situa-
do 2 km para sudoeste do corpo principal.

Geotectônico

Os corpos metamáfj-co-ultramáficos encontram-se lenti-
cularizados devido ao cisalhamento, a que esteve submetida a

área estudada. Desta forma apresentam sua maior dimensão concor-
dante com a foliação milonÍtica apresentada por suas encaj-xantes.
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Assim se reveste de um importante controler rlo sentido de que

orienta e auxilia na descoberta de outros corpos menores ' espe-
cj-almente aqueles não aflorantes, quando se tenha qualquer evi-
dência favorável em superfÍcie.

Como mostrado para o caso de Santa Cruz, os corpos
meta ultramáficos existentes na área, c()rrespondem a fragtnentos
de corpos rnaiores, que foram submetidos ao cisalhamento dúctil.

Estrutural

Em termos estruturais, as porções mais :ilraturaclas
äos coi:pos ultraináficos apresentam os nÍveis mais elevados Ce

concentração em nÍquel. Isto se explica pelo fato de que a alte
ração intempérica é rnais elevada e consecluentenente ocorre lixi
viaçã,: Cos elementos de maior mobilicjade, caso principalmente
da SiO2 e do MgO. Nas porções menos fraturadas dos corpos, oncle

a drenagem do maciço é baixa, não se tem concentrações econômi-
cas de nÍquel" Como exernplo pode-se citar o ca.so da sondagem H-

6 do corpo cle Santa Maria, cujo perfil aparece ilusbrado na Fi*
gura 42.

Outro fato tamb6m relevante reside na importância
deste fraturamento, güê em muitos casos incide no aparecimento
de concentrações de outros bens minerais, tais corno: crisotila,
antofilj-ta, talco e magnesita. Destes, antofilita e talco apre-
sentam localrnente grandes concentrações, de modo geral associa-
das ao sistema de fraturainento dos maciços, notadamente na por-
ção peridotÍtica cio corpo de Santa Cruz.

Geomorfo Iógico

A posição das rochas metaultramáficas serpent:Lni-
zadas sujeitas ã alteração superficial no reler¡o, tent impo::tân-
cia enorme na concentração supérgena oe nÍquel. De acordo com a
posição das concentrações na paisagem tem-se uma sérj-e de fato-
res que caracterizam os depósitos minerais resultantes, quais
se j am.:

espessura norrr.a.l mente maior nos platôs
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. assembléia minera-lógica - predomínio de serpenti*
nas niquelÍferas nos ptatôs e na.s vert-entes e rle

esr.ectitas niquelÍferas nas baixacias.

. teor - comumente mais elevaclo nos pla'tôs.

Obviamente, em função do clima, esta situação pode
se modificar, conforme mostrado por Dino (f984) no estudo dos de

põsitos de nÍque1 de São João do PiauÍ, ond.e se tem concentra-
ções economicamente explotáveis nas baixadas. l.leste caso, âo in-
vós de clima tropical úmido, tem.-se clima semi-árido" Com este
mesmo raciocÍnio, em áreas sujeitas ã acão de clima tropicalrten
-se favorecido o intemperismo quÍmico, e a consequência d.j-reta
disso é a formação Ce depósitos com menor conteúdo em impurezas
(principalmente em SiO' MgO e Fe) r al6m cle teores mais elevados
em nÍquel. Da mesma maneira, relevos muito acidentados vão provo
car a formação de depósitos de menor espessura e tle l-¡aixo teor,
posto que o intemperismo fÍsico preclomina sobre o quÍmico. Em

função do que foi discutido, a composição mineralógica clo miné-
rio varia conforme sua posição no relevo (CapÍtulo VI).

De modo geral, o relevo das zonas mineral-izadas
apresentam forma abaulada e to.cografia relativamente suave, con-
trastando com o relevo acidentado imposto pelas encaixantes, cog
forme pode ser observado nas Fotos 7 " Lg (respectivamente) para
os maciços de Santa Cruz e Santa Maria. A vegetação é rarefeita,
e composta por gramÍneas (Imperata brasiliensis), leguminosas e

pequenos arbustos, que tamb6rn contrasta com a vegetação exube-
rante, gu€ se desenvclve sobre solos das encaixantes. Normalmen-
te a vegetação que cresce sobre os perf,i-s de arteração das ultra
máficas, apresenta raizes curtas e ramificadas. Além disso o nÍ-
quel em concentrações elevadas interfere na assj-mj-Iação de ferro
pela planta e consequentemente na formação de clorofila. O resul
tado é o aparecimen-uo <la clorose, caracterizado pelo amareleci-
rnento das folhas, fato comumente encontrado nas áreas mineraliza
das.

Iuiineralógico

Capeando os depósitos de nÍquel, tem-se um horizon-
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te de solo ferralÍtico, com coloração casta:rho escura (chocola-
te) ,- Ï:er¡. cont,':astante conr os sol-os cle a'l teração das rocilas re-
gionais. À,s vezes, rresta col;ertura superficiai *.ão encontradas
concreções ferruginosas e fragmr:ntos il.e calcedônia. Igualinente,
fragmentos Ce sÍtica com estrutura "box-v/orli" são frequr:ntemen-
te enccntrac-Los na superfÍcie dos jazinrentos.

Em termos mineral6gicos os solos laterÍticos que
cobrem os depósitos, apresentam elevaCa porcentagen: de magneti-
ta, Jrem como localmente ocorrem relj-ctos de serpentina, clorita
e tremolita. A ¡:resença de rna-gnetita, que não é a fase mineral
predominante, se cieve ao fato de que cristais reliquiares se en
contram envolvidos e cinrentados por goethita. Nas baixadas ad-jg
centes aos corpos r âo longo cias drenagens, são encontrados ro1a
dos de magnesita e/ou talco, eu€ tem suas origens relacionada-s
ao processo de alteração hipógena dos maciços ultramáfícos.

VII.2" CÃLCULO DAS RESERVAS

Como discutido nos CapÍtulos anteriores r os d.ois
principais corpos mineralizados foram, basicamente em função do
seu porte, sr:bmetidos ã pesquisa ciireta, objetivando-se o cárcq
1o das reservas. Como a pesquisa em cada um deles foi realj-zada
em épocas distintas e por diferentes empresas, este capÍturo se
rá iniciado com um rápido comentãrio sobre es camfranhas realiza
das. Ä partir d.ai serão apresentados os darlos e d.iscutidos os
resultados. Cabe ressaltar que no presente trabalho as reservas
apresentam valores rnai-s seguros em consequência de que vãrios
poços de pesquisa e trincheiras foram abertos, bem corrìo algumas
frentes de lavra inativa (caso d.o corpo de Santa Cruz) forarn es
tudadas.
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VII.2.l. Considerações sobre a-s campanÏras de pes-
r-rrr -ì c ¿\aurU14

Santa Cruz

O ma.ciço de Santa Cruz foi pesquisado com o er'pre-
go de 40 sonciagens rotativas, que obedeceram ur.ia mal-ha quad-rada
com espaçamento de 100 metros. Des'tas sondagens, 31 estão no
corpo principal e 9 se localizarn ern sua extensão sul, o que per
faz urn total de 383160 metros per-iurados (Tabel-a 9) . A
Figura 5l mostra um blocodiasrarna d.o corpo principal de san.ta
cruz, onde o depósito é observado em perspectiva, com ¡;onto de
visada rocalizado prõximo do córrego do Ariranha (Anexo 2) .Aber.l
xo da zona derimitada pelo minério (zona mineralizada), a maior
parte das sond.agens não a ultrapassaramr oü seja o fácies rocha
alterada não foi atingido.

Em locais onde a recuperação de testemi¡nhos foi
baixa, e nas porções onde não se tinha precisão na espessura d.o

material de cobertura, foram abertos poços de pescluisa, ao lad.o
das sondagens e em alguns locais entre as mesmas. No total fo-
ram 23 poços, sendo que 14 se rocalizam no corpo prÍncipal e g

na extensão su.l do maciço (Anexo ?) . Foj-. realizaoa arrrostragem
metro a metro, sendo que as amostras fo::am encaminhadas para
análises quÍmicas, nas quais foram dosaclos: sioy Al2o3, r'e to-
tal, MgO, CaO, Ni, Co, Cu e Cr.

As reservas calculaclas no presente trabalLr<: são me

didas, vì-sto que o corpo mineralieado foi bem delimitado em su-
perfÍcie, e a malha empregada para os trabalhos de pesquisa per
mi-tiu com que se determj-nasse a distribuição dos teores em sub-
superfÍcie. Praticamente a maior parte das perfurações não ul-
trapassou a zona mineral-izadar oü seja o topo do serpentinito
fresco não foi atingido. Assim as espessuras empregadas no cár-
culo das reservas estão subestimadas e consequentemente o mesmo
ocorre com a tonelagem. A densidade mãcl-ia rlo minério foi basea-
da na m6dia obtj-cla em cad.a sondagern ou poço de pesquisa, ern que
foram feitas determinações metro a metro. O valor mé,lio obtido
para o corpo principal foi ce Lt64r âo passo que na. extensão
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MACIçO DE SANTA CRUZ (CORPO PRINCIPAL)

SONDAGEM COTA ESPESSURA DA

C0BERTURA(m)
ESPESSURA DE

I"IINÉRIO (n)
TEOR }ÉDIO em Ni

(7")

BL/82
B2

CLIC2
C2

D2
D3
D4

D2IEz
D2-D3lE2-83

E3
E4
F3
F4

E4-85 lS+-rS
E4IF5

F5
F4-F5 /c4-c5

G3

G3/G4
(r¿+

^tr\rJ

G6

G6 let
G4/H4
c5-c6 lH5-H6
c6lH6
H3/H4

H5
H5 /H6

n6
H3

A.M. (c)
A.M. (F)

308
300
318.
325
340
319
300
335
348
363
3s9
384
381
362
367
349
380
404
4L3
404
368
332
322
41s
360
340
420
381
364'
349
405
295
300

0
0

L16
3r5
716
21
3'3
417
417
0

3'0
1r5

l-2r0
6r0
319
4ro
3ro
216
412
3r7

l0, B

517
316
415
3'0
6r0
5r5
3ro
5rl
519
2rO

0
o

615
5r7
5r5
3r5
2r0
5r5
3ro
2rO
216
8r0

11 r0
10,0

4r0
rr4
3r0
r15

L5,9
,q-,-

L4 r0
L7 ,7
ot¿ rL
lrl
3'5
3r4
6rg
4r3
6r0
2r0
1r9
L17
4r8
215
215

L,20
lr03
1,90
L,25
o,73
Lr82
L,24
l, 89
I ,51
L r54
l, 16
I ,09
0 197
1 ,85
l, 30
l, 15
o ,91
I ,00
L r47
Lro¿
L r79
Lr29
2 rL}
lr40
1,06
I r29
0,95
Lr]-4
I ,06
0 ,95
L,22
1r 0o
1r 00

MACIçO DE SANTA CRUZ (EXTENSÃO SUL)

IB/JB
IB-19 /JB-J9
J7-JB / J7

JB
J7_J8 /K7-KB
H7-H8 / r 7-r8
HT IHB

K8
KB /I(9

375
361
352
388
)tL
350
328
363
383

,)
6rB
2r8
2r0
514
3r5
5r0
612
7r0

3'5
4.0
6r3
1'5
3r1

L4,5
2r0
1r8
316

1r 06
I .01
l, 13
O,7I
0 ,96
1, 35
0,90
0r9B
1 ,01

TABELA 9 - Sondagens rotaLivas executadas no depõsito de Santa
Cruz com cota da Boca do Furo, espessura da cobertu-
ra e do minãrio e teor mãdio respectivos.
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su.l do rnaciço a d.ensiclacie nédi.r foi cal-culada em L,73"

Em função da georrie-Lria e Cas caracEerÍsticas distin
tas entr:e o coipo pr-i ncipa-l e a extensão sr-rl- Co maciço cJ-e Santa
Cruz, guê f orarn deviclo a isso pesquisados de f orma diversa, es-
tas duas porções foralr,, iratad¡:s separa.darnente por torÌos os rnéto-
dos convencionais.

Santa Maria

A área nineralizada deste maciço foi pesquisacla uti
lizando-se sond.agens rotativas, em número tfe 28, clispostas em nra

tha quaclrada corn 100 metros cle lado, periazenclo um total de

489t60 metros perfurad.os (Tabela 10). A Figura 52 mostra o bloco
diagrama do depósito cie Santa ltlaria, onde pode ser observado o
conrporì:amento do maciço erù perspectiva. Foi utilizado un ponto
de observação transversal à maior diniensão do corpo (visada t),
que aparece localizado no ¡\ne>io 3. Pode ser observaoo que o cor-
po metamáfico-ultrar,náfico, e consequentemente a zona mineraliza-
Ca, apresenta adelgaçamento nas borcìas do maciço, notadamente
nas porções WI{I¡I e ENE.

Além disso forarn abertos nove (9) cachinilcos, objet.i
vando definir corn precisão o contato entre o minério e a encai-
xante, bem como determinar a espessura da cobertura. Cinco gale-
rias foram abertas como meio de se definir o comportamento C-e

porções do maciço, que apresentavam concentraÇões mais elevadas
em niquei. Todos estes trabalhos realizad.os para a ¡:esquisa do

depósito estão representaäos no Anexo 3. Para todos eles foi ree
lizada amostragen met::o a metro, sendo que os testemunhos de son
dagem foram encarninhaCos para aná-lise quimica, onde se dosou:
MgO, Fe total e Ni. A partir destes resultados, tendo por base a

distribuição do nÍqueI nas perfuracões executadas, foram realiza
das novas anál-ises quÍmicas do min6rio, por intervalos que apre-
sentavam teores simllares ou próxinos. Assj-m, foram dosados:
SiO2, Al2O3, MgO, CaO, Fe total, i"InO, PZO5, Ni, Cu, Cr e S. pi-
nalmente numa terceira f ase, os interr¡al-os de mi nério c¿ue apre-
sentaram teores em IIi niaiores que L?¿ foram suJ:metidos a nova clo-
sagem, metro a metror parâ os seguintes elenentos: SiO2, 41203,
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CORPO DE SANTA MARIA

SONDAGEM COTA(m) ESPESSURA DA
C0BERTURA(rn)

ESPESSURA DO

MINERIO (m)
PROFUNDIDADE DO

T0P0 GNAISSE (m)

IEOR }tr-
DIO EM

Ni(z)

D-6

D-8

D-10

D-T2

E-6

E_L2

F-2

F-4

F-6

F-8

F-10

F-11

H-2

H-4

H-6

H-8

H-10

H-L2

J-0
.r-',

J-4
J-6

J-8

J-10

L-0

L-2

L-4

L-6

547

528

5r3

49s

553

481

519

s64

558

537

497

486

530

572

561

525

487

475

563

s76

57L

556

5L2

480

572

563

54s

537

10 ,0
13r0

3'0
0

11,0

0

lr0
5 r0

l1r0
0

10 ,0
0

3r0

919

Br4

0

214

L19

'0

6ro

L2 r0

3ro

0

0

))
ll,0
3ro

3r1

6ro

18,5

22 ro

0

29,0

0

2r0

10 ,0
20 14

13r0

15,0

0

715

18, 1

0

16,0

7rL

L2 12

5r0

L7,O

16 ,0
L7 ,0
2r0

0

18, B

10, I
5ro

14ro

23,0

U

0

0

0

8r0

5ro

0

0

0

30r0

3r5

0

35 r-o

0

0

0

14 ,0
0

0

0

0

20 rL

4ro

24,5

0

0

0

0 ,89

0,91

t:o t

':"

o r97

L 136

2 rL6

LrJ¿

1, 16

I,2B
1,06

or30

1r 00

I ,50
1r 61

L,23

lr01
0, B6

L,02

0 ,84

0 r9B

L r44

lr15
L,24

TABELA 10 - Sondagens rotativas executadas no dep6sito de

Santa Maria com cota da Boca do Furo' espessura

da Cobertura e do Min6rio e Teor Mádio respecti
vos.
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CaC, Ì'{nO¿ PZOS, Cu, Cr e S.

ToC.a a reserva caiculaoa F,ara o :naciço cle San;a Ù-a-

ria foi consioerac'la coino merfida, visto clue a área uLner:alizad.a
pode ser bem Cel-initada, e os t:ra-bail:os C.e pesc;i:.isa apresentan
unra clensiclaoe satisfatória coríì relação à geometria e espessura
do corpo mj-neralizado. Em termos de profundidade, todas as sonda
gensr âo contrãrio do depósito de Santa Ctuz, ultrapassaram a zo

na mineralizada. Desta maneira estas perfurações atingiram pro-
fundidades de até 60 metros, ao passo que os poços de pesquisa
abertos na maior parte das vezes não alcançaram a rocha fresca,
terminando com L2 ou até mesmo no máximo 17 metros sobre o miné-
rio de nÍquel., A densidade do minério foi baseada na média obti-
da por meio de cinco determinações realizadas em amostras com

teor igual ou maior que I3 em níqueI. O valor obtido indica que

o minério neste maciço apresenta densidade mais elevada que no

caso de Santa Cruz, correspondendo a 2,0.

Vf.T.2.2. O grau de variabilidade dos depósitos ni*
quelÍferos

As reservas para os dois depósitos pesquisados fo-
ram classificadas como medidas, e tonelagens inseridas nesta ca-
tegoria devem apresentar êrro que não exceda a 2\eo. Assim foi
calculado o êrro estatÍstico, euê é função direta do tipo de ma-

lha adotada na pesquisa dos depósitos. Para tal foi empregada a
fõrmula: e = cv . ,, Eu , (Kreiter, 1968, rn: Grossi sadr1986):

p

= êrro estatístico
= coeficiente de variação

= constante estatÍstica (para nÍvel de con-
fiança de 95? é igual a L,96)

= espaçamento da malha de sondagens

= perÍmetro da área pesquisada.

Os dois jazimentos foram pesquisados com a util-iza-
ção de malha quadrada com 100 metros de espaçamento. Os valores
do coeficiente de variação do depósito de Santa Cruz, com rela-
ção ao teor em níquel é da ordem de 272 e de Santa Maria é de

onde: e

CV

z

Ea

p
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342. Desta forma estes depósitos apresentam um grau de variabi-
lidade regular com relação ao teor em nÍqueI. O mesmo não se su

cede com relação ã espessura de minério, onde este coefj-ciente
é mais elevado para os dois depõsitos, sendo que Santa Cruz
apresenta valor de 8IU e Santa Maria de 583. Assim ambos são

classificados como depósitos i-rregulares com relação ã espessu-
ra de minérj-o. os perÍmetros correspondentes às áreas pesquisa-
das correspondem a 2720 metros e 2030 metros, respectivamente
para Santa Cruz e Santa Maria.

Desta maneira foram calculados os erros cometidos
com relação ã variável teor em nÍque1 para os depósitos de San-
ta Cruz e Santa Maria, onde os valores encontrados foram respec
tivamente de 103 e de 153. Em termos práticos isto indica que a

malha empregada na pesquj-sa foi adequada ã ¿istribuição apresen
tada pelos teores em nÍquel nos dois jazimentos. Para o caso da

variãveI espessura já se encontraram val-ores superiores a 202

de êrror ou seja 30? para Santa Cruz e 252 para Santa Maria. rs
to mostra que o parâmetro espessura se revela muito variáve1
(coeficiente de variação irregular), e consequentemente a ma*

tha adotada na pesquisa dos jazimentos deveria apresentar maior
densidade em função desta variação. Desta formar €ffi termos esta
tÍsticos, o êrro efetuado por meio de interpolações entre os da

dos de espessura entre as sondagens realizadas pode ser elevado.
Entretanto, sabe-se que este êrro é dituÍdo, quando se utiliza
da área de influência das sondagens, bem como da espessura mé

dia entre perfurações adjacentes. De qualquer maneira, para er-
ros em torno de z}eo com relação a este atrÍbutor os depósitos
deveriam ser pesquisados por meio de malha de perfuração apre-
sentando 43 metros de espaçamento para Santa Cruz e 63 metros
para Santa Maria. Portanto, para dÌminuir o êrro estatÍstico em

relação ã espessura a malha dos trabalhos de pesquisa deveria
ser mai-s densa, e em termos práticos pode ser sugerido o espaça
mento de 50 ou 60 metros.
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VII. 2. 3. Apresentação dos Resuttados

¡,tétodo dos Triângulos

. l¡o maciço de Santa Cruz, o corpo principal foi di-
vidido em 50 triângulos e sua extensão sul em l0 triângulos. Es

tes triângulos foram definidos por vértices representados por
furos de sonda e/ou poços de pesquisa (Figura 53) .

O depósito de Santa Maria foi tratado da mesma for
rnâr onde foram estabelecidos 33 triânguIos, conforme pode ser
observado na Figura 54. Assim foram calculadas a área, volrrm. ,

reserva de minério e conteúdo em nÍquel para cada triângulo (Ta

belas lla e lIb para o depósito de Santa Cruz e Tabela 12 para
o jazimento de Santa l¿aria) .

Na porção da área mineralizada que não foi atingi-
da pelos triângulos também foi calculada a reserva, sendo eue a

espessura mêdia e o teor mãdio empregados correspondem ãs mé¿i-
as obtidas pelas sondagens e/ou poços de pesquisa externos r ou

seja aqueles trabalhos mais próximos do limite da área minerali
zada. A área empregada neste cálculo foi aquela compreendida en

tre o limj-te do corpo mineralizado e a superfÍcie delimitada pe

los triângulos.

uétodo dos polÍgonos

Para o depósito de Santa Cruz foram calculadas as

tonelagens para Loda sua área mineralizada, correspondendo a um

total de 42 polÍgonos, onde 33 correspondem ao corpo principal
e 9 ã sua extensão sul. Todo polÍgono apresenta em seu centro
uma sondagem rotativa e/ou poço de pesquisa, sendo que para
dois deles foram utilizados dados relativos a duas áreas minera
das (AM/C e AM,/F) , conforme pode ser observado na Figura 55. O

depósito de Santa Maria foi dividido em 24 polÍgonos, eüê apare
cem representados na Figura 56.

Os resultados obtidos para os depósitos de Santa
Cruz e Santa Maria estão representados respectivamente nas Tabe

las 13 e L4.
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SAN'I'A CRUZ
A. P0tìçÃ0 MINIIIt\t,IZ^D¡\ INTEIìNA

if Iü;¿\ ( D¡z )

COIUO PRINCIPÄL 224

I
2

3

4
5
6

l
I
9

l0
11
L2
13
T4
I5
l6
L7
18
19

2L
11

¿-)

24
25
26

27
z8
,o
30
3l
J¿
33
¿1
35
Jt)

37

3B

39
40
4L
4¿
q-l

44
45
46
\7
4E
49

)- .352

4.889
i.184
2 .24u

912
1.780
j.994
:.t. 456
),920
2.240
'L .7 28
1 .872
5 .040
7,776
6.896
4.760
?-.420
I .840
9.928
2.754
r ,376
1 .430
1.008
1.568
5 .040
:i .040
2.464
I .604
2.464
:r. 168
4.896
t,.L44
2.283
2.800
2 .688
6,6t2

896
I .040
1 ,456

924
1.518

864
2 ,484

414
I .904
2 ,0tì8
2.200
1.08u
3.840

L45.626

rJ. P0RÇÃ0 !ltNsR¡

1r, L . 874

C. T0'|AL l¡0 CORï

2. )1 ,50\)

densidacle do nrinór:io: lr64

TÂll[tÁ I I a

n sP , itÉ ur^( m) VuLUltl, (urJ RliSIat{v^ l)[ r,lI
uItutl (ron) -

'iu0R itti
l)t0(i)

()ot'i'f[Ût)0 [il
ìli ( Lon)

5 ,90

4 ,9tJ
4,90
6,33
'¿,10

2 ,50
3.67
4.56
5,50
6 ,47
1,20
2,20
6,87
4,87
8,67
8,33
9 ,67
6,00
4,97
5,50
1,80
1,97
5,13

1.2,20
9,71
4,40
4 r27
4,57
9,50
8,23

13,90
10,60

6 ,30
7 ,2o
8, 30

L2,57
5,73
9,03

12,30
6,77
3 ,47
4,27
3,16
3.43
2,63
4,87
6,20
4,37
5,91
3.80

r-3.877

1r.525' 23,956
)¿.o)¿

6 .048
2.280

r3.860
27 ,37 3

I9 .008
25.,349
ró.128
3.802

t2.854
24.528
15.392
40.800
46.0i 3

t4.520
9.139

54.604
4.951
2,707
7 .341

12.298
14.687
22.L76
2L ,504
1r.252
34.238
20.287
44.035
51.734
26,L07
16.438
23.240
33 .7 79
37.909
8.094

L2,827
9.857
3.20 3

6.477
2.736
8.528
1.u90
9.266

Il.Y4t)
9.607
6.444

14.848

18.901
39.288
53.844
9.919
3,739

22 .1 30
44.892
11,173
41.573
26.450
6.23s

2 I .081
40.226
a< a!,1

66,912
75.462
23,8r3
t4.987
89.550
8.130
4.439

I2.039
20.168
24.087
36.369
35.26 t
18.454
56. I 50
33 .27 L

72.218
84.844
42 "8L5
26.958
38.114
s5.398
62. 170
L3 .27 4
21 .0 3ó
16.166
5.253

LO.622
4 .487

r3.987
r.788

r5. 196

15. 755
10.568
24.35t

I, l8
r,39
1, 36

I,33
I, 16
r tô
Ì,68
r,zf\
I,1l
1,50
l,40
t,37
1,38
1,5t1
r,4fl
t,o7
1,26
1, 14

1,34
1,13
1 ît

Lr43
I,44
I,28
r,33
I,31
1,36
l,4l
L ,37
L,29
1, 39
1,23
| ,45
) ,21
1,2r
1 ac

L,29
r,32
1,31
l.' 38
l,o2
1, 10
1,45
1,46
1,19
1,46
rr.j0
L,42
1 ,30
1.53

3i3

263
5J7
7L4
1r5
48

576
35'J
622
Jir

85
29L
602
17 /)

718
953
') 1)

200
1.0t5

108
64

I73
257
321
478
480
261
767
431

1.006
1. .040

622
332
461
746
804
L76
275
22j

54
ll7
65

20s
'¿L

22L
29)

I38
312

6.2I 904.500 r.32 19.539

I,IZA¡-JA IìX'IIIRNA AOS'IRI'ÂNGIJLOS

4 ,00 447 .496 727.893 r..28 9.394

PRINCIPAL DO SANÎA CIìUZ

5,2s 
lL.r51.ee6 12.2i7.274 | 

L,3r 2ß.91.J

ltdroDo Ð()s rRriL\GUt,us



TRIÂN
GULO

')

z{lì¡:,\ ( nr- ) IsP.ftlíDIÄ(ùr) V0LUitU (m3) I{[SEIìVA DIi I.II
NfitÌlo (L,rn) -

'i [0R ilfi
I r Lt) ( )i )

COIìI'EÚDO Lìi.I

lii. ( rorr)

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

L.640

3.772

2.00r)

900

1.900

2,052

480

5. 7b0

L.7 28

3.L32

2,96

3,70

4, 30

2,70

2,I3
2r30

3r73

3,93

7 ,60

3,I7

4.707

L3.956

8.600

2.430

4.047

4.720

1.792

22.656

13.133

9 .918

8.133

24.L45

74.878

4.204

7.001

8. 165

3. 10ù

39 .195

22.7L9

l7.r5B

0,92

|,20
1,05

0,91

o, B8

o ,90

L rU2

1,03

1,13

o r99

75

29L

156

38

62

/J

3'¿

404

2s6

L70

SUB TO

TAL 23.364 3,68 85.953 L48.699 1,05 L.557

B. PORçÃO IVIINBRALIZADA EXTBRNA AOS TRIÂNGULOS

45.L69 5 ,00 22s.845 390.7L2 1,05 4.103

C.RNSERVA TOTAL DA EXTENSÃO SUT, DE SANTA CRUZ

68.533 4,55 311.798 s39.4Lt 1,05 5 .660

0BS.:densidade do minãrio: L,73

.)1tr
¿.áJ

SANTA CRUZ _ EXTENSAO SUL

A. PORÇÃO MINERALIZADA INTERNA

RESERVA TOTAL DE SANTA CRUZ (CORPO PRINCIPAL MAIS EXTENSAO SUL)

326.033 5, l0 .663 .79 4 2.7 56 .685 L,26 34.593

TABELA 11 b _ IffiTOIO DOS TRIÃNGULOS
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SANTA MARIA

TRIÂN
GULO

ÁLu¡,(o,2) lisp.¡rÉut,tt nr V0LUìIIU (rn
')
J,

) R-ISI]IìVA DE iIlI
Núitr0 ( ron) -

:tEOR }IÉ
ji ro (,¿ )

CONTËÚDO [¡I
Ni ( cor-r)

t
2

3
4
5
6

7

I
9

10
1l
!2
13
I4
15
16
L7
18
T9
20
2L
22
¿J
24
25
26
'¿7

28
29
30
31
32
33

5 ,436
5.22L
s.358
5 .006
5.293
5.076
5 .409
5. 183
5.256
4.757
5 .583
2.790
b .545
3.003
2.498
4,556
5.100
5.256
5.184
5.'¿20
4.968
6,272
4 ,453
4.270
5.437
5.293
5.2L9
5.366
5.250
5.400
5.700
5.L75
2.'¿88

l-L,4
LL,7
15,5
lB,5
L2,O

ö14

917
6ro
br3

11,0
l1 ,1
20,8
L2 15
16.0
15 ,0
L6 12
L2,8
LL,4
ll,0
L2,7
L2,0
6r0
6r5

11,8
L4 12
L7 r0
L2 r7
Lo rT
9r8

Lo rT
11,3
7'L

I9 ,8

61 .9 B8
61.080
83 .049
92.602
63.686
42.47 3
52.282
31.098
JJ. ¿ÕO

52.327
62.L52
58.032
8r.813
48.048
37,463
7 3 .65s
65.450
59.743
57 ,024
66,L20
59 ,616
37 .632
28.945
50.67L
77.2L3
90.L49
66.101
57.4tL
51.625
57 .780
64.4L0
36 ,7 43
4s.302

L23.97s
L22.L60
166.098
L85.204
L27.373

tJ4,947
L04.564
62.L96
66.576

L04,654
L24.304
LI6.064
163.625

96 .096
7 4 ,9',2s

L47 .3LT
r30 .900
119.486
114 .048
r32.240
LLg "232
75.264
5 7. 889

101. 34r
L54.425
180.298
L32.202
tt4.822
103. 250
115.560
128 .820

7 3 .485
90.60s

I,42
1, 33
1,13
1,03
L,27
L,1r
o 172
0 ,61
U 162
1,03
1, 16
1,53
1,04
1, 10
L,L2
1.73
L r27
0r84
0,63
lr01
L rL4
1r 07
L r2o'1r44
1 aaL,JL

1, 19
1,00
L,20
L,L J

L r22
L r22
L,32
L,54

t. 760
L.625
L.877
1.901
1.618

943
753
382
4r3

I .086
r.442
L.176
L.70'2
1.063

839
2.548
L.677
1.008

7L5
r. 336
1. 355

808
b97

L .456
¿.\JJÖ
2,L46
1. 331
1.378
L.'¿LI
L.4T7
L.567

9b8
1. 39s

SUB

TOTAL L62.82I LL,7L L.906 .97L 3.813.939 L,L6 44.225

PORçÁO MINERALIZADA ¡JXTERNA AOS TRIÂNGULOS

60,.079 L0,62 638.039 L.276 ,078 1, 13 L4.420

TOTAL 222 "900 LL,42 2,545 .1LO 5.090.017 I, 15 58.645

0BS.: Densidade do minõrio: 2,0

TABELA 12 _ I{ETOIO DOS TRIÂNGULOS
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p0t,tc0
Nrì

ÃHurr ( u,l ) li$P . I'llÍ trl A ( V0LUltli (rnJ) RristiRVA t)ti flI
lllil(10 (toil) *'

'r rioR ¡tl
l) tu( x, )

(:0N t't,;Ûl,o l,;t.l
t¡ i. ( torr )

I
2

3
4
5
6
7

I
9

10
11
L2
I3
l4
t5
I6
L7
l8
I9
2r)

¿L
22
¿J
24
25
26

28
29
30
3l
32
33

7.500
/. 500
7.500
7.500
9.3t5

10,000
7. 500
6,864
2,592
9 .040
9 ,672

t0 . u00
7.500
2.980
2.500
7 . 50tì
2.500
9,264
s.224
b.484
9.048
5.472
6.7t6
5.625
2.600
:J. 700
6 .000
7. 500
t. 750
6. 400

10.984
9.760
8. 900

6,5
5r7
5'5
'J r5
5 r5
3,0
2,u
2,0
216
8,0

11 ,0
r0,u
4ro
1r4
3,0
1r5

15 ,9')o
14 ,0
L7 ,7t),
lrL
3r5
314
6r8
4r3
ó,0
2rO
1,9
t,7
4rg
215
2,5

48. 750
42 .7 so
4I.250
'¿6.250
5r.563
30 .000
15.000
13.728
6.739

72 ,320
t06.392
I00.000

30 .000
4 .172
i.500

11.250
39 , 750
26.866
7 3 .t36

rt4,767
83.242
6.ut9

23.7 L6
L9 . L25
I 7.680
15.910
36.000
15.000

7 ,125
10. 880
52.7 23
24 .400
22,250

79 .950
70. I I0
67.650
4 3 .050
84.563
49,200
24.600
?2.5L4
11.052

1r8.605
r7 4 .483
164.000

49 .200
6.842

12. 300
1 8. 450
65. r90
44.060

1.r9 .943
188,2r8
136.517

9.872
38.894
31.365
28.995
26.O92
s9.040
24,600
11.68s
17.843
86 .466
40.016
36 .490

L,20
1 ,03
1,90
L r25
r,82
L r24
0,73
IrSg
Ir51
I,54
I, 16
lr09
o,97
1,95
1, 30
I, 15
0,91
1 ,00
1, ,47
1,62
't 70

1r'29
2r1o
1,40
1 ,06
I r29
0,95
1,14
I,u6
0,95
L r22
lr00
1 ,00

9>9
722

1.285
538

I.539
6 1.0
180
426
16/

L .827
2,024
l. 788

477
t77
r60

593
44L

1 .763
3.049
2 .444

L¿ I

817
439
307
331
561
280
L24
t/0

t.055
,1ù(r

365

Sub Io
tal 22s"510 5,31 L.L96,253 1,961,855 l.14 26. 11 3

ÃREA MINER.A IZApA EXTE8NA Aos PollcoNos
31.990 4, 59 L46.834 240.808 |,L7 2.818

TOTAL 25 7. 500 5,21 r.341.57s 2.200.183 L,32 29.042

Notár densidade de minËriot 1,64

B. EXTINSÃO SUL

I
2

3

4
5

6

7

8

9

8.000
8.736
4.320
8.928
6,)36
6.048
5.816

10.260
4. 800

2rQ
14 ,5

4'o
6r3
3'1
1r8
316
1.5

16.000
126.672
15. 120
35 ,7 12
39 .9 L7
18. 749
10.469
36.93ó

7 .200

27 .680
2t9 .L43
26. lsB
6L .7 82
69.056
32.436
18.111
6 3. 899
LZ.4s6

(),90
1,34
1 ,06
l,0r
I, 13
0 ,96
0,98
1 ,01
0.71

249
2.937

277
624
7oo
311
r78
645

88
Sub Tc
tal 63.',¿44 4,8s 306.77s 530 "721 1. 14 6 .089

Ã itjj^ MINI {LIZADA Ii]XTIì RNA ÂOS POLIC( INOS

5.2.89 3 ,47 37. 198 6/+.353 1 ,00 644

TOTAL 68. s33 4,65 318.679 551.3r3 l. 13 6.230

NOT¡,:densidâde do minõri.o: [, 73
,1OT.,\L

GE R,A t, tz6.oi3 | r,o, ,660.254 2.7 5r.496 Lr28 ')5.272

J)q

A. CORPO PRINCIPÀL
SAN'IA CIìUZ

MI'TODO DOS P0LI0ONOS
.L\I]EL\ I3
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POLfGO
NO

Ãt<til,(m
'¿.

) lisl'.MÉDrr\(ur) VOt,Ultii (m3) t,Jisut{vA Dlt ill-
NÉiuO ( con) -

:r'l:0n lÉ
liro(z)

CONTEÚDO Ii}I
Ni ( con)

I
2

J

4
5

b

7

8
9

l0
11
L2
I3
L4
15
L6
T7
I8
19
20
2L
22
23
24

J. J:t ¿
8. 848
8 .436
5.304
4. 600

10. 600
7 .752

10 .608
r0.608
8.898

10 .506
L0.404
I0.404
10.200
6. 800
5 .408

r0.506
10.404
10 .404
8,704
7 "490

10.816
8.736
8.200

6ro
18,5
22,0
?on
2r0

10 ,0
20,4
13 ,0
r5r0

715
18, I
ûr0

16 ,0
7rL

L2,2
5r0

L7 ,o
16 ,0
17 r0
2r0

1Br 8
10, 1

5r0
14 ,0

20,TLz
163.688
L85.592
153. 816

9.200
tü6 . u00
158. 141
137 ,904
L59.I20

66 .7 35
189. 738

166.464
72.420
82.620
27 .040

17 8,602
L66.464
L76.868
r7.408

140. BB7
LOB.9t7
43.680

Lt4.390

40.224
327.376
371.184
307 .632
18.400

2L2.000
316.282
275,808
318.240
L33.470
379.476

332.928
L44.840
165.240
54.080

257 .204
332.928
'353.7 36
34.816

28L.77 4
'¿7I.834
87.360

228.780

0,89
0 ,91
l ,0l
1,rl
0,97
1,36
2,L6
Lr32
I, 1ô
L r2B
,,*

I ,00
I ,50
I ,61
L r23
1,01
0r86
L,U2
0,84
or9B
I r44
1, 15
L,24

3sB
'¿.979
3.7 49
3. 418

175
2. BB3
6.832
3.64L
3.692
1. 708
u.tu
3,329
2.L73
'2.660

66s
3.608
2.863
3.608

293
2.76L
3.137
1.005
2.837

SUB
TOTAL

r97.584 13,39 2.645 .806 5 .29L.6L2 1 1) 64.7Lt

ÃNSe MTNERALIZADA EXTERNA AOS POLÍGONOS

25.3L6 9 r82 48.603 497 .206 L,Lz 5 .569

TOTAL 222.900 L2,99 2.894.409 5 . 788. 8rB L r2I 70.280

23L

SANTA MARIA

Nota: densidade m¿idia do minãrio: ZrO

TABELA L4 - I TOIC DOS POLÍGONOS
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Método das secções paralelas

s reservas de minério de nÍquel pelo método das
secções paralelas païa o depósito de Santa Cruz foram calcula-
das por meio da divisão do corpo em sete secções r âs quais cor-
respondem ãs linhas de sondagens e/ou poços de pesguisa executa
dos, conforme mostrado no Anexo 2. As Figuras de 57 a 63 mos-
tram estas secções (B, Ct D, E, F, G e H), sendo que não foram
calculadas as reservas para sua extensão sul, tendo em vista a

pequena quantidade e principalmente ä Aistribuição irregular
dos trabalhos de pesquisa. Para efeito de composição com os de-
mai-s métodos foi empregado o resultado obtido pelo método dos
polÍgonos para a extensão sul deste corpo de minério (Tabela

15).

O depósito de Santa Maria foi dividido em cinco
secções, gue correspondem ãs linhas onde foram executadas as
sondagens rotativas (Anexo 3). Estas secções são ilustradas nas
Figuras de 64 a 68 (secções D, F, H, J e L), e os resultados
apresentados na Tabela L6.

Conforme pode ser observado nas Figuras de 57 a

63, para o depósito de Santa Cruz e as Figuras de 64 a 68 para
o depósito de Santa Mariar os corpos mineralizad.os se adelgaçam
em dj-reção ãs extremidades dos maciços. Isto provoca normalmen-
te uma subestimação das reservas, mesmo se empregando a lei das
variações graduai-s no seu traçado.

¡¿étodo das Isolinhas,"

roi rea1i,,u"o"li';:l: ::=.::::;ï:r::':.ï::1".:":":::i::":;
seis intervalos de espessura para o depósito de Santa Cruz e em

sete intervalos para Santa Maria (Figuras 69 e 7I, respectiva-
ùLente)" Para as curvas de isoteor foram estabelecidos sete in-
terval-os para Santa Cruz e dez interval-os para Santa Maria (Fi-
guras 7-0 e 72) . Os resultados obtidos para reservas de min6rio
e de metal contido são apresentados nas rå¡etas 17 e 18, respec
tivamente para os corpos de Santa Cruz e Santa Maria.
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DEPóSITO DE SANTA CRUZ

METODO DAS SECçOES PARALELAS

LEGENDA DAS FIGURAS DE 57 O 63

soLo ( EsrÉnrl DE coBERTURA)

zoNA DE ENRtQUECtMENTO (MTNERTO)

FALHAMENTO

LOCAL DA SONDAGEM ROTATIVA E / OU POçO

DE PESQUISA

s0N0aGEM e/ou Poço REBAÏlDO

Ánea MTNERADA

PROFUNOIDADE DO FURO (METROS)
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SECÇAO

B

C

D

E

F

;{

Ãttu,t ( m')

6,10
JrOJ
3,5u
5 ,60
4 r2o
8 r07
J,28

rìsP.ltúDIA(m

r. 110
800

1 .350
2.650
2.L60
3.690
r .460

rrrE0R tLÚ | couruúuo
Irto(z)- lui (ron)

I

[]l

111.000
80.000

l3i .0rJ
265 .000
216.000
369 .000
14ó .000

182.040
131.200
221,4¿i)
434.600
354.240
60s. 160
239.440

L,I2
r, 38
L,26
1 ,61
I, l5
I,55
Lr06

2.039
1.811
2.790
6.997
4.074
9.3du
2.538

TOTAL 5,53 L3.220 1. 322.000 2. 168 .080 I r37 29.629

240

Distância de influiincia entre as secções: 100 m.
Densidade m6dia do minério: L164

SANTA CIìUZ

TABELA 15 - }dTODO DAS SECÇõES PARALELAS

SANTA MARIA

Densidade média de minãrio: 2,0
Discância de influência entre as secções: D

L
.t.

J
H

= 73m.
tt

= 104 m.
= 103 m.

= 100 m.

TABELA l_þ ldroto ¡Rs SECÇOES PARALELAS

VOLUftlr (n IìISERVA DE I'1I
Nlit{r0 ( rou) -

D

L
F
J
H

L2,L7
11,98
12,08
lL,40
10, 15

4 563
753
369
007
620

J

5
6
5

333 " 099
2BB.9B1
558.376
6L8.72r
562.000

666.198
577 .962

L,LL6 .7s2
r.237.442
1 . 124.000

0 r96
LrLT
L 156
0r98
I,36

6 "396
6.762

17.42L
L2.L27
L5.286

TOTAL LL,49 25.3L2 2.36I.L77 4.722.354 L r23 57 .992
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DEPóSITO DE SANT A M AR I A

¡uÉrooo DAS sEcçõES PARALELAS

LEGENDA DAS FIGURAS DE 64O 68

SOLO ESTERIL DE COBERTURA

ZONA OE ENRIQUECIMENTO (MINERIO}

METAULTRAMAFICA SERPENTINIZADA (ROCHA SA}

GNAISSE KINZIGíTICO MIGMATIZADO (ENCAIXANTE)

FALHAMENTO

LOCAL E NUMERO DE SONDAGEM

PROFUNDIDADÊ DO FURO ( METROS)
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FIGURA 70 .DEPOSITO DE
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SANTA CRUZ

A. COR?O PRINCIPAL

Ãitti¿t ( nr

'¿)
usp. t'lÉulRr m) VOr,Ulti (m3) RESEIìVA DE I'1I

NÉRro ( ton) -
:I.'EOR }IT
r)r0(z)

CONTEÚDO E}1

Ni ( ton)

251 .500 5 r43 L,398.225 2.293,089 I,L7 26.829

dens idade do mínério: L164

B. EXTENSAO SUL

6 8.5 33 5,65 387 "zlr 669.875 0 ,90 6.029

densidade do mlnerto: Lr/5

C. TOTAL-SANTA CRUZ

326.033 5,48 L.7 85 .436 2,928.IL5 L rL2 32.858

TABELA 17 * }dTODO DAS ISOLINHAS

TOTAL_ SANTA MARIA

densidade do minário: 2,0

TABELA 18 * IßTOIO DAS ISOLINHAS

222.900 L2,45 2.775,T05 5.550.210 L,L+ 63.272
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FIGURA 7I .DEFOSITO DE SANTA MARIA

NEÎODO 0AS iSOLlNt{ÂS

cuRVÁS OE rSOÉ5F€!SURA

f
:'/



257
FIGURA 72. DEPOSITO DE SANTA

MÉToDo oag rsoLtNHAs

cuÊvAt æ rsfEoF

MARIA

o 50 r()() I50

/

.1r,e
I,t6a

o

.--*___-__ 
¡,2

\ ----,.,

O,90

Êõ-¡-r:-:l-



252

O volume foi calcul-ado com base na fórmula do tron
co de cone, eu€ ao cont.rário do método das secções paralelas
tende a superestimar as reservas, conforme se observa nos Qua-
d.ros 5 e 6. Os resultados obtidos com o emprêgo da isópaca m6-

dia foi similar a este calculado pela somatória dos troncos de

cone.

ttt6todo dos blocos de lavra

Com a utilização do método dos blocos de lavra, o

depósito de Santa Cruz foi dividido em 27 blocos, onde 22 cor-
respondem ao corpo principal e 5 ã extensão sul (Figura 7 3) .

São blocos irregulares, definidos por vértices que correspondem
ã sondagens e/ou poços de pesquisa efetuados. o depósito de San

ta Maria, por sua vez devido ã pesquisa realizada em malha regu
lar, apresenta-se dividido em 34 blocos regulares, excetuando-
se o de suasextremi<lades(Figura 7 4) .

Desta forma foram calculados área, volume, reserva
de minério e conteúdo em nÍquel para cada bloco. Para o cálcu-
1o das reservas da porção mineralizada não atingida pelos blo-
cos, a tonelagem foi calculada por meio da utilização de dados
relativos ãs sondagens e/ou poços de pesquisa próximos do limi-
te da área minerali zað.a. As Tabelas' 19 e 20 apresentam os dados

correspondentes aos corpos de Santa Cruz e Santa Maria respectÍ
vamente

uétodo Estatístico

Para a apticação do método estatístico no cál-culo
das reservas, foi realizada inicial-mente a confecção de hj-sto-
gramas de frequência, com o objetivo de se observar o comporta-
mento e a distribuição dos dados (teor em níquel e espessura*de
minério) nas ãreas mineralizad.as. Para a definição das classes
de frequência para estas duas variáveis, foi empregado o método
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FIGURA 73. DEPóSITO
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I . b80
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4.600
5 .616
2 .600
'¿ .304
'¿.200

2.700
2.496

l0 .000
5.280
3.720
6.552
4 .600
2.754
2. 184
J.198
r. 8u0

25 .440
33. 750
8.6r1
1 .gL',¿

63.332
u2 .500
3d. 9 85
59.95r
L0 ,'322
19.4rt
3l . 7,90
29.599
1b.068
37 .750
16.564
38.223
27 .84(t
41.285
LL.223
r4. 606
r I . 75 3

7.807

4L.722
55.350
14 . t¿2
12.812

r0 3.865
r35.30U
ó3.935
98.320
16.928
3r.834
52.136
48.542
)6 \'t')
61 .9 l0
59 .965
62.686
45.667
67 .70 /
18 .406
'¿3.95L
19 ,'¿7 5
12.803

I, t9
I, 15

L,27
L r2')
L,L'¿
l, 38
L ,47
L,2L
I,3L
I,lb
lr36
L, ¿4
I r57
1,18
L,46
I,09
L,29

56i
664
r9l
201

L ,496
l.6lu

/J+
L .',21,9

219
356
719
/t2
JI9
8Ll
696
Bs3
5 (r6

I.06r
2L7
350
2LU
r66

LOL "624 654.628 L.073.77L 13.96 r

155.876 660. 9 t4 1.083.899 13. I15

1 " 3r5 .542 2.L57 "670 27 .076

4/+.839
'22 . Bt'2
9./28
'¿.():¿i

12 . 816

77.512
39 .56e
t6.829
5.057

)') 1 J')

r8.920

49 . 613

112.09 8 lbr.198

PORÇÃO

235 .166 406.838

347 .264 568.036

TO'IAL 1.662.806 2"725.705 32 .9 l8

SANTA CLlUZ COIIPO Pi{INCIPAI

ir,Sl' .¡lfilrlA(ilr)

5, 30
'J ,37
) '¡Q

4 165
6 ,87
8 r25
8 ,47

10,70
1 q7

I ,42
L4,45
r0,90
6,44
3,57
6,92

10,30
4 r'2't
8,9 /
4, l0
6,69
3,67
4,33

6,44

PORçÃO MINERALIZADÂ EXTERNA AOS BLOCOS

4,24

5,11

OBS.: Densiclacle do minério: L164

SANTA CRUZ - EXTENSAO SI]L

254

SU]}

TOTÂL

lìliSlilìV¿\ l)t,l

n[tito ( con)

'I ir0ti l'ß
l)ro ( ): )

1, 30

(i()i,¡ f tiûtr!)
Ni ( tou)

5.7L2
4.',l16
3.040
r..152
4. 800

7 ,85
5 ,4'2
3 ,20
2 r54
2,67

68.533

0BS. : lic¡nsidadrr cio

Rli:ììilv,^, I'OTAL

4,92

4r74

5,07

ìrìrnerLo: L, / J

(CORPO PIìINCIPAL + I]XTENSÃO SUL)

'lADEt,\ l9 - Bi,0cc6 DE r,^vtìr\

O.UJJ 5,10

SAN'TA CRUZ

L"2l
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BLOCO ÃREA(m2) ESP .lfrDrA(m) VOt WtE(m3) RESERVA DE MI
NÉRro ( ron)

TEOR }d
DIO (Z)

CONTEÚDO EM
Ni ( ron)

1
2
J

4
5

6
7

8
9

10
11
L2
13
L4
15
L6
T7
18
L9
20
2L
22
23
24
25
26
)-7

2B
29
30
31
JL
JJ
34

9
10
10
10

B

t0
10
10
10

7

ö

10
10
10
10
10
10

Õ

3

4
t
1

4
t

150
404
404
404
160
082
404
404
404
742
779
404
404
404
404
404
404
682
570
845
590
408
794
030
348
870
365
06ó
834
790
860
855

60
702

I
J

4
7

1

I

L4,40
13,00
L2,00
L2,70

9 ,65
8r40
B, 70

L2,70
L4,60
9rB0

11,40
L2,70
L2,30
L2,L0

9 ,40
17, l0
L7,40
16,30

6 ,00
20,24
12,20
22,00
18, 50
12,20
L2,20

2 r0o
14 ,00

9 ,50
7 ,50

L4,40
18, B0

11 ,90
6 ,00
4,70

131.760
L35.252
125. r08
L32.39L
78.744
84.3s3
91.035

L32.9LL
L52.4L9

76.130
100 .080
L32.9LL
LzB.4B9
L26.L49

97 .798
L77 .908
LBO.B22
T4L.5L7
2L.420
98.111
19 .600
30.976
BB. 6 89
L2.566
4,246
L.740

19 . 110
29.070
36.497

LLz.L76
34.968
r0. r75

360
B. O85

263.520
270.504
250.2L6
264,782
157.488
168. 70s
lB2 .0 70
265.822
304.837
L52.259
200.161
265.822
256 .979
252,297
195.595
355.817
36L.646
283.0 33
42.840

L96.223
39.200
6L,952

L77.378
)q 1?2

8.49L
3.480

38,220
58.140
72.993

224,352
69.936
20.349

720
L6.L69

I r29
l-r07
L,L2
IrL6
1r55
1, ll
o r7\
0 ,88
Lr2o
L rl-T
L,42
I,24
!,L2
L r29
I r32
l, 10
Lrz9
1, 38
1, 16
0 ,96
0,90
1 ,01
1,08
1r 6l
1r6l
0r84
L,24
l, 19
L r29
L,2L
0,98
1, 11
0r89
L,L2

3. 399
2.844
2,802
3.072
2.44L
r.873
L.293
2.339
3 .658
1.781
2,842
3.296
2.878
3,255
2.582
3,914
4.629
3.906

497
t. 884

353
626

1.9r6
405
L37

29
474
692
942

2.7L5
685
226

6

181

b UÞ
TOTAL 2r7 .424 L2.66 2.753.566 5.507 .LzB l,l7 64,622

Ãr¡r EX
TERNA | 5.476 L2.34 67 .s7 4 135. r4B L .16 r.568

TOTAL 222.900 L2.66 2.82L.L40 5 .642.276 I,L7 66.190

NOTA: Densidade do Minãrio: 2,0

TASELA 20 _ BLOCOS DE LAVRA

SA}ITA MARIA
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de Sturges. Com a anáIise visual dos histogramas ¡ pode-se obser
var que os dados apresentam distribuição normal para a variáve1
teor em niquel para os dois depósitos pesquisados (Figuras 75 e
77). No caso da variável espessura de minério jä é observada
u'ma pequena dispersão dos valores (Figuras 76 e 78), mas que
ainda se adaptam ã 1ei normal de distribuição.

Objetivando avaliar a dj-stribuição destes valores,
foram feitos testes estatÍsticos de assimetria e curtose para
todos os histogramas de frequência obtidos, quer para teor em

nÍquel quer para espessura de minõrio. Pode-se observar que os
dados apresentam distribuição normal com relação a curtose, e

se afastam um pouco da normalidade com relação ã assimetria,
conforme testes propostos por Preston (r970). Entretanto, consi
derando-se que o número de amostragem é reratj-vamente baixo,
não foi dada grande importância a esta assimetria em relação ao
padrão normal d.e d.istribuição. A assimetrj-a da variãveI espessu
ra de min6rior rlo caso do depõsito de Santa Cruz, está acentua-
da devido ao pequeno número de valores acima de l0 metros, fato
que se deve äos trabal-hos de pesquisa executados, onde a maior
parte das sondagens não.ultrapassaram a zona mineralizada.

Desta forma, o teor m6dio em nÍquel e a espessura
média dos depósitos pesquisados que de situam na classe modal,
são valores representativos e podem ser empregados no cãrculo
das reservas (Quadros 5 e 6).

VIT..2.4. Considerações sobre as Reservas

Com base nos dados apresentados para os depósitos
pesquisados (Taberas de 1t a 20) , observa-se que são obtidos va
lores dj-stintos para reserva de minério e de nÍquel contido, em

função do mêtodo de cubagem utitizad.o. Deve-se ressaltar que no
caso do depósito de santa cruz, não foi possÍvel se empregar o
método das secções paralelas para sua extensão sul, sendo que a

reserva total obtida para esta porção do maciço resultou do mé-
todo dos polÍgonos.

Com a análise dos dados apresentados, os quais apa
recem sintetizados nos quadros comparativos (euadro 5 - Maciço
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rrranguros

PoLrgonos

Secçoes Paralelas
(corpo principal)
Extensão Sut (m6to

do dos po1ígonos)

Total

Ãnee (m ¿
)

326.033

Isolinhas

326.033

EXPESSURA MÉDIA

(m)

Blocos de Lavra

EsËatístico*-

L3.964

5 r 10

(*) Densidade uiá¿ia utíTizað.az 1.68

VOLUME

(*3)

5,09

326 .O 33

326.033

r.663.744

5,53

4,65

5,35

326.033

Q UADRO

L.660.254
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MINERI O
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T.32 2 . 000

343 .97 3

L.665.913

2 .7 56 .685

5 ,48

&

TEOR ME

Dro (7")

2.75L.496

5 ,10

Quadro Comparativo mostrarrdo os
gem empregados.

Depósito de Santa Cruz

5 ,L4

2.168.080

s95.074

2.163.Ls4

1.785.436
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EM Ni

( ton)

L ,26

L .662 .806

L,28

1.67s.810

34 .59 3

2.928.LL5

r ,37

1,13

I ,32

35.272

2.725.705

29.629

6.133

36.362

2.8L5.360
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'lrrangulos

Po lr gonos

Seções Paralelas
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Blocos de Lavra
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'¿

)
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222.900

EXPESSURA MÉDIA

(m)

222.900
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222 .900

Lr ,42

L3,12

rr ,49

l2 ,45

L2,66

L2 r57

VOLUME

(*3)

QUADRO 6
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2 .829 .409
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2 .82L . L40

2.801.8s3

RESERVA DE
MINERIO
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65.003

obtidos pelos mátodos
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de Santa Cruz e Quadro 6 - Maciço de Santa Maria), pode-se ob-
servar que não existe tendência alguma em termos de reserva de

minério e método de cãlculo empregado. Assim é que para o depó-
sito de Santa Cruz, as maiores tonelagens foram obtidas pelo mé

todo das isolinhas, ao passo que as menores reservas foram en-
contradas com o emprego do método dos blocos de lavra. Para o

depósito de Santa Maria as maiores tonelagens foram encontradas
com o emprego do método dos polÍgonos, e as menores reservas
com a utilização do m6todo das secções paralelas. Isto é de fá-
cil compreensão, posto que os maiores valores de tonelagem de
minério acham-se relacionados às espessuras médias mais eleva-
das, e ao contrárj-o as reservas mais baj-xas associam-se a es-
pessuras m6dias mais baixas. Desta maneira, a variação encontra
da vincul-a-se aos métodos de pesguisa e de cálculo empregados.

Com relação ao teor m6dio, observou-se que existe
uma tendência, verificada nos dois depósitos estudados. Assim,
pode-se observar que teores mais baj-xos de minério são encon-
trados quando se aplíca o método das secções paralelas, e ao

contrário os valores mais elevados associam*se ao emprego do mé

todo das isolinhas.

Em função do trabalho realizado, especial-mente da

malha empregada na pesquisa dos depósitos de nÍquel e da di-stri
buição j-rregular das espessuras de min6rio, observou-se que o

método dos blocos de lavra ou mesmo o dos polÍgonos,são aqueles
que apresentam maior adequação a estes aspectos. Desta forma os

valores mais representativos correspondem aos resultados apre-
sentados por estes métodos, guando se pretende ser mais conser-
vador. Entretanto também são apresentados os dados resultantes
da aplicação do método estatÍstico, euê se baseia na média obti
da para os parâmetros espessura e teor em níquel de todos os

trabalhos de pesquisa realizados. Pode-se observar gue os resul
tados obtidos por este método são bastante simil-ares ãqueles en

contradós com a aplicação do método dos blocos de lavra.

Desta forma as reservas de minério de nÍquel para
os dois corpos pesquisados totalizam aproximadamente 8,4 mi-
lhões de toneladas a um teor médio de L,2Z em níquel, o que per
faz um total de quase 100.000 tonel-adas de metal.
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o depósito de Santa Cruz apresenta reservas de

aproximad.amente 3 milhões de toneladas a um teor m6dio de Lt24Z
em Ni. Entretanto pode ser observado que sua espessura média é

baixa (5,L4 metros) , em virtude do processo utilizado na pesqui
sâr pelo qual vários poços e/ou sondagens não ultrapassaram com

pletamente a faixa mÍneralizada. Por sua vez' o dêpósito de San

ta Maria apresenta reservas que ultrapassam 5 milhões de tonela
das a um teor médio de 1,16? em Ni. A espessura média do depósi
to é de L2 metros e meio, e ao se observar a área mineralizada
deste corpo, pode ser verificado que a mesma é bem menor que

aquela determinada para Santa Cruz. Desta formar €fl termos de

estimativa, os dados apresentados por Angeli & Rodrigues (f980)
ainda são válÍdos para o depõsito de Santa Cruzr oLl seja 7,1 mi
thões de toneladas de minério, entretanto o teor médio deve si-
tuar-se em torno de I,2Z em Ni, ou até mesmo L,L6Z' como no ca-
so de Santa Maria.

Com a análise do gráfico teor de corte X tonelagem
para o corpo principal do depõsito de Santa Cruz (Figura 79),
pode-se verificar que para teor de corte elevad-o obtém-'se bajxas tcnela
gens de minérj-o, entretanto deve-se levar em consideração que a

jazida apresenta teor médio relativamente alto (1r30? em Ni).
Isto indica que toda a jazida pode ser lavrada e que a reserva
total pode ser incl-uÍda no plano de aproveitamento econômico,
fato que amplia sua vida útif.

Para a extensão su1 do corpo de Santa Cruz (Figura
B0), o mesmo não pode ser dito, visto que não há teor de corte
elevado, sendo que o bloco de lavra mais rico (bloco nQ 23)apre
senta 1r13? d.e Ni. Desta forma sugere-se que seja realizado um

aproveitamento conjunto do jazimento, através de blendagem en-
tre o minério do corpo principal e o da extensão sul do maciço.
Assim, obtém-se um teor médio mais elevador e para determinado
teor de corter'a tonelagem a ser extraÍda serå maior (Figura
SI). O depósito de Santa Maria exibe o mesmo comportamento, ou

seja para teor de corte elevado as tonelagens obtidas são bai-
xas, muito embora os teores m6dios estejam sempre acima de tZ
em níquel (Figura 82) .

Em sÍntese, pode-se concluir que com a utilização
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isoLada de quaisquer dos métodos convencionais para a avaliação
.das reservas, os resultados obtidos podem variar bastante. As-
sim, para depósitos simil-ares pode-se recomend.ar a utitização
de pelo menos dois m6todos convencionais (um deles preferencial-
mente blocos de lavra), além de se realizar uma abordagem esta-
tÍstica. fsto permite com que se amplie a margem de segurança e

minimize o percentual de êrro na determinação das tonelagens.
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C¡,PITULO VIIT

co}'rs IDERA.ÇÕES FrÌdAr S

Conforme visto nos CapÍtu1os anterioresfalta uma melhor
definição para o que seja Complexo Juiz d.e Fora e Grupo ou Com-
plexo paraÍba do Sul. No meu entend.er a indiviC.ualização de uni
dades ortoderivadas, especialmente os granulitos, gnaisses gra-
nulÍticosr gnaisses tonalÍticos e migmatitos com pa-leossoma dio
rÍtico e granodiorÍtico, devem ser individualizados e inseridos
no Complexo Juj-z de Fora. Em grande parte estas rochas corres-
ponäem a núcleos do antigo embasamento retrabalhado em ciclos
tecto-orogen6ticos posteriores. Por outro lado as sequências me

tassedimentares, rochas essencj-almente supracrustais, tais como

gnaisses kinzigíticos, gnaisses arcoseanos, metagrauvacas, quar
tzitos dentre outras podem e devem ser reunidas no Grupo ou com

plexo Paraiba do SuI. No atual estágio do conhecimento isto pa-
rece que se torna possÍvel, e com certeza será um passo impor-
tante para o modelo de evolução geolõgica do segmento norte da
ProvÍncia Mantiqueíra.

As rochas granitóides, por sua grande expressão geo-
gráfica na Fo1ha pesquisadarmereceram destaque e devem ser mais
estudadasrprincipalmente aquelas que compõem a unidade SuÍte rn
trusiva Santa Rita do Mutum. Esta Suíte corresponde a uma asso-
ciação de rochas diferenciadas com assembtéia mineralógica e ti
pologia do zircã,o indj-cando filiação calco-alcalina, e apresen-
ta idade brasiliana. Em termos econômicos, notadamente para o

caso de elementos metálj-cos como Sn e W, a área compreendida
por rochas pertencentes a esta suÍte se torna importante, na me

dida em que apresenta-se intrudida por granitos crustais do ti-
po Tabajara.

Os complexos metamâfico-ultramåficos pesquisad.os
apresentam dificuldades quando se tenta enquadrá-los em quais-
quer das classificações existentes na literatura. Na realidade
faltam dados, principalmenËe relativos ao quimismo mineral e

aos equivalentes metamórficos encontrados nag encaixantes, eüê
possivelmente apresent,em porções que pertençam a estes comple-
xos. O que se procurou neste trabalho foi tentar se evitar o
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uso de "complexos de classificação incerta", que comumente é em

pregado. Desta forma a maj-or probabilidade é que estes corpos
correspondem à pequenas intrusões diferenciadas, eüe posterior-
mente foram submetidas a várias etapas de deformação e metamor-
fismo, mas que entretanto apresentam pequenas porções parcíal-
mente poupadas destes eventos. De qualquer formar êo se correl-a
cionar estes complexos com os demais corpos simj-lares que ocor-
rem na porção oriental- do Estado de Minas Gerais, d.esde a regi-
ão de Governador Valadares até Liberdade (de norte para sul) rpo
de-se observar que os mesmos se encontram alinhados e parecem
se associar a uma sutura profunda, guê corresponde ã borda de

uma antiga área cratônica (rifteamento marginal) .

O que se pôde concluir preliminarmente com este tra-
batho é que as unidades metamáfico -ultramáficas e suas encaixan
tes (rochas ortoderivadas) foram colocadas e embutidas durante
um ciclo tecto-orogenético, representando rochas catazonais. Ou

seja, tudo indica que tem-se a infracrosta aflorando na região,
que se encontra exposta através de empurrão de E para W e/ou de
SE para NW, em direção à área cratônica. Alguns dados estrutu*
rais, embora preliminares evj-denciam esta direção de transporte,
entretanto, necessitam de maior consistência em termos de da-
dos e observações de campo.

Com relação ao minério, baseado nos estudos mineraló
gicos e geoquÍmicos das amostras do perfil reali zado na exten-
são sul do corpo de Santa Cruz, observou-se que a evolução da
alteração sup6rgena das rochas que compõem o maciço levou ã d.es

truição j-ntensa dos silicatos primárJ-os. Isto caracteriza o pro
cesso de lateritizaçãqond.e se verifica uma lixÍviação quase com

pleta do MgO e parcial da SiO2. A existência de horizonte pedo-
Iógico completamente lateritizadopxibindo evacuação total de

SiO2 e MgO foi observada, onde se teve a destruição de todos os
silicatos primários e mesmo de eventuais fases argilosas dele
provenientes. Neste horizonte se tem um acúmulo el-evado de Fê,
que atinge valores de 562, bem como de AlrO3 que apresenta teo-
res em torno de 2IZ. O horizonte mais oxidado, correspondente
ao Saprolito Alaranjado, embora evidencie enriquecj-mento em nÍ-
que1, apresenta teores margiinais, que podem ser utilizados como
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minério atrav6s da blendagem, de modo que o cobal-to também pos-
sa ser aproveitado no processo industrial. O maior acúmulo de

nÍquel está posicionado na base do perfil- de alteração, ou seja
no Saprolito Verde. Aqui onÍqueI se encontrar eR parte associado
a filossilicatos neoformados e em parte relacionado aos produ-
tos amorfos, ambos provenientes da dissolução incongruente da
otivina, sendo que desta forma origj-nam minérios essencialmente
do tipo silicatado.

Finalizando, deve ser salj-entado que apesar da exis-
tência de reservas de pequeno a médio porte com teor médio rela
tivamente elevado em nÍqueI, estes depósitos apresentam impor-
tância econômica para o d.esenvolvimento l-ocal e regional. Mesmo

em se pensando nas grandes reservas brasileiras de minério de

nÍquel, conv6m lembrar que ambos os depõsitos pesquisados, bqm

como outros de menor porte situam-se num raio de 150 km do polo
siderúrgico de lpatinga e também não ficam muito distantes das

usinas instaladas na região sudeste do paÍs. Desta forma, pela
localização geográfica, at6 certo ponto privilegiada, estas re-
servas se tornam importantes sob o pont.o de vista econômico.
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CAPÎTULO TX

SUGESTÕES PAFA TRABZ¡,I,IJOS FUTUROS

Em função do trabalho realizado e das considerações
feitas em face da anál-ise dos resultados obtidos, sabe-se que

muito ainda resta por se fazer, especialmente com relação ã evo-
lução geológica da área. A experiência obtida nesta pesquisa evi
dencia que novos trabalhos ou projetos especÍficos poderão e de-
verão ser realizados, de modo a dar continuidade ao gue j-a foi
executad.o" Coerente com esta linha de pensamento serão discrimi-
nadas uma série de metas de trabalho a serem efetuadas na ãrea,
algumas das quais estão nos planos de pesquisa do autor desta
Tese.

. Mapeamento geológico em escala de l:50.000
Com esta escala uma série de unidades litolôgicas
poderão ser mapeadas, o que permitirá o melhor en-
tendimento das relações petrológico-estruturais en-
tre as unidades e subunidades já mapeadas, bem como

su.a sequência evolutiva.

. Estudos geocronológicos
Já estão em preparação algumas amostras da área pes

quisad.a, com objetivo de estudo geocronológico. É

importante para se estabelecer uma análise das rela
ções temporais entre as unidades mapeadas, bem como

para se elaborar um modelo de evolução tectono-ter-
mal para a Folha lpanema e regiões adjacentes. É

pretensão também se realizar datações Sm/Nd para as

rochas que compõem os complexos metamáfico-ultramã-
ficos.

. anáIise estrutural
Com base nos dados de campo e nos estudos geocrono-
Iõgicos deve ser realizada uma análise estrutural
sistemática, na qual a preocupação maior seria cen-
tralizada na caracterlzaçáo do número de fases de

deformação e sua relação com as fases de metamorfis
mo atuantes na área. Desta forma, com certeza algu-
mas unidades litológicas deverão ser individualiza-
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das.

Estudo IiLogeoquÍmico
É um estudo que deve ser aplicado principalmente
nas unidades gnáissicas, com o objetivo principal
de se definir sua origem. Assim sequências parade-
rivadas seriam facilmente individualizadas de se-
quências ortoderivadas. Atém disso este estudo au-
xiliaria diretamente no estabelecimento da gênese
dos complexos metamáfico-ultramãficos serpentiniza
dos, posto que se os mesmos tiverem uma origem re-
Iacionada a ofiolitos, o que não é prováveI, gran-
de parte da sequência deve estar distante dos com-
plexos e totalmente metamorfizada e tectonizada.
Foram encontrados alguns bl-ocos e fragmentos de ro
chas que podem ser correlacionados a metabasaltos,
bem como porções pelíticas ricas em Fe e Mn.

Quimismo e tipologia do zircão para os granitóides
Isto se faz importante na medida em gue foram en-
contrados vestigios e ocorrências de cassiterita
na porção sudeste da área pesquisada. O estudo da

tipologia do zircão é uma t6cnica barata, rãpida
e eficj-ente, eü€ associada ao quimismo das rochas
vai possibilitar a confecção de mapas previsionais
para metais, principalmente Sn e W. Além disso vá-
rias conclusões poderão ser extraÍdas com relação
ã oriqem destas rochas.

Estudo por meio de microssonda eletrônica
Este trabalho que já está programado para ser ini-
ciado, terá por objetivo o estudo do quimismo mine

ral, por meio do qual pretende-se elaborar um mode

1o genético para os maciços metamäfico-ultramãfi-
cos. De imediato alguns problemas deverão ser re-
solvidos, tais como os da origem dos A.l-espinólios
e das olivinas. Também deverão ser estudados os or
toanfibólios objetivando determinar as variedades
e as fases minerais presentes.
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DoSagienS para elementos menores

Principalmente a unidade gabróica do maciço de Saq

ta Cruz deveria ser submetida a análises quÍmicas
com dosagens para elementos do grupo da platina.Co
mo este maci-ço apresenta-se diferenciado, faz-se
importante este trabal-ho, bem como a dosagem de Ti
nos anortositos e gabros anortosÍticos. A unidade
metaperidotítica com nÍveis de cromo-espinélio,
igualmente deveriam ser analisadas visando os pla-
tinóides.

Geoes tatÍs tica
Em função do grau de regularidade dos depósitos es

tudados, mesmo levando-se em conta o pequeno volu-
me de trabalhos realizados, em termos estatÍsticos,
deve ser efetuado um estudo geoestatÍstico para am

bos os depósitos. fsto permitirá inclusive com que

seja realizado o cålculo de reservas (krigeage) a

um percentual- de êrro bastante reduzido.
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