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RESUMO

Os chapéus de ferro associadcs ao depósito de Canoas mineral¡zado em
Zn-Plr, em Adrianópolis (PR), e ao depósito de ()'Toole mineralizado em Ni-Cu, em
Fortâleza de Minas (MG), contém concentraçóes ânômalas desses metais base.

O intemperismo quimico do mìnério sulfetado produztu uma série de
feições mineralógìcas e geoquímicas características que são d¡agnóstico para a

prospecção mineral e identificação do tipo de depósito mìneral.

Análises por espectrometria de raios X para elementos maiores e traços,
difralr)metria de raios X, espectroscopia Mössbauer, análises microssituadas, foram
utiliz--rdas **Ñ:tiï:iÎå 

de canoas exìstem três ocorrèncias de chapéus de ferro,

Canr:as 1, Salvador 1 e Salvàdor 2, os quais apresentam diferenças nos teores de
met¿ris base dosados que pode estar relacionado ao tipo de minério e maturidade do
cha¡réu de ferro. o chapéu de ferro de canoas 1 ocorre sobre o m¡nério primário e
assemelha-se a uma zona de sulfato-carbonato. os chapéus de ferro de salvador I e
salvador 2 apresentam feições e mineralogia caracterÍsticas de chapéus de ferro
madr.,ros. A associaçäo jarosita-goethita e em menor proporçäo hematita é a principal

feição mineralógica dos chapéus de ferro de canoas, As jarositas são uma fase
transitória e armadilhas para o Pb.

No depósito de O'Toole o intemperismo e alteração supérgena dos

Sulfetos primários de NFCu evoluíram para uma zona de pentlandita-violarita ou zona de
cimentação ou transição. o chapéu de ferro ocorre sobre a zona de transiçåo e tem
feiçöes, iexturas e mineralogìa típicas de um chapéu de ferro maduro e evoluído.

Durante os processos de lixiviaçäo dos sulfetos, metais tais como Pb, Zn,

Cu, Ni e Co são dissolvidos e podem ser co-precipitados com compostos de Fe ou

sefem adsorvidos em suas superfíc¡es. No primeiro caso eles são incorporados na

estrutura dos minerais de Fe por substituição isomórfica, causando distorções nas

dimensões da cela unitária, dependendo das diferenças entre os raios ¡ônicos.

No chapéu de ferro de Canoas a incorporaçäo de Pb e Zn na estrutura
da goethita não ficou claramente demonstrada. Para as amostras de chapéu de ferro de
O'ioole as análises sugerem que o Cu e Ni foram incorporados estruturalmente na
goethita.



ABSTRACT

Gossans ãssociated with the canoas zinclead ore deposits, in Adranópolis

(PR), and O'Toole nickel-copper ore deposit, in Fortaleza de Minas (MG)' contain

anornalous concentrations of these base metal'
Th6 chemical weathering of sulfide lodes has produced a 

- 
series of

character¡st¡c mineralogical and geoõhemical features that are diagnostic for mineral

prospection and identificat¡on of ore body type.
x_ray spectrometrie analys¡s oi maior and trace elements, difractometry of

the X-ray, Mössbauer spectroscopy, microprobe analysis, were used in th¡s study'

ln the canoas deposi there are three gossan occurrences, canoas 1,

SalvadorlandSalvadorz,wn¡cnhavedifferencesinaccumulat¡onthatmayberelated
to the ore type and gossan maturity. The Canoas -1 gossan ¡s over the primary ore and

.pf".À to"be a suìphate-carbonáte zone. The Salvador 1 and Salvador 2 gossans

plËr"nt"o featur€s and mineraloç¡y thal afe character¡stics of the mature gossans. The
jãrosite-goetnite association anã to a lesser efent hemat¡te is the princ¡pal

ininéiãroE""r featufe of the Canoas gossans. The jarosites are the transitory Pb-

bearing phases.
lntheo'Tooledeposittheweatheringandsupefgenealterationofprimary

nickel-copper sulphides evolved to the pentlandite-violarite zone or cementation zone.

ifr" goråán is over the cementation zone and has features, textures and mineralogy

typ¡cal of mature and evolved gossans.
During the sulphidõ leaching processes, metals such as Pb' Zn' Cu' N¡ and

Co are dissolveOãnd can either co-preðipitat€ with Fe compounds or be adsorbed onto

their surfaces. ln the first case thei ar€ ¡ncorporated ¡nto the Fe-mineral struc{urs by

isomorpnous subst¡tution, causing distortions ¡n the unit-cell dimensions, depending on

the ionic radii differences.
ln the Canoas gossan incorporation of the Pb and Zn ¡nto ths goethite

structure are nol clearly deñronstraded. For the O'Toole gossan samples the analysis

suggests that Cu and Ñi struclurally incorporated in the goethite lattice'



RÉSUMÉ

Les chapeaux de fer associés aux dépÔts mineralisés en Zn-Pb de
Canoas à Adrianópclis (PR), et a celui mineralisés en Ni-Cu de O'Toole situe à

Fortaleza de Minas (MG), contiennent des concentrations anormale en ces métaux de
base.

L'intempérisme chimique du minerais sulphaté a produ¡t une srérie de
figures minéralogìque et géochimique caractéristique servant de diagnostique pour la
piospection et I'identìfication du type de dépôt minéral,' 

Pour l'étude de ces matériaux, ont été utilisées des analyses par

spectrométrie de rayons X pour les éléments ma¡eurs et traces, de méthodes de
diffraction de rayons X et de spectroscop¡e Mössbauer, et des analyses par mictosonde
électronique et microscope électronique à balayage.

ll existe trois occurences de chapeaux de fer dans le dépôt de Oanoas,

canoas 1, salvador .1 e salvador 2, qui présentent des teneurs différentes en métaux de
base, ces différences de composition peuvent être reliées au type de minerais et à la
maturité du chapeau de fer. Les chapeau de fer de Canoas 1 apparaît sur le rninerais
primaire et resemble à une zone sulphate-carbonate. Les chapeaux de fer Salvador 1 e
balvador 2 présentent minéralogie et texture caractéristiques de chapeau de fer mature.

L'association jarosite-goethite et, en proportion mineure, I'hematite, sont les principales

caractéristiques des chapeau de fer de Canoas. La jarosite est une fase transitoire et de
piegeage pour le plomb.- 

Dans ìe dépÔt de O'Toole I'intempérisme et I'altération supérgene des

sulphures prima¡res de Ni-Cu ont évolués en une zone de pentlandite-volérite (zone de
cementation ou transition), Le chapeau de fer apparaît sur la zone de transition et
posséde les cãractéristiques (texturales et minéralogique) typiques dún chapeau de fer
máture et évolué.

Pendant les processus de lixiviat¡on des sulfures, les métaux tel que le
Pb, Zn, Cu, Ni et le Co sont dissous et peuvent co-précip¡ter avec des composés
ferriféres, ou bien étre adsorbés à leur surface. Dans le premier cas, ¡ls sont incorporés
dans la structure des minerais de Fe par substitution isomorfìque, causant ainsi des
distortions des dimensions de la cellule unitaire, du fait de la différence entre les rayons
ioniques.

Dans les chapeaux de fer de Canoas I'incorporation du Pb et du Zn dans
la structure des goethites n'a pas été mise en évidence. En ce qui concerne les

échantiìlons du chapeau de fer de O'Toole les analyses suggérent que le Cu et le Ni ont
été incorporés dans la structure de la goethite.
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feno de amostras do chapéu oe feno de Canoas 1 (% peso) Vlll

TABELA 7 - Dados oÞtidos por análises micfossituadas ao MEV/EDS para óx¡-hidróxidos de fero

de amostras do chapéu de ferro de Salvador 1 (o/o peso) Xl

TABELA S - Dados obtidos por análises m¡crossituadas ao MEV/EDS para jarosita de amostras do

chapéu de feno de Salvador 2 (o/o peso) Xlll

TABELA 9 - Dados obtidos por análises microssituadas ao MEV/EDS para óxi-hidróxidos de fero
de amostras do chapéu de feno de Salvador 2 (% peso) xlll

Anexo 2

TABELA 1 - Dados obtidos por análises micross¡tuadas ao MEV/EDS para óxi-hidróxidos de ferro

de amostras da zona de trsnsição do depósito de O'Toole (% peso) I

TABELA 2 - Dados oþtidos pof anál¡ses m¡cross¡tuedas ao MEV/EDS para óxi-hidróxidos de ferro

de amostras do chapéu de feno da trincheira T/00 do depósito de O'Toole (% peso) ll



INTRODUçÃo

Chapéus de ferto sáo o produto da alteraçáo de rochas que contêm

substanciais prôporçóes de minerais sulfetados. Essa denom¡naçáo confunde-se, por

vezes, com o termo gossan, de origem lnglesa, utilizado originalmente em. cornwall onde

era, p;ovavelmente, ãplicado às coiberturãs oxidadas ricas em ferro evoluidas a partir de

.¡n"iuf ¡rãCO"r em bn, Cu e Pb (BLAIN & ANDREW, 1977). Diversas outras

denc,minaiöes sáo citadas em diferentes regióes para denominar materiais de evolução

semclhante, como, por exemplo, paco ou colorados para os bollvianos e chilenos' e

chat ?aux de fer Para os franceses
Quando observados macroscopicamente, os chapéus de ferro podem ser

confundidos com outfos materiais residuais como, pof exemplo, as lateritas. A

esquematizaçáo apresentada na Figura I ilustra os d¡versos tipos de formaçóes

feriíiieras re;iduais em diversos coitextos geológicos, e respectiva ngmg.nqatura

""rnpàgá¿. 
por RYALL & TAYLOR (1981), e adap_tada de BUTT & SMITH (1980). Essâs

nomenclaturas, entretanto, náo tem uma conotaçáo econômica, selam essas formaçóes

ferriferas de gênese a part¡r de sulfetos de metais base, ou simplesmente de sulfetos dc

ferro como pir¡ta ou pirrotita.

F¡gura 1- Esquema dos diversos tipos de formaçöes fenÍferas residuais em diversos contextos- geoiógicos e respectiva nomenclatura (adaptada de BUTT & SMITH' 1990)

..-.:j.'"iJl 1
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Especificamente para rochas com mineralizações em sulfetos de molais

base, os cátions metálicos pòdem sef retidos em armadilhas no perfil de alteraçáo. Os

elementos úteis das mineral¡zações såo relativamente bem conservados ao curso do

intemperismo e se repartem difeientemente entre os minerais supérgenos, podo.ndo ser

retido; em s¡licatos, carbonatos ou fosfalos secundários que, ao curso da. alteraçäo

inlempérica, evoluem até a forma final onde predominam os óxi-hidróxidos de feno. E

essa assinatura geoquimica um dos fatores mais importantes para cz¡racterizar os

chapéus de ferro e pärmitir a diferenciação entre eles e dema¡s tipos de cobefturas

later¡t¡cas.
É importanre sal¡entar, antes de qualquer comentário referente aos estudos

genéticos de chäpéus de ferro, a utilização do termo _limonita. Esse termo é utilizado

ðomumente na literatura para designar misturas de óxidos de ferro hidratados como

goáthità ou tepidocrocita |BLANCHÃRD, 1944). MILLOT (1964) utilizou-o para definir
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agregados m¡crocristalinos de cristais de óxidos de ferro' freqüentemente formados

somente de goethita, ou, poi u"."t' de misturas de goethita' lepidocrocita' 
. 
hematita e

;;;i; åigìío.o., aluminosos ou náo RYALL & TAYLOR (198'r ) o def¡nem como

"termo de campú" que vem designar misturas q" 9-tld.9:: hidróxidos de fe'rro hidrâtados'

o Dicionário de Termos c"àiãg1"ã, (BATES & JACKSON, 1984) vem definir."limonita"

como um termo de campo adotado para um grupo de óxidos de ferro hidratados'

amorfos, de coloração marrom. Será adotada para esse trabalho' a nomenclatura de

chapéu de ferro para o, ,"i"ï¡u¡, á" 
"ap".m"nto 

residual formados a parlir do minêrio

irrtåtá¡". o termä óxi-h¡drói¡¿os ¿e ferio irá generatizar a noçäo de óxidos, hidróxidos

å åiioàt h¡dratados de ferro, substituindo o lelmo ¡mon¡ta, impreciso e em desuso'

Para compreender a gênese e evoluçáo dos chapéus de ferro' torna-se

necessário destacar a importânðia dos progressos obtidos através dos métodos

anal¡ticos para a realização destes estudos'
os trabalhos o" eôóweLl & BLANCHARD (1927 e 1929), TRISCHKA ef a/.

(1929), BLÃNCHARD (1944), entre oulros, realizaram as primeiras sínteses de

ì,ìt"rõíåt"c". u" ,ignifi"àco dar 
"ores, 

dos ripos de óxidos de ferro, das textutas, e

mesmodosprocessosqutmir:osenvolvidosnaevoluçãodessesmateria¡s.Sáotrabalhos
J"r"iitìuã, que se basäiam, principatmente, na observação macroscópicã (cor, tipo'

t"rú;¿;, estiuturas) " 
em UãOör experimentais (oxidaçâo de sulfetos). Os óxi-hidróxidos

àá'i"tiã'.a. .t principais const¡tutintes minera¡s dos chapéus de 
-fe19t g.llgYl:tyl9'"t'

ñ;;.; ù"¡, Ër_nrubnnno & BOSWELL (1925) e BOSWELL & BLANCHARD (1e27),

ãËììÀ¡r", ìià, t¡po, principais desses mateiiais, baseados nas texturas observadas: os

ã"iniàì¿rià"t Jã t"iro inàilenos, precip¡tados ln slfu dentro da cavidade formada pela

;íì;äçä;õ-rrùeto; o" óxi-h¡oróx¡dos àe ferro exóticos, formados a padir de soluçóes

tràn.ört"à", e prec¡pitadas fora das cav¡dades dos sulfetos que lhes deram or¡gem, e

éiiñiãr¿iiàor Ue feno 'fringing", gerados a partir de soluçóes precipitadas fora dos

limites do sulfeto original (Figura 2\'

Figurc2-Esquernatizaçãodostrêsprincipa¡stiposdeóxi.hidróxidosdefefro'baseadanas" 
texturas observaâas em chapéus de feno (adaptado de BLANCHARD' 1968)

;"

A precipitação desses óxi-hidróxidos de ferro em psêudomorf.oses é

caracleristià dm 
"fiapOrs 

de ferro, e essas figturas levaram BOSWELL & BI-ANCHARD

tlszi, l}Zsl a definirem duas pr¡ncipais morfologias para a interpretaçáo da odgem

à"ir"t mrtári.is: morfologias ielutaies ou þoxworks, e as morfologias espon¡osas'

Àir"yþ5 O" estudos descriiivos, baseados na mineralogia secundária e na.morfolog¡a

dosboxworks,essesautorespodiampfeveranatufezadominéfiosubjacenteao
capeamento residual.
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odesenvolv¡rnentodapesquisaexpefimenlalemtermodinâmicaedos
estudos geoquimicos sistemát¡cos reiletiu-se a partir dos trabalhos de GARRELS (1954),

ãìrãi 
"it.¡dr"ceu 

peta primeira vez os dominios de estab¡lidade teóricos em funçäo do

EÑ ; pH para alguàs elàmentos quimicos SATO (1960 A e B) mediu o pH e Eh em

ãmostias'de águás de percolaçáo em contato com o minér¡o oxidado e ar alnlosfé¡co'

ná ¡nt"rio¡. de rñinas. definindo åif"r"ntu. zonas de oxidaçáo. Durante o mesmo período'

TAKAHASHI(1960)retomouosdaclosobtidosporGarfels,estendendo-osaoutros
minerais e definiu os dominios de estabilidade de diversos minerais carbonáticos

supérgenos,
EmBLAIN&ANDREW(1977).estabeleceu-seUmperfildealteraç¿o.idêâla

partir de corpos sulfetador, o qrâl aprósentava, da base para o topo'.um n¡vel de

hinàr¡o sulfeiaoo hipógeno, gradando para uma zona de sulfetos secundários que' em

tunçáo dos process;s de oiidaçáo qrb ocorrem na interface sulfeto-óxido, pode estar

enriqueciAa ä* t"tu¡, base e retebe, portanto, a.denominação de zona de lransiçáo ou

pré"ipit"Cao. A evoluçáo dos processos intempéricos 
. 
promove o estabelecirnento de

Lta .onã oxidada, cuja parte iuperior é completamente lixiviada' podendo' entretanto'

em niveis mais profunàor, ,"i"'n encontradas acumulaçÖes de óxidos' sulfatos'

carbonatos etc.
os parâmetros fisico-quimicos do meio dealteraçáo de corpo-s dg. minério

sulfetado sáo influenciados pela natureza quimica e fis¡ca da mineralização pdmária e

da mineralogia ¿a gangå e rocha hospedeiras' pelas 
- 
condiçöes climáticas'

g;om;rfofogiã e variaçáio Có lençol freático. Esses parâmetros são fatores importantes e

cond¡cionantes da m¡neralogia secundária das coberturas superficiais geradas a paftir do

minério supérgeno.
Apartirdaut¡lizaçäodasanálises.geoquimicasmultielementarssde

elementos raços e da micro-aàál¡se, associada às observaçóes 1!n919!ó9igt¡- 9. 
aos

dados de campo (TAYLOR et a/, 1983A e B; ANDREW, 1984; NICKELS & DANIELS'

ìggsl, o estudo'dos chapéus de fefro possibilitou a identificaçáo de eventuais

mineializaçóes situadas em profundidade, particularmente em materia¡s sobre os quais

ãr pro""ti". de alteraçåo supérgena agiram táo intensamente que nâo mais rsstaram

,"náo os óxi-hidróxidos àe 
- ferro, estando ausentes estruturas parliculares

caracteristicas, que são habitualmente critérios de diferenciação entre esses materieis e

as demais coberturas residuais ferriferas.
A anál¡se geoquímica dos teores de elementos traços pode ser ujadg como

guia de distinção do tipo de chapéu de ferro e do minério subiacente (TAYLOR &

Ã¡,¡onew, 19i10, 19824 e e; tgesn e B: ANDREW, 19s4) Entretanto' a grende

heterogene¡dade desses materiais pode levar a conclusões discordantes, como

observãdo nos trabalhos de RYALL a fRVlOn (1981) e WLHELM & KOSAKEVITCH

(1979), que estudaram chapéus de ferro originados a partir do mesmo prolomlneno e

obtiveram diferentes resultados.
A micrograf¡a das texturas reliquiares, a mineralogia e a geoquímica

multielementar glotãl e micros¡tuada (microanálises), quando realizadas em- conjunlo'

constituem um heio de investigaçáo bastante eficaz para o conhecimento soÞre a

"uotuç"o 
genética dos chaféus ð" i"rro e sua distinção de mater¡a¡s gerados a partir de

litologìas õutr.t qr" náo eiteiam âssociadas a mineralizaçóes sulfetadas'

Dos mecanismos envolvidos nos pÍocessos de formaçáo de chapéu-s de ferro

sal¡enta-se a oxidaÉo dos depósitos sulfetados que, quando próximos a supeÍlcle-e em

contato com agentês do intemperismo, como oxigênio dissolvido em água' dióxido de

carbono e alg-uns cátions e ànions, promovem a instabilidade das fases minerais

primárias. n a-çao Oo intemperismo sobie um minério sulfetado que contenha 
-u.m-metal

Lm particular iiá gerar uma cobertura superficial e, nesse processo'. o.pont9,I!!P *tá
na transformaçáo de assembléias sulfetadas em assembléias oxidadas estâveis e no

mecanismo geral de oxidaçao do ferro ferroso (Fe2) em ferro férrico (Fe") e sua

precipitação.
Aoxidaçâodossulfetosemsulfalosrompeasligaçöesmetal-enxofreeos

metais solubilizadoi na forma de cátions podem precipitar-se em parte' ou serem



l¡xivrados do me¡o, o que nos permite, portanto, esperar que haja uma assinatura
jeoquimica desses metais nas fases minerais secundärias formadoras dos chapéus de

ferro,
Oferrotempropfiedadeshidrolilicaspafticulares,poiséomenosimóveldos

metars base em águas oxigenadas, o que é demonstrado pela a grande ocorrência

desse elemento em cobertuias lateriticas. Sua mobilidade no meio geoquimi'::o' onde se

fofm¿'moschapèusdeferro,édependenledopH.Sabe-sequeparavabfesdepH
baixo há o retardamento da oxidaçáo e ba¡xa preciptação in slfu dos óxi-hirlróxidos de

ferro. Nessas condiçöes o ferro ferroso, em soluçáo. pode ser tfansportado prec¡pitando-

," ro,rgã Jã. sulfetås primários origina¡s. Quando o pH atinge faixas moderadas. há a

pr""ipiiuçro in sllu dôs óxLhidróiidos de ferro e a pseudomorf izaçáo lle_ fe'1uras
ietiquiares de sutferos primários (BLAIN & ANDREyYj 1977: RYALL & TAYI-OR, 1981:

TOöEIE, 1991: ANDREW. 1984; THORNBER & WILDDMAN, ,1984 B; BLANCHARD'

1 968 ) 
Diversos fatores podem promover a variação do pH das soruçöes formadas

pela cxidaçáo de sulfetos, ao cur"o da alteraçáo meteórica de um cofpo sulfelado.

heãc,:". ãntre estas soluçóes e a ganga e/ou encaixante têm considerávei signif¡cado

na d, rterminaçáo da mineialogia e geoquímica dessas coberturas residuais (TAYLOR,

1984). Em gangas ricas em cãrbonalos pode ocorrer a d¡spersáo minima.dos mstais e'

em gangas lnertes, como quartzitos por exemplo, o baixo tamponameJìto ácjdo.favorece

a oiõpeËao dos metais, através de soluçóes ricas em sulfatos (ANDREW, 19_84).

AmineralogiadominériotambéméfatorimporlantenaValiaçãodopHe.
portanto, na composição mineral secundária dos châpéus de ferrro. A elevada razáo

þirita/pirrof ita na matriz de sulfetos, ao curso da oxidação, favorece a produçáo de

õranuà quanti¿ade de ácrdo sulfúrico e, portanto, intensa lixiviação do minério oxidado,

firorou"noo a d¡spersáo dos ions metál¡cos em circulação no lençol freático (ANDREW'

ìss¿; t{tcrrr, 1984; BLATN & ANDREW, 1977; B¡;1NCHARD, 1968; RYAL & TAYL9R'
1981).

Amineralogiadeumchapéudeferrodepende,fundamentalmente'da
mineralização primária e, em parte, da mineralogia da ganga e maturidade do 

. 
perfil.

Dentre os minefais da ganga os mais comum é o quartzo; a bar¡ta apres€nta um

enriquecimento residual, poi näo ser täo intensamente afetada pelo meio oxidantei â
pres;nça de silicatos maii estáveis é creditada a relictos da mineralizâção primária. A

älcita, 
-proveniente 

de gangas carbonáticas, sob a açáo do intemper¡smo, pode prover a

neoformação de gipsitã e- carbonato de bário. Minerais subordinados como óxidos,

carbonatos, haletos, fosfatos e, freqüentemenle, vanadatos, encontram-se misturados

em proporçóes variadas e em diferentes estados de hidratação (BLAIN & ANDREW,

1977\.
osóxidosdemanganêsocorrememtodososniveisdoperfil.Nosnive¡s

mais superiores, os sulfatos, em geral minerais do grupo da -alunita-larosita.' sáo

comume;te encontrados (NICKEL, lée+; fgCee, 1991). São, porém, os óxilidroxidos
de ferro que formam, em grande parte, a m¡neralog¡a dos chapéus.d" f9"9'€stândo
representàdos, essencialmìente, por goethita e hemat¡ta, podendo a¡nda ocorrer

lepidocroc¡ta e maghem¡ta em pequenas proporçöes.
Minerais secundários de cu sáo observados na interface sulfeto ê zona de

óxidos; minerais de zn, principalmente na forma de cafbonatos, nos níveis inferioles;

minerais secundários de Pb, em geral, na zona de óxidos. Esses tfês elêmantos, no

entanto, estáo freqüentemente ãssociados aos óxfhidróxidos de ferro (Bl-AlN &

ANDREW, 1977; NICKEL, 1984; ANDREW, 19s4). A retençáo de melais base pelos óxi-

hidroxidos de ferro e de manganês e, eventualmente, inclusôes de minerais fesidueis
pelos óx¡-hidróxidos de ferro, ionduzem a concentraçöes elevadas desses elomentos

constitu¡ndo, assim, anomalias geoquimicas nos chapéus de ferro'

os efeitos do relevo e clima devem também ser considerados no estudo da

evoluçáo dos chapéus de ferro. Em regiöes de clima quente, a temperatura da-água se

eleva, promovend'o rápida oxidaçáo doi sulfetos, maior que em reg¡óes frias (RYALL &



TAyt-oR, 1981). Em regióes áridas, onde a evaporação é alta, a salinidade das águas

também se eleva, favorecendo a dispersåo de metais traços e rápida lix¡viaçáo

<Àñnnew, 1984; RyALL & TAyLoR, 1981) ). As condiçóes dc umidâde e. relevo,

ii.i"n.tidao" do lençol freálico e circulaçäo das ágr¡a5 meteóricas poderåo produzir um

ã".f1 rááuro que, ieralmente, exibirá uma zonação vertical. Em relevos soerguidos'

äxpostos a prolongaão e profundo intemperismo, o perfil de alteração pode apresentar a

"iir,rr¡øo 
de niveis mais inferiores. Essas zonas apresentam um alto teor de elementos

indir;adbres e melhor preservaçáo de te)Curas. Sáo, conseqüentemente, mais facilmente

reccnhecíveis do que zonas oxidadas superiores, fortemente lix¡v¡adas, dos peffis

mao;Jros (RYALL & TAYLOR, 1981; TOGBE' 1991)'
Acomposiçáomineralógicaegeoquímicadominério,gangaeencaixantes,a

interrsidade da oxidaçáo dos sulfetós, a piofund¡dade e estabilidade do lençol freático, o

grau de erosáo Oo pértit, a salinidade das soluçóes de percolaçáo sáo lodos fatores que

iråo cond¡cionar o perfil e tipo de chapéu de feno €voluido a partir-de uma mineralizaçáo

sulf:dada, bem como suas caracteristicas mineralóg¡cas, geoquim¡cas e telurais em

cadr¡ um dos horizontes presentes.

NoBras¡loestudodechapéusdeferro,sobreoenfoquegeoquímicoe
m¡neralóg¡co, está restrito a alguns trabalhos na regiâo_de carajás, no Pará (ANGELICA'

iééOl 
" 

-na 
regiåo ¿e Sáo Bãrtolomeu, em coiás (OLIVEIRA, 1991). Em ambos os

trabaihos os a-utores estudaram chapéus de ferro auriferos. Estudos mais recentes

sobre chapéus de ferro em lrecê foram apresentados por oLlvElRA ef a/. (1996)

enfocando a evolução mineralógica e geoquímica.



OBJETIVOS

O objetivo desse trabalho é o de estudar a gênese dos chapéus -de feno

evoluidos " partir de mineralizaçoes sulfetadas Para tal' foram escolhidos dois

J"pOritot, o däpósito de Canoas, em Adrianópolis, Paraná, e o depósito de O'Toole, em

Fortaleza de Minas. Minas Gerais.
EmCanoasasmineralizaçóessulfetadasemPb.Zn-Agestâoassoc¡edasà

sequências vulcano-sedimentares. A alteraçáo intempérica promoveu uma intensa

áiiif"ie" e lixiviaçáo dos minerars pr¡már¡os, ãs quais conduziram a uma zona oxidada

conteñdo sulfatos, que se sobrepõe ao minério fresco' -
Em o,Toole o minério sulfetado em Cu-Ni-ÉGP está associado ao grenstone

belf Morro do Ferro. A aluaçáo dos processos intempéricos é demarcada pelo

estabelec¡mento de uma zona dä transição. enriquecida em sulfetos secundádos, sobre

o minério primár¡o.
Paraarealizaçãodesletrabalhoforamcoletadas,emCanoas,amostrasdo

minério fresco, minério oiidado e chapéus de ferro. P¡ara O'Toole a mina näo estava

a¡nda a¡erta, o que dificultou a amostragem do minério fresco' sendo coletadas

amostras represeniativas da zona de trans¡ção e chap-éu de ferro'
Èara atingirmos o proposto, foram utilizadas técnicas e metodologias

analíticas que auxilìaisem a caracierizar os materiais associados ao minério fresco'

minério oxidado e capeamento supergênico final, o chapéu de ferro'
pretendeu-se estabeleceias fil¡açóes m¡neralógicas secundárias, a partir da

identificaçäo das sucessivas paragêneses, a fim de perm¡tir v€rificar a trâjstória de

ãõuni iÀr"ntos quím¡cos, 
'"orñ ênf"t" aos metais base, durante a alteraçáo

intempérica do minério Primário.
Especificamente, para os óxi-hidróxidos de ferro, pr¡ncipais componentes

minerais dos öhapéus de ferro, pretendeu-se distingüir algumas das diversas. gerações

noi a¡ter"ntes 
"siágios 

da alterâçáo e sua participação como fâse mineral retentora de

melais base nos produtos da alteraçáo dos minerais do minério'
Emboraparao,Tooleotrabalhotenhasedesenvolvidocommenornúmero

de amoslras e análises, os resultados obtidos permitiram traçar uma comparaçáo entre a

evolução das coberturas supergênicas fesiduais geradas a partir de. m¡nsral¡zaçóes

sulfetadas em contelitos gäolõgicos d¡ferentes, permitindo d¡stingü¡r processos e

mecanismos geoquímicos dislintos.
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I. MATERIAIS E MÉTODOS

A. Materia¡s
Para elaboraçáo e desenvolvimento desse trabalho, foram real¡zados

trabalhos de campo em duas áreas distintas geologicamente, mas que apfes€rntam

em comum a mineralização em metais base na forma de sulfetos: o depósito de
canoas, corpo de minério de canoas 1 e Setor Salvador, com mineral¡zaçóes etn Pb,

Zn e Ag; e depósito de O'Toole, com mineralizações em Cu, N¡, e elementos do 1.¡rupo

da platìna (EGP\ (F¡gura 3). Em ambas ocorre um capeamento, na forma d-' um

chapéu de feno, proãuzido pela alteraçåo intempérica que recobre a mineralÞ.açáo
subjacente.

Figura 3 - Mapa de localização dos depósitos de canoas, Adrianópolis (PR) e O'Toole,
Foratleza de Minas (MG)



4.1.) De'pósito de Canoas

a) Situttção geogáfica e aspectos fisiográficos
À-r"g¡ao do Vale do R¡beira é conhecida, desde o inicio do século como

provincia Metalògenética e área produtora de Pb e Ag e, ma¡s recentemente, de Zn.

O minério ocorre;omo sulfetos e é explorado em d¡versas minas na regiáo: Ft¡rnas e

Lageado,noestadodeSãoPaulo,Panelas,Rocha,Paqueiro,PeraueCanoas'no
estado do Paraná.

O depósito de Canoas localiza-se às margens do Rio Ribeira' a 2'li km a
sE do rnunicipio de Adrianópolis, Paraná, na divisa com o eslado de säo Paul,r>. Está

a 380 km de àistáncia da cidade de Sáo Paulo e 130 km de Curitiba. O acesso se faz
por São Paulo via Apiai. através da estrada sP-250, até a cidade de Ribeira , e por

Curitibå, através de estrada de lerra (Figura 3)
A economia da regiäo é precária, sustentando-se pela agricultura e-p^ela

extraç¡i,o minerat (pb, Zn, Ag, ðalcário). O clima na regiáo é tropical temperado (¡B__GE,

1977i. O dominio vegetãl na regiáo concentra-se na floresta subcaducifólia
subtroirical com Araucária angustifotia. A cobertura vegetal primária composta por

florest.t tropical da Mata Atlântica ocupa, ainda, as regiöes sudoeste e sudeåts da

área. ,¿\reai desmatadas formam pastos de gramineas de alto porte, ou servem å
agricukura de subsistência (IBGE, 1977). A regiáo está compreendida na unidade de

felevo Planalto Dissecado de Paranapiacaba, que corresponde ao alto e médio
cursos do rio Ribeira do lguape e seus principais formadores - os rios Açungui e
R¡be¡rinha (lBGE, 1990). As drenagens estäo encaixadas em vales t¡po 1/"
profundos, iom vertentes abruptas. O rio Ribeira do lguape é o principal rio da reg¡åo,

e somam-se a ele as águas do Ribeiräo Canoas, seu afluente, o qual corla o cofpo
de minério de Canoas 1 na porçáo centro-oesle; o córrego Salvador demarca a
regiäo de afloramento dos chapéus de ferro de Salvador 1 e Salvador 2 (Figura 4l'

b) Geologia e metalogênese
FLEISCHER (1976) classificou em dois tipos principa¡s as mineral¡zaçöes

de chumbo na regiáo : depósitos tipo Panelas e depósitos tipo Perau. Os depósitos
t¡po Panelas são constituidos por mineralizaçóes epigenéticas, representadas por

. còrpos mineral¡zados, em geral, discordantes e com forte controle estrutural e

litológico, que se enca¡xam ern rochas carbonát¡cas do Grupo Açungui. os depósitos
tipo Perau são caracterizados por mineralizaçöes singenéticas, concordantes com as

rochas encaixantes, associadas a formaçöes feffiferas e/ou corpos de barita, que se

dispóem ao longo de um horizonte carbonático próximo à porçao basal da Formaçáo
peiau (meso-proterozóico). O corpo de minério de Canoas 1 classifica-se como tipo
Perau (DAITX, 1992).

Na área do depósito ocorrem três corpos mineralizados, Canoas 1' 2 e 3
(Figura 4), sendo que Canoas 1 encontra-se esgotado, Canoas 2 esteve em

àxptoraçaô até o inicio de 1995, e Canoas 3 está em fase de aval¡açåo
(BÈTTENCOURT et al., 1992). Segundo DAITX (1996), os corpos mineralizados
conhecidos atualmente situam-se no flanco sudeste da Antiforma Perau.

As mineralizaçöes em Pb, Zn e Ag cons¡stem principalmente 
-da

d¡sseminaçäo de sulietos em rochas com difêrentes composiçóes
mineralógiäs/quimicas, compondo três t¡pos de minério: baritífero, silicático e cálcio-
silicático.- As mineralizaçóes, quando associadas às rochas cálcio-s¡licát¡cas, são
predominantemente bandadas, com sulfetos d¡spondo-se preferencialmente em

àeterminados leitos, ao longo da foliação ou em zonas ¡nterboudin; quando

associadas a rochas carbonáiico-bar¡tiferas, apresentam ou estrutura bandada com

alternância de leitos ricos e pobres em sulfetos, ou estrutura brechada, geralmentê

com fragmentos de metachert. Em menor escala, o minério pode também estar

associado a rochas metapel¡ticas, com sulfelos alojados ao longo dos planos de



Figura 4 -Esquema de local¡zação do corpos m¡neral¡zados em Canoas (Canoas 1, 2 e 3) e dos afloramentos de chapéus de feno do setor salvador

(salvador 1 e 2) (adaptado de DAITX' 1996)
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foliação, em sua maioria com feiçoes de cisalhamento rúptil e cilnentação pela massa

sulfetada (DAITX, 1 996).
Os princ¡pais minerais :ie minério säo a pir¡ta, galena e blenda;

subordinadamente ocorrem calcopirita, pirrotita, marcassita, rutilo e titànita' Fases

portadoras de Ag, como telraedrita/freibergita, pirargita, stephanita, polibasita,

ärgentita, foram oÉservadas por DAITX (1996). Ainda segundo o âutor, embora os

sulfetos mais comuns ocorram em todos os t¡pos de minérios, há uma associaçáo
pr"t"r"n"iái àntre algumas fases minerais e um tipo especifico de minério. A galena é
ä principal sulfeto nãs minér¡os baritíferos bandados, associando-se à esfalerita. A
pirita participa em teores variáveis. Nos minérios barilíferos brechados a esfaleritâ

þreComina iobre a galena, a pirita é freqüente e calcopir¡ta é acessório comum. Nos

m¡nérios silicát¡cos þredominam a esfaler¡ta e os sulfelos de ferro (pirita e pirrotita)

sobre a galena, e calcopirita é acessório freqüente. Em alguns intefvalos a
partic¡paçá; dos sulfetos de ferro é quase exclusiva, constitu¡ndo-se n¡veis sulfetados

semi-maciços sem interesse econômico.
As rochas presentes na área do depósito incluem-se nas 3 seqüências

litológicas que compóem o complexo Perau: quartzíticas, carbonática/peliticc-
carbðnática ä pelitico-aluminosa/anfibolitica. os corpos de minério estão aloiados em

rochas carbonáticas/cálcio-silicáticas e em quartzo-biotita-sericita xistos' sendO

fecobertos por anfibólio-mica-xistos, localizadamente enriquecidos em magnslita
(DArTX, 1996).

O corpo que const¡tui a iazida de Canoas tem morfolog¡a lenticular,
alongando-se na direção NE-SW e é truncado em sua extensäo NE por falhamentos
NW ¡DAITX & VENUSo, 1992). o modelo genético admitido para a iazida de Canoas
ó sedimentar exalativo submarino, tendo sido parte da massa sulfelada remobil¡zada
pelos processos tectono-metamórficos superposlos (DAITX' 1996).

Entre 1918 até meados de 1995 foram efraidas 3 milhöes de tonêladas
de minério, equivalentes a aproximadamente 210 mil toneladas de Pb e 240
loneladas de Ag. Atualmente os trabalhos de exploração e prospecção encontram-se
paralisados pela Plumbum S/4.

c) Plano de amostragem
Dos três iorpos mineralizados reconhecidos no depósito de Canoas,

somente no corpo de canoas 1 aflora material apresentando transformaçóes tipicas
da alteraçáo de sulfetos. Numa área a oeste dos três corpos minefalizados
conhecidoi, sobre o outro flanco da Antiforma Perau (Setor Salvador), afloram blocos
métricos de rochas ferruginizadas, dufas e compactas, que em muito se assemelham
aos chapéus de fefro descritos na litefatura. Esses materia¡s aflorantes, porém, náo
apreseniam correspondência visível com uma m¡neralização sulfetada subjacente. . .

Foram amostrados em detalhe os materiais ferruginizados e o minório
fresco na mina de Canoas 1 (Figura 5)i em Salvador, foram amostrâdos os chapéus
de ferro em superfície, e materiais coletados em poços aberlos ao longo dos
afloramentos.

A TABELA 1 s¡ntetiza as ¡nformaçöes sobre a amostragem e as
metodologias apl¡cadas.



Figura 5 - Esquema do plano de amostragem do minéno e,chapéu de ferro no intenor e

exterior, respectivamente, da mina de Canoas 1
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4.2) D,'.'pósito de O'Toole

a) Situ'ação geográfica e aspecfos fîsiográîíco.s
cio"forito de o,ioole está lo(.atizado cefcjã de 5 km a sE da cic,lade de

Fortal€)za de Minas, no sw do estado de Minas Gerais (Figura 3). Próxima dos

principais centros comerciais, como Belo Hor¡zonte (350 Km)' Såo Paulo (400 Km) e
hio dã Janeiro (700 Km), a regiáo é de fác¡l acesso alravés de grandes rod.vias ou

através de vôos comerctais diãrios nas cidades de Ribeiráo Preto e Franca. A partir

de ltait de Minas, a 12 km, tem-se acesso ao porto de santos pela ferrovia Fì¡IPASA'

utilizacla para o escoamento da produçáo de cimento.
A economia da regiào é basicamente agropecuária e, no setof m¡noral,

destac¡tm-se a efraçáo de calcário (cimento) e niquel no municipio de Pratápolis.
oclimaétropicalúmidoeaVegetação,predominanlementedellofestas

tropic€|s com manchas de cerrado, foi devastada quase em sua totalida,le pela

agii"u'tura, e mais recenlemente por pastagens. Na área da mina de O'Ioole a
mãrfologia sugere um relevo evoluido sob controle tectônico, po¡s encontra-se

amplarn;nte cðndicionada às feiçóes geológicas. A. drenagem de padráo dr¡ndritico

retångular, que reflete o sistema de fraturas secundárias, apresenta boa densidads e

integr-zr-se na bacia do rio Sáo João, afluente do rio Grande (IBGE' 1977)'

b) Geologia e Metelogênese
A regiáo córresponde à porçäo sudoeste do craton arqueâno Paramirim'

entre Fortaleza ãe Minas e Lavras (ALMEIDA et a/. , 1980). Entre os anos 60 e 70
pouco havia sido descrito sobre a geologia local, sendo a partir dessa época que

irabalhos mais detalhados, em especial sobre o depósito later¡l¡co de niquel de Mono
do Níquel, começaram a ser publicados (BRENNER ef a/. ' 1990).

TElxÊlRA (1978) e TEIXEIRA & DANNI (1979) apresentaram dados e
definiram a estratigrafia da área. O embasamento gnáissico embute seqüâncias
arqueanas vulcano:sed¡mentares do tipo greensfone belfs, denominadas Monþ do
Ferro, Em discordância, tanto em relaçáo ao embasamenlo quanto ao cinturáo
vulcano-sedimentar, assentam-se os filitos e calcários do topo da Formaçâo
canastra, Grupo Araxá. O conlato entre o embasamento e a Formação canastra á

estruturalmente invertido.
O greenstone Morro do Ferro contém o corpo mineralizado de O'Toole e

se alonga num segmento de aproximadamente 80 km de elensâo e 5 km de largufa
entre Fórtaleza de M¡nas e Conceição da Aparecida. Rochas ultramáficas, porfir¡ticas

e granitóides, intrudem na sequência greenstone, sendo uma dessas intrusöes o
Moiro do Niquel, onde se encontra em exploração um depósito lateritico de níquel
(garnierita).

As relaçóes temporais entre essas vár¡as intrusóes náo estão, ainda, bem
def¡nidas. para as lntrusöei ao redor de Fortaleza de Minas, WERNICK af a/. (1981)

datou-as pelo método Rb/Sr, resultando uma idade arqueana (2'7 Ga\. Como essas
rochas apresentam inclusóes do greenstone, supöe-se uma idade arqueana'
também, para o greensfone belt Morro do Ferro.' 

tla região de Fortaleza de Minas o segmento do greenstone belf Mono do

Fefro foi dividido em duas unidades: Morro do Níquel e Morro do Ferro. A sucEssäo
estratigráf¡ca ao redor da área do depósito eslá dividida em três princ¡pais succssões:
a seqúência inferior, a seqüência O'Toole, que hospeda a mineralização, e a
seqüência superior.' 

Formaçóes ferriferas bandadas (BlF's) sáo, freqüentemente' marcadores
do final da seqüência inferior e o inicio da seqüência O'Toole. Esta seqüência
consiste de quatro . ciclos, sefpentinito-clinop¡roxênio-anfibolito (metabasalto),
separados por Blf's. É no ciclo superior, entre a base do sepentin¡to e a fácies
silicato dos BIF's, que se encontra o horizonle mineralizado.
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O depósito tem forma tabular-su bvertical e a mineralização se apresenta

em três tipos básicos: disseminada, semimaciça e maciça. o minério disseminado

reprer;entå entre 50 e 600/o da m¡neralizaç'ão total e contém menos de 4¡o/o de
.rlf"L,rr. Diferencia-se dos dema¡s tipcs de mineralizaçäo pela rnaior relação
pirror¡ta/pentland ita (3,5 : .1), ma¡or ocorrência ¡ntersticial, lamelas de sulfetos e menor
ärp".,.ura dos gráos minerais de sulfetos. Os minérios semimaciço e mac¡ço

repre.:;entam 10 ã 30-40%, respect¡vamente, da mineralizaçáo, sendo mais ricos em

sulfe.l,cs, de 40 a mais de 60%, respectivamente. Em função da seqüência litológica

em (lue se enconlram, essas mineralizaçóes podem, ainda, apresentar diferentes

te)úuras.
Os sulfetos compöem cerca de 25o/o do minério. Pirrotila é o sulfoto

predc,minanle, na forma de matriz, onde se disseminam os demais sulfetos:

þentlgndita, calcopirita, etc. A pentlandita ocorre associada à pirrotita como

ägreç¡ados microgranulares que podem apresentar-se alterados a violarita, ou em

limei'as ¿e exsoluçáo. Calcopirita ocorre localizadamente, associada a pirrotita ou
penllandita. Magnetita, marcassita, pir¡ta e cromita sáo os demais opacos

ðonstituintes deJsa paragênese. Os anfibólios sáo os sil¡catos mais freqüentes,
podendo apresentar substituiçäo do Mg por Ni na rede cristalina. como minerais
acessórios são comuns esfalerita, cobaltita-gefdorf ita e ¡lmenita. Também foram
observados nicolita. maucherlta, mack¡nawita e arsenopirita (MARCHÊTTO' 1990)'

oconJuntoestratigrafia/litologia/tectonismoimetamorfismo/geocronologia
dessa unidade é. em muito, semelhante às seqüências vulcanogênicas arqueanas
observadas nos greenslone belfs do escudo arqueano do oeste da Auslrália
(THORNBER, 197ã A e Br NICKEL et al., 1977). Esses depós¡tos de sulfeto de Ni

ioram classificados em dois tipos principais: extrusivos, associados a psr¡dotitos

komatiíticos, como em Kambalda (THoRNBER, 1975 A e B) e intrus¡vos, associados
a dunitos, como em Agnew (NICKEL et al., 1977)-

Em O'Toole a mineralizaçáo assemelha-se à de Kambalda, e sua
metalogênese relaciona-se à imiscibilidade das fases sulfeto-silicato com precipitaçáo
gravimétrica de sulfetos pol¡metálicos (Ni-Cu-Co) na base de derrames peridot¡ticos

Éomatiíticos arqueanos, originalmente saturados em sulfetos (TEIXEIRA, 1978;

BRENNER ef a/., 1990).
As reservas såo da ordem de 6,6 milhöes de toneladas de minário com

teor médio de 2,2o/o de Ni, 0,4% de Cu, 0,05% de Co e 1,2 ppm de elementos do
grupo da platina (EGP) e ouro (BRENNER ef a/., 1990).

c) Pleno de emostragem
Na regiáoio depósito de O'Toole, os trabalhos de prospecção realizados

demonstraram que os chapéus de ferro associados à mineralizaçáo encontram-se
concentrados, preferencialmente, entre os serpentinitos, assim como podem estar
relacionados aos níveis de cheft. Em áreas onde se observaram anomalias de niquel
e cobfe foram aberlas trincheiras (Figura 6) e a presença de chapéus de fero ,n siÍu
conf¡rmou a relação entre esses e os altos valores de Ni-cu encontrados (CRUZ ef
a/., 1 986).

Foram amostrados os chapéus de ferro nessas tr¡ncheiras em funçáo da

localização e faciologias, e escolhidas nove amostras da trincheira T/00 para o
presente estudo (Fbtra 4. Na mina amostrou-se na entrada e galerias matsrial
correspondente à zona de violarita.

A TABELA 1 apresenta uma síntese da amostragem e metodologias
analilicas apl¡cadas em cada uma das amostras.



Figura 6 - Esquema de localizaçáo das tnncheiras na área do depósito de O'Toole
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B" Métodos
Todas as pr¡ncipais técnicas analiticas utilizadas no desenvolvimento

desse tïabalho podem ser agrupadas em dois conjuntos: um que envolve os estudos
petrográficos e mineralógiéos, e outro que envolve a geoquímica glotral e

microarrálises.

8.1. Métodos analíticos petrográf¡cos e mineralóg¡cos

e) lÏt¡ctoscópio óptico pelrogtálico e melalográfico 
.

os minefais comþonentes dos chapéus de ferro e das m¡n€ralizaçöes

subjacentes sáo de naturezå opac" ou transparente,. sendo assim indispensável a

utilizaçáo de um microscópio metalográfico que perm¡ta a observação das sesisões

polidai e delgadas à luz transmitida e/ou reflelida. Também a definiçáo das
pseudomorfosãs, estruturas e texturas reliquiares e relaçóes entre fases, importante

ho estudo desses materiais de cobertura residual, sáo poss¡veis somente com o
auxilio de microscópio.

b) Difialomelria de Raios X
A difratometria de raios X é uma técn¡ca anal¡tica básica na determinaçäo

de espécies minerais e no estudo de sua estlutura cristal¡na. Essa técnicâ é utilizada

como aux¡liar às observaçöes ao microcópio óptico e permite o reconhecimênto de

fases cr¡stal¡nas que, por vezes, náo sáo observáveis através de equ¡pamentos

ópticos.
A part¡r de dados obtidos por difração de raios X determ¡nou-se a

cristal¡nidade áos materiais. A espessura méd¡a do domínio de coerência (MCD) foi

catcutada a partir da fórmula de SCHERRER (SCHWERTMANN & LATHAN, 1986),

com correçáo dos espectros a partir de sofrware Philips.

c) Análises Térmicas (ATD)
Os fenômenos 

' 
térmicos em minerais säo funçáo da estrutura e

compos¡çäo quimica.' 
Em chapéus de ferro, os pr¡ncipa¡s compon€ntes minerais contêm em sua

estrutura íons hidroxila e técnicas como as análises termo-diferencial sáo utilizadas

freqüentemente na determinaçáo quantitativa desses minerais (MACKENZlE,.1970).

Como principio 
-bás¡co' 

estas técnicas associam perda de peso

acompanhada de um efeìto endotérm¡co, ou um ganho de peso acompanhado de um

efeito exotérmico. As mudanças d€ fase cr¡stalina, mantido o peso constante,.sáo
acompanhadas dê um efeito exotérmico. A perda de.peso é, sobretudo, devida à
saída dos ânions hidroxilas dos hidróxidos e s¡licatos e à dissociaçåo dos carbonatos.

d) Especlroscopia M¿jÀssbeuer
Os métodos espêctroscópicos baseiam-se no processo de absoçåo ou

emissåo que se produzem em níveis de energia os mais variados e que permitem- a
caracterizàçáo de certos el€mentos quimicos, como alguns elementos de lransiçåo
(Fe, Cu por exemplo) num m€io estrutural. caractefizam-se pela sua seletiv¡dade
química, que permù" ieparar as contribuiçöes dos diferentes constituintes do material

estudado,'e pelo fato dä possibilitar a análise da estrutura local (CALAS'.1S!p)r !m
materiais cujås fases mínèrais presentes sáo em dimensöes muito reduzidas (inferior

a 50 A), orim p"qr"na quaniidade que näo poss¡bilite sua detecçáo pela difraçäo

de ra¡os X, as espectroscopias sáo, froqüentemente, as únicas técnicas que podem

aux¡liar. para a caracterizaþo e estudo dos óxi-hidrox¡dos de ferro e fases minera¡s

secundárias separadas foi utilizada a Espectroscopia Mössbauer.
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AespectroscopiaMössbaueréumatécnicaressonantequeutilizaofato
de que um fóton de raios 7 pode ser emitido ou absorv¡do por um núcleo sem perda

de energia dev¡da ao recuo, caso esse núcleo esteja ¡ncorporado a uma matri¡r sólida.

Dentre os isótopos que epresentam o Efeito Mössbauer, o mais

comunrente utilizado é o isötopo de Fett, o que faz dessa técnica um instrumento
bastan,:e útil no estudo dos óxi-hidróx¡dos de Fe, componentes minerais pfincipais

dos ctlapéus de ferro. A especlrosocopia Mössbauer possibilta a caracteriz¿rção do

estadc, àe oxidaçáo do ferro nos materiais estudados 1Fe'- e Fe'), o lipo de

coordernaçáo dos átomos de Fe (octaédrica, tetraédrica, etc) e natureza da distorção

do eixo de s¡metf¡a, variaçöes estruturais ¡denl¡ficadas a partlr do momento
quadrupolar, eslimativa quanìitativa do ferro em posiçóes distintas estruturalmente

em ul¡r mineral, e estimativa semiquantitativa de minefais portadores (le ferro
presertles. os dados obtidos podem auxiliar, portanto, na interpretaçáo do estado de

oxidaçrio e rntemperismo de minerais.

8.2. Métodos Geoquimicos

a) Análise química globel- 
As amosiras dos chapéus de ferro e do minério fresco foram analisadas

globalmente para 54 elementos no Actlab, ontário, canadá. os elementos ma¡ores

foram dosados por espectrometria de emissáo de plasrna (lcP); ouro e elementos do
grupo da platina foram dosados por "fire assay" ICP; enxôfre e carbono foram
àosados por espectrometria de infra vermelho; os demais elementos traços e

elementos terras raras foram anal¡sados por ativaçåo de neutrons (INAA).

b) Análises Microssiluadas
Quando estudamos materiais provenientes da alteração intempérica de

rochas, deparamo-nos com uma assembléia de fases minerais de origens Variadas

onde fases primárias e m¡nerais secundários neoformados, amorfos ou
criptocristalinos, compóem a paragênese a ser estudâda' A caracterizaçáo por

microscopia óptica e análises por difraçáo de raios X podem näo ser suficientes para

distinguii as fases presentes. Portanto, é necessária a utilizaçäo de análises
microssituadas para a determinaçäo da composiçáo qu¡mica m slfu'

b.1) Microscopia eletrônica de varredurc (MEU/EDS)
Ela consiste em analisar um espectro de raios X emitido pela amostra

quando irrad¡ada por um feixe eletrônico fino com d¡âmetro da ordem de 1¡r' Como
räsposta a esta interação, sáo gerados elétrons secundár¡os, elótrons
retroespalhados, elétrons Auger, luz e raios x, além de elétrons tfansm¡tidos. Na

microséopia eletrônica de vairedura (MEV) a emissäo de elátrons secundários é

controladã pelas propriedades topográficas da amostra. A captaçáo dos mesmos
gera uma imagem da área de variedura do feixe primár¡o' que se assemelha àquela
obt¡da por um microscópio de luz refletida.

Um sistema EDS, ma¡s comumente citado na l¡teratura como anál¡se por

dispersäo de energia, perm¡te que os fotons X selam anal¡sados simultaneamente
em um analisador multicanal do detector. o sistema EDS permite a visualizaçáo do
espectro completo da emissáo X (a partir do sódio, Z=1 1).

Um certo número de correçöes sáo necessárias para aquisição dos dados
referentes aos espectros de emissåo X. Essas correçöes sáo com relaçâo'
principalmente, ao ñúmero atômico (Z), à absorçáo (A) e a fluorescência secundária
(F).

Para os dados obtidos utilizou-se o programa mais comumente ut¡lizado
para esse tipo de correçóes, o ZAF, que faz a le¡tura das intensidades medidas das

concentraçóes por uma fórmula geral : C = K * ZAF .
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EssesistemapermiteVisualizarsimultaneamentetodososelementos
presentes nã amostra. a partir do sódio. Essa técnica permitiu a comparação imediata

ãa cornposiçao química de mineral a mineral' ou em diferentes pontos de um mesmo

mineral.

b.2) 
^t 

ictossonda etetrônica (MEIWDS)' A microssonda elet'rônica baieia-se na análise de espectro de emissäo de

raios,K gerado por uma amostra a qual lenha sido submetida a um fluxo de elétrons'

o ãir,"ðtro o¡ti¿o é analisado pela dispersäo. dos comprimentos de onda, sistema

WDS. dos ra¡os X emitidos pelos elementos químicos presentes na amostra'

As condiçóes geométricas devem satisfazer a le¡ de Bragg' nx'=2d seno'

na qr¡al o espaçamento (d)) e o ângulo de incidência (e) conhecidos permitem a

deteinrinação do comprimànto de onda (¡.) do elemenlo a ser identificado. A

,rp",iili" ã" amostra änalisada deve ser perfeitamente plana, dev¡do à necessidade

de sr:r manterem as condiçöes geométricas do sistema'

8.3. Tratamento Estatíst¡co
ovolumededadosqu¡m¡cosobtidos,tantopelosmétodosgeoquimicos

globais quanto petos métodos microssituados, para todas as amostras' receberam

üm tratamento ästatístico Para a apresentaçáo dos dados obtidos optou-se pelo

cálculo das médias e medianas dd cada conjunto' Essa apresentação permitiu

observar a variabilidade dos dados para uma mesma amostrâ, quando a média e

med¡ana apresentaram valores mu¡to diferentes' Optou-se . expressar. gssa

variabilidade através do coefic¡ente de variaçäo' Foram também câlculados os

coeficiantes de conetação entre os el€mentos ma¡ores e entre os elementos tfaços'

com o oU¡etivo de detêrminar como esses elementos se associam entre si' o que

permitiuevidenciaralgumasfasesgeoquímicas.Paratanto,utilizou-seopfograma
EXCEL 5.0.

8.4. Equipamentos e laboratór¡os onde se desenvolveram as técn¡cas util¡zadas

o Petrografia - m¡croscóp¡o Zeiss do NUPEGEUUSP
. Ditralão de ra¡os X - Difratômetro Philips PW 1730 com anticátodo CuKct e

monocromador a uma velocidade de 0,240 - 20 pot minuto, NUPEGEUUSP;

Difratômetro Siemens D501 com anticátodo CuKa e monocromador a uma

velocidade de 500-20 / 200 segundos, Laboratófio do centro de Bondy/oRSTOM,

França.
. Espetúroscop ia Mössbauer - espec{rôm€tro com temperaturas de 80- 1330 K'

criôstato com banho de n¡trogênio liquido, anqlisador monocanal (HAMNER) com

enêrgia selecionadas próximai a 14 Kerl_do Fes7, especlrômetfo convencional com

aceleracáo constante e fonte de Rh( sTCo) e amostras prensadas admitindo-se

ìñéË't fã, ãò LaUorat¿rio de Espectioscopia Mössbauer, do lnstituto d6

Fisica/USP.
. Microscopia Eletrôn¡ca de vanedura - €quipamento st€reocan 200 com EDS AN

1000, márca Cambridgo, Laboratório de Mineralogia, Centro de Bondy/ORSTOM'

França.
. M¡crossonda Eletrônica - equipamento JXA-8600, marca JEOL, Laboratório de

Microssonda Eletrônica, Deiartamento de Mineralogia e Petrologia, lnstituto de

Geociências/USP.
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II . DEPÓSITO DE CANOAS

A. MINERALOGIA

4.1) Minério da mina de Canoas 1

Asamostrasrelativasaominérioforamcoletadasnagaleriadamina
confnrme plano de amostragem na Fígura 5. Em termos globais as amostras foram

analisadas por difratometria de raios x e os resultados estáo resumidos na TABELA 2.

TABELA 2 - Avaliação semi-quantitat¡va das fases presentes nas amoslras gloþais do minério e

ôhapéu deferro de canoas 1 por d¡fratometria de ra¡os X

ì0t
103

t0¡

108

llt
ì ì7

¡1,
ln
t27

X
XXX
XXX
XX

XX
X

XX

ffil. pv. ao tÈu rolth Jù tL td?

(X) X Xx rx) (x) x (x)

((x))
XXX
x
x
XX (x) x

X

ill
l]¡

(llupóû dc rmo
X X X ((X))

XXX
XXX

x ((x))
x X

X

= caoftnita: qal. =anf. = ânfibólio, qzo. = quartzo: caol. = caollnita gal. = galona;

cerus. = cerussiàlsm¡th = smdhsonttaìjar =Jarositâ; cl. = clorita;sêrp = serpenhnâ

a) Minerais do minério
Dos sulfetos do minério foram considerados para esse estudo a esfalefita, a

galena e a p¡rita, por serem os principais minera¡s do. minério, e por apfesentarem

Éraior relação com os produtos gerados ao curso dos processos genéticos dos

chapéus dä ferro. Outros sulfetos ocorrem como minerais traços, salientando-se a

caliopirita e marcassita, esta última como produto da alteração pir¡ta, e sulfossais de
prata (DAlTX,1996).

A pirita apresenta cristais euhedrais a subeudrais, isotrópicos' bem

desenvolvidos, ora dispersos entre os demais sulfetos e minera¡s da ganga' ofa cOmO

pequenos agregados minerais. Em sessóes polidas foi poss¡vel verificar crista¡s

i¿iomórt¡cos ñoJquais a atuaçáo dos processos de intemperismo é bastante evidente.

A alteração da piiita ocorre, ém geral, das bordas para o centro, embora em cristais
que apresentem fraturas a alteraçáo esteja estabelec¡da, preferencialmente, nesses

¡nterstic¡os (FOTO 1).
À galena'é isotrópica, com cristais idiomórficos, t€ndo sua oconôncia, em

geral, como ãgregados minèrais em associaçáo aos demais sulfetos e minorais da

irng", o, tañbãm, intercresc¡da com cr¡stais de pirita. Contrastando ao padråo

ãpre-sentaUo pela pir¡ta, a galena tem uma a¡eraçáo mais ou menos irr€gular, porém

bästante caracteristica, ao longo dos planos de clivagem (FOTO 2)'
A esfalerita forma agregados cristal¡nos anedrais de coloraçäo caslanho

escuro bem desenvolvidos e em asiociaçäo aos demais sulfetos e minerais da ganga

(FOTO 3). Em lâminas delgadas obseNou-se serem a esfalerita e pirita os sulfetos que

apresentam maior susceptibilidade aos processos intempéricos.
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Foto 1 - Relicto de cnstal de pirita (Fy) do minério da mina de Canoas 'l apresentando oxi-
hidróxidos de ferro (Ox) nas bordas e fraturas, observado ao microscópio óptico com luz

0,5 cm = 0.04mm

FOTO 2 - Cristal idiomórfico de galena (Ga) do minério da mina de Canoas 1, observado ao

microscópio óptico com luz refletida, apresentando sinais de conosão característicos do mineral

0,5cm = 0,05mm

FOTO 3 - Agregados cnstalinos anedrais de esfalerita (E), observado ao microscópio óptico
com tuz tranimitiOa polarizada, associados à galena (Ga) e pirita (Py) no minério da mina de

*

refletida

0,5cm = 0,05mm
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b) Min errais da ganga
osp-rinc-rpaismineraisdaganganominériodecanoaslsåoabarita,

feldsp€rtos, anfibólios e minerais micáceos (biotitas, flogopitas e.lofitas).
Abaritaéumdosmineraismaisabundantesnagal¡gadominérioeoque

apresenta maior resislência ao intemperismo. Apresenta cristais idiomórficos e pouco

fàtura,Jos, que podem ocorrer formando leitos entre as lentes de sulfetos ou de forma

dispers;a entre os minerais do minério e da ganga.
o feldspato presente no minério é o ortoclásio, ocorrendo como cristais

idiomó.rficos em associação aos sulfetos e demais minerais da ganga. EssD minerâl

náo é táo abundante quanto a barita.
o anfibólio. ìdentificado como do grupo da tremolita-act¡nolita por difração

de rai,:ìs x, observado ao microscópio óptico apfesenta clivagem prismática, nâ qual

pode-se verificar o inicio da altefaçáo dos cristais, com depósito de óxidos de fefio. 
,

osminera¡Smicáceosmaiscomunsencontradosnagangadominériosåo
as biotitas e flogopitas. As palhetas de flogopitas, pleocroicas' ,de Êoloração

alâranlada, intercrescem entre òs feldspatos e sulfetos. As biot¡tas säo os minsrais

mic,ácêos mais abundàntes e ocorrem com granulometria maior do que das f logopitas.

Árgrn'ur amostras de minério oxidado apresentaram a ocorrência da cloritização das

flolopitas. As cloritas observadas nesses materiais, suas caracleristicas e gênese

seráo tratados em item Posterior.

A.2) Chapéu de ferro de Canoas 1

Porestartopograficamentesobreominériocoletadonointeriordaminade
Canoas 1, objetiva-se esaabelecer uma correlaçáo entre esses produtos secundários

da alteraçáo intempérica e a paragênese primária do minério sub¡acente'

a) Jaros¡tâs
Uma das principais ocorrências mineralógicas observadas no material

oxidado de Canoas 1 sáo os niveis de jarositas.
Asjarositassåomineraispertencentesàfamíliadaalunita-iarositae

apresentam como fórmula geral AB3 (XO¡)z (OH)o' onde A representa€ o-cupaçáo de

útions grandes, tais como-Na-, K-, Ag-, NH¿', H¡O-. Ca'", Pb", Ba'-, Sr", Ce", e

outros elementos terras raras, em coordenação dodecaédrica' e B, a ocupaçáO de

cátions em coordenaçäo octaédica, ta¡s como'^Al3*, F-e3', Cu'?: e Zn2* .O ânion (XOiv'
pode ser ocupado p-or (SO"):-, (PO.)3-, AsO.3-, COgz-, SbO¡'-, CrO¡'- ou SiO¿'" Em

iermos de classificaçáo, três grupos compóem a familia dâ alunita-iarosita (KATO'

1977\:
1 . grupo da alunila (sulfatos):
Z. õruþo da beudaniita ou w'oodhouseita (sulfalos-fosfatos ou sulfatos-arsenatos);
S. lruþo da crandalita, plumbogumita ou goyazita (fosfatos ou arsenatos)'

Em Canoas 1, os ãgregadoi de jarosita apresentam coloraçáo bege e
crescimento radiado. Formas níväisie espessura variável entre alguns milímetros até

dez centímetros. são perceptíve¡s venulações de coloraçáo avefmelhada,
provavelmente de óxi-hidróxidos de ferro' cortando os agregados minerais'

Aomicroscópioópticooscristaisdejarositaapresentam-gfanulometria
variâda, alguns dos quais iom morfologia acicular bem desenvolvida. Os cristeis

apresentam- uma coloiaçåo amarelo-aveimelhada, devido, principalmente, aos óxi-

hidróx¡dos de ferro presentes, tanto dispersos na forma de micro venulaçóss quanto

como plasmas, que podem promover o emparedamento de agfegados. cr¡stalinos de
jarositås (FOTO 4). Ao micioscópio eletrônico de varredura os cristais apresentem

forma pseudo-hexagonal (FOTO 5).
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FO l'O 4 - Agregados microcnstal¡nos de jarosita (Ja), observados ao microscópio óptico com

luz il.ansmitida não polanzada, associados aos óxi-hidróxidos de feno (ox), no chapéu de feno
da mina de Canoas 1

0,5cm = 0,05mm

FOTO 5 - Fotomicrografia ao microscópio eletrônico de vanedura de cnstais pseudo-hexagonais

de jarosita (Ja) em amostras do chapéu de ferro de canoas 1

Embora as ocorrênc¡as de jarosita estejam associadas aos materiais

oxidados, foram identificadas jarositas ém Ëminas delgadas do minério. A jarosita

nessa amostra é microcristalina e ocorre em epitaxia, em microvenulaçöes e no ¡nter¡or

de relictos de sulfetos, já quase completamente substituidos pelos óxi-hidroxidos de

ferro (FOTO 6).
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FOTO 6 - pseudomorfose de jarosita (Ja) microcristalina sobre óxi-hidróxitJos de feno (Ox)

denvados de sulfeto, observada ao ,nicrosfupio óptico com luz transmitida não polarizada, em

amostra do minério da mina de Canoas 1

,'/ri

-r: 0,5cm = 0,05mm,? ì'
^t ..!tJ

Foram separados concentrados de jarosita a paryr da ocoffênc¡a

encontrada no chapéL de ferro de Canoas 1 para a caracterzaSo do mineral' Em

primeiro lugar, submeteu-se a amostra à difraçäo de raios X, comparando-se as

ä¡stâncias iñterplanares e ¡ntensidades relat¡vas dos picos obtidos àqueles publicados

para jaros¡tas iintét¡cas e aos dados tabelados no ICDD - lnternational center for

Diffraction Data (TABEI-A 3).

TABELA 3 - Distâncias interplanares e intensidades relativas para as jarositas.d.o chapéu de

feno da mina de canoas 1, jarosita lcDD e jarositas sintéticas

JAROSITA CANOAS JAROSITA ICDD"' JAROSITA SINT. JAROSITA SINT.'"'

dA l/lo dA l/ lo dA l/ lo dA l/ lo

f .m15
5.9462
5.Æ
5.@8
3.6560
3.',tlu
3.æ(]3
2.9687
2.8Ê70
1.Sæ
1.8285
1.5767

4
36
2.
35
15
43
lCX)
12
30
3)n
2

5.94
5.74
5.æ
3.65
3.11
3.æ
2.97
2.87
1.978
1.88
1.53t¡

æ
n
Æ
10
d)
1æ
'to
n
s)
f)
f)

5.96
5.7',|.

5.10
3.66
3.12
3.(F
2.Sn
2,859
1.SE
1.8æ
1.541

30
æ
70
30
d)
'tæ
5
æ
'lo
æ
3f)

5.S
5.64
5.æ
3.67
3.12
3.æ
2.æ
2.88
1.527
't.g
1.7ß

40
æ
50
æ
g)
1(lc
n
3f)
10
4'
5

I K-Jaros¡t¡ e (31 (DUTRTZAC

O padrão difratométrico obtido para a amostra é característico (Figura 8).

Salienta-se . pr"r"nç" de um pico de fraca intensidade correspondente å distância

interplanar de 11 ,zSiS A (003i. A presença desse pico é citado por JAMBOR &

DUTRIZAC (1983) como tipico em plümboiarôsitas que apresentam parâT"jt de cela

un¡târ¡a g = à¿ A, ãproximådamente, embora possa ocorrer em jarositas sinléticas com

variáveiJ quantidades de chumbo e jarositas naturais estritamente potássicas. Os
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aulores sugerem, a partir destas observaçóes. que alguns dos conceilos sobre a

estrutura cristalina das jarositas necessitam revisäo'
Os parâmetios de cela calculados paia as jarositas de Canoasl forneceram

valores de; = Z,ZSS À e c = 17,172 A,, os quais säo baslânle próximos åqueles

p"¡r¡*Oåi p=or eRõpF{y & 5|HERIDAN (1904) para iarositas puramente potássicas:

e= 7.288 A e 9= 17,192 A

Figura I - D¡fratograma de raios X para jarosita do chapéu de feno da mina de Canoas't

36100
Ja

Ja - JaÍos la
û.ouanro
Go - Goethlta

Ja Ja Jull Ja

Ja Ja
Ja

," 3 ll ,..l 'i
Ja Ju ll ¡"

100
40 50 ( 2€)

os óxi-hidróxidos de ferro associados às iarositas foram identif¡cados como
goethita pela análise por difraçáo de raios x. Entretanto, a amoslra submet¡da à

ãspectroicopia Mössbåuer indióou dois campos h¡p€rfinos, um referente à goelhita
(FöRS.¡¡H '"i rl., tsog) e outro à hematita (KUNDIG ef a/, 1966) A jarosita a 78 K
àáo apresenta ordenaçáo magnética, náo apresentando, portanto, !ämpo hiperfino

corresþondente (TAKANO ei a/., 1969; AFANASEV et al., 1974). o dubleto

caracter¡st¡co para o mineral apresenta desdobramento quadrupolar (Â) de 1'28 mm/s

e um deslocamento isomérico (6) de 0,47 mm/s. Esses valores eståo apresentados na

TABELA 4, comparativamente aos dados compilados a partir de outros autofes.

TABEI_A 4 - Dados obtidos por espectroscopia Mössbauer para iarositas do chapéu d.e.feno da

mina de canoas I e dados compilados da l¡teratura para iarositas naturais e sinléticas

AMOSTRA MINERAL
^ 

f mmtst E lmm/sl Bht (kG)

ceñoâs 1

Canoas 'l

Canoas I
Jar-K 

('l

Jar-Ag('l
J¡r-Pb{''¡
Jar-Pb('o)
Jar-Pb(10)
Jar-Kbì
Jar-l(')
Jar-ll3)

GOglnÎa
Homatita
Jarosita
Jarogita
Jarositq
Jarosita
Jarosita
Jarosita
Jarosita
Jafosita

{1.2s(1)
o,2s(1)
1,8(1)

'1.13

1,01
1,17
1,12

1,15
1,8
't 24

(),49(1)
0,49(r)
0,47(1)
0,384
o,388
0,385
0,384
0,384
0,1r
0,1r

s33(1)

de cu' lalores do deslocamerìto isomérico (ô) foram corigidos para fonte de ot
" especlro obtido a 3æ K

{') LEcLERC, tso - jarositaÊ sintéticas (a,b,a)
ø HRYNKIEWIcZ et at, 1965 - iarosrtas sirìtótica (a) e natural (b)
(") TAKANo e¿ at , '1 968
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b) Óxi-hidróxidos de ferro
No material oxidado os óxi-hidróxidos de ferro foram identificados por

difratometria de raios X como sendo, principalmente, goethita e a hematita. Em lâminas

delgaclas oþservam-se plasmas de ccloração ocre- avermelhada ao ocre arnarelado.
quã o,:orrem entre agregados de barita microcristalina, quartzo e relictos de ¿:rnfibólios

e outnrs minerais Oa-gañga (FOTO 7). Em lâmina foram observadas algumas; texturas

caracteristicas de alteraçáo de pirita (FOTO 8).
Localizadaménte, a associaçåo de jarosita com os óxi-hidróxidos ce ferro é

evider¡te. Em lâmina delgada observa-se o emparedamento de cristais de jatosita por

óxi-hiclróxidos de ferro, fãrmando um arcabouço ferruginosos. Em outra situaçäo, os

agregrrdos de jarositas ocorrem infiltrados por plasmas de cor marrom avermelhado

tfbfYql g). Näó está evidente, entretanto, se a origem destes óxi-hidróxidos de feno
àstá assôciada à alteraçåo dos minerais portadores de ferro primários, cru se da

desestabiliza$o das jarositas, ou, ainda, se de ambas.

trOTO 7 - plasmas de coloração ocre avermelhada ao ocre amarelado observados ao

nricroscópio óptico com luz transmitida nåo polarizzrda, no chapéu de feno de Canoas 1

0,5cm = 0,O5mm

FOTO 8 - Agiegados microcristalinos de jarosita (Ja) associados aos óxi-hidróxidos de feno
(Ox) e emparedados por estes no chapéu de feno de Canoas 1

0,5cm = 0,05mm
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c) Clorita
As cloritas estudadas ocorrem em níveis mais ou menos contínuos, de

esp€fssura máxima de 1 cm, e encontram-se distribuídas ou entre os minerais residuais
da ganga, ou na forma de agregadcs minerais'

Ao microscópio 
-óptico, as cloritas apresentam-se como palhetas de

colclração verde e forte anisotropia. Alternam-se, freqüentemente, camadas incolores
de ilogopitas e camadas esverdeadas de cloritas, segundo os planos de clivagem. O
cristraii säo zonados e esse zoneamento é paralelo aos veios, ao longo do

conrprimento das fibras. A transiçáo flogopita-clorita é bem caracterizada pelo avanço
da coloração verde sobre as flogopitas pseudomorfizadas. Alguns cristais

xenomórficos ocorrem, complelamente verdes, e as clivagens são ai menos
disc;erníveis (FOTO 9).

t,OTO 9 - Agregado mrcrocnstalino de cloritas (cristais de coloração verde) pseudomórficas

sobre flogopitas (cristais incolores), observado ao mlcroscópio óptico com luz transmitida sem
polarização, no minério oxidado de Canoas 1

0,5cm = 0,05mm

BLOT ef a/. (1995) foram os primeiros a observar e descrever as cloritas de

Canoas 1, discutindo sua gênese e evoluçåo, e comparando-as às cloritas zinciferas
descritas por RULE & RADKE (1988) na Austrália.

A difraçåo de raios X em minerais separados procedeu-se em amostra
natural (TABEI-A 5).

TABEI-A 5- Dados de difratometria de raios X para as cloritas de Canoas 1 e a bayleychlore

As cloritas de Canoas foram encontradas apenas na m¡na de Canoas 1, não
havendo evidências de ocorrência desse mineral, nem em amostras do chapéu de

ferro no exterior da mina, nem em amostras dos chapéus de ferro de Salvador 1 e
Salvador 2.

sr
I

h

(Austrália) (RULE & RADKE, 1988)
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d obs(tl
I ob¡?l
d obsel

(æ1) so
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2,4

I

(æ41m
7,14
1æ

7

(m11) 30
4,m
56,8
4,730

(æ4) 40
3,573
59,5

(130) sO
2,6d)

2,O

1, 2
z5

1

(G) 10
2,860

4,8

(1) Baileyrhlore: (2) clortta Canoas 1
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d) Talco
Ai ocorrências de talco, tanto no minério quanto no chapéu de ferro, sáo

baslante diferenctadas. No minerio o talco tem origem hidrotermal e ocorre disperso

entre os sulfetos e minerais da ganga. No chapéu de ferro é provavelmente secundáfio

e ocorre em plasmas de colóraçáo variável, entre o ocre amarelado ao mafTom

avermelhado, entre relictos de anfibólios, baritas e outros minerais da ganga.

e) M¡nerais secundários de Pb e Zn
Nb minério oxidado no qual foram observadas as ocorrências de clorita

zinciferas procedeu-se a moagem e lavagem, seguidas de separaçáo magnética das

fases minerais. Esse material ieparado foi submetido à análise por difraçäo de raios¡ç

o"i iràio"r o¡tiour, permitindo a identificaçåo da paragênese secundár¡a (Figura 9).

Foram¡dentificadosospicosbemdefinidosdesmithson¡taecerussita,
respect¡vamente produtos sècundários da galena e esfalerita, além de feldspatos e

anfibólios residuais, e cloritas.
Aomicroscópioópticoobservaram-sealgunscarbonatosassociadosaos

sulfetos, já em pr'cesso dó alteraçáo intempérica, que foram identificados como

smithsonita.

Figura 9 - Difratograma de raios x em amostras do minério oxidado submet¡das à separação
magnetica das fases minerais

l

l

l

I
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4.3) Chapéu de ferro de Salvador 1

Em Salvador 1as amostras coletadas observadas macroscopicamente
apresentam, em geral, um bandamento, no qual camadas de material esbranquiçado e

bastante duro intercalam-se com camadas de material mais friável e aspecto bastante
micáceo. Em gefal o material apresenta uma lextura celular, e em algumas llorçóes
das amostras è possivel observar as camadas formandO eslruturas concêntricAs COm

variaçäo na coloraçáo desde o ocre amarelado até cinza escuro. A presença de

cavidãoes preenchidas por goethita bem cristal¡zada foi observada somente à lupa. Em
geral o rnaierial apresenta uma porosidade bastante elevada, porém essa facicllogia é

äuito variável, pois volumes de material muito denso alternam-se com material mais
leve e poroso (F¡gura 1O\.

Figura 10 - Esquema das diferentes faciologias observadas em amostras macroscópicas do
chapéu de feno de Salvador 1

1cm = 2cm

As seçöes delgadas observadas ao microscóp¡o ópt¡co evidonciaram
feiçóes reliquiare;, embora em algumas regiöes um plasma de coloração ocre
amarelada seja predominante. Algumas texturas pseudomórficas concêntficas de
sulfetos sugerem pir¡ta como mineral original (FOTO 10 e F¡gura Il). O quartzo ocone
disperso, e barita náo foi encontrada.



transmitida sem Polarizaçao

FOTC) 10 - Textura concêntnca cie óxi-hidróxidos de ferro (Ox) pseudomorfizados sobre pirita

em amostras do chapéu de feno de Salvador 1, observadas ao microscópio óptico com luz

0,5cm = 0,O5mm

Figura tt - Texturas características da alteração
de piritas segundo BI-ANCHARD (1968

As amostras globais foram submetidas à difraçáo de raios X (TABEI-A 6) e
evidenciaram uma mineialogia composta essencialmente por talco, óxi-hidróxidos de
ferro, com predom¡nância de goethita em relaçåo à hematita, e quartzo.

TABELA 6 - Avariação semi-quani:ii:".3:fff:,pi:å'#::,:ffiH:[X'"r¿:iis do chapéu de

Talco
x
T

T
x
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x
x

Gocthit¡ Hcm¡tita Quartzo
137
138
139
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scol
scû2
scæ
sc(x
sc6
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x
x
T
T
T
x
t
T
T
x
x

T
I

(xl
(rl
(rl
(rl
x (xl

r
W

Esses dados confirmam-se através das análises por espectroscopia
Mössbauer efetuada nas amostras SC01, SC02, SC03, SC04, SC05, SC06 e SC07, as
quais indicaram ser goethita a fase mineral predominante. Em média hâ 87o/o de
goethita em relaçåo a 13o/o de hematita.
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4.3) Chapéu de ferro de Salvador 2

As amostras do chapéu de ferro de Salvador 2 apresentam uma tefura
espc,njosa, que difere das estruturas observadas em Salvador 1. Algumas druzas
preenóhidas por óxi-hidróxidos de ferro ocorrem associadas a camadas de material
branco argiloso. O material apresenta poros e cavidades de tamanho macroscópico,
entretanto é mais denso que as amostras coletadas em Salvador 1. Foram observadas
fácies de coloração variada desde o amarelo até tonalidades vermelho acastanhadas.
Entrrr fácies de óobraçåo diferente uma fina camada de material de coloraçáo oc¡e Íaz
um contato difuso.

Ao microscópio óptico o material apresenta texturas pseudomórficas
bastante semelhantes à da pirita e esfalerita (Figuras 12 e 13 e FOTOS 12 e 13). A
pre!;ença de talco náo foi observada. O quartzo é bastante abundante nas amostras e
bem cristalizado.

Figuras 12 e 13 - Texturas caracteristicas da alteração de pirita e esfalerita, respectivamente,
segundo BI.-ANCHARD (1968)

FOTO 1l - Óxi-hidróxidos de feno com textura pseudomórfica sobre pirita em amostras do
chapéu de feno de Salvador 2, observadas ao microscópio óptico com luz transmitida sem

polarização

0,5cm = 0,05mm

W
13

r
w
Figura 12
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FoTo i 2 - óxi-hidróxidos de feno com textura pseudomórfica sobre esfalenta em amostras do

chapéu de ferro de Salvador 2, observadas ao microscópio óptico com luz transmitida sem

Polarizaçäo

0,5cm = O,05mm

As amostras globa¡s foram submetidas à difraçáo de raios X (TABEI-A 7) e

evidenciaram uma comþosiçáo de óxi-hidróxidos de ferro, sendo que goethita e

hematita ocorrem em proporçóes mais ou menos equivalentes. Talco náo é um mineral

abundante.

TABEI-A 7 - Avaliação semi4uantitativa das fases presentes em amostras globais do chapéu de

feno de Salvador 2, Canoas, por difraçåo de raios X

A jarosita foi detectada por difraçäo de raios X e verificada em lâmina

delgada. As jârositas ocorrentes em Salvador 2 diferem da oconência em Canoas 1,

pasiíveis de observaçåo macroscópica, e apresentam coloraÉo e morfolog¡a dos

cristais diferentes daqúehs de Canoas 1. Os minerais apresentam uma granulometria

bem inferior àquela observada em Canoas 1 e os minerais estão associados a uma

textura reliquiai que sugere uma pseudomorfizaçáo sobre galena (FOTO 14 e Figura

1 4).

T
x
T
T
T

I
x
x
x

x
I
x
x
x

141
142
1ß

sc(B
scæ
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Ftigura l4 - Texturas características da alteração de galena, segundo BTJANCHARD (1968)

mæ
FOTO 13 - Jarosita (Ja) microcristalina associada a texturas pseudomórficas de galerta' em

amostras do chapéu ãe feno de Salvador 2, observadas ao microscópio optico com luz

transmitida sem Polanzação

0.5cm = O,19mm

As análises por espectroscop¡a Mössabuer efetuadas nas amostras SC08 e

SCgg indicaram, assim como nas anål¡ses por difratometria de raios X, goethita e
hematita em ambas amostras. Na amostra SCO9, além da goethita e hematita, iarosita
foi também apontada como fase mineral portadora de ferro. Nestas amostras,

entretanto, os teores de goethita em relaçäo à hematita, não såo iguais àqueles

observados para Salvador 1. Na amostra SC09 a proporçäo de goetl¡lq é dø 57o/o,

para 33% de hematita e 10olo de jarosita, enquanto para a amostra SC08 a hematita
predomina em relaçáo à goethita na proporção de 61% para 39o/o.
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Síntese da Mineralogia
Das obseirações mineralógicas nas amoslras do minério de canoas 1

obsen/ou-se que dentre os m¡nerais dã minério a galena' em geral' apresenta maior

resistência aoi processos intempéricos em relaçáo aos. Cemais sulfetos, eslalerita e

oirìta. Dentre oi minerais da ganga há uma predominância de barita e talco e'

!;;;;,d*;;"ìã, ãnt¡¡¿tior, miñerãis mi6.áceos, fetdspatos e quartzo. A abundância

ãã-¡,ir¡t. l"a¡à um minério do tipo bar¡t¡fero. Segundo DAITX (1996)' a iazida de

ð;;;i;;¡;r;nla dois tipos principa¡s de minério: baritifero e s¡licático' os qua¡s

ocorr,gm, predominantemente, nas porçöes inferior e superior dos corpos de minério.

Os teiaipàros e carþonatos, minerais nðrmalmenle mais susceptiveis ao ¡ntemperismo'

não ,,pråiènram sinais de alteração nas amostras do minério e foram observados

¡"i¡"tuå ¿" feldspatos no chapéu de ferro no e)terior da mina de Canoas 1. Dentre os

miner¡is micácéos, salienta-se a substituição flogopita-clor¡ta, observada no minório

oxidado.
Apresençadejaros¡taemepitaxiasobresulfetos,obseNadaemÍrmostras

do minério, é indício de qùe, localizadamente, os processos de alteração intempé¡ca
p..,iuã.'" nåotormaçaó de minerais secundár¡os. A neoformação da jaros¡ta se dá a

þart¡r Oa oxidaçáo do! sulfetos p¡mários e da hidrólise dos minerais da ganga'
'pióuuuái."nt" 'os feldspatos (orioclásio). Essa fase secundária t9 t-119-T- 

-?*
äquilibrio até estágios mais avançados do intempe¡smo, como as ocorrenclas

observadas nos chápéus de ferro de Canoas 1 e Salvador 2'
Asbaritas,comumenteconsiderâdascomofesistatos,säodescfitasem

diversas ocorrências de chapéu de ferfo como concentraçáo mineral residual (RYALL

a fÀVf-On, 1981;ANDRE\I}, 1984). Entretanto, as ocorrênciâs de barita no minério €

no ch;péu de ierro de Canoas' 'l apresentaram caracterist¡cas morfológicas e
granulométricas diferenciadas. No minério as baritas apresentaram-se menos

iraturadas e com granulometria maior do que os cristais observados no chapéu de

feno, indício de qué esses minerais poderiam ter sido afetâdos pelo intemperismo' Em

Salvador 1 e Saivador 2 näo foram observadas baritas, o que sugere que o m¡né¡o

pr¡¡1àrio subjacente a partir do qual o¡ginaram-se esses chapéus de ferro não sejam

do tipo baritífero, como observado em Canoas 1 .' Em Sãlvado'I as texturas e estruturas obseNadas indicam um minéfio no

qual a pirita parece sêr o mineral de minério predominante. Essa observação pode sef

¡noíc¡o 
'oe 

minér¡os sulfetados semlmaciços a maciços, sem interesse econômico

(DA|TX, 1996).
paia Salvador 2 as texturas reliqu¡ares observadas, semelhantes àquelas

apontadas por BI-ANCHARD (1968) para a alteraçáo da galena (Fiç|ura !4 e FOTO

ti¡, preencniOas por ¡arosiia, säo indic¡os de um minér¡o or¡g¡nâl no qual'

poss¡velmente, a galena se¡a o principal sulfeto.
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B. QU|MICA GLOBAL
Paraasamostrasdominérioechapéusdefenoefetuaram-seanálisesquimicas

gtouais para J"nl"nto, t"i.ã. 
'" 

iiãcos, cänsiderando para fins de apresentaçáo dos

elenlentos traços somente aquetes que äpresentaram teores acima de seu c/arke'

8.1) lvlinério da mina de Canoas I
Os dados obtidos por análise quimica eståo apresentados na TABEIA 8'

TABELAS-Dadosobt¡dosporanálisesquímicasemamostrasglobaisdominériodecanoasl

101
1ß
104
106
108
1æ
115
117

124
127
130

61,26 7.51
É,2 5,60
65.70 1.62
32,û 6,42
7,æ 1 ,60
54,30 13,40
4,n 0,82
5.73 1 ,17
2114 4,10
11 ,36 2,æ
7,4 0,68

1

3,76 1,A7
2.6 14.75
0.18 0,æ
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6,76 0,53
0,18 n,Ð
o.31 æ,76
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' clocado em

Para os elementos maiores observa-se que para as amostras c'm te.oros de

sioz e cao mais elevados, os teores de sog säo mais baixos, o que nos pormito d¡st¡nguir

ãs-åmostrãs do minério (103, 1OO, 1OB, 115, 117, 119, 124, 127 e 130) das amoshas da

rocha encaixante ca¡c¡o-è¡fdticã (i01, 104 s 1Og). Obseryados os lêores de BaO e SOg'

notà-se que para aumentos nos ìeores desses eiementos há um aumento, tambóm, nos

tàores Oe p¡, Zn, Sr, Sb e As. Essa indicaçáo sugere um minér¡o associado às rochas

carbonático-baritiferas, como anteriormente apontado na Mineralog¡a'
Foram efetuadas duas matrizes dä correlaçåo, sendo uma entfe os_elemontos

maiores (sio2, Alzo:, Fe2o3, MnO, MgO, CaO, K?O, S93' BaO) e perda ao fogo(PÐ' e outra

ãnir" ot àìemäntõ" traços, FezO¡,, eãO. UnO e SO¡. Para o pr¡meiro con¡unto de elementos

conelacionados obteve-se a matriz apresentada na F¡gura 15'

F¡gun 15 - Marriz de conelação entre os elementos maiores e perda ao fogo anallsados nas

amostràs globais do minério de Canoas 1 (n=12)

1

qø ___ i_
0.¿143 I 0.833 l1
ozsg F-õì6-I-o.ll.i--]'1
o,raz --õ@----õãlil-õPì7-l 1

4,414 ¡,638 4,8€O {,891 0'653
4,47 4,6æ 4,846 0,Ð 0,63
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Doisgruposdeelementosapresentamcorrelaçóespositivas-entreseus.membfos.
e correlaçóes negativas "ntr"'ii'o 

prireiro grupo é co.mposto pelos elementos sioz, Alzo¡,

ilO, Méij, CaO-e fro, os quais conesp_ondãm aos m¡nera¡s da ganga e rocha êncâixante.

O .ãbunïã gtupo e 
"otnpotto 

lã¡ BaO, 
'SOo e perda ao fogo (PF)' e correspondem à barita

do minér¡o.
A segunda matriz obt¡da está representada na F¡gura 16

Figura 16 - lvlatriz de conelação entre os elementos lraços' Fe2O3' MnO' BaO e SO3 anal¡sados nas

amostres globais do m¡nério de Canoas 1 (n=12)

O primeiro grupo é formado pelos elementos As' Hg, Sb' Pb e Fe2O3 ; o segundo

grupo é coÃposto por"Cr, Zn, Cd e MnO, e o terceiro-grupo é formado por Ag'.Cd' Sr' Ba e

õO. . para o primeiro e segundo grupos as correlações demonstram a associaçåo desses

elêmentos aos minerais ¿e m¡n¿r¡o]Eòs€s elemenlos encontram-se, comumsnto' associados

a dàpósitos exatat¡vos de pb-zn-Ag (TAYL6R & TH6RNBER, 1983). As fracas conelaçóes

negätivas entre zn-pb e as forteõ conelações entre Zn-Cu indicam uma assoc¡açåo da

calôpirita à esfalerita. As correlaçôes apontadas.para.Cd-Ag e Cd-Zn, embora fracas' säo

a""oéiações normalments observãdas em d€pósitos dessa natureza. O terceirc grupo de

ãr"r"ntä", e!-io-Sr-ea-Soo , näo suger€ a presença de fases minerais portadoras de Ag.

Essa observaþo é sustentãda pela fórte correlaçáo negativa entre Ag e Sb, visto que os

m¡nerais porladores de Ag normalmente estáo assoc¡ados ao Sb'

8.2) Chapéu de ferro da mina de Canoas 1

Apenas três amostras do chapéu de ferro da mina de canoas 1 foram anâl¡sadas

quimicamentã OABEI-A 9). Embora reduz¡do o número de amostras, adotou-se o mesmo

tratamento dos dâdos como para as demais ocorfênc¡as de minério e chapéus de feno,

òU.¡àiivanCo distinguir quaisquär correlaçóes entre os produtos secundários no chapéu de

feno e o minério.

TABELA 9 - Dados obtidos por análises químicas em emostras globeis no chapéu de feno
de Canoas 1

S¡O2 s03
1æ I 31.ss 7,68 4æ o,o4 3,5

1,3
1 ,42
0,4

2.70 '14,96 3,79 æ,66

rs4 I rg.ze z.s7 47,14 o,o4 t,oo 4,11 'ts,s 7,A7

16

As Hg

567
Se

370 4060 5S9 150
2ß 18940 æ5 4
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As amosrras apresentam teores variáveis d-e Fe:O: Há uma relaçáo inversa entre

os teores de Fe2O3 " 
o. t"ãr"iì" SiOz, AlzOs' MgO. e CaO' e uma relaçáo direta com a

perdaaofogo.Esse"otport.t"ntorefletedeumladoossilicatosdagangaedsoutroos
bxi-hidróxidõs de ferro, produzidos pelo intemperismo 

.

Foram catcutad.;i;"-;;;ir;s 'de corretaçáo. A primeira entre os elementos

maiores e perda ao fogo (Figura 17):

Figun 17 -Matriz de conelação entre os elementos ma¡ores e perda ao fogo analisados nas amostras

giobais do chapéu de feno de canoas 1 (n= 3)

Doisconjuntosdeelementos,apresentandocorrelaçóespositivasentfeseus
membros e cofrelaçáo n"grtiuã ãntr" si, foram definidos. No primeiro grup^o 

_a -associaçáo
Bao'So¡eperdaaofogo,enumsegundoconjuntoosel€mentossioz'Alzo¡'Mno'Mgoe
frO.'õ pîirãiro grupo ónñmà ás o"Uservaçóe! apontadas nas análises mineralógicas, ou

sã1", Àd5rnOancia de bar¡ta residual nas amôstras. Para o segundo grupo, evidenciam-se os

produtos da alteraçáo dos silicatos da ganga.
Na segunda matriz foram cõrrelacionados os elementos traços, Fe2O3, MnO' BaO

e SO3 (Figurá l8).

Figun 18 - Metriz de correlação entre os elementos traços, Fe2O3' MnO' BaO e SO3 anal¡sados nas

amostras globeis do chapéu de feno de Canoes 1 (n = 3)

Dois grupos de elementos com correlaçöes positivas entfes seus-componentes

sem, entretanto] apresentarem correlaçóes entre s¡, foram apontados' O pr¡me¡ro grupo

"o.b"ità 
por Zn-id rettete uma associaçäo já apontada no minério. O segundo grupo de

etementos, BaO, SOo e Sr, indicam a barita residual no chapéu de ferro'
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8.3) Chapéu de ferro de Salvador 1-'-' - -.' 
o conlunto oe oiio ãmostras do chapéu de ferro de Salvador 1 foi anal¡sado

quimicamenle e ós dados obtidos encontram-se na TABELA 10'

TA|3ELAlo-Dadosobtidosporanálisesquímicasemamostrasgloba¡sdochapéudeferode

ppm
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sc6
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1S 54CX)
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14 5 ',t34
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doGado ern ppb

osteoresdeFezogsáoelevados,sempreacimade60%.oSteofesdeSoEnáo
foram colocados na tabela poi apresentarem valores ¡nferiores a O,5o/o. No geral, os teores

de Zno sáo mais elevados do qu'e os de Pbo. As amostras com os teofes mais olevados dê

ÃgGc¡ma do limite de detecçaä do método) apres€tìtam, também, teores el€vados de MnO.

SiOt, MgO, Ba, Sr e Mo e os teores mais baixos de FezOg'
para os dados obtidos foram calculadas duas matrizes de correlaçáo. A primeira

corresponde aos elementos maiores e perda ao togo (F¡gura 19)'

F¡gura 19 - Matnz de conelação entre os elementos maiofes e perda ao fogo analisados nas amostras

Slóþais do chapéu de feno de Salvador 1 (n = 8)

Observou-se apenas um grupo de elêmentos formados por MnO'ÁþOs' MgO'

SiOz e CaO com correlaçées positivas entre si e correlaçöes negativas com. o F€2O3. Essas

correlaçóes refletem . cómposiçao mineralógica dos chapéus de ferro, os óxi-hidróxidos de

ferro, cämponentes mineraís príncipais do cñapéu de ferro, e os produtos do intemper¡smo

dos sil¡catos da ganga.
Ha sãguñOa matriz foram conelacionados os elementos traços' FezOs e MnO

(Figura20).

Salvador '1

1 1 .6 3,3 66,96 0,64

9.78 3,85 69,80 0,45

13,20 0,s 62,A2 1'14

e,78 o.8a 73,9 o'13

12.2. 1,32 73,13 0'17

16.51 4,47 60,76 1,58

16.92 0,58 U,32 0'12

'l,8 0,æ

130 0,25

4,6 0,æ

1,84 0,18

o,29 0 20

4,æ o,2
1,A2 0,30

5,15 0,98

0,04 13,æ

0,08 11,55

0,0'f 12,44

o,o1 10,94

0,o4 11 ,4
0,07 11 ,O¿t

o,'t4 13.13

0.C5 10.17

1

o.Æ7 1

o.:s l-õ'e¿t -l 1

4.142 0.141 0.æ8
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F¡gura 20- Matnz de correlação entre os elementos traços' Fe2O3' MnO BaO e So3 analisados nas

amostras globals do chapéu de feno de Salvador '1 (n = 8)

observaram-setrêsconjuntosdeelementos,apresentandocorrelaçöespositivas
entre seus componentes e correlaçbes negat¡vas entre s¡, foram apontadas. O primeiro grupo

de elementos é composto por Fe2ó3 e Au.-Entretanto, quando observados os teores dosados

individualmente em c¿lda amostfa, nota-se que essa cofrelaçáo é sustentadá por somente

uma amostra. o segundo grupo de elementos, Cu-Pb-Sb, representa, a assinatufa

t|.ìrñú do minérió nos p-rociutos secundários. O Cu, elemento que aÉrosenta fraca

;;*Uø. negativa com Pb e S¡ no minério de Canoas 1, tem, entretanto, comportamento

inverso no chãpéu de ferro de Salvador 1. Para o terceiro grupo, MnO_-Ag-Cd-Ba-Sr-Pb' as

forres conelações apresentadas €ntre MnO-Ag-Cd indicam a associaçáo dessss elemenlos

aos óxi-hidróxidos de Mn neoformados. É impõrtante sal¡entar a forte correlaçáo nsgativa do

FezOg com todos os elementos da matriz.

B.4l Chapóu de ferro de Salvador 2
Os dados qu¡m¡cos globais obtidos para as amostras do chapéu de ferro de

Salvador 2 estäo resum¡dos na TABELA 11'

TABEI-A 1l - - Dados oþtidos por análises químicâs em amostras globais do chapéu de feío de

Salvador 2

i4t I sa,3o 2,73 54,4 o.o2 o,â o,24 0,69 7 
'74

0,16 0,15 0.18 5,á
o,73 0,35 4,36 7,(D

o,n o17 0,19 6,1ô

5,10 I 0,1 10

142 | 41,æ o,s 44.n o,o1

143 I æ.n 13,to 37.'lo o,æ

scæ I 11 ,81 1,51 74,e6 o,o2

scæ | 17,S 0,76 62.80 O12

ppm Hg Pb Mo
I
15

6

2.
7

r¿rlæ 13 3 31 2la æT7 4 1

1

1

2

ã 7gô 53

733,/.33
5 119! €8

41 æ7 12

51729

ß2 I 79 t1 31 5 62 279 æT7 18

1€151 1 E 3 73 ø1 3æ1 1

scos I zæ 18 14 14 676 sffi 979 l9
scæl rzo 1 1 3 36 1oo 27¡r¡ I

' do6ådo em ppb.

A análise dos dados evidencia que os teores de Pb e Z ' sáo da mesma ordem de

grandeza em todas as amostras, excetuando-se as amostras SC08 e SC09'
Da mesma forma como efetuado para as demais amostras de minério e chapéus

de ferro, para Salvador 2 também procedeu-;e à elaboração de matrizes de conelaçáo entre

os dados obtidos para a quimica global.

¡,æ4 0,011
4.n2 4A43

0,173 0.m
0,@ 0,196
¡.440 4,101
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Aprimeiramatrizefetuadaentreoselementosma¡oreseperdaaofogo(PF)
(F¡gura 21) ev¡denciou a formação de dois conjuntos de elementos apresentando correlações

poãlivas éntre seus membros, porém' com correlaçöes negativas entre si'

Figura 21- Malriz de conelação entre os elementos maiores e perda ac fogo (PF) anÍ isados nas

amostras gloþa¡s do chapéu de feno de Salvador 2 (n = 5)

No pr¡meiro con¡unto, os elementos MnO-CaO-MgO-PF respondem pelos

produtos secunäár¡os Oe tvtn. O segundo grupo de elementos formado pelo KzO-AlzOs pode

ästar associado à ocorrência de caulinita ou, o que seria mais provável como indicado pela

mineralogia, por minerais do grupo da alunita-jarosita.' Á'segunda matriz-de'corr"lação foi efetuada entre os elementos traços, Fe2O3 e

MnO (Fígura 22):

Figufa 22 - Matriz de conelação entre os elementos traços, Fe2O3, MnO, BaO e SO3 anal¡sados nas

amostras globais do chapéu de feno de Salvador 2 (n=5)

.o 474 ¡.194 0. 1

î414 47Â 0.194 I O.æ7 I I

¡.¡sa ¡.rg o 12s f--õõú-fõ.óã
0.362 I o.sg7 | ¡.647 Ð.176 4.Æ

o,csz [õ81-l j
4,592 0,1æ 0,223 1

0,719 0,7æ 0,560 Ð,¿153

{,701 -0,391 Ð,5æ 0,370
4,267 4,67a l-¡--EFl ¡.¿zo

1

4.666 1

0,787 0,643 I
4,458 0,447 {,M 1

o,tts fî@l o,47s 0,46e¡.579 €,106 4.5eO 0,779

Foram definidos três grupos de elementos com correlaçôes positivas entre seus

membros. O prime¡ro grupo de elementos formado por As-Se-Cu-Pb-Hg-FezOs; o segundo
grupo pelos elementoi Au-Sb-Ag; e o terceiro grupo por Zn-Sr-Ba. Para o p.rimeiro e
iejunOb grupos observou-se uma fraca correlaçáo positiva entre ambos. O terceiro grupo,

entretanto, apresenta forles correlaçöes negativas com os anteriores.
No primeiro grupo as coirelaçõe- refletem um comportamento semelhante àquele

apresenlado por esses ãlementos no minér¡o de Canoas 1, com relaçáo ao Pb-Fe2O3-Hg-As,

o gu" ,"pr"sènta uma assinatura geoquimica do protom¡nério que gerou o chapéu de ferro
de'Salvador 2. Pa¡a o segundo grupo as correlaçöes representam o comportamento dos

elementos associados ao Àu e A-g. Para o lerceiro grupo a correlaçáo entre Zn-Ba-Sr-Cd

sustenta uma assinatura geoquímica, também verificada no minério minério de Canoas 1.
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Síntese da Quím¡ca Global

A análise das correlações entre os dados obt¡dos pelas análises.químicas globais

objetivou ver¡fìcar o comportamãnto geoquímico de alguns elementos, princ¡palmente dos

.ét"¡t t"t", e traçar hipéteses sobreleu comportamento tta gênese dos chapéus do ferro.

Entretanto, o númäro reduzido de amostras para alguns afloramentos de chapéu de ferro,

näo permitirá que sê tracem tais hipóteses somênte a part¡r desses dados'' Das assoc¡açöes identìficadas através da análise das matr¡zes de correlação

podemos ¡ndicar:
+ para os elementos ma¡ores, as correlaçöes rat¡ficam as observaçöes m¡neraló0icas de que

ô minério em Canoas 1 está associadô a rochas carbonático-baritíferas. Segundo DAITX

tf gSé1, a galena é o principãl sulfeto nos minérios bar¡tíferos bandados; nos minérios

baritíferos brechados a esfälerita predomina sobre a galena. As amostrarì analisadas

apresentam, em geral, teores mais elevados de Zn em relaçäo ao Pb, indicando o tipo de

minério baritífero amostrado.
+ para o SiOz e AlzOs observaram-se correlaçôes positivas com os elementos alcalinos e

alcalino-terrosos, no minério e chapéu de ferro de Canoas 1 e chapéu de ferro de

salvador 2. Essa correlaçâo, no minér¡o, responde pela mineralogia da ganga, enquanto
que nos chapéus de ferro, aos produtos da alteração intempéricas desses minerais. Em

éaMador 2 os metais alcal¡no{errosos apresentam correlação positiva com o MnO, e
negat¡va com sioz, Alzo¡ e KzO. Essa comportamento pode ser interpretado,
resipectivamente, como a neoformação de óxi-hidróxidos de Mn, e a presença de minerais

do grupo da alunita-jarosita.
+ a correlação entre sr-Ba-sog-cd-Zn observada no minério de canoas 1 foi também

verificada no chapéu de ferro de Canoas 1 , caracter¡zando uma assinatura geoquimica

nos produtos da alteraçáo ¡ntempéricâ. No chapéu de ferro de Salvador 2 essa mesma

"onelaçäo 
foi observadã, sugerindo um protominério semelhante ao de Canoas 1. Para

salvador 1, entretanto, as correlaçöes apresentadas entre sr-Ba-cd e o zn são fracas.
TAyLOR A SCOTT (1983) apontaiam concentraçöes anômalas de Zn e Cd em chapéus
de ferro associados à mineraiizaçöes de Zn-Pb. O Cd, elementos traçador na prospecção,
pode ser observado em análises pontuais em esfaler¡tas (TAYLOR & APPLEYARD, 1983).

+ nos chapéus de ferro de salvador 1 e salvador 2 a correlaçäo entre sb-cu-Pb-Ag-Pb é
compatível com aquela observada por DAITX (1996) para os d¡ferentes tipos de minér¡o

em Canoas. O mesmo autor ¡ndica correlaçóes negativas entre Zn-Pb, também apontadas
para essas duas ocorrências analisadas.

+ a associação geoquímica do Pb no chapéu de ferro de Salvador 2 é similar àquela
apontada no mlnério de Canoas 1. Salienta-se, como exceçäo, a correlação positiva do
metal com o FezOg no chapéu de ferro, que pode ser cred¡tada à ocorrência de minerais

do grupo da alunita-¡arosita (TAYLOR & SCOTT, 1983) ou à adsorçåo desse.metal pelos

óxitr¡aióx¡aos de ferro (STUMM & SULZBERGER, 1992), o que será melhor discutido nos

capítulos posteriores.
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C. QU|MICA MINERAL

C.l) Minério da mina de Canoas I
a) Pirita
As análises ao MËV/EDS de alguns cristais de pirita apresentalam teores

de Pb em alguns pontos microanalisados, os quais podem ser creditados à presença
de impurezas, tais como galena (TABEI-A 12).

TABELA 12 - Dados químicos obtidos a partir de análises microssituadas ao MEV/EDS em
piritas do minério de Canoas 1 (% peso)

ZnFcs Pb TOTAL
EzlSl

E4
E50
E51
E52
EA3
E54
871
872
5
6
7

55,1 1 €,36 0 0 98,47
56,643,300æ,35
55,91 4,85001æ,76
57,645,0700'to2,12
55,5243,3r'-O098,86
æ,424,æ0094,06
Æ,8243,43009z%
55,81 4ô,6800'1o2,Æ
53,æ45,120098,21
s9,28 49,88 0 1,66 110,84
40,55 45,26 0 9,7 S,s1
s6.3s Æ.71 0 2.æ 107,15

Módia
Mcdiana

Coef. Var.

53,58 45,30 - 4,49
55,67 44,96 - 2,09
9,50 4,72 - 249,88

A composiçåo em média näo varia muito para o teores de Fe, com mediana
de 45o/o e coeficiente de variaçåo 4,72o/o, e para o S o coeficiente de variaçáo está em
9,50o/o para teores medianos em torno de 55%. A composiçåo estequiométrica teórica
da pirita, de 46,60lo de Fe e 53,4o/o de S, é bastante compatível com as análises
obtidas.

A partir dos dados foicalculada a fórmula estrutural média para as piritas do
minério de Canoas 1: Feo,gzSz,

A alteraçåo das piritas das bordas para o centro foi caracterizada pela
cartografia de elementos para Pb, Fe e S (FOTOS 14 A e 14 B, Figura 23), através da
qual foi possivel verificar os óxi-hidróxidos de ferro substituindo em pseudomorfose o
cristal de pirita. A cartografia de elementos evidenciou produtos secundários de Pb e a
presença desse metalassociado aos óxi-hidróxidos de ferro.

FOTO 14 A- Relictos de cristalde pirita (Py) do minério da mina de Canoas 1, observadr¡ ao
microscópio óptico com luz refletida, apresentado óxi-hidróxidos de feno (Ox) em

pseudomorfose nas bordas e fraturas

1cm = 0,05mm
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Foto 14 B - Fotomicrografia ao microscópio eletrônico de vanedura com os pontos das análises
microssituadas em relicto de pirita do minério da mina de Canoas 1

Figun 23 - Cartografia de elementos para Fe, Pb e S no cristal de pirita, conforme mostrado na
FOTO 14 B do minério da mina de Canoas 1



galenas do minério de Canoas 1 (o/o peso)

E45
846
847
E49
E48
E59
E60
E61
E63
E64
E65
E73
874

'tr75
1

a

3
4

81,79
87,26
86,98
82,95
102
101
't04
75,1

66,69
83,72
83,4
83,9
83,æ
92,Æ
so,87
Ð,æ
85,94
87,O4
85,41
10,51

94,15
æ,81
æ,63
s,33
114,96
113,38
116,s9
86,55
85,81
1æ

96,19
96,46
96,06
1U,92
1æ,18
1ß,54
98,29

12,45 0 0
12,36 0 0
12,æ O O

12,65 0 0
12.æ 0 0

12,59 0 0
11,45 0 0
1s,06 f--qoo--_l o
16,m o
12,75 0
12,92 0
12,97 0
12,47 0
12,31 0
12,æ O

12,86
12,55
8,55

0
0
o
o
o
0
o

Módia
Mediana

Gocf. Var.
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b) Galena
As análises microssituadas efetuadas ao MEV/EDS apresentam teores

medianos de 12,55o/o com coef¡ciente de variação de 8,55o/o pàÍã o S, e teores
med¡anos de 85,4Ùo/o com coeticienle de variaçåo de 1O,51o/o para Pb,
aproximaclamente (TABELA 1 3).

TABELA 13 - Dados químicos obtidos a partir de análises microssituadas ao MEV/EDS em

Em somente um ponto microanalisado foi dosado Fe com teor aproximado
de 4o/o, o que pode ser cred¡tado ao ¡ntercrescimento de galena e pir¡ta. A composiçáo
estequiométrica teórica da galena de 86,6% de Pb e '13,4o/o de S é bastante
compatível com os teores dosados. A fórmula estrutural média foi calculada com base
nos dados obtidos: Pbr,orS.

Os cristais apresentam padråo de alteração característico do mineral (FOTO
15 e 16).

FOTO 15 - Cristal de galena (Ga) do minério da mina de Canoas 1, observado ao microscópio
óptico com luz refletida, apresentando padrão de alteração característico

0,5cm = 0,05mm





C.2) Minerais da ganga

a) Anfibólios
Foram analisados ao MEV/EDS anfibólios em amostras do minério

(amostras E e H) e chapéu de ferro da mina de Canoas 1 (amoslra C). Os dados estão
apresentados na TABELA 15.

TABELA 15 - Dados químicos obtidos a partir de análises microssituadas ao MEV/EDS para os

anfiból¡os da ganga do minério da mina de Canoas 1 (% peso)

56,26
9,26
56,17
54,66
55,37
54,55
54,08
54,43
54,14
55,44
u,2.
53,æ
57,61
55,18
51 ,90
55,E6

55,36
57,69
s,95
55,37
54,74
54.83

21,61
24,71
B,S7

24,77
25,56
2,45
2,W

,15
24,æ
21,13

8,77
26,'18
25,56
24,Æ

25,80
æ,æ

æ.74

12,47
12,æ
11,96

12,æ
12,70

12.æ
12,64
12,47
'13,10

12,ß
13,17

12,11
12,31
12,14
12,91
13,57
13,16
13,48
13,27
13.04
'I

98,62
95,G
æ,14
94,53
æ,21
gei,74

æ,27
s,86
s,92
96,50
96,58
101 ,98
'101,13

96,83
101,66
96,æ
s7 d2
s,57
s,36
æ,1s
101,44
æ,81
98,25
97,72
49,18

o o,44
0 0,64

0,64 0
0,94 0,43
o o,42

0,94 0,39
- o,57
-0
- 0,31

0,56 0
0,64 0,54
0,67 0,49
1,10 0
o 0,38

0,81 0,51
'1 ,06 0,31
0 0,66
0 0,3

0,84
0-
0 0,31
00

o,a2 0,44
o 0,32

0,48
0,43

0.29
0,34

o,37
o,47
0,34

o
0,37

0

o
0,35

o.35
0

2,û

2,43

2,75
2,47
2,62
2,13
6,87
6,8'1

5,æ
3,æ
2,O7
6,53

2,89

2,æ
1,69
1,59

1 ,84
1 ,73
o,98
1,Æ
1,19
'1 ,38
0,50
2,89
1 ,73
1 ,O2
2,15
3,84
2,94
0,63
1,ß
0,87
1,4
1,63
1 ,E9
4,â
1,æ
1,76
0.96
0,73
1 ,92

dosag.ns fora do lim¡tc dc

Os dados obtidos nåo apresentaram muita variaçáo quanto à composiçáo
média. Util¡zaram-se para class¡ficação os critérios estabelecidos por LEAKE (/n:

GARDA & ATENCIO, 1991). Plotando-se os dados quimicos obt¡dos em diagramas de
classificaçáo, constatou-se serem tremolitas os anfibólios presentes nas amostras,
conforme verificado por difratometria de raios X.

A fórmula estrutural média para os anfibólios foi calculada a partir das
análises microssituadas, resultando:

(Ca1,75 Nas,1s Mho,o¿ !o,rglz (Mga,se Fellle,as Mño,oz Alo,or)s,rr (Siz,sz Alo,æ)a O22 (OH),

c1

c4
c10
c11
c12

cr5
c31

c45

c47
cÆ
c49

c59
c63

c67
E34

H110

54.7't r.55 2.63 0 24.42 12,70 0,æ o,17
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b) Barita
A TABELA 16 apresenta os dados obtidos por análises m¡crossituadas ao

MErV/EDS para as baritas do minério e do chapéu de ferro de Canoas 1'

TABELA 16 - Dados químicos obt¡dos a pan¡r de análises microssituadas ao I\IEV/EDS parc

þafltas em amostras do m¡néfio e þaritas e g¡psita em amostras do chapéu de fefro de canoas 1

É possível verificar que as baritas do minério apresentam menor
contaminaçáo em SiOz, FezOs e CaO, em relação às baritas do chapéu de feno.
Quando oúservados os teores de BaO e PbO, nota-se que as bar¡tas do chapéu de

ferro apresentam teores mais elevados de PbO e menores de BaO.
A análise desses dados conjuntamente às observações ao microscópio

óptico, as quais evidenciaram bar¡tas idiomórficas de granulometria média para o
minério, e baritas de granulometria fina, fraturadas e gräo anédricos para o chapéu de

ferro, såo indicios quó a barita que ocorre nos chapéus de ferro em Canoas nåo sáo
concentraçöes somente de origem residual. Possivelmente, em ambiente de táo
intensa liiiviaçáo e soluçöes täo fortemenle ácidas, tenha ocorrido dissoluçáo e
reprecip¡taçäo das baritas.

Ña amostras de minério (FOTOS 17 A e 17 B) a ocorrência de gipsita

associada à barita foi analisada ao MEV/EDS. A composição média dos minerais

analisados é semelhante à composiçáo estequiométrica teórica da gipsita, excetuando-
se os teores de PbO.

(% peso)
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Figura 24 - Carlografia de elementos para Ba, Ca e S em cristal de barita associada à gipsita no
minério da mina de Canoas 1

A fórmula estrutural média Para as
analisadas foram calculadas:
o barita do minério: Bao,eoSr,orOr
o barita do chapéu de ferro: Bao,gzSr,qzOr

o gipsita do minério: Gao,gaSOr

duas ocorrênicas de baritas e g¡ps¡ta
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d) lvl¡cas
Dentre os minerais micáceos que ocorrem na ganga, foram estudados ao

ME.V/EDS as flogopitas, por estarem esses minerais relacionados à gênese das

cloritas secundáriás, as quais seräo discutidas em sequência.
Os dados obl¡dos pelas microanálises estáo na TABELA i (Anexo 1) e as

méd¡as e estatísticas básicas resumidas na TABELA 18

TABELAlS-Resumoestatísticodosdadosquímicosobtidosapartirdeanálises
rnicfossituadas ao IVIEV/EDS em flogopitas da ganga de amostras do minério de canaos 1

(o/opeso) n=18

TABELA 19 - Resumo estatístico dos dados químicos obtidos a partir de anál¡ses
microssituadas ao MEV/EDS em cloritas de amostras do minério oxidado em Canoas I (Topeso)

Os dados forâm tabelados em ordem crescente dos teores de zno
(TABELA 1 - Anexo 3). Observa-se uma relação ¡nversa entre o aumento dos teores
do me{al e o decréscimo nos teores de KzO. Há, também, uma relaçäo inversa entre o
decréscimo nos teores de FezO¡ e o aumento nos teores de MgO, SiOz e KzO.

A fórmula estrutural média das cloritas foi calculada com base em 28

oxigên¡os: (Zng,*s Mgs,rr Feg,os Alo,eg Tio,og) (Si¡,er Alere) Ozo (OH)re .

Os teores de KzO apresentam valores medianos de 9,22o/o com coeficiente
de var¡açáo de 25,3oo/o. Os teores de ZnO sáo nulos, e os crista¡s ao microscópio
óplico náo apresentavam sinais de corrosäo.

A composição média foi util¡zada para o cálculo da fórmula estrutural das

flogop¡tas: Kr.sz (Mgr,B7 Fe" o,r")u,* lSis,gz Alr.æO2ol (OH)r.

C.3) M¡nera¡s do chapéu de ferro da mina de Ganoas 1

a) Clor¡tas
A transformaçáo de flogopitas em cloritas é um fenômeno comum' tanto

associado a alteraçöes hidrotermais, quanto a alteraçóes meteóricas. Notou-se,
entretanto, que as cloritas de canoas 1 apresentavam carac{efísticas químicas

bastante peculiares.'A 
TABELA 2 (Anexo 1) apresenta os dados oÞtidos por análises

microssituadas ao MEV/EDS, e a TABEI-A 19 os resume estat¡sticamente para as
cloritas do minério oxidado de Canoas 1 .

41,46 12,A5 7,83 24,55 0 1 ,89
35.30

o

U

0
o

0
't72.3

0
0

0,34
0,38
71.7050 22.30 20.10 10,'lo 424,

n=196

28,16 10,90 16,13 19,77 0 0,33

13,80 13,10 26.80 1a,æ m.a 149,4

o000
70't,7 27p 832,6 171 ,2

o,84 14,44

Æs2
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Em BLOT et at. (1995) os autores apresentam uma matriz de correlação

entre os elementos estruturais da clorita pura, as quais indicaram correlações positivas

significativas para Fe-Ah"t e Si-Alo" Os elementos Zn, Ti e Mg nåo apresentaram
qualquer tipo de correlação com os demais elementc; estruturais. Os autores apontam
que,'Oe åcordo com o grau de crrstalização clas cloritas, há uma tendência
composicional, a qual afeta os pares Si-Alt"t e Alo"-Fe e, com menos intensidade, o par

Mg-Zn.
Para um grau de cloritizaçáo inferior a 907o, o Alo" é maior que 1,5 e a

clorita não é muito riå em ferro: (Zn3,rr Mg¿,gz Fez,oa Al1,60 T¡o,os) (Si.,ou Alr,gs) Ozo (OH)rs '
para uma cloritização completa, o Alo" é inferior a 0,5 e as cloritas sáo mais

ricas em ferro: (2n3,¿eMgs,r Feg,zr Alo,¡sTio,oe) (Sis,ezAlz,g3) O2o (OH)16 '
Esse cómpõrtàmento das cloritas, com relaçåo ao l919t foi também

observado em outras ocorrências (VALSANI et al., 1994; BROCKAMP & RENNER'

lgBB). Entretanto, para ambas, o comportamento é inverso ao apresentado pela

ocorrência de Canoas 1, ou seja, as cloritas mais evoluidas säo as mais pobres em

ferro.
Foram efetuadas separaçöes magnéticas visando obter concentrados de

cloritas, no qual foi dosado, através de métodos analiticos, o teor de Zn, resultando em

17,08o/o em ZnO.
Assim como foi observado na mineralogia, a transição das flogopitas a

cloritas ocorre de maneira que, em alguns cristais, caracterisiticas ópticas da mica
primária ainda persistem no mineraljá em estágio avançado de alteraçåo (FOTO 19).

FOTO 19 - Cristal de flogopita (M) do minério oxidado da mina de Canoas 1, em processo de

cloritização já avançadolit¡, associado à feldspato da ganga (F), observados ao microscópio
óptico com luz transmitida polarizada

0,5cm = 0,012mm

Utilizou-se a microdifraçåo de raios X em conjunto
microssituadas efetuadas ao MEV/EDS, observando-se a variação
reflexão do mineral em função dos teores de Zn dosados.

às
dos

análises
picos de
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Nos gráficos (Figuras 25 e 26) é possível verificar que para os princ-ipais

planos de reflixáo das cloritas de Canoas, (004) e (003), tanto pela distância

interplanar d quanto pela intensidade i, há uma correlação positiva entre o. aumento

destäs parâmetros e o aumento nc teor do metal. Esse comportamento indica q'-!e a

substituiçáo do zinco pelo potássio durante a cloritizaçäo das flogop¡tas promove,

simultaneamente, uma alteraçåo nos parâmetros cristalográficos do m¡neral.

F¡gurc 25 - G]âfico de conelação entre os leores de zn e a distância ¡nterplanar d 1004, das

cloritas do minério oxidado da mina de Canoas 1

d 004

Zn

Figun 26 - Gráf¡co de conelaçåo entre os teores de zn e a intensidade ¡ da difração do plano

(oO3) das cloritas do minério oxidado da mina de canoas '1

i 003

Zn

A

3,59

3,58

3,56

2,82,62,4,t

I

L
68

60

2,82.42A

As cloritas foram analisadas por espectroscopia Mössbauer em temperatura
amb¡ente e a 78 K. O espectro obtido em temperatura ambiente náo apfesentou
consistência. O espectro obtido a temperatura de 78 K, entretanto' (Figura 27) é
consistente e composto de três dubletos quadrupolares.



Figura 27 - Espectro Mössabuer oþtido a 78 K para cloritas do m¡nério oxidado da mina de
Canoas 1

A TABELA 20 sintetiza os dados obtidos pelo aiuste do espectro Mössbauer
a 78 K para os três dubletos.

TABELA 20 - Parâmetros obtidos por Espectroscopia Mössþauer a 78 K para clontas do minério
oxidado da mina de canoas 1

Dr Dz D.

DO (^Eq) (mm/s)

.sh¡ft (ô) (mm/s)
Area Relât¡va (%l

2,664(1)
1,107(1)

12

{J,Þ4U( r,l

0,361(1)
51

0,458(1)
0,34s(1)

37

tr
d o.e6
É.
u¡
c¡
g o.ea
(r,

l¡¡t-z 
o.ee

DQ (^Eq) = desdobramento quadr¡polar
shìft (6) = dêslocamento isomérico

Os espectros obtidos para clor¡tas, tanto a temperatura ambiente quantg a
78 K, têm sido frèqüentemente descritos como a superposiçäo de 2 dubletos de !9'- e
um ou dois dubleios de Fe2* (KoDAMA et al., 1982; ToWNSEND et al., '1986 ¡nl

DeGRAVE et al.,1947).
Os dados obtidos foram comparados com aqueles publicados em

DeGRAVE et al. (1987), os quais indicaram que o dubleto D1 corresponde ao Fe"- e

os dubletos Dz e Dg correspondem ao Fet*. Em termos de área relativa, as cloritas de

Canoas apresã nlam 12o/o de Fe2* e 88o/o de Fe3*. Em geral, cloritas apresentam teores
de Fe2* mais elevados do que Fe3*. Porém, como apontado por CARVALHO e SILVA
(1994) para cloritas do deþósito de Ni do Vermelho, Serra dos Carajás (Pará), os
processos de laterização, portanto de oxidaçäo, promovem a oxidação do ferro.
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SegundoGoODMAN&BAIN(1978)oferroemcoordenaçãotetraédrica
pocle ser distiñguido do ferro em coordenaçáo octaédrica com base no deslocamento

isc,mérico (ô). Para esse mesmo parâmetro os autores indicam que valores observados

inferriores à b,gO mmls såo diagnóstico para Fe'* coordenado tetraedricamente, e para

vatores entre 0,34-0,39 mm/s o Fe3* estar¡a em sítios com coordeLtaçáo octaédrica. 
_

Para as cloritas de Canoas 1, portanto' ter¡amos l-e- em cooroenaçao

octaédrica em um arranjo CfS (OãCnnVe ei at.,1987; PARSEVAL ef a/.1991). O Fe'3*,

queise todo o ferro contido nas cloritas, estar¡a em coordenaçäo também octaédrica
(berGRAVE et at.,1987: CARVALHO E SILVA' 1994).

O Fe2* em iloritas poderia ocorrer, teoricamente, em quatro diferentes sitios

octaédricos (HELLER-KAL¡Ai a nOZeruSON, 1981). PARSEVAL ef a/. (1991)

id€Ìntif¡caram, a partir dos dados obtidos por espectroscopia MössbaueJ para.clor¡tas de

Trirnouns, not Èir¡n"rs (França), que o ferro, sob a forma de Fe'* e Fe", situa-se em

qu¿tro méios. para a clô¡ta de Canoas l, no entanto, somente três sitios octaédricos
for';am definidos.

b) Ceruss¡ta
Algumasamostrasforammoidasesubmetidasaseparaçóesmineralógicas

e as frações óbtidas submetidas à difratometria de raios X. Foi ev¡denciada a presença

de ceruisita e smithson¡ta. Em lâminas delgadas e sessões polidas esses materiais

foram analisados ao MEV/EDS e foram detectados concentraçöes de Pb que devem

corresponder à cerussita. os teores de Pb sáo elevados, com medianâ de 82,42o/o e

coeficiente de variação de 1 ,19%. Os teores de enxofre apresentam mediana de

O,27o/o e coeficiente de variaçáo 132,28o/o. A F¡gura 23 apresentada anter¡ormente para

â cârtografia dos elementos Fe, Pb e s, indica concentraçôes de chumbo relativas a
minera¡i secundários desse metal assoc¡ados à pirita, já em avançado estágio de

alteração.
Embora através da cartograf¡a de elementos näo fosse possivel identificar o

m¡neral secundário produzido pela alteração, observa-se a ausência de fósforo e os

baixos teores de enxôfre pafa os dados obtidos (TABELA 2l). Essa composição ¡ndica

näo ocorrerem piromorfitä IPbsCl(PO4bl ou anglesita (PbSO4), produtos secundários
normalmente encontrados associados a mineral¡zaçóes sulfetadas de chumbo. A
pfesença de cefussita (Pbcos), identificada por d¡fratometfia de raios x é, portanto,

confirmãda pelas análises pontuais como um produto secundário formado pela

alteraçáo da galena, especif¡camente nessa amostra. Näo se descarta, entretanto, a
ocorràrcia de outros produtos secundár¡os da alteração da galena em Canoas 1'

TABELA 2l - Dados químicos
obtidos ao MEV/EDS Para
produtos da altereçåo da

galena em amosûas
do minério dê Canoas I

(0,6 Peso)

Os teores de Pb dosados estäo próximos ao teor estequiométrico do metal

na cerussita, de 83,5% em Pb e 16,5% em COz.

118-09 83,7ô O 0
118-Q10 81 ,æ o,54 0
118-Q11 A2,52 1,37 0
118-012 81,15 2,11 0

o
0
o
0
0

Med¡ânâ 82,26 O,27
0
0
0

0
0
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b) Talco
Os minerais do grupo do talco analisados ao MEV/EDS provêm somente

dos chapéus de ferro e säo de origem secundária.
A TABELA 22 resurne estatist¡camente os dados obtidos. Em quase a

totalidade das amostras analisadas ('IABELA 3 - Anexo 1) os teores de enxofre sâo
variáveis entre 1,1% e valores nulos.

TABELA 22 - Resumo estatístico dos dados oþt¡dos por análises microssituadas ao MEV/EDS
para o talco das amostras do chapéu de fero da m¡na de Canoas 1 (% peso) (n=12)

s¡o, Fe'Or Moo
Mecta

Med¡ana
(Ìôêf-Vâr-

54,55 0,39 5,59 29,51

56,08 0,22 3,82 29,96
6.97 129.38 69,12 9,42

Os teores de AlzOg também nåo sáo significativos. Há, entretanto, uma
relação entre o aumento nos teores de AleOs e os teores de FezOg, o que pode indicar
uma subst¡tu¡ção do Mg na eslrutura do mineral por esses elemenlos.

A fórmula estrutural média que se segue foi calculada com base nos dados
obtidos: (Mgg.zg Feo,sz) (Sir,os Oro) (OH)r '

c) Jarosita
Para Canoas 1 foram analisadas ao MEV/EDS quatro secçöes delgadas e

agregados de jaros¡tas do chapéu de ferro, e uma secçáo delgada com jaros¡ta no
minério. Os dados obtidos para ambas ocorrências estáo apresentados nas TABELAS
4 e 5 (Anexo 1). Nas TABELAS 23 e 24 estão resumidos estatisticamente os dados
obtidos.

TABELA 23 - Resumo estatístico dos dados obtidos por análises micross¡luadas ao MEV/EDS
para jarositas das amostras do chapéu de feno da mina de Canoas I (0/o peso) (n=81)

TABELA 24 - Resumo estatístico dos dados oÞtidos por análises micross¡tuadas ao MEV/EDS
para jarosita de amostra do minério da mina de canoas 1 (% peso) (n=4)

Para as jarositas do minério o número de análises reduzido deve-se ao fato
da ocorrênicia estar restr¡ta e localizada à pseudomorfoses da alteraçäo dos sulfetos
(FOTOS 20 Figura 28). A fórmula estrutural média foi calculada e adotou-se para essa
e demais amostras de jaros¡ta o cálculo proposto por SCOTT (1987):

(Ko,ez Pbo,:g) (Fez,srAlo,og Zno,re) (SO¿)z (OH)e

Fê"ô" K"ô ÞbO SO. Al,O. Z¡O PzOs

Méd¡â
Mcd¡ana
Cosf.Va.

38,78
38,36
6,43

3,49 16,50 29,00
3,64 1A,44 29,18
ao,42 46,47 9,15

0,34 0,10 0,03
0,36 0 0

116,90 310,50 387,87

35,43
34,84

5,43
5,45

10,64
11 ,17
55.72

26,91
8,05

o,24 2j0
117,35 56,18

n
0
0

Média
Mediana
Coêf.Var.
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FOTO 20 - pseudomorfose de jarosita em amostra do minério, observada ao microscópio óptico
com luz transmitida Polarizada

0,5cm = 0,05mm

Figura 28 - Cartografia de elementos para Fe, K e S em pseudomorfose de jarosita em amostra
do minério da mina de Canoas 1
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Para as jarositas do chapéu de ferro de Canoas 1, efetuou-se a separação
dos minerais para análise quimica global, difratometria de raios x e espectroscopia
Mössbauer.

Embora as análises por difratometria Ce raios X ¡nd¡cassem :tomente a
presença de goeth¡ta associada à larosiîa, o espectìo Mössbauer obt¡do a 78 K para a
mesma amosira (Figura 2g) apresentou um dubleto correspondente à jaro$¡ta, e dois

sextetos, um correspondente à hemat¡ta e o outro à goethita.

Figura 29 - Espectro Mössabuer obtido a 78 K para jarositas do chapéu de feno d¿l mina de

VELOCIDADE (mm/s)

A est¡mat¡va das áreas relativas sob cada uma das curvas dos espectros
permitiu uma avaliaçåo aproximada da distribuição do ferro nas diferentes fases
m¡nera¡s. Esses dados indicaram que 60% do ferro total na amostra está contido na
jarosita, e os demais 4Ùo/o na goethita e hematita (TABELA 25).

TABELA 25 - Parâmetros obtidos por Espectroscopia Mössbauer a 78 K para jarositas do
chapéu de feno da mina de Canoas 1

Amostfa M¡ncrâl Arêâ l%ì
^ 

tmm/a! ô (mm/sl Bhf tkGt
Chapêu de ferro

Canoas 1

.JarostI€¡
Goeth¡ta

6(,
26
14

1,28(1)
-0,2s(1)
-0_25í )

u,4r( r,
0,4e(1)
o 49¿l t

ori(r)
q??/,r\

A part¡r dessas informaçöes e dos dados obtidos pela análise química
global da mesma amostra foi calculada a fórmula estrutural média para a jarosita do
chapéu de ferro de Canoas 1: (Ko,e7 Pbo,og) (Fez,zg Alo,oe) (Sr,sr Po,or Or)z (OH)e .

Canoas 1
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A mesma amostra foi tâmbém submetida à análise termo-diferencial e

mos¡trou dois picos endotérmicos a 450"C e a 810"C, além de um pequeno pico
exdérmico a cerca de 500"C (Flgura 30).

F¡gura gO - Análise termo diferencial (ATD) para amostras de jarosita do chapéu de fero de
canoas 1

423"C

200

TEMPERATUR.A i OC

O primeiro pico endotérmico corresponde à reaçáo:

Kz I Fes(SOa)z(OH)o]z -+ KzSO¡ . Fez(SO¿)g + 2 Fe2O3 + 6 HzO

O pico exotérmico reflete a cristalizaçåo do FezOs, e o segundo pico

endotérmico corresponde à quebra do KzSO¿ . Fez(SO¿)g -+ KzSO¿ + Fe2O3 + 3 SOs
(KULP &ADLER, 1950).

Para as anál¡ses microssituadas ao MEV/EDS foram utilizadas quatro
secçóes delgadas polidas (C, D, F e G) coletadas no chapéu de ferro de Canoas 1.

OLIVEIRA ef a/. (1997) apresentaram estudo sobre essas amostras de

.jarosita ocorrentes no chapéu de ferro de Canoas 1. Os autores indicaram que a partir
de observaçóes ao microscópio óptico, alguns cristais apresentavam-se zonados. A
ocorrência de cristais de jarosita apresentando um zoneamento no qual a composição
química é variável do núcleo para as bordas foi descrito por SZYMANSKY (1985) pâra
amostras da m¡na de Tintic Standard, Utah, EUA. JAMBOR a DUTRIZAC (1983)
d€monstraram que os cristais zonados observados nessa mina apresentavam um
zoneamento com um núcleo com composiçåo de jarosita, uma camada intermediária
de composição plumbojarosita, e nas bordas uma composiçâo de natrojarosita.

Através da m¡crografia de raios X do cristal zonado da iaros¡ta de Canoas 1

ficou evidente um núcleo de jarosita estritamente potássica e bordas de
plumbojarositas. As análises microssituadas nas bordas e centro do cristal perm¡tiram
aos autores calcular, a part¡r dos dados obtidos, a fórmula estrutural do mineral:

borda: (Ko,go Pbo,so) (Fezsz Alo,oz Zno,o:) (SO¡)z (OH)e

(uv

20

-10

40

.f 00

400

núcleo: (Ko,ze Pbo,rs) (Fe¿so Alo,or) (SO¿)z (OH)e
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Se considerarmos a fórmula teórica dos minerais da família da alun¡ta-

iaros¡ta AB3(XO¿)z (OH)e, observaremos que os dados apre!ìentados por OLIVEIRA ef
a/. (1997) relativos às correlaçóes entre os c'átions mono e b¡valentes {a posição A e a
ocupaçao do sitio E, sítio quáse que exclusivamente ocupadl pelo Fe3* e que sempre
apresentâ vacância em torno-de 15%, apresentam uma deficiência de carga em B' lsto
sþni¡ca que para termos Pb2* em A ocupando mais de 50% dos sítios deveremos ter
où uma subsiituição compensatória "t à 1zn'. subst¡tuind-o o Fe3*, por exemplo), ou
uma substituição compensatória do âniòn xOle (PO43- substituindo SO¿2-, por

exemplo). Entretanto, para as jaros¡tas de Canoas 1 isso nâo ocorre, e a explicaçäo
possivel para o excesso de Pb no sít¡o A seria que esse elemento náo se encontra no
ietículo, mas sim adsorvido à est¡utura do m¡neral (SCOTT, 1987). Quanto à vacância
e à deficiência de carga em B, parece ser bastante comum, tanto para jaros¡tas quanto
para plumboiarositas naturais ou sintéticas (DUTRIZAC & KAIMAN' 1976; JAMBOR &

DUTRIZAC, 1983; SZYMASKI, 1985).
As análises m¡cros¡tuadas obtidas ao MEV/EDS comparadas aos dados

obtidos por análise quimica global evidenciam um excesso de Fe'" para a amostra
global. Esse excesso é atribuido à posição B, o que d¡fere das jarositas analisadas ao
MEV/EDS. A amostra observada por microscopia óptica, analisada por difratometf¡a de
ra¡os x e espectroscopia Mössbauer, demonstra a coexistência de goethita e hematita
com a jarosita. Portanto, torna-se quase impossível determinar a quant¡dade exata de
Fe3* no sítio B. Soma-se a isso o fato de a análise química global representar uma
média das jarositas, uma vez que muitos crista¡s podem apresentar zoneamento
composicional. JAMBOR & DUTRIZAC (1983) já apontavam para essa caracteristica
das jarositas ao se interpretarem análises químicas globais.

d) Óxi-hidróxidos de ferro
Em Canoas 1 foram analisados ao MEV/EDS os óxi-hidróxidos de fero nas

amostras do minério e do chapéu de ferro. As análises microssituadas foram
efetuadas, em geral, em plasmas ferruginosos, visto as texturas reliquiares observadas
em lâminas corresponderem a alleração da phita. Os dados obtidos estäo
âpresentados na TABELA 6 (Anexo 1) e o resumo estatist¡co nas TABELAS 26 e 27 '

TABELA 26 - Resumo estatÍstico dos dados químicos obtidos a palir de análises
microssituadas ao MEV/EDS para os óxi-hidróxidos de feno de amostras do minério oxidado da

mina de canoas 1 (o/opeso) n=57

S¡o, Al,O. Fe,O. MoO CâO KzO TiOz ZnO PbO BaO SO¡

Mód¡a
Mcd¡ana
Coof.Vâ¡-

8,02 0,87 69,56
6,9s 0,57 70,01
47.',t1 107.A 10.15

0
0
0

0,09 0,10 0,04 1,a4 3,A2 0,'11 0,72
0002,003,4000,76

168,1 143,6 464,5 72,10 44,65 240,4 51,61

TABELA 27 - Resumo estatístico dos dados quím¡cos obtidos a partir de análises
microssituadas ao MEV/EDS para os óxi-hidróxidos de fero de amostras do chapéu de feno de

canoas 1 (%peso) n=176

s¡ô^ Âl.fl" F."ô, Mdô Câô K"O T¡O' ZnO PbO BâO SOr
Méd¡â

Mediâna
Coef.Var.

4,78 1,92 71,35 0,02 0,04 0,03 0,01 1,25 3,11
3,54 1,86 73JA O O 0 o o,85 1,66
54.71 61.42 12.10 737,4 245,A 268,2 569,0 138,4 111,6

o
o
0

0,94
0,98

32,53
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Dos dados obtidos foram considerados aqueles que apresentaram teores
de FezOg acima de 50% e de SO3 abaixo de 2%. As amostras do minério apresentam
um rlecréscimo em SiOz em relação a um aumento do FezOg. Esse comportamento se

rep lle nas amostrâs do chapéu de ferro. Para o minério esse comportamento reflete a
presença de óxi-hidróxidos de ferro assoc¡ados ao quartzo residual- e produtos
iecundãrios a part¡r da alteraçáo dos s¡licatos da ganga. Para o chapéu de ferrro,
entretanto, reflete a m¡neralog¡a básica desses materiais,

Em ambas as amostras, minério e chapéu de fer¡o, PbO foi dectado na
quase totalidade dos pontos analisados, o que náo foi observado para o ZnO. Nos óxi-
hidróxidos de ferro analisados no minério os teores de PbO variam em torno de 1,35 à
8,72o/o, eneuanto os teores de ZnO decrescem em relaçáo ao aumento do FezO¡ e

var¡am entre zero e 4,260/o. No chapéu de ferro o PbO atinge teores máx¡mos de 23o/o,

enquanto os teores de ZnO näo ultrapassam 7,07%.

Efetuou-se uma matriz de correlaçáo para o conjunto de dados obt¡dos para
os óx¡-hidróxidos de ferro do minério (Figura 31)'.

Figura 31 - Matriz de correlação para os dados de análise microssituada ao MEV/EDS realizada

Foram ident¡ficados dois grupos os quais apresentaram correlaçöes
pos¡tivas entre seus componentes, e fraca correlação positiva entre si. O primeiro
grupo de elementos, Al-Si-Ca-K, correspondé aos produtos da alteraçáo dos silicatos
da ganga. O segundo grupo, composto pelos elementos Al-Zn-S-P, sugere a presença
de gahnita (ZnAl2OA), mineral secundário formado a parlir da alteração da esfalerita. O
ferro, nessas amostras, apresenta correlaçäo negativa com todos os elementos,
excetuando-se o S, com o qual apresenta correlação bastante fraca, indício de que
possam, ainda, restar sulfelos de ferro assoc¡ados aos plasmas ferruginosos
anal¡sados. O Pb apresenta o mesmo comportamento do Fe, com relação aos demais
elementos, apresentando correlação apenas com o P, sugerindo a presença de
p¡romorf¡ta, associada aos plasmas ferrug¡nosos, como produto da alteração das
galenas,

Para os óxi-hidróxidos de ferro do chapéu de ferro de Canoas 1 foi lambém
elaborada uma matriz de correlaçâo para o conjunto de dados oblidos (Figura 32):

nos óxi-hidróxidos de feno do minério de canoas 1 (n=57)
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Os dados obtidos pelas anál¡ses ao MEV/EDS (TABELA 28), quando
connparados à ocorrência de talco de Canoas 1, evidenciam uma composição s¡milar
para ambas ocorrências.

TA\íBELA 28 - Dados quimicos oþt¡dos a partir de análises microssituadas ao MEV/EDS em talco
do chapéu de feno de Salvador 1 (o/o peso)

Ât-ô^ MõO K,O CeO TOTAL

sco6¡
sco6-6
sc0+t
SC0,l-2
sc04^3
sc02-13

50,84
46,61
53,76
6,24
54,84
55,86

79,06
84,æ
84,38
91,15
44,42
a3 ¿a

24,21
21 ,æ
25,41
26,26
27.73
25,88

0
0
0
0
o
o

0
o
0
0
0
o

0
0
0
0
0
al

9,42
9,76
4,n
5,æ
4,O2
2,ß

Meota
Mcd¡ana

53,84 0 5,32 25,25 0 0
55,24 0 4,23 25,67 0 0

7.42 0 61.01 7,61 0 0

estruturâl média foi calculada: rn) (Sia Oro) (OH). e,

em relação aos minerais analisados em Canoas 1, observa-se uma def¡ciênc¡a em Mg
e l':e, possivelmente em função do mau fechamento das análises.

b) Óxi-hidróxidos de ferro
Assim como efetuado para os óxi-hidróx¡dos de ferro do minério e chapéu

de ferro de Canoas 1, os dados obtidos ao MEV/EDS para os óxi-hidróxidos de ferro
de Salvador I foram também tratados segundo os mesmos critér¡os de exclusäo
estabelecidos (TABELA 7 - Anexo 1). O resumo estatíst¡co dos dados está
apresentado na TABELA 29:

TABELA 29 - Resumo estatístlco dos dados químicos obtidos por análises microssituadas ao
MEV/EDS para os óxi-h¡dróxidos de ferro de amostras do chapÉu de feno de Salvador 1

(%Peso) n=97

Os teores de SiOz säo mais ou menos constantes em relação aos teores de
FezOg. O ZnO foi detectado em pelo menos metade das amostras, enquanto o PbO
apresentou leores nulos para todos os pontos de análises microssituada.

Assim como efetuado para Canoas, uma matriz de correlação foi elaborada
(Figura 33).

sio, ALor MoO CaO K"O Fô2O3 zno So¡
Méd¡a

Mcd¡ana
6,29 0,58 0,10 0,17 0,Os
4,35 0,46 0 0,18 0
102j4 98.16 199.60 120,00 188,00

14,71 0,'¿9 0,6U
75,29 0 0,61
a,a2 201,45 45,70
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Figura 33 - Matriz de correlação para os dados de análises micross¡tuadas ao MEV/EDS
realizadas nos óxi-hidróx¡dos de feno do chapéu de feno de Salvador 1 (n=97)

As correlaçöes positivas s¡gnif¡cativas ¡ndicaram uma associação Si-Al' Ca-
Mg-K, Fe-Mg e Al-Zn-S. Os três primeiros conjuntos de elementos correlacionáveis
apresentaram, também, fracas correlaçöes positivas entre s¡, e podem corresponder a

misturas de talco, óxi-hidróxidos de ferro e, possivelemente, caulinita nos plasmas

anal¡sados. A associação apresentada pelos elementos Al-Zn-S, entretanto, sugere a
coexistência de gahnita (ZnAl2O4), produzida a partir da alteraçáo da esfalerita.

A ausência de Pb nos óxi-hidróxidos de ferro e os baixos teores do metal
dosados em amostras globais indicam um protom¡nério pobre em galena. A ausência
de barita, associada a essas observações efetuadas para os teores de Pb nas
amostras, sugere um minério silicático como material genético para o chapeú de ferro
de Salvador 1 . DAITX (1996) descreveu os corpos mineralizados em Canoas
salientando a predominância de esfal€rita em minérios s¡licáticos.

G.5) Minerais do ohapéu de ferro de Salvador 2

a) Jarositas
As larositas de Salvador 2 analisadas ao MEV/EDS apresentaram uma

composiçâo quimica diferente da ocorrência de Canoas 1 (TABELA 8 - Anexol ). A
TABELA 30 resume estatist¡cåmente os dados obtidos:

TABELA 30 - Resumo estatístico dos dados obtidos por análises microssituadas ao MEV/EDS
para jarositas de amostras do chapéu de fero de Salvador 2 (o/opeso) n=15

s¡ô" Ä1"ô. câo K"O Fê'O. z.¡O PbO sOa PzO¡

Méd¡â
Mediâne
Cocf.Var.

0,82
0,50

96,81

0,78 0,04
0,48 0

1o7,51 207,O2

7,47
7,70
8,51

38,90 O,O2 1,31 28,90 O,2A

37,72 0 1 ,28 ?9,77 0,33
7,60 304,37 70,60 1 1,36 83,59
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As jarositas de Canoas 1 apresentam uma composição v_ariável, desde

iarositas potáésicas, jarositas plumbiferas até plumbojarositas. Em Salvador 2 as
jarositas apresentam composição essencialmente potássica, cuja fórmula estrutural

média é:
(Ko,ezPbo,og) (Fez,zaAlo,ro ) (Sr,gtOr) (Po,ozOr) (O¡r)e

Os teores de P, entre 0,3 a O,7o/o, e a detecção de arsênio, são também
fatores de diferenciaçáo entre as duas ocorrências, pois não foram detectados esses
elementos nas jarositas de Canoas 1.

As observaçöes texturais evidenciaram que as jarositas em Salvador 2
ocorrem como pseudomorfoses em galenas (FOTO 22).

FOTO 22 - Jarosita (Ja) microcristalina associada a texturas pseudomórficas de galena

observadas por microscopia óptica com luz transmitida sem polarização, para amostras do

0,5cm = 0,05mm

A cartografia de elementos para Fe, K, As e S em jarositas de Salvador 2
(Figura 34) demonstrou que as jarositas estão associadas a arcabouços de óxi-
hidróxidos de ferro.
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b) Óxi-hidróxidos de ferro
Como para Canoas 1 e Salvador 1, foram adotados os mesmos critér¡os

¡ara os dados obtidos pelas análises ao MEV/EDS para as amostras de salvador 2,
'cs 

dados estäo apresentados na TABELA C . Anexo 1, e o resumo estatíst¡co dos
mesmos na TABELA 31:

TABELA 31 - Resumo estatístico dos dados obt¡dos por análises m¡crossituadas ao MEV/EDS

l)ara os óxi-hidróxidos de feno de amostras do chapéu de feÍo de salvador 2 (%peso) n=75

Os teores de SiOz são mais ou menos constanles, em torno dê 3'5%'
apnoximadamente. O Zn ocorre em pelo menos metade das amostras, enquanto o Pb
foi detectado na totalidade das amostras.

A matriz de correlação efetuada para os dados obtidos (Figura 3Q indica
correlaçöes pos¡t¡vas entre três grupos de elementos: Si-Al-Ca-K-Zn-Mg' As-AFCa-K-P
e Pb-Fe-S.

Figura 35 - Matriz de conelação para os dados de análises microssituadas ao MEV/EDS
realizadas nos óxi-hidróxidos de fero do chapéu de fero de Salvador 2 (n=75)

resx = O,19

Os dois primeiros grupos de elementos apresentam correlações positivas
entre si, e ambos apresentam correlações negativas entre o terce¡ro grupo. Os dois
primeiros grupos correspondem à alteração dos sulfetos e minera¡s da ganga. A
associaçáo do As e P no segundo grupo de elementos sugere a presença de
plumbogumita, mineral secundário associado a produtos de alteraçäo de sulfetos
metálicos. Por similaridade química esses elementos podem se subst¡tu¡r na estrutura
da plumbogumita (N|CKEL,1984). A conelaçáo Pb-Fe-S, correspondente ao terceiro
grupo de elementos é notável, vislo não ter sido evidenciada em qualquer outra
ocorrência de óxi-hidróxidos de ferro. Pode estar relacionada à presença de minerais
do grupo da alunita jarosita ou à adsorção do metal pelos óxi-hidróxidos de ferro.

3,24 0,60 0 0,17 0
221

o o,74
241 ,89 75,44
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Sínúese da Química Mineral

As anál¡ses microssituâdas perm¡tiram a caracterizaçáo das diferentes fases

minerais primárias, no minério, e secundárias, nos chapéus de ferro.
Para os sulfetos do minério a composiçáo médi¿r é compat:vel com a

composiçáo estequiométrica dos minerais e âquela apresentada por DAITX (1996)

para amostras do minério em canoas. Ao MEV/EDS foi possível ver¡ficar. a

toexistência de produtos secundários da galena, estando a p¡r¡ta ainda em _estágios
iniciais de alteração. Essa situação demonslrou que a ordem de alterabilidade dos

sulfetos pode apiesentar variações, possivelmente em função das condições fisico-
qu¡micas dos micromeios. Segundo ANDREW (1984), náo há somente um fator que

d¡recione ou influencie um complexo sistema geoquímico como sulfetos-óx¡dos. Uma

complexa interrelaçâo de fatores, tais como composiçåo € qualidade dos tampões da
g"né. " composição das soluçöes de percolaçåo, são todos responsáve¡s pela

üariãçao na ordem de alteração dos sulfetos. A granulometr¡a das piritas é um fator
que também pode ¡nfluenciar a alteração dos demais sulfetos.

Para os minerais da ganga, as fórmulas estruturais médias säo compatíveis
com as fórmulas estequiométricas. A barita ocorre somente no minério e chapéu de

ferro de canoas 1 . Entretanto, as caracter¡st¡cas morfológicas e a composiçáo química

de ambas ocorrências sugerem dissolução e recristal¡zação desses minerais. os
teores de Ba, menos elevados, e os teores de Fe e Pb, mais elevados nas baritas do
chapéu de ferro, sugerem que a bar¡ta seja' pelo menos em parte, de origem
secundária.

A neoformação de g¡psita a partir da alteraçäo da barita e dos carbonatos
da ganga, que parece ocorrer em Canoas 1, seria, provavelmente' resultante de
reaçõeJ de tamponamento ácido, tal como sugerido por ANDREW (1984) para a
gipiita observada no chapéu de ferro associado às mineralizações em Zn-Pb-Ag de
Dugald River, Austrália.

As flogopitas apresentam teores nulos de ZnO. Em cr¡stais
pseudomorfizados por clorita, o zinco é detectado e os teores do metal tendem a se

elevar concomitantemente a uma diminuição nos teores de potássio. segundo BLOT ef
a/. (1995), há uma substituiçåo do potássio pelo zinco durante os processos de

alteração superficial do m¡neral. A alteração da esfalerita dispon¡biliza ao meio zn, ao
mesmo tempo que as flogop¡tas apresentam perdas progressivas de K. Dessa forma, a
substituiçåo Zn-K é simultânea e resultante da altera@o de ambos, sulfeto e silicato.
Essa incorporação do Zn pelas cloritas altera as distâncias interplanares e

intensidades paÍa os planos de reflexáo (003) e (004). O comportamento do Fe com
relaçáo à pàeudomorfização das flogop¡tas pelas cloritas zincíferas é também
discutido. As análises por espectroscopia Mössbauer nas cloritas indicaram o ferro na
forma de Fe2*, em coordenação octaédrica com arranio na posiçäo ClS, e na forma.de
Fe3*, em dois sítios também em coordenaçáo ociaédrica. Proporcionalmente, Fe- e

Fe3* representam 12 e 88%, respectivamente, do F€ total. Essa proporção entre Fe'* e

Fe3* para as cloritas zincíferas de Canoas 1 é inversa à observada para cloritas de
outra! ocorrênc¡as, nas qua¡s Fe2* é sempre ma¡s abundanle em relaçáo ao Fe3*

(GOODÍvIANN & BAIN, 1978; De GRAVE et al., 1987; PARSEVAL ef a/' 1991).

Quando comparada às cloritas zinciferas descritas por RULE & RADKE (1988)' a
baileychlore, no depósito de Red Dome, Chillagoe, Austrália' obseNa-se que a
ocorrência de Canoas 1 apresenta, também, teores de Fe e Mg mais elevados. BLOT
ef a/. (1995) já apontavam para essas diferenças, sugerindo que as clor¡tas zincíferas
de Canoas fossem consideradas como pertencentes a uma nova categoria.



6l

otalcoapresentapoucaVariaçäoentreasanálisesefstuadasemcanoasl
e salvador 1 . As deiiciências em Fe e Mg detectadas nos minerais de salvador I em

relàçáo aos de Canoas 1 podem ser creditadas ao mau fechamento das análises. A
gênese Oo talco sercundárió pode estar rélacionada à alteraçäo dos anfibólios.

As ocorfênc¡as dã iarosita no minério e chapéu de ferro de Canoas 1 e
chapéu de ferro de Salvador 2 apresentam-se sempre associadas aos óxi-hidróxidos

de ierro. A associaçáo jaros¡ta-goethita é bastante comum e o equilíbrio entre essas

fases minerais pode ser expresso pela equaçáo:
KFs(sO.), iotl). -+ 3FeooH + K* + 2 Soa2- + 3 ¡*

BRO\,^/N (1971) calculou as relaçöes de equilíbrio entre jaros¡ta-goethita-

pirita a 25"C e 1 atm, baseado em dados de energia l¡vre, A partir da análise dess_es

äiagr.ra" conclu¡-se que a estabilidade da jaros¡ta se dá a pH ba¡xo e Eh

moãeramente oxidante. Nos ambientes em que ocorre jaros¡ta em Canoas, as

atividades de H* e SO¿2- sáo fatores críticos para a precipitaçäo desses minerais. os
processos intempéricos atuantes sobre as rochas carbonát¡cas encâixantes do minério
älevam o pH do meio à faixa de 7, na qual a jarosita nâo poderia existif, embora se

tenha obsevado jarosita no minério de Canoas 1' Nos chapéus de ferro, com a
circulaçáo das águas subterrâneas ou superf¡ciais, nas quais o !! encgJtJrg-se entre 5
a B, a jarosita se desestabilizaria formando goethita. BLANCHARD (1968) demonstrou,
atravéi de estudos petrográf¡cos, que essa substituição ocorre. Entretanto, o que foi
observado, tanto no chapéu de ferro de canoas 1 quanto em salvador 2, foi jafosita
em coexistência com os óxi-hidróxidos de fefro, goeth¡ta e hematita. Essa associação
poderia ser explicada em funçäo da cinética das reações erìvolvidas. A formação da
jarosita, inicialmente com a alteraçåo da pirita no minério fresco, ocorre em equilíbrio
com águas mais ácidas, gerando pseudomorfoses sobre sulfetos, provavelmente pir¡ta,

como aquelas observadas no minério de Canoas 1 . A cinética da reaçáo de
transformaçáo jarosita-goethita é bastante lenta. Esse fator explicaria as ocorrências
do mineral encontradas no chapéu de ferro de canoas 1 e salvador 2. As jaros¡tas,

portanto, se formariam a partir da oxidação dos sulfetos pr¡mários do minério, os qua¡s

iorneceriam Fe, S e Pb ao meio, e da h¡drólise do ortoclásio, fornecedor de K. O
zoneamento de alguns cr¡stais, como observado por BLOT ef a/ (1995), com bordas
mais ricas em Pb e núcleo mais potássicos, seria explicado pelo fato de a galena se
alterar mais tardiamente, em relaçáo à pirita. De fato, foi observado que enquanto a
esfalerita e p¡r¡ta já estão alteradas, a galena ainda permanece inalterada. Dessa
forma, o Pb estaria em disponibilidade somenle após os núcleos de jarosita estarem
formados, precipitando ao redor plumbo¡arosita.

As análises microssituadas objetivaram, pr¡ncipalmente, a identificaçáo de
fases minerais secundárias portadoras de meta¡s base, neoformadas a part¡r da
alteração do minério primário.

Pa.a o Zn foram indicados produtos secundários portadores do metal
somente por difratometria de raios X, pela presença de smithsonita, e a indicaçáo de
gahnita, através de correlaçöes para os dados de análises microssituadas para os óxi-
hidróxidos de ferro. As cartografias de elementos indicaram que o Zn ocone, em geral'
disperso nos plasmas e retículos de óxi-hidróxidos de ferro. A principal fase mineral
secundária que parece reter o metal ao curso da alteraçäo é somente a clorita
zincifera, encontrada na mina de Canoas 1 associada ao minério oxidado.

Para o Pb, a jarosita é a principal armadilha do metal. Nos chapéus de ferro
da reg¡áo de lrecê-Lapão, Bah¡a, Brasil, os minerais do grupo da alunita-jarosita såo
descritos como as principais fases minerais secundárias concentradoras de Pb
(OLIVEIRA ef a/., 1993). Produtos secundários, como anglesita e piromorf¡ta, säo fases
que certamente devem ocorrer nos mater¡ais gerados a parlir do intemper¡smo do
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minério de canoas, ass¡m como a cerussita, a qual foi detectada por difração de _raios
x e por cartografia de elementos e análises microssituadas ao MEV/EDS. As análises

micössituada-s também indicaram que o Pb, ao contrário do Zn, apresenta teores ma¡s

elevados e está ma¡s freqüentemente associeCo aos óx¡-hidróxidos de ferro'
A maturidade dos chaPéus de ferro de Salvador 1 e Salvador 2 em relaçäo

ao chapéu de ferro de canoas 1 ficou ev¡denciada através dos estudos mineralógicos
e geoquímicos. Em Canoas 1, a presença de feldspatos ainda ern estágios
inte-rmeàiários da alteraçáo e a ident¡ficãçäo de produtos secundários, como

sm¡thson¡ta, gahnita, ceruésita, iarosita, a partir da alteraçáo da esfalerita e galena,. sáo

fortes indicioi de que as soluçöes do meio ainda náo apresentavam fa¡xas de pH täo

baixas, agressivas em relaçáo a essas fases minerais.
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D. fivolução geoquimica e mineralógica para os chapéus de ferro de Canoas
1, Salvador I e Salvador 2

Genericamente, cstat¡eleceu-se para o depósito de Canoas um esquema de
evolução no qual as principais fases minerais primárias, do min¡lrio e da ganga, evoluem
até r¡s óxi-hidróxidos de ferro.

Esquema genérico de evolução m¡neralóg¡ca das diversas fases durante a eltefação
intempérica dos corpos mineral¡zados do depósito de canoas

A ordem de alteração dos sulfetos primários no minério de Canoas 1, definida
como pirita - esfaleritâ - gelena, mostrou-se, em algumas amostras, inversa' devido,
pr¡ncipalmente, às características do minério (volume de esfalerita e/ou galena,
granulometria dos cr¡stais de pirita) e dos minerais da ganga (carbonática ou quartzítica).

As ocorrências de clor¡tas com Zn associadas às flogop¡tas indicam que a
alteraçäo da esfalerita, a qual proveria Zn ao meio, o qual é incorporado pelas flogop¡tas'
ocorre simultaneamente à alteraçáo desta. BLOT el a/. (1995) observaram a ocorrência
de carbonatos secundários associados às clor¡tas. lsto sugere que a desestabilização
das cloritas com Zn, associada à alteraçáo das rochas encaixantes carbonáticas,
possibilitaria a neoformação de smithson¡ta.

Minerais secundários de Zn, sm¡thsonita e gahn¡ta' indicados pela
difratometria de ra¡os X e correlaçóes a partir de análises ao MEV/EDS, såo também
comumenle observados em outras localidades s¡milares. RYALL & TAYLOR (1981)
descrevem, como principais m¡nerais secundários para o Zn, a smithsonita, hidrozincita,
hemimorfÏta, franklinita, entre outros. NICKEL (1984) estudou a mineralogia e geoquímica
de perfis de alteraçäo de depósitos de sulfetos de Cu-Pb-Zn-Ag, no oeste da Austrália,
descrevendo a smithsonita como pr¡ncipal mineral secundário da alteraçáo da esfaler¡ta.
Em lrecê-Lapáo, Bahia, Brasil, um nível rico em smithsonita na base do chapéu de ferro
sugere esse mineral como fase hospedeirâ intermediária do Zn (OLIVEIRA ef a/ ' 1993).

A barita, embora c¡tada como mineral resistato, não está presente nas
associações mineralógicas dos chapéus de ferro de Salvador 1, nem de Salvador 2. Em

Canoas 1, entretanto, é um mineral abundante, seja no minério ou no chapéu de ferro e,

mesmo apresenlando indicios de dissoluçáo e recristalizaçäo, a barita ocorre também

chapéu ór óxi-hid Fè {Pb)
de fe[ro

(
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como mineral residual. A indicação de gipsita no minério de canoas 1, provavelmente de

origem secundária, pode estar associada ao início dos pfocessos de alteração. De fato,
TAVLOR & SCOTT (1983) descrevem para a mina de Dugald River, em Queensland,
Austrália, uma zcna de minério, ainda náo intensamenie l¡x¡viada, na qual a gipsita,

derivada da lixiviação ácida da ganga carbonática' foi observada-
A alteração dos feldsþatos, caracter¡zados como ortoclásios com bário,

proveram ao meio Éa e K. O Ba pode ter s¡do incorporado na recristal¡zaçâo da bar¡ta

iecundária. No depósito de Dugald River, Austrália, foi descrita a ocorrência de barita
secundária no perfil de alteração, derivada do intemperismo de hialofano, um feldspato
de bário (TAYLOR & APPLEYARD, 1983; TAYLOR & SCOTT' 1983)' O K, entretanto,
estaria disponivel em meio no qual s e Fe também se encontrariam disponíveis,
neoformando jarosita.

A jarosita é um mineral traçador de m¡neral¡zações de sulfetos metálicos
(RyALL & TAVLOR, 1981). Em Canoas 1 os cristais de jarosita sáo zonados, com núcleo
potássico e bordas plumbíferas. Para a ocorrência de salvador, no entanto, as jaros¡tas

analisadas são estr¡tamente potássicas.
A alterâçáo da galena, liberando Pb, gerou também minerais secundários

como a cerussita, identificada em amostras do minério oxidado por difratometria de ra¡os

X. A jarosita, no entanto, é a fase mineral ma¡s estável que retém Pb na evoluçáo dos

chapéus de ferro.
Os cr¡stais de jarosita zonados com núcleo potássico e bordas plumbíferas,

indicam que a alteraçáo da galena ocorreu posteriormente à neoformaçäo da jarosita.

Crista¡s zonados de jaros¡tas, semelhantes aos de Canoas 1 , foram descritos na mina de
Tintic standard, em utah, EUA. SZYMANSIry (1985) descreveu dois cristais dessa mina
com núcleo de jaros¡ta e þorda de plumbojarosita. JAMBOR & DUTRIZAC (1983)
mostraram outroJ cristais da mesma m¡na, com zoneamento mais complexo, núcleo de
jarosita, camada intermediária de plumbojarosita e borda de natrojarosita.

As análises químicas globais nas amostras do minério e chapéu de ferro em
Canoas 1, e nos chapéus de ferro do setor Salvador, em conjunto aos dados
mineralógicos, permit¡ram estabelecer o tipo de minério a partir do qual foram gerados os
capeamentos supergênicos. A assinatura geoquímica do minério característica para

mineralizaçöes Zn-Pb é a forte correlação entre Zn-Cd, sendo esse último elemento
utilízado como guia em prospecção (TAYLOR & SCOTT, 1983; TAYLOR & APPLEYARD'
1983). Essa correlaçáo fo¡ também verificada para as amostras de chapéus de ferro em
Canoas.

Os corpos mineralizados em Canoas apresentam uma distribu¡ção vertical dos
teores de Pb, Zn e Ag condicionada pela part¡cipaçáo relativa e empilhamento eslrutural
dos três t¡pos de minério (baritífero, cálcio-silicático e silicático)' além de um forle
controle estrutural (DAITX, 1996). Essas observações nos levam a crer que, para os
corpos mineral¡zados da área de Salvador, o minério subjacente seja do t¡po silicático ou
cálcio-silicát¡co, com pouca ou nênhuma participaçáo de minério do tipo baritífêro. Em
Salvador 1 os baixos teores de Pb nas amostras analisadas globalmente em relaçâo ao
Zn indicam um minér¡o mais rico em esfaler¡ta. Os minérios silicáticos de Canoas
apresentam um predominio de esfalerita e sulfetos de ferro, como pirita e pinotita. A
piesença de somente texluras reliquiares de pirita em Sâlvador 1 associada às
observáções obtidas pela química global e microssituada permitem associar o chapéu de
ferro de Salvador 1 a uma mineralizaçáo desse tipo. Para Canoas 1 as amostras
coletadas säo represenlativas de minério baritífero. Entretanto, os teores de Zn' mais
elevados em relação ao Pb, indicam um minério baritífero brechado, o qual apresenta
como principal sulfeto a esfalerita (DAITX, 1996).

Os corpos mineralizados em Canoas estáo alojados em rochas
carbonáticas/cálcio-silicáticas e em quartzo-biotita-sericita xistos (DAITX' 1996). Em
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nas amostras do minério e chapéu de ferro indicam encaixantes carbonáticas/cálcio-
silicáticas. Nos chapéus de ferros da área de Salvador, no entanto' essa mesma relaçâo
observada para Canoas náo existe, e é compatível com o que foi observado em
trinctreiras e poços abertos no local, nos queis x¡stos bastante alterados apresentava¡n
associaçáo direta com os chapéus de ferro da superficie.

Em Canoas 1, tanto para o minério quanto para o chapéu de ferro, os teores
elevados de Pb e Zn são explicados em funçäo da ocorrência de fases secundárias,
como smithson¡ta, gahn¡ta, cerussita, jarosita, além dos óxi-hidróxidos de ferro, que
permitem a retenção desses elementos. os óxi-hidróxidos de ferro nas três ocorrências
de chapéu de ferro são, porlanto, o produto de d¡ferentes filiaçöes genéticas. Desse
modo, é explicada a variação nas dosagens de metais base nos óxi-hidróxidos de ferro
anal¡sâdos em cada ocorrência.
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III . DEPÓSITO DE O'TOOLE

A. MINERALOGIA
4.1) Zona de bansição

As amosiras coletadas sáo represental¡vâs da zolìa de translçåo ou zona
de cimentaçäo. Foram selecionadas 5 amostras as quais foram submetidas a análises
por difração de raios X em amostra global (TABELA 32):

TABELA 32 - Avaliação semi-quantital¡va das fases presentes em amostras globais da zona de

trans¡çáo, obtida por difração de raios X

PM ¡!S PM 60 PM 7¡l-l PM 7¡t-3

Vlolar¡ta
Calcop¡r¡ta

Plrlta
Mica

Anflbóllo
Talco

Serpentlna
Quartzo

Magnetlta

X
x
x
X

XX
XX
X

X

X
x

XX
x
X
X
x

x

X
x
X

xxx
x

x
X
x

x
X
x

x
(x)

a) M¡nera¡s do minério
Os principais sulfetos no minér¡o fresco de O'Toole sáo a pinotita (65%)'

seguido pela pentlãndita (30%) e a calcop¡r¡ta (5olo) e, como acessório comum, a
esfãlerita (MARCHETTO,1987). Outros sulfetos, tais como pir¡ta e violar¡ta ocorrem
como produtos secundários a partir da alteração dos sulfetos primários.

As análises por difração de raios X indicaram a ausência de pentlandita nas
âmostras da zona de transiçáo selecionadas para esse estudo' Entretanto' foi
identificada a violarita em quase a totalidade das amostras. A ausência de pentlandita,
sulfeto primário portador de níquel, e a presença de violarita como fase mineral
portadora do metal e produto sêcundário neoformado a partir da alteração da
pentlandita, ¡ndicam e caraclerizam o estabelecimento da zona de trans¡ção no
depósito de O'Toole (MARCHETTO, 1987; BRENNER ef a/., 1990).

A substituiçâo da pentlandita por violar¡ta apresenta um padráo de alteração
caracter¡zado pela preservaçáo de texturas reliquiares da pentlandita, tais como as
clivagens octaédricas (FOTO 23), bastante similar àquele apresentado em amostras da
zona de trans¡ção dos depósitos sulfetados de níquel em Kambalda (NICKEL ef a/.'
1974), em Agnew (NICKEL et al., 1977) e em Mt. Windarra (WATMUFF' 1974)' no
Oeste da Austrália.
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FOTO 23 - Substituição da pentlandita por violarita (Vi), observada ao microscópio óptico com

luz refletida, mostrando a preservação das clivagens octaédricas da pentlandita como textura
reliquiar

O,Scm = 0,05mm

A pirrotita é isotrópica e ocorre como cr¡sta¡s anedra¡s formando, em geral,

agregados minera¡s. SÉio raios os crista¡s que nåo apresentem sinais de alteraçåo
iniempérica (FOTO 24)..8m regiöes da borda e fraturas, a substituiçao ge pinotita por

violariia é aientuada..É, no eñtanto, a pirita o pr¡nc¡pal sulfeto secundário produzido
pela alteraçåo da pirrotita. A marcassita, descrita também como mineral neoformado a

þartir da õubstituiçao da pirrotita (MARCHEfiO, 1987) näo.foi observada nas

amostras da zona de transiçåo. Nos depósitos sulfetados de níquel em l(ambalda
(NICKEL et a1.,1974't e Mt. \Mndana (WATMVFF, 1974), na Austrália, essa seqüência
de alteraçåo para pirrotita-pirita/marcassita é antecedida pela substituiçåo pinotita-
smetita. Éssa suOsiituiçåo, que ocorre nas fases iniciais da alteraçåo do minério
primário dos depósitos australianos, nåo foi observada em O'Toole para as amostras
da zona de transiçÉlo.

FOTO 24 - Alteração da pinotita (Po) para goethita (Go), observada ao microscópio óptico com

luz refletida, apresentando bordas de alteração indicadas pelas setas

O,Scm = 0,025mm
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A presença de pirita primária foi identificada em somente uma amostra. O
cristal de pirita apresenta bom polimento, sem indícios que sugiram gênese
secundária. A pirita primária está associada com óxi-hidróxidos de ferro (FOTO 25):

FOTO 25 - Pirita primária (Py), associada aos óxi-hidróxidos de feno (Ox) na zona de transição,
observada ao microscópio óptico com luz refletida

0,5cm = O,05mm

A calcopirita, de coloraçåo amarela pálida e em cristais idiomórficos, está
associada aos demais sulfetos e apresenta-se, em relaçåo a estes, menos alterada
(FOTO 26). A observaçÉio ao microscópio óptico evidenciou nas bordas e microfraturas
produtos secundários de coloração azulada e aspec{o microgranular, indicando a
alteraçåo da calcopirita para covelita (FOTO 27). Esse tipo de alteraçÉio se assemelha
ao apresentado em fotomicrografias por ÍvIARCHETTO (1987), onde a autora também
descreveu esses produtos da alteraçåo da calcopirita como covelita.

FOTO 26 - Associação da calcopirita (Cp) com os demais sulfetos do minério, violarita (Vi) e
pirita (Py), observada ao microscópio óptico com luz refletida

0,5cm = 0,012mm
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FOTO 27 - Cristars de calcoprnta (cp) com bordas de alteração para covelita (co) (indicado por

setas), observados ao microscópio óptico com luz refletida

0.5cm = 0,05mm

b) Minerais da ganga
Os principa¡s mineais da ganga säo serpentina, anfibólio, talco, magnet¡ta,

clorita e cromita. Destacam-se, como minerais predominantes entre os silicatos, os

anfibólios, e entre os opacos, a magnetita.
Os anfibólioi, monoclíniðos e levemente pleocróicos, foram identificados por

difratometria de raios X como tremolita. BRENNER et al. (1989) descreveram os

anfibólios presentes em o'Toole como tremolita e actinolita.
A magnetita, isótropa e com cristais subeudrais a anedrais, apresenta, em

geral, fraturas pleenchidas por óxi-hidróxidos de ferro. Ocorre dispersa, ou como

agregados de minerais.

4.2) Chapéu de ferro da trincheira T/00
As amostras macroscópicas provenientes da trincheira T/00 apresentam

fácies variadas, desde materiais mais friáveis, de coloraçäo marrom avermelhada ao

ocre, a materiais mais maciços, nos quais observam-se goethitas bem cristalizadas.

Em geral, as amostras apresêntam texturas esponjosas e coloformes, e a densidade é

também variável.
Aos microscópios óptico e eletrônico, algumas texturas reliquiares de

sulfetos foram identificadas e comparadas àquelas descritas por BI-ANCHARD (1968).

Estruturas concêntricas indicam a pirrotita como mineral original (FOTO 28 e Fíguras

36).
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troTo 2g - Texturas reliquiares de pinotita observadas ao microscópio optico com luz

transmitida sem polanzação, em amostras do chapéu de feno da trincheira T/00

L.í, ^J' t*'
Figurt 36 - Telduras características da alteração
de pinotitas segundo BLANCHARD (1968)

Entretanto, texturas celulares indicando a derivaçäo a partir de pirita, são as

mais freqüentemente identificadas (FOTO 29 e Figura 37).

FOTO 29 - Texturas reliquiares de pirita observadas ao microscópio óptico com_luz transmitida

sem polanzação, em amostras do chapéu de feno da tnncheira T/00

Ø

ffi4-L¡e

Ì 'î¡,l¡

'lcm = 0,38mm

0,5cm = O,05mm
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FO1O 32 - plasmas manganesíferos. na forma de microvenulaçöes de padrão dendrítico em

plitsmas femlginosos Oe coloração amarelada. observados ao microscópio óptico com luz

transmitida sem polarização no chapéu de feno da trincheira T/00

-"{ 
-
t:

1cm = 0,38mm

FOTO 33 - Plasmas estritamente fem.rginosos, observados ao microscópio óptico com luz

transmitida sem polarizaçåo no chapéu de feno da trincheira T/00

0,5cm = 0,05mm

No chapéu de ferro a mineralogia é essenc¡almente formada por goethita e

quartzo. Em somente uma amostra foi identificada a hematita pelo reconhec¡mento do

pico (012), característico desse mineral(TABEI-A 33).

,;ù
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TABELA 33 - Avaliação semi-quantitativa das fases presentes nas amostras globa¡s do chapéu
de feno da trincheira T/00 por difraÉo de raios X

PM 52
PM 63
PM 54
PM 65

PM 56
PM 57

PM 68
PM 69
PM 60

PM 71-2

xxx
X,\X

XX
XXX

X¡X
XX

Amostras não analtsadas
por d¡fratometrla de ratos X

drfratometna de raros X

XX
(x)
XX

(x)
XX
(x)

XXX

Amostra náo

Essas mesmas amostras foram analisadas por espectroscopia Mössbauer,

à temperatura de 78K, e forneceram espectros que consist¡ram de somente um

sextupleto. Foi, portanto, def¡nido somente um campo hiperfino (Heff) para as

umosiras. Comparados os dâdos obtidos aos publicados em l¡teratura (FORSiYTH ef

a/., 1968) ver¡ficou-se que a fase mineral portâdora de ferro no chapéu de ferro é,

essenciaímente, a goeth¡ta. Como exceçáo, somente a amostra PM 58 apresentou

dois campos hiperfinos, o primeiro correspondente à goethita e o segundo

corresponàente à hemat¡ta (KUNDIG ef á/., 1976). Calculada a área relativa para cada
fase mineral ver¡ficou-se uma relação de 9:1 de goethita para hematita nessa amostra'

Ass¡m como apontado pela difrátometria de raios X, a goeth¡ta é a fase mineral
predom¡nante nas amostÍas do chapéu de ferro da trincheira T/00'
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Síntese da Mineralogia
As obseÑaçóes petrográficas permitiram estabelecer uma ordem de

ålleraoão para os pr¡ncipais sulfetos no minério de O'Toole:

pentlandita - pirrotita - calcopirita

Apentlanditanáofoiidentificadaemnenhumaamostradazonade
transiq;åo. Suã substituição por violar¡ta apresenta como padráo característico a

piår"itãøo das clivageîs octaédricas do mineral. Essas observaçöes permitiram

ãistinquir'as amostras cãletadas na mina de O'Toole como representat¡vas da zona de

transii:áo, a qual se sobrepöe imediatamente ao minér¡o primário, e apresentam-.a

"ri"i'ii.ã'ca" 
'da pentlandita como critério de definição (MARCHETTO, 1987:

BREI'INER ef a/., 1990).
Aviolarila,entretanto,náoocorresubstitu¡ndosomenteapentlandita.A

análifje petrográfica de cristais de pirrotita apresentando sinais de alteraçäo'

àuio"nciär.m ä transiçáo desse sulfeto primár¡o para violar¡ta, nas bordas e fraturas'

MAR(.)HETTo(1987)apresentafotomicrograf¡asnasquaisapirrotitaapresenla
fioo,itos secunàá¡oi da alteração "franieanão" as bordas do cr¡stal. No entanto' náo

há ne'nhuma citação sobre a substituição pirrotita-violarita'
A prinàipal substituiçâo oblervada para a p¡rrotita, entretanlo, é para pirita.

A transiçáo pinotita-violarita ocorre com maior freqüência quando cristais de

p"nifánJ¡i" violaritizada estáo nas proximidades. Qyand.o a p¡rrotita está isolada desse

þro""..o de violaritização, estabelece-se a transição p¡rrotita-pir¡ta. Em somenle uma

ämostra foi identif¡cada a presença de pirita primária associada aos óxi-hidróxidos de

ferro.
A substitu¡çäo da p¡rrotita por outras fases secundárias como violarita e

pifita foi também desciita por Ñtçrcet et at. ('1974\ e WATMUFF (1974) para a zonade
ir*iiøo dos pefis de aiteraçäo do minério sulfetado de niquel em Kambalda.e lvlt.

wncãrr", na Àustrália, respectivamente. Para essas duas ocorrências a smetita foi

descrita como fase secundária intermediária, tanto para a violaritizaçâo quanto para a

firitizaçao da pirrotita. Entretanto, a presença de smetita como produto da alteraçáo dâ

þirrotitã na zona de transiçäo de O'Toole, como fase mineral intermed¡ária na

violaritizaçåo de sulfetos primários ou como produto ¡ntermediário na oxidação de

pirrot¡ta, nâo foi identificada.
o anfiból¡o e a magnetita obs€rvados na zona de transição sáo os minefe¡s

da ganga do minério mais fieqüentes, e apresentam uma alteraçäo ainda não táo

irrtensa.
Paraasamostrasdechapéudeferrodatrinche¡raT/00asteluras

observadas, tanto macrosc¡picamente quanto ao microscópio óptico, indicam..um

material t¡pico e mu¡to evoluido. A mineraiogia, essencialmente composta por gosthita

e quaftzo, rafamente hematita, é também um fator indicativo da matufidade do chapéu

de ferro. os plasmas manganesíferos representam uma concentraçäo_ residual a peftir

oa atteraçao de minerai-s pf¡mários poftadores de manganês. o .quaft¿o. dove

rãpreiántár produto neoformado a partii da alteraçâo dos silicatos p¡má¡os, pois náo

é mineral presente nas rochas ultramáficas frescas.
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B. QUIMICA GLOBAL
Assim como efetuado para as amostras de Canoas' as amostras da zona

de transiçãã e cnapéu Ce ferio da trincheira T/00 foram também ¿'tnalisadas

õloOá1."r,t" para elòmentos maiores e traços, sendo considerados parâ fins de

ãpresent.ção somente aqueles elementos que apresentaram teores acinla de seu

clarke.

8.1) Zona de transiçäo
Asmesmasamostrasanalisadasglobalmentepord¡fratometriaderaioXe

microscopia óptica foram, também, analisadas qu¡micamente Os dados ob'tidos pela

ànãf¡." ql¡rii. global para as amostras da zona de transição estáo apresentadas na

TABETA 34.

16,æ

13,79

49,40
49,66
4,26
50,81

0,æ
o,10

0
0,'10

o,10

4,74

5,36
2,æ
16,20
7,16

3,61

1 ,76
0,19
0,14
0,'17

1,61

054
o.44
0,Ea
L14

19,41 2,77
24.9) 17,86

1,98 11,40
'11 ,30 13,58

4.æ 14,6)

TABELA 34 - Análises químicas de amostras globais da zona de lransiçãcì
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Demaneirageral,osteoresdeN¡säoelevados.osaumentosnosteoresdo
metal estáo relacionados aos aumêntos nos teores de S e Co, o que reflete a pressnça

de sulfetos de Ni e co. De fato, em MARCHETTO (1990), anál¡ses micfossituadas por

microssonda eletrônica ¡nd¡caram a ocorrência de cobaltita-gersdorff¡ta como inclusöes

em sulfelos e silicatos. os teores de cu sáo bastante infefiores aos teores de Ni

dosados, e náo se identif¡ca a mesma relação apresentada por esse melal_em relação

ao s e co. Para os dados obtidos foi efetuada uma matriz de correlaçäo entfe os

elementos traços, FezOg, MnO e SO¡ (Figura 38).

F¡guâ 38 - Matnz de conelação entre os elementos traços' Fe2o3, Mno e so3 dosados nas

amodtras globais da zona de trans¡ção (n=5)

4.420 {¡48 .o,,t11 4æ1 '0,'17! '0'120 1

{.sAE 4.007 {.524 0,4ô0 1

o 117 o.oEo o.ts2 fìEã.l o.rco 1

o ss4 fô¡ãll 0.7E3 {,o20 4,344 .0,028 1

o,¡zo F¡-lõiã-l 0,176 0,006 1

4,233 4,A77 0.116 0,603 4,357 I
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Dosresulladosobtidosdoisgruposdeelementosdestacaram.sepor
apr€rsentarem correlaçáo positiva entre seus elementos, sem entretanto, apresentarem

cårretaçao positiva entre si. O primeiro conjunto de correlaçôes, composto pelos

elenrenìos ir-Cò.-¡¡¡-pt-pO-Se-SO3-MnO, cor[esponde à assinatura geoqu¡mica do

min,ário fresco nos materiais ¡ntemperizados 1._ .911 de transição. Esse mesmo

ráiLrltado foi obt¡do por TAUFEN & MARCHETTO (1989) para amostras do minério

fresco obt¡das em furos de sondagem real¡zadas em O'Toole'
Para o segundo grupã de correlaçöes, Cr-Cu-Ag-Zn-Au' entretanto' náo

foram possiveis comparaçóes que explicassem. .esse con¡unto de elementos

ass,¡ciaclos. uma forte correlação Ag-Cu em calcopirita é comumente observada em

m¡rrérios sulfetados (ANDREW, 1984). o cr nesse grupo caracter¡zaria .a^assinatura
geoqu¡m¡ca da rocha ultramáfica. Ressalta-se a correlaçäo posit¡va para Ni-so3, a qual

corresponde à ocorrência de v¡olar¡ta'

B.'1) Chapéu de ferro da fincheira T/00
Asamostrasglobaisdochapéudeferroforam,também,analisadas

quim¡camente para elementos maiores e traços (TABELA 35)

TABELA 35 - Análises quím¡cas de amostras globa¡s do chapéu de fefro da lfincheira T/00

Fe2Or
0,66

o,59
0,56
0,43
0.59
0,57

0,34
0,58
5,æ
0,50
o,42

53
54
55
56
57
5a
50
60

7+2

10,81

4,92

2.,O1
8,85

51 ,84
3,55
n,67
12,24

55,45

68,83 5,11

76.',t4 3,13

62,97 2,10
75.61 0,32
60,6 0,08

38,æ O,11

81.51 0,æ
65,80 0,O7

62,17 1 .æ
34.G O,æ
60,54 0,ù2

o,f3 0,12 12,15

0,17 0,21 ',13,O1

0,15 012 10,39

o.29 0,n 12í9
o.zt o14 9,72

0,16 0,',11 6,48

o.'15 0,10 12,Ð
O.8 O,13 1O,¡l€)

o,s o,14 13.81

0,17 0.',14 4,17

0.66 0,16 10,42

lr'
5
5
6

41

't Eo
5

5

16 5 94

11 6s
9562
8 5 19

277Ð
11 12 32.
2 60 354

t4 1170 1194
13 13 n1
6627
s 5 1S

310
1Ð
1n
14
'1æ

67
5a
38

s
M

As

7
4
2

18

47
66
12
2

71

Se Cu
3 427
3 s657
3 321s
3lru
3 2563

7 186
50 53Û2

É 4/.19

3 7s.2
3 27'.17

3 æ66

g
21'l
'1't5

92
152
345
't3t
83

Ni
4881

Æ7
363
11æ
4815
2Æ
9764.

2
1663
43æ
15313

' dados expressos em PPb

Apesardaintensalixiv¡açáosoffidaporessasmatefiais'osteoresdgNie
Cu sáo, ainàa, bastante elevados. Comparados aos dados obtidos para a zona de

transiçáo, observa-se uma perda em Ni acentuada, €nquanto para o cu os teores såo

aproxímadamente os mesmos. Para os elementos do grupo da Pt as perdas sáo, em

geral, também acentuadas, embora em algumas amostras os teores permaneçam nos

mesmos níveis daqueles observados para a zona de transiçáo.
Para oi dados quimicos do chapéu de ferro foram elaboradas duas

matr¡zes de correlaçåo. A pr¡meira matriz corresponde aos elementos maiores e perda

ao fogo (PF) (Frgura 39).
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F¡gurc gg - Matriz de corelação entre os elementos malores e perda ao fogo (PF) dosados nas

amostras glóþais do chapéu de feno da trinche¡râ T/00 (n=1 1)

ffi zn Nl au Pt Pcl cr

Co
Fè,O3
MnO

lr
Sê
cu
Z^
t¿t

Pt
Pd
Cr

1

4,237 1

{.155 0,083 ',1

0,3E6 0,210 1

¡,340 0,163 {,275 1

0,398 -0,33s 0,525

4,041
0,367 0,340 0,',157 0,2Ë',1 1

o2E3 {,063 {.155 4.27s {,15€ 1

o.27e 4,232 {,2E9 {,O12 0271 0 346 1

o 119 {.237 l-O-E-l O,¿O¿ 0,138 4.132 {'338 1

o.oer o:¡z lõ5i-1 o,oa¡ 0.121 {'120 {314 L9É91-Ll-
o o7s {.343 fi--ãl 0,s16 o.rz4 .o,2or {,34s L!€!9-I-9:9i11 1

Paraoselementosmaiores'ascorrelaçóessignificativasindicâr¿lm-uma
associação pos¡tiva entre o Fe2O3 e PF' e negativa entre esses e o SiOz' Essas

;;r;ùçã;"'reftetem a mineralogia básica do. chapéu de ferro ¡dent¡fic¡¡da por

difratometria de raios X e composta essencialmente por goethita e quarlzo'- -'- - 
Á iegunda matriz efetuada corresponde aos elementos traços' ¡e2O3 e

MnO (F¡gura 4O).

Figun 40 - Matriz de conelação entre os elementos traços, Fe2O3 e MnO dosados nas amostras

globa¡s do chapéu de feno da trincheira T/00 (n=1 1)

re¡* = 0'56

Paraoselementostraçosdestacaram-sedoisgruposdeelementos
apresentando correlaçåo positiva entre seus membros som, entretanto, apresentarem

correlaçóes positivas entre si.'Oprimeirogrupo,formadopelosel€mentoslr-As-Se-Au-Pt-Pd,mostraas

mesmas correlaçôes aiteriormente observadas nas amostras da zona de transiçäo

fara os eiementôs do grupo da Pt (EGP). Esse comportamento corrêsponderia a uma

åir¡nãtui" geoquimica- do minério, visto que a mesma associaçáo, apontada por

inuren & 
-MAiìcH ETTo (1990) para o minério de o'Toole, pers¡ste na zona dê

tranìiçao ê no chapéu de feno. É interessante ressaltar que o Au e o As apresentavam

correláção nêgat¡va com os EGP na zona de transiçáo, comportamênto ¡nverso ao

óifúõ ù ärapéu de feno, o que pode estar associado aos minera¡s secundários

neoformados os quais ¡ncorporam esses metais.
O segundo gruio de elementos, Co-Cu-Ni-Cr, repres-€nta a assinatura

geoquím¡ca ¿o ñrinér¡o.- gm mineralizações sulfetadas em Ni e Cu ¡ntemperizadas'

ãmbära uma forte lixiviação de Ni e Co se¡a obse'ada, quando comparados os teores

desses elementos no chãpéu de ferro em relaçåo ao minério fresco, resta sempre uma

;;;i";i*" gáoquímica nâs coberturas superf¡¿¡ais (ry¡LM5HURST, '1975)' o cr nesse

grupo core¡ponde à assinatura geoquimica da rocha ultramáfica'

{314 0,60 0,210
¡063 0,191 0.019
ð 318 {,051 0.318
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Sintesr: da Quimica Global

Em o'Toole o redi,zido número de amostras analisadas quimicamente náo

possihrlitou èsclarecer o 
"otnpàttot"nto- 

de alguns elementos quimicos ao curso da

älterar;åo intempérica sobre o minério sulfetado'
Entretanto, quando analisados coniuntamente aos dados oblidos aqueles

obsen¡ados no estudo mineralógico algumas considerações podem ser traçadas 
-

O Ni sofre perdas acäntuadäs da zona de transição para o chapéu de ferro'

Em relaçáo ao minériò fresco' no entanto, a falta de amostras náo permitiu verificar o

"årpirrtå.""t. 
do Ni. TAUÉEN & MARCHETTo (1990)' através de cálc-ulos de

bã¡á;6 leoquínrico em amostras do minério, zona ds transiçáo e chapéu de ferro em

O'Toc,le, demonstraram que, de maneira geral, há ulna perda relativamente alljo Ni

ñ", u,uorttat de chapéu de ferro, em relação ao minério' Para a zona de translçao' no

entantrJ, os mesmos autor"" á¡a"t.ram qu" em 
-relaçäo 

ao- minério fresco há um

ôË-![-Hì,-qrã "ita retacionado à su'bstituição da pentland¡ta por violarita' e

p¡rrotil a-violarita-p¡rita.
Para os elementos do grupo da platina (EGP), o comportamento étastante

caracreristicã àesde o minério freico até o chapéu de f€rro. Em geral, os EGP 
-nåo

apres('ntaram perdas ou ganhos relat¡vos de significância entre a zona de transiçáo e

ã'"tràpàu de ierro. Salie-nta-se, no entanto, J correlaçäo negativa desse. grupo de

ã1".ãi,to, em relaçáo ao Au-As na zona de transiçäo, a qual apresenta-se ¡nve.rsa no

"náp¿u 
Oe ferro. Esse comportamento pode ser cred¡tado à presença dg -tt:"-ligjg "

irffãtot n" zona de transi$o, os quais náo ocorr"m no chapéu de ferro. MARCHETTO

(1990) descreveu comportamento semelhante para os.EGP ê o Au-As em do mlnerlo e

èi,ãpãr-0" ferro de b'Toole. McGOLDRICK a KEAYS (1981) também fizeram a

meima observação para amostras do chapéu de ferro do depósito de níquel de

Perseverance, Austrália.
Em mineralizações Ni-Cu, os elementos Ni e Co sáo' em geral' fortemenle

lixiviad<¡s nos chapéus dé feno em relaçáo ao minério fresco' Nas amostras da zona

de transiçäo analiladas a correlaçäo indicaOa para Ni-Co-SO3 reflete a ocorrência de

v¡oÈr¡ta. ño chapéu de ferro os elementos Ni e co estáo associados ao cu, visto a

calcopiritaestar'nesseestág¡o,jáalterada.EmTAUFFEN&MARCHETTo(1990)'os
âutores ind¡caram uma assäciaþo Fe-Ni-Co em amostras do minério de O'Toole,

"oiiátponOéntàs, 
poss¡velmente, å pentlandita. Nas amostras do chapéu de f.ero, no

entant'o, os autoies não observaiam a mesma relaçáo. Os dados da literatura

associados aos obtidos pelas anál¡ses químicas globa¡s indicam' portanlo' o
-omportamento 

do Ni e Co àurante a substituição da pentlandita pela violarita.
para os dados obtidos pelas anáiises químicas globais e as cofrolaçöes

efetuadas entre eles, foi possivel verif¡car que para os EGP, os quais apresontam

pouca ou nenhuma mo¡iiidade no meio de alteraçáo supérgeno' lTl-1ttj11""
geoquímica é mantida, tanto na zona de transiçáo quanto no chapeu de lero' Para os

Ëf"niãntðr de transiçáo, Ni, Cu e Co, um comportamento diferenciado é observado

ãnìtá á .on. de tra'nsição e o chapéu de fenô. Para o Ni e Co, os processos de

øof"rtti..çao da pentlandita e pinotiia e piritizaçáo da phrotita l¡beram no meio€ssss

elementoé neofórmando outras fases mineràis tais como a violarita, cobaltita-

gersdorffrta. Dessa maneira' outras correlaçöes para o Ni e Co sáo esperadas do

Ër¡n¿i¡ã para a zona de transiçáo' e dessá para o chapéu de-ferro' fa¡a 9-C¡' a

oisponibilização no meio ocorfs na interface da zona de transiçáo e chapeu de-ferro.

Essa caradårística está assoc¡ada ao fato de a calcopirita ser o último sulfeto a

desestabilizar-se.
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C. QUiMICA MINERAL

para as amostras de O'Toole as análises mi-:lossituadas foram efetuadas

parte por microscr:pia eletrônica de varredura com sistema anirlisador EDS (MEV/EDS)

e parte por microssonda eletrônica com sistema WDS (ME^ /DS)' A apresenti:çåo dos

dados obtidos r"ra, ôåñ"nto, efetuada de forma distintiva, em funçäo da utili:t'açåo de

duas metodologias diferentes.
Cabe salientar que as análises referentes aos sulfetos secundérrios não

apresentaram bom fechamento devido à porosidade apresentada por esses minerais,

o que impede um polimento adequado'

C.l) Minerais do minério da zona de transição

a) Pirrotita
A pirrotita, em geral, ocorre como relictos do mineral primário' já qlase que

completamente substituídã por violarita ou pirita (FOTOS 34 A e B).

FOTOS 34 A e B - Retictos de cristais de pinotita (Po) substituídos por pirita (Py) observados ao

microscópio óptico com luz refletida

0,5cm = 0,05mm 0,5cm = 0,05mm

Alguns pontos de análises microssituadas ao MEV/EDS apresentaram

composiçáo ða pirrotita pura com teores medianos de Fe de 59,50% com coef¡ciente

Oe üanaþo de 1g,4go/o e teores medianos de S de 41,507o com coeficiente de

variaçáo'de 33,g8%o. O Co, elemento que normalmente ocorre substituindo o Fe na

estruiura da pirrotita, não foi dosado nessas amostras (TABELA 36)'



80

TAIBELA 36 - Dados químicos obtidos a partir de análises microssituadas ao MEV/EDS em

reticìos de pinotitas da zona de transição (%peso elemento)

50
7¡t-3
7¡l-3
7¡L3
7+3

Fe+NllS TOTAL

54 10 0.71 39.47 0,8o s4'æ
59.90 0.84 41 ,5O o,84 102'24

59.50 o - 41 ,59 o'az 101 ,æ
60.20 0,54 - 41 .83 0,82 102,57

54.86 0 o 39,46 0,80 94'32

Média
Mcdiana
Coef.Var,

To,tz - 40'77
59.50 0,54 - 41'50
5.1s 94,32 2,9q

dosaqcns fora do lim¡tc dê dctccçao

A fórmula estequiométrica média foi calculada a partir dos dados obtidos'

Feo,r¡¡Nio,orS, resuftaào próximo daquele apresentado por MARCHEfiO (1990) para

piriË,titãîå" minério fresco em o'Toole. A'deficiência em Fe das pirrotitas anal¡sadas,

em relação aos OaJos apresentados por MARCHEfiO (1990), indica uma maior

atuerçáo do intemperismo nas amostras; em vista de serem provenientes da zona de

transiçåo.
As análises microssituadas permit¡ram caracterizar os produtos da alteraçäo

da pirrotita. Distinguiu-se a partir da oxidaçáo do sulfeto primário, .dois sulfetos

secúndários:apiritãeaviolariia.Arelaçåoentleafaseprimária,"qIPt¡!-t'easfases
secundárias, pirita à violarita, foram observadas na mesma amostra (FOTO 35) e seråo

apresentadas a seguir.

FOTO 35 - Cristal de pirrotita em avançado estágio de alteração,.substituído po-r sulfetos

secundários, pitit" e violarita, observados ao microscópio óptico com luz refletida

0,5cm = 0,05mm

plrita a partlr da Plrrotlte
violarita a Partlr da Pirrotlta
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a.1.) Pirita a partir da alteração da pirrotita
A pirita secundária neoformaáa a partir da oxidaEåo da pirrotita é niquelifera

(TABET-A 37).

TABELA 37 - Dados químicos obtidos por análises microssituadas ao MEV/EDS ertt piritas

neoformadarã ó"tt¡¡. da oxidação da pinotita na zona de translção (%peso elem::nto)

z+¡or I

7¡l-3-Q2
7¡l-343
7¡l-3-Cl4
7+s{s
743Q10
7¡[JO11

Fe
!o-

ß,Æ
53,69
41 ,39
45,74
47.85
45,98
48,69

s
45,12
42,72
Æ,97
43,S
46,06
ß,41
55,19

Fe+Ni/S
v.o¿
0,68
o,77
o,62
0,60
0,60
o.49

TOTAL
94.52
92,97
96.30
91 ,5'6
æ,æ
æ6.41
102,36
æ.47

NI
'1 ,'18
1 .77
1,65
6,2.
2,13
1,15
1,19
1.01

Os teores de Fe, com mediana de 48,03% e coef¡ciente de var¡açåo de

13,73o/o, e do S, com mediana de 45,59% e coef¡ciente de variaçåo de 10'587o' säo

compativeis aos teores normalmente observados para piritas' A fórmula

estequiométrica média calculada é expressa pot : Fê1,16-Nio,os Sz'

Os teores med¡anos de Ni em torno de 1,42o/o, com coef¡ciente de var¡açäo

de 1,170/o, são elevados. NICKEL ef al. (1974) apresentaram anál¡ses de piritas

secundár¡as derivadas de pirrotita para amostras da zona de transição do depósito de

Kambalda, na Austrália, ai quais apresentaram, em geral, teores médios de Ni ac¡ma

de 1o/o.

A fotomicrograf¡as indicam a localização dos pontos anal¡sados ao

MEV/EDS (FOTO 36 A e B).

FOTOS 36 A e B - Fotomicrografias ao microscópio eletrônico de vanedura de piritas

7 77

traç.3 
'r'dic.rn 

dosagens fora do limitc dc detccçåo

secundárias a partir da oxida$o da pinotita

B

A presença dã pirita primária, identificada na petrografia. .pelas
caracteristicas ópticas, toi anal¡sada em duas amostras associadas aos óxi-hidroxidos

de ferro (FOTO 37).

A

47 ,51 - 2,03 46' 15

48,03 - 1,42 45'59
7,29 - 85,36 9'45

Média
Mediana
Coef.Var.
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FOTO 37 - Cristal de pirita primária associado aos óxi-hidróxidos de feno em amostra da zona

oe trañsiæó observado ao miq@da

0,5cm = 0,05mm

iräüå5"ää'äirt"r-"itåo "trociados 
óxi-hidróxidos de ferro niqueliferos' prcduto

secundário da alteraçåo da violarita.

Ftgun4l - cartografia para os elementos Fe, S e Ni efetuada para cristalde pirita primária

aisociada a óxi-hidroxidos de feno niquelíferos

em carto@Ïiã para os elementos Fe, S e Ni(Figura 4ll.verificou-se que as

piritas primãrias tao-ìt"ntåt d" N¡,.ao contrário. * p¡'iþt :-"-:1"1i!1ì;,111 
b:9::":
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b)Violaritaapartirdaalteraçãodapentlandita(Viol)
As análises mineralógicas indicaram que nas amostras coletadas na zona

de tr,:rnsição toda a õãntrãrrOita fäi suistituída por vio-larita. As análises microssituadas

foranr efetuadas porMEV/EDS (FOTO 39) e MEANDS'

Fo.ro39-Fotomicrografiaaomicroscópioeletrônicodevarreduradeviolantasecundáriaa
partir da o*Cáþo da pentlandita (Viol l) associada à calcopirita primária (Cp)

Os dados obtidos por ambos os métodos de análises microssituadas estão

apresentados, de maneira distinta, na TABEI-A 39'

TABELA 39 - Dados químicos obtidos a partir de análises microssituadas ao MEV/EDS e

MEM/DS para violarita därivaOa da alterafro da pentlandita em amostras da zona de transiçåo
(% Peso elemento)

Amolba¡ !ombùèade¡ anal¡sader Por
Or Façor indicam doraçnr fora do limitc dc dctccçåo

Entre ambas amostras anal¡sadas uma defic¡ôncia em Fe e S foi indicada

para a amostra anãi¡sa¿a ao MEV/EDS em relaçåo à amostra analisada a ME¡¡/DS'

Essa deficiência está associada ao mau fechamento das análises efetuadas a

microssonda eletrônica, método mais sensívelao mau polimento das amostras.

A fórmula- ãstrutural média foi calculada para as amostras anal¡sadas ao

MEV/EDS, Fer,¡¿Nir,orsr, e para as amostras anal¡sadas à ME A/DS'

Fer,so[l|ir,sscoo,orsr. A 'r-^.ao Ni/Fe é bastante variável, entre 0,96 e 1,74, e os principais

þ.,,'. ji

NItFe f Nl+Feì Total
---::-
æ,'t1
73?,/1

o æ.27 0,96 3,18
o 4aM27,87

31 .86

s,15
97,507,1-3Q4

74345
Médi¡

Mcdi¡na
Cocf.Var.

ffi,a7 - 40,30

25,72-29,87-40'50
0,13 0,0e 9'99.,.,

]:i:ii' i:': i.ì7,+,!::t:tiìiì:i.

.,,..:,.,.,.,.,.l.?.4{'t:.t::l¡tt.

t,,i,,:i,,,,,,,,,,7:ih!lii,,,:,,it'

.,i::iti:i,:,:',Îåil::::i::,i .l

P!',r'..Q:,,.,':"

qi$Ori!.::ì.!

1l€:i,rr:..'
ìim,:'t,i:,

ffi...i...'odo..ffiË.....'''ilË.iiåìË:..:li':::i"i
Mádia

Mcdiane
Cocl.V¡r.

ffi 0,10 3s,62

23,35 o,5o 31,55 0,10 35,65

ojz 0,45 0,12 0'71 0,o2
micror¡onda
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traços sáo o Co, com teores medianos de 0,50 e coeficiente de variaçáo de 0'45%' e o

ðr'"or i"ot"t medianos de 0,10% com coeficiente de variaçáo de 0'71o/o'

ArazáoNi/Feemmédiade1,12,estápoucoabaixodaquelaobtidapafa
pen anditas rio m¡nério de o'Toole, em média 1,22 (MARCHETTO'1990)'

õ;paãiú"rn"nre, as violar¡tas da zona de transição analisadas apresentam' em

;"i;çå;ã; pántøoitut do minério anal¡sadas por MARCHETTO (1990)' uma deficiência

"r i"rro. para violaritas derivadas de penilandita e anal¡sadas por NICKEL ef a/.

iìéZ¿l ". 
perseverance, Austrália, a ¡azão (Ni/Fe) é de 1 ,51 em média. Os valores

üais 'baixos encontrados para nossas amostras podem ser creditados a uma

transformaçáo incompleta péntlandita-violafita, ou a erros analíticos em função da alta

porosidâde dos minerais, já mencionada anteriormente

c) CalcoPirita
As análises micross¡tuadas para cr¡sta¡s de calcopirila indicaram- uma

composiçáo mediana (ao MEV/EDS e MEÂÂ/DS, respect¡vamente) de Fe entre 30'86 e

ãó,i'òV" èor coeficienìe de variaçáo entre 1,42 e 2,87Yo, teores de Cu entre 32,17 e
gg,so% com coeficiente de variaçâo entre 0,57 e 1 ,32o/o, e leores medianos de 

_s 
entre

ãi,Og 
" 

SS,ZO"Z' com coef¡ciente de variaçáo de 0,41 e 1,53%. Os elementos Co e Ni

ocorrem como impurezas com teores medianos abaixo de 1% (TABELA 40)'

TABELA40.Dadosqu¡micosobtidosporanálisesmicrossituadasaoMEV/EDSeME.¡WDS
para calcopiritas em amostras da zona de trans¡çáo (o/opeso elemento)

-" 

co t'¡t cu s rofA!
743
7+3

1qJ,gJ
1æ,26
1æ.84

- 31,n 31,S 37'æ
30,86 32'32 37,æ

^1 
.7) - ô 45 32.17 36.æ

MÕd¡a
i êdiana

31,31 - o,45 32,15 3/'(]6
30,86 - 0,45 32,17 37'08
1,42 0,57 0'41

!:it,!l!9rltri:
¡i{+riirl
;i7,S-.¡¿rri:ì:

iì¡iti$rrii
iii:Í.1Ð.i:!ii
!Ì:rd#ilii
r::it¡:;*ìi:j

,,1ð:0Si'. :..:. r.',i',,,,:ü,1,:,:,,:,iriiirl ;?S:i
.,.ii};€û:;:,r.r.,,.,,0it9.,,r,r,.',.r,.:, :.,i::ii|:i:,r:

',ær99.::t. 
.....iiLll;í0'.,,:,,.',,,:.;,0,.#:i.æ.fit:,:'. .'. .r,O;l¡1': ', ' :: :,::::OitO,

:,i:!iildfj,,r::.:l. j.i.ä3d,,:: ::,:l:li.-:.'iiöl:-i

,,,*i'f|l:rr,,'l'',",{,4g.,ir,',,',..,;,1*i.o,
r: ci:{ói::i: : : :ô¡t|ì:i:r::.:r: .tlÈlÍfl

ilg;ff, r 
:r,, :.::,:r.r$l'.Áf 

'Ìi 

j::',. 
:. :'i! !.F.!!f,''.., j
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-2s,78 õ,SO 0,11 33,20 33,17
30,10 o,3o 0,10 33,30 33'20
2.A7 53.45 81,79 1 ,32 1,53

O¡ tr¡ço¡ ¡ndic¡m do¡.gcn¡ for. do l¡m¡t! d6 dêtêcçåo

Paraasamostr¿rsanalisadasobsefva-seumadeficiênc¡aemSpafaos
dados obtidoi por ME/WDS em relaçáo aos obtidos por MEV/EDS. Essa deficiência

pã0" "rt r rêla'cionada, tambóm comb observado anteriormente, ao mau fechamento

bas análises efetuâdas a MEM/DS em virtude da ma¡or sensibilidade do método à falta

de polimento em relaçäo ao MEV/EDS.
A fórmula estequiométrica média foi calculada para as 

-análises -ao
MEV/EDSeàME/WD5,reipectivamente:Feo.erCuo,gsSzeFer,czGoo,ozGur,orSz'EÍì
todas as amostras analisadas a calcopirita ocorre preservada em relação aos pfocesso

intempér¡cos. Em amostras nas quais sulfetos secun_dários, como violarita e p¡rita'

ãpresbntam_se já em avançado estágio de atteração (FOTO 40), a calcopirita ocorre

ãinJã-piãi"¡17"áá. O ,in¡* indicio dã a[eração-da calcophita foi a observaçáo ao

microsàópio óptico de um cristal do sulfeto circundado por covelita'
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FOTO 40 - Cristal de calcopirita (cp), observado ao microscópio óptico com luz refletida' ainda

fres,:rvaOo da ação do iniemperismo e associado a violanta{Vio l) derivada da oxidaçåo da

pentañáitá e pinotita (Po) já em estáiio avançado de oxidação

1cm = 0,38mm

d) Óxi-hidróxidos de ferro da zona de transição' os óxi-hidróxidos de ferro foram observados em algumas amostras na zona

de transiçåo e as análises microssituadas indicaram teores de Ni em quase a

totalidade dos pontos anal¡sados, o mesmo náo ocorrendo com o Cu (Anexo 2 -
TABEI-A 1 e TABEI-A 2). Os teores med¡anos de Ni estäo entre 1,87o/o (anâlises ao

MEV/EDS) a 1,sõA Jánátises a ME A/DS). As TABELAS 41 e 42 resumem

estatisticamente os dados obtidos.

TABELA 41 - Resumo estatístico dos dados obtidos a partir de análises microssituadas ao

MEV/EDS ;r ór¡-n¡Oróxidos de feno da zona de transiçåo (%peso) n=49

TABEI-A 42 - Resumo estatíSticO dos dados obtidos a partir de análises microssituadas ao

MEM/DS 
"m 

ó*-nlOróxidos de feno da zona de transição (o/opeso) n=14

Na cartografia para os elementos Fe, S, Ni e Cu verificou-se que o Ni ocorre

associado aos óxi-hidróxidos de ferro, preferenc¡almente, em relaçáo ao Cu (Figura

42).

5,79
6,34
o,44

0
2,O1

0
2,72

74,37
0.14

0,03
o

2,75

1,87
1,58
0,80

0
0 o,42

0,75

5,79
6,34
o,44

o o 9 1,58
2,72 2,75 0,80

0,0
0

3,00

Módi¡
Mcdiane
Cocf.V¡r.
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Figura 42 - Carlografia rrara os elementos Fe, S, Ni e cu efetuada para os oxi-hidróxidos de

feno das amostras da zona de transrçåo

para os dados obt¡dos através das análises microssituadas ao MEV/EDS foi

efetuada uma matriz de correlação (Figura 43).

Figun4il- Matriz de conelação para os dados obtidos por análises microssituadas ao MEV/EDS

para os óii-niOróx¡Oos de feno da zona de transição (n=49)

0.6 0,11 1

15 0,6 0,14 4,æ 1

o,17 0,06 4,10 0,18 1

o,2o o,11 o,o1 0,6 | o'37 I 1

o.19 {'1o ¡,1t o'æ J oB¿ I o'oo 1

AhO3
CaO
FezO¡
CrzO¡
Nto
CUO

fss*.o:l
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Paraosdadosobtidosascorrelaçõessignif¡cativas¡ndicaramuma
associação fositiva ce Ni e Cu. Essa correlação entre os meta¡s base nos óxi-

hidróxidos rtä ferro caracteriza a ass¡natura geoquimica do minério no capeamento

;;Ë;òã;i"" Iesidual, o chapéu de ferro. o feiro náo aptesenta correlações posit¡vas

significativas com nenhum dos elementos dosados'" Dentre os metais base, Ni e Cu, somente o Ni apresenta correlaçáo positiva

significativá com o S. Esse comportamento do Ni pode indicar a presença de relictos

de violarita ainda presentes nas amostras.

ParaosdadosdeanálisesmicrossituadasobtidosporMEM/DSumamatriz
de correlação foi também elaborada (Figura 44)'

Fig'ufa44.Matrizdecorrelaçãoparaosdadosobtidosapartifdeanálisesmicrossituadaspor
MEAr'VDS para o! óxi-hidróxidos de feno da zona de trans¡çåo (n=14)

ParaosdadosobtidosporMEM/DSascorrelaçõesindicaram
comportamento semelhante ao dados obtidos por MEV/EDS, com exceçåo das

corrälaçóes positivas significativas apresentadas pelo Fe2O3-S-Cr'

C.2) Minerais da ganga da zona de kansição

a) Anfibólios
Osanfibóliosapresentarampoucavariaçãonacomposiçáo(TABEI-A43):

TABÊLA 43 - Dados químicos obt¡dos por anál¡ses microssituadas ao MEV/EDS para anf¡bólios

da zona de transição (%Peso)

,ß
4a
,|a
/i!¡

8,94
10,81
5,94
9,52

52.10 0,71
47,æ 2,51
43,61 1,72
Rî 11 ',l ¿5

12,97
7,74
10,02
12.6'l

21,æ
27,æ
33,40
24,14

e6,97
94,6S
1æ.E3

o
o,42

o
o

Maota
MGd¡ena
.:ô.f V¡r-

@8,80 26,67 0,,11

50,04 1 ,59 11,31 9,23 25'82 0
8.81 46.45 22,36 23,43 19,80 190'91

osdadosprojetadosemdiagramasdeclassificaçäo,segundocritérios
estabelecidos por rcÀfe (/n: GARDA & ATENCIO, 1991), recairam sobre. o campo

das hornblendäs. A fórmula estequiométrica média foi calculada a partir dos dados

;tid*, iõ;r..r Fe'io,o )a* 1Mg 2,3. Éer"¿sz Ferro,sa)s,ôe (Sir,* Alruo,o" )e ozz (oH)z
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b) Magnetita
Os dados obtidos através das análises microssituadas em crista¡s de

magnetita (TABELA 44) foram utilizados para o gálculo da fórmula estequicrmétrica

méã¡a do mineral : Fe"'..sn Fe"o,o Cro.oz O¿ '

TABELA 44 - Dados quÍmicos obtidos por análises microssituadas ao MEV/EDS pitra

magnetitas da zona de transição (o/opeso)

,1846
4847
¿l848
7+3
7+3
74Å'
743
713
7+3

Eão"- reo crzor Tio? TOTAL

ffi 0,16 104'89

73,10 27,U 8,62 1C.2'94

71 ,O2 37,S 215 106'01

84i,A1 n,u o - 1o1 ,1o

eqi,,sz æ,g4 o - 101 ,85

81 ,77 27,Æ o - 102'94

rci,ea 19,so 10,17 - æ,æ
76 45 34,61 1U,67
81 ,O7 27.12 1 ,q- | 1c.2'21

Média
Mcdiana
Cocf.Var.

78,30 2E,48 z,o3 
I76,94 27,12 0,61 
I

6.21 21,52 149.56 I

ñãim dosaoens fora do l¡mitc de detocçáo

Os cristais apresentam-se fraturados. Os teores de Cr são variáveis (FOTO

41) e nos pontos òt quais foram dosados esse elemento, a composiçåo

estequ¡ométrica aponta paia uma deficiência em Ferrr O Cr, normalmente' pode

;;Ñiúi;;Ë"1ilnã'"rtrutura das magnetitas. o Ti, elemento que comumente substitui o

rãñ-n* r"gneiitãs em quant¡dadeJ consideráveis, apresentou teores abaixo do limite

de detecção para o método utilizado.

FOTO 4l - Fotomicrografia de cnstal de magnetita em amostra da zona de transição
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C.3) tuinerais do chapér.r de ferro da üincheira T/OO
As análisei petrográficas do chapéu de ferro da trincheira T/00 ¡ndicaram a

ocorrêLrcia de plasmås ferruginosos e plasmas manganesiferos. As análises

micro:;situadas foram distinguidãs em função dos teores de MnOz dosados' Foram

consiclerados como óxi-h¡dróxidos de manganês somente os pontos nos quais os

teores de Mnoz fossem superiores a 10ol0. os demais pontos analisados foram

consiclerados óxi-hidróxidos de ferro.

a) óxi-hidróxidos de manganês
Somenteemumaamostraforamdetectadososplasmasmanganesíferos

com teores acima de 10% de MnOz (TABELA 45)'

TAtsf:LA 45 - Dados químicos obtidos pof análises microssituadas ao MEV/EDS para os óxi-

hidróx¡dos de manganês do chapéu de feno da trincheira T/00 (%peso)

Uma matriz de correlaçáo foi elaborada para os dados obtidos (Frgura 45 )'

Figun 45 - Matriz de corelação para os dados obtidos por análises microssituadas ao

MEV/EDS pafa os óxi-hidróxidos de manganês no chapéu de feno da tnncheira T/00 (n=g)

1,60
o,63
o,52
o,47
0,38
0,4e
1 ,91
697

0.4s

o,ãz
1 ,71
0,81

1,06
0,51
o.v

o,53
0,56
o,á
o,72
0.31
o,'18

0,æ
o,47
1,78
3,æ
0,62
1 ,47
'1 .31

23,96
6,14
0,E4
1,56
3,O2
1,æ
42,6

0,75

2,71
1,'t4

3,11
1,71

0

2,37
3,04

1 ,88
2,65

0,E6
oa7

44,e5 77,E
60,71 76,61
74,72 83,66
74.æ A231
65,76 77,68
68,88 79,41
32.Æ E1,6

0,63 0
126,7',t 124,41

0,51
18.32

o,44
42,51

1,'t4 2,37 60,71

52
52
52

62
52
52
52

0,46 ¡,50 1

o,19 4,27 0,51 I

Dos resultãdos obtidos destacam-se as correlações posit¡vas significativas
entre o Fe2Os-SiOz-AlzOs, e as correlações negativas entre esse grupo de elemontos
com o KzO. Èsse ðomportamento sepaia os óii-hidróxidos de ferro dos óxi-hidroxidos
de mangãnês. Entre os metais base, Ni e Cu, há uma correlaçáo pos¡tpa_ significat¡va

entre ambos e negativa com o Fe2O3. O Cu apresenta correlaçöes positivas com o
MnOz e o KzO. Esses dados indicam que o cu está associado, preferencialmente, aos

óxi-hidróxidõs de manganês. A associaçáo do MnOz e o KzO pode ser indicativa de
que os óxi-hidróxidos de manganês presentes são criptomelanas'
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b) óxi-hidróxidos de ferro
osóxi-hidróxidosdeferroanalisadosaoMEV/EDsnatrincheiraT/00

apr"sentarÀm teor". o" s¡o2 relativamente inferioíes aos apresentados. par,il_os óxi-

hidróxidos de ferro da zona'de transiçäo Os teores de metais base' Ni e Cu' sáo

variáveis, sendo que para o Cu näo ultàpassam 1olo de CuO' e para o Ni 2'6% de NiO

(d;;; ã'- TAãÈr_n s¡. n TABELA 46 resume estar¡sr¡camente os dados obtidcs.

TABELA46.Resumoestatísticodosdadosobtidosapartirdeanálisesmicrossitua.lasao'-MEVÈDS 
para os óxi-h¡droxidos de feÍo do chapéu de feno da trincheira T/00 (n=65)

Para os óxFhidróxidos de ferro associados aos plasmas managat tesiferos'

os teores de MnOz variam entre 0 e 8,76%
Amatrizdecorrelaçäoelaboradaapart¡rdosdadosobtidosapresentou

algumas indicaçóes quanto ao ðomportamento dos elementos analisados (Figura 47).

Flgum4T.Matrizdecorrelaçãopafaosdedosobtidosporanálisesmicrossituadasâo
ffnËVleOS para os óxi-hidróxidos de feno do chapéu de feno da trincheira T/00 (n=65)

Do¡s conjuntos de elementos apresentaram correlaçöes posit¡vas

signif¡cativas entre sels elementos e também entre si. O primeiro:onj'lJ9 9-PTq?lo
pe-los elementos MnO-CaO-KzO-CuO' e o segundo coniunto pelos^ elemento-s,^ti¡u-2-

RlrOu-C"O-t¡¡O-CuO-SOs. Esses dois grupos de elementos apresentaram 
"9-T-"]"P:'

n"gá¡ua" com o FezOs. Essas observaçöes sugerem-que no chapéu-de..1ono o uu
àsìå associado aos Zxi-hidróxidos de manganês, preferencialmente' O Ni apresenta

correlaçáo s¡gn¡ficativa com o Cu, mas náo ãstá asiociado nessas amostras ao Mn. O

i"gunO'o gr;po Oe elementos sugere a presença de relictos de sulfetos ainda

prosenlês..PafaalgumasamostrasforamsfetuadasmicroanálisesporMEM/DS

(Anexo 2- TABEUA?¡ e o resumo estatísticos dos dados está na TABELA 47'

TABELA 47 - Resumo estatístico dos dados obtidos a partir de análises microssituadas por

rurelwosparaosóXi-hidróXidosdefefroclochapéudeferrodatrincheiraT/00(n=16)

0,

MCOta
Mcd¡en¡
cô.1-V!r-

0,161,t1
'1,20
o.27

8l,59
82,90
o,06

0,11
0,09
0,79

0,10 0,47
o,12 0,09 0,44 0'14
o.71 0.59 0,36 0'66
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os óxi-hidróxidos de ferro nestas amostras apresentaram baixos teores de

m.n ç¡unêr, ìnferiores a 0'1%. O Ni apresentou teores mais elevados que o Cu'

Amatrizdeco;relaçãoelahoradaapartirdessesdadosindicouuma
correlação pos¡tiva significativá entre o CuO-FezOg-S' enquanto o Ni apres€nta

;;;;;i;F; pLsitiva signìficativa somente com o Fe2O3, e negativa com o S e Cu (Figura

48).

Í1igun 48 - Matriz de conelaçäo para os dados obtidos por análises microssituadas por

rr¡-g¡¡¡Os para os óx¡-hidróxidos de ferro do chapéu de feno da trinchelra T/00 (n=16)

festa-O¡3

Essecomportamentoparaosóxi-hidfóxidosdeferroindicaumaassociaçäo
preferencial do Ni com esses mi;erais secundários, enquanto o Cu' nestas amostras'

parece estar associado a relictos de calcopirita.

1

{,30 1

o 01 {.13 1
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S¡ntese da Quimica Mineral

As análises microssituadas, em conjunto com as observaçóes petrográficas,

auxiliaram na ¡nterpretação dos processos de substituição dos sulfetos primári'cs pelos

sulfetos secundários na .on. b. transiÉo e a evo¡ução desses processos 
-até 

a

gãethita, pr¡ncipal componente do chapéu de ferro associado à m¡neral¡zação de

O'Toole.
A ausência de pentland¡ta, já completamente substituída pela violafita na

zona de t,"nti'"o iá havia sido ind-icada na mineralogia. As análises pontuais

ãri¡f¡"r.t, enträtanto, a identif¡caçáo de duas geraçöes de violarita: .a vio-larita

pó""ìi"nì" da alteração da pentlandita (viol l) e a violarita proveniente da alteração da

pirrotita (viol ll).
Deñtre os sulfetos pfimários do minério fresco somente a pifrotita, como

relictos, e calcopirila foram analisados.
Aspirrotitasdazonadetransiçáo-apresentafemumadef¡c¡ênc¡aemferro,

qu"noo 
"áripãìåãå"-¿ 

fóimuta estequ¡'omérrica média calculada em relaçåo às

Jirrotitas ¿o minério 1¡s5çe (IIIARCHETTO' 1990), e a outras ocorrências desse sulfeto

ãtrã"ìãá". a ion" A" transiçáo de depós¡tos sulfetados em Ni (WA'¡MUFF, 1974).

O processo de violaritização das pirrot¡tas em O'Toole parece se

assemethar aós descritos por WATMÚFF (1974) e NICKEL et al. (197 4) paft¡ Mt.

Windarra € Kambalda, nusirália, respectivamente. Nesses depósitos a ocorrôncia de

smet¡ta como fase intermediár¡a na substituição da pirrot¡ta por violarita foi.descfita

óàiói ãuioràt. A existência desse mineral, descrita para depósitos sulfêtados d.e níquel

ieeñ¡ÈTf et al., 1g72i N¡CKEL, 1972), foi sugerida. ¡nicialmente neste trabalho para

às amostras de O'Toole. Entretanto, não foram identificados através de análises

r¡"õ.titrá¿". seus indícios, embora náo se d€scarte que ela ocorra em niveis nos

quais os processos de âlteraçäo såo ainda tênue.s. 
-

Em O'Toole a vioiaritizaçáo da pirrotita não hav¡a ainda sido apontada em

trabalhos anteriores. MARCHETTO i1887) apresentou fotomicrogralias de amostras dâ

."ñÀ UÀìr*r¡øo do depósito nas quais ;'fran¡as" de alteraÇäo circundam um.cristal de

p¡frotita.Embora a autora náo tenha apresentado_ análises microssituadas, nem

sugerido a tfansiçáo pirrotita-v¡olafita, a comparaçáo das fotom¡crografìas com as

ambstras analisadas ao MEV/EDS sugerem para ambas os mesmos processos.

A composição estequiométrica da (viol ll) em O'Toole apres€nta .um
enriquec¡mento em terio e uma àef¡ciência em n¡quel em relação às ocorrênci3: acima

ciràUäs tñfCfeL et at.,1974; WATMUFF, 1974) apontadas pela relaçáo (Ni/Fe)'.em

rãã¡" ò,zs para O;Toole e 1,11 e 1,12 para Mt. Windarra e Kambalda'

respectivamenie. Outra carac{eríst¡ca apontada pelos autores acima citados para a
uiof"rtti."øo das pirrotitas dessas ocoirências é a maior intsnsidade na altoração

qu-áìio niair pørim.s de pentlanditas iá em estágio avançado de violadtizaçáo

dfu"r as pirrotitas. Essa draclerística náo foi verif¡cada para O'T,oolel em v¡rtude de

as amostra; apresêntarem toda pentlandita já substituida por violar¡ta. (viol l). 
.

n iirita, também pfoduto s€cundário da alteraçáo da pinotita, e sempr€

niquelífêra, dm teores de Ni, em gêral, acima de 17o. Na pirila primária' €nrlojanto' a

;iåúc" áe Ni nåo foi indicada. À marcassita, citada por MARC-HETTO (1987) como

þroauto secunOário da alteraçáo das pinotitas, náo foi verificada nas amostrâs

analisadas.
Aviolaritizaçåodapentlanditaapfesentacomoprodulo-secundário.uma

violarita (viol D mais póbre em Fe e mais rica em Ni em relação à violarita pþduzida
peta ateäçaó da piirotita (viol ll). A relaçao (Ni/Fe) é em média de 1"12 e a soma

ini+fe¡ e U'e O,SO. 
'Comparàdos tâis parâmetros às análises de pentlandita do minério
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fresco (MARCHETTO, 1990) observa-se uma perda em Fe e Ni sofrida pela

pentlandita durante o processo de violaritizaÉo' - .

Acalcopirita,conformeindicadonasanálisesminefalógicas¡niciais,náo
apres,-"nta sinais 

'de alteração evidentes. Em. somente um cristal da calcopirita

obsewaram-se nordas oe 'ãlt"ruþo ptouuuelmente de covelita' A compos¡çáo

ãit"q'r¡ot¿trì"" média da calcop¡rita é pouco variável e as impurezas mais froqüentes

sáo Oo e Ni.
osóxi-hidróxidosdeferrodazonadetransiçâoapresentaramteoresdeNi

na quase totalidade dos pontos m¡croanalisados, enquanto o Cu e Cr sáo raros' Esse

"or-p,trt"t"nto 
é explicado pela mâior resislência à alteração da calcopirita e da

cromrta em relação à Pentlandita.
Nasamostrasdechapéudeferroosmelaisbaseapresenlaramum

comp,:rtamentodiferenciadoemtuneaoOeumamaioroumenorparticipação.dos.óx¡-
ñ¡orôr¡oos de manganês. o Cu está'associado, preferencialmente, aos óxi-hidróxidos

O" m,ing"nCt quan-do estes estáo present€s, €nquanto para o^Ni esse comportamento

;il ,;,;iã tâ" ev¡dente. euando ot ótihiOróriOoi de manganês estão ausentes, o N¡

asso,:,iá-se aos óxi-hidróxidos de ferro' e o Cu ocorre ocasionalmente'

oreduzidonúmerodeamostraseafaltadeamostrasdominéfiofresco
impo.$s¡bilitaramaobservaçãoeanál¡se.dasfelaçõesmineralógicasentr€esses
,åãr¡ã¡, 

" 
aqreles produziàos nas zona de transiçáo. No entanto, podemos afirmar

q* pãr, o ciepósitð de o.Toole a violaritizaçáo se pfocessa prime¡rament€_ pela

Jr¡.iitr¡øo da pentlandita pela violarita e sécundariamente pela substituiçáo da

oirrotita pela violarita e/ou pirita. A calcopirita se desestabiliza iá na interface d.a zona

ã;äJrEå;-" ãó "¡"p¿, 
de ferro, e produtos secundários como a covslita sáo

raramente observados.
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D. Evolução geoquímica e mineralógica para o chapéu de ferro da
trincheira T/00 do depósito de O'Toole

Para o'Toole foi possível estabelecer as diversas filiaçöes genétic;as desde

o minério fresco até o chapéu de ferro, conforme o esquema segu¡nte'

Esquemagenéricodeevoluçãomineralógicadasdiversasfasesduranteaaltèraçäo
¡ntempérica do minério sulfetado do depós¡to de O'Toole

A ordem de alteração dos principais sulfetos primários a partif das análises

petrográficas foi definida como pentlanditâ - pifrotita - aalcop¡rita'
Essaordemdealteraçãonäoapresenta,localizadamente,¡nversões:a

pen¡andita é sempre o primeiro lulfeto a desestabilizar-se, seguido pela pinotita e

posteriormente pela calcopirita.' A violarit¡zação da pentlandita na interface minério e zona de transiçáo dè

O'Toole é, dentre as ieaçóei eletroquím¡cas da alteraçáo dos sulfelos primáfios, a
pr¡me¡ra substituição a oórrer. Essa reaçáo, ass¡m c¡mo a piritizaçáo da p¡rotit€,

þrorou" a oxidaþo do enxofre e desencadeia as demais reaçóes de oxi-redução

änvolvidas no proóesso de evoluçáo do chapéu de ferro. Reaçöes típicas da alteraçáo
que ooorem durante a alteração da pirrotita determinam o pH_ do meio no qual ocoffe
a alteração dos sulfetos e o qual cohtrola a mobilidadê dos íons e sua subssqüente

disp€rsåo no sistema aquoso.' O Fe e o Ni, na forma Fe2* e Ni2*' na violaritizaçáo da pentlandita ficam

disponíveis no meio do alteração. o niquel é incorporado pela p¡rrot¡ta, pfoduz¡ndo

vioiadta ou pirita niquelífera. O f.rro, que náo foi incorporado pela violarita e pirita

secundárias, irá formar óxi-hidróxidos de ferro.
Nesse processo ds dêseslabilizaçâo, os metais base, Ni e Cu, além do Co,

flcam também disponíveis em soluçáo'

Chapéu dG ferro Goethita (N¡-Cu) Goethil¡ (Ni)

1

I

I

Goethi'(a (N¡)

-.t 1S-t.'-
V¡olarita (l)

î
I

I

vioririta 1l)

Pir¡ta (Ni) V¡olarita (ll) calcopirita

Zona dc T¡ansiçåo
I
l

Calcopirita

..)
).ì
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ParaosFGPocomportamentoapresentadoentreazonadetransiçãoe
chapéudeferronáosediferenciamuitodaquelecitadoporoutrosautoresparao
ãäili.it". 

-rnüÈrÈr* a MARCHETTO (1990) demostraram, a parrir de balanços

geoquimicos, pouca var:açao nos teores desses elementos entre o minério fresco' o

i inério 
"lt"r"ào 

da zona de trans¡çáo e o chapéu de ferro de O'Toole' Em outras

ocorrências similares o mesmo comportamento é descrito para esses elementos

iãüiñäìruônÈW, lszZ ). A baixa mobilidade no meio de alteração os caracteriza

como urna assinatura geoquímica da mineral¡zaçäo nos chapéus de ferro' Em

O'Toole o comportamento dos EGP náo se mostrou diferente'

Parå o N¡, Cu e Co' TAUFFEN & MARCHETTO (1990) também

derrr)nstraram uma maior lixiviaçáo do Ni e Co em relaçáo ao Cu entre o miné-rio e o

chapéu de ferro. Este comportamento é conseqüência da ordem de alteração dos

iuftirtos pr¡m¿rios apreseniada, segundo a qual a calcopirita somente começa a

des€lstabiliz ar-se no topo da zona 
-de 

transiçáo. após a completa s-ubstituiçåo. da

;i.1,;;"{,;J"l. pentlandità. A lix¡viação dos elementos de transição, Ni, Cu e Co, já.na

¡nt"tiu"" o" zõna de transiçáo e cñapéu de ferro, permite que parte.desses elementos

åm sofucao, através de percolaçáo däscendente' seiam novamente incorporados pelos

sulfnltos lecundários neoformados. Esse processo promove o enriquecimento da zona

de tlansição nesses elementos.
No chapéu de ferro da trincheira TiOO, a ret€nção dos elem€ntos de

transição, pirncipaimente H¡ e Cu, está associada náo somente ao óxi-hidróxidos de

ferro mas tämbem aos óxÈhidróxidos de manganês'
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lv. os óx¡-hidfóx¡dos de serro em canoas e o'Toole como armadilhas para os
meta¡s bãse, Zn, Pb, Cu e Ni

osprocessosdealteraçãodossulfetosprimáriosdominériocolocam'em
solução meiaii base, tais como o Þb e Zn em Canoas e Cu e Ni em O'Toole Esses

elementos, dissolvidos nas soluçóes de âlteraçáo poderäo, em funçáo das condições

físico_quim¡cas do meio, precipitär conjuntamente com os óxi-hidróxidos de felfo, indo

iã t"dtpot", na estrutura desies' seia'por dìadoquia, seja por adsorçáo superficial'

Para o estudo Aos óxi-'hidróxidos de ferro em Canoas e O'Toole' foi

efetuada uma análise dos dados obtidos por difratometria de raios x assoc¡ados aos

parâmetros de espectros Mössbauer.
Foicalculadaaespessuramédiadodominiodecoerência(MCD),através

da fórmula dã Scherrer (SCHWERTMANN & LATHAN, 1986). A cristalinidade, medida

através do McD estimado dos óxi-hidróxidos de ferro, reflete tanto o tamarrho das

pårt¡"ri"i, como os d€fe¡tos na estrutura cr¡stalina (SCHWERTMANN' -1985)' 
A

ããiò*¡n"øo do teor de Al nas goethitas foi ef€tuada^utilizando-se um padráo interno

nas análisàs por d¡fratometria dã raios x (FtTzpATRt-CK & SCHWERTMANN, 1982) e

,*où"i oo ptã oe retlexáo (111). Esta anál¡se permitiu identificar se ocorreu inserçáo

de Al no reticulo cristalino dos óxi-hidróxidos de ferro, através da verificaçåo de

distorçöes nos parâmetros de cela relativos à estrutura cristalina'
osdadosobtidosporespectroscopiaMössbauerpossibilitaram-sstimar,a

partir das áreas relativas sob cada uma das curvas dos espectfos, a distribuiçåo.do

ierro nas diferentes fases minerais presentes nas amostras. O ajuste dos pontos

obtidospelaespectroscopiaMössbauerparacadaumadasamostrasdefiniuumou
r"it 

""åpor 
hiferfinos (ùefÐ, os quais permitiram identificar os óxi-hidróxidos de ferro

presentes.' A relaçäo entre a substituiçäo de Al3*, cristalinidade e Heff, estudados para

goethitas sintéticas, têm sido utilizaúa como referência para amostral. Jtl-tra¡l^Por
ãlgr;t "rtãt"t 

(MURAD & SCHWERTMANN, 1e83; MURAD q. F9WFNi.3J987;
póir_nno et al., ìssz¡. o que se observou é que tanto para a substituiÇáo de Al'- pelo

Fe3* quanto para materia¡s com baixa cristal¡nidade há uma reduçáo no c€¡mpo

hiperfino magnético (Heff). Estq mesma relação foi utilizada para verificarmos a

iniluência da-substituiÉo do Fe3* por outros metais, que náo o Al"'. Para tal, foram

plotados os dados refórentes ao Heff da goethita, calculados para cgqa amostra, em

iúnçao Aos teores de metais base (Zn-Pb para Canoas e Cu-Ni para O'Toole), também

em cada uma das amostras. o fator R foi calculado a partir das frações molaros dos

metais base, Zn-Pb para canoas e cu-Ni para o'Toole, normalizados para o Fe2O3 da

goãthitá. paia esse'cálculo foram consideradas as quantidad€s de goeth¡ta em cada

ãmostra, estimadas a partir dos espectros Mössbauer'
o cálculo do coeficiente dê corelaçáo Pearson foi determinado entre os

campos hiperfinos das amostras (Heff) e os valores de R câlculados, objetivando

uã¡fiár 
" iossível relaçáo entre- ambos, o que poderia estar relacionado à substitu¡çåo

isomórfica dos metais base e Al3' pelo Fet', na estrutura das goêthitas'

Para os MCD estimados para os picos de reflexåo (110) e (130).e os

percentuais de substituiçáo de Al nas goethitas, foi elaborada uma matfiz de

lÁnelaçao. Os coeficientei de correlaçáo obtidos pemitirão verif¡car se a cristalinidede

e a substituiçáo de Al sáo, de fato, fat,ores que possam influenc¡ar o Heff, assim como

ãpontado poi eomeru er a/. (1979), MURAD (1979) e MURAD & SCHWERTI,IANN
(1e83).
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Foitambémefetuadooestudoestatisticodadistfibuiçáodosmetaisbasee
Al em ¡ntervalos determinados a partir dos teores de FezOg' dosados 

- 
por análises

r¡"iò5itùãO"i ao MEV/EDS. Foram considerados como populagóes 
^os 

óxi-hidróxidos

de feÙo analisados em amcstras do ntinério e chapéus de ferro em Canoas e os oxl-

hidró)i¡dos de ferro em amostras da zona de tfansição e do chapéu de feno da

iüncnåira flOO em O'Toote. Para o conjunto de dados obtidos ao MEV/EDS para todas

á. 
-p.ipù.CO"t 

foram adotados algúns critérios de. exclusáo utilizando-se como

;;rá;;;tõ;r teores de FezOs e SOs. Foram descarlados os dados que apresentaram

i;q;. J" FezOs abaixo ¿e sô% e de sog superiofes à 2o/o. Desla maneira, foram

àiËruio.r 
"rårtias 

nas quais relictos de sulfetos poderiam ainda estar presentes'

Paracadãpoputaçãodefin¡daforamestabelec¡dosinteNalosdevariaçáodo
Fe2O-.. Nesses intervalos' a mineralogia foi sugerida com base nos teores de SiOz'

indicando maior ou menor abundânciJde quartzo, e a perda ao fogo (100% - TOTAL)'

ind¡csndo maior ou menor predom¡nância de goeth¡ta em relaçäo à hematita:

o intçlrvalos com teores de FezOg rle 50-55% e de 55-60% - esses intefvalos

ret,resentariam amostras ricas-em óxi-hidróxidos do ferro, pfincipalmente goethita'

m¡sturados com o quartzo;

. intervalo com teores de FezOg de 60-650/o - nesse intervalo predominam os óxi-

hidróxidosdeferfo,sendoaprincipalfasemineralagoethita'commonor
pårticipaçäo de quartzo;

. intervalo com teores de Fe2O3 de 65-700/0, 7o-75o/o e de 75-80o/o - nessês ¡ntetvalos

os óxi-hidróxidos de ferro ieriam uma mistura de goethita e hematita' com

predominância de goethita, e quartzo;

. inteNalo com teores de FezO¡ de 80-85o/o e acima de 85% - nesses inteNalos o óxi-

hidróxido de ferro predominante seria a hematita, e quartzo'

Para cada intefvalo foram calculadas as estat¡sticas básicas para todos os

elementos dosados (Anexo 3 - TABEI-A 1, 2' 3' 4' 5 e 6)'
Essêestudoestatísticolempofbase,parcialmente,ostrabalhos

apresentados por BESNUS (1977) e TOGBE (1991), nos - 
quais os . autores

iistematizaram análises quimicâs globais e microssituadas de fácies ferruginosas a

pánir O" amostras de cóu.raças fãrruginosas na regiáo do Golfo da Guinó e em

tnapéus de ferro no Togo, África, respec{ivamente.



r00

a) óxi-h¡dróx¡dos de ñerro em Canoas
EmCanoasforamutil¡zadassomenteasamostrasdeSalvadorl(Sc01'

Sc02,Sco3Sc04'Scos,SC06eSC07)edeSalvador2(Sc08eSC09)'v¡stoas
;;;;; þresentarem mineralogia e caiacteristicas .texturais dra chapéus de ferro

maduros. Á fnggL¡ 44 resume ãcomposiçäo mineralógica das amostras dererminada

ó- ãifr"ton.'àtr¡a de raios X e o MCb eétimado para o pico de reflexáo (110) da

goethita.

TABELA ¿14 - Avaliação semi-quantitativa, obtida por difratometria de faios x em a¿nostras

globais, das fases preséntes nos òhapéus de feno dô Salvador 1 e Salvador 2 e o MCD(110) dã
goethita estimado

\n

'Nì

A fase mineral portadora de ferro mais abundante é q OoefltJa' O MC-Dfl.10)

estimado para a goethita apresenta valores entr€ 147 e 188 A (média d€ 165. A)' A

"¡Jiär¡"¡ãâuÀ 
o¡särvada é inferior àquela comumento sncontrada para .goethltas de

i.f"i ISCùWeRTMANN & LATHAfvi, 198G) e de goethitas de chapéus de feno

ióÈffì:nS, 1989). Os valores obtidos encontram-se entre aqueles aPresentados por

ùf gnegnf , Jr. (1b9Ð para goethitas associadas a rochâs sulfetadas d€ uma mina

â¡"nããnà,irà"'tli ná irovínðia de Dalarma, Suócia. O autor sugere' para os valores

de MCD encontrados, baixa substituição de Al nas goethitas (< o,05 moUmo_!)a quando

iompãrauos aos de goethitas de solos e meio aquátic€ (CAMPBELL^_ &

sôÉwenrunnN, 1984i SCHWERTMANN, 198s; SCHWERTMANN eú a/., 1987).

Esse dado é também compativel aos observados porANGÉLICA (1996) para goothitas

ãã 
"tràp¿, 

de ferro e lateiitos auríferos na regiáo de Caraiás, Pará. Para as amostras

de Salüador 1 e Salvador 2 o teor de Al nas goethitas náo foi possivel ser estimado,

em face de dif¡culdades no ajuste dos picos de reflexáo (111) e (130)'

As mesmas amôstras foiam também analisadas por especlroscopie

Mössbauei. Os espectros foram obtidos a temperatura de 78 K e consistem d€ dois

sextetos, com exceçáo da amostrâ SC09 a qual apresentou, ainda, um dubleto (Frgura

49). O ajuste dos pôntos obtidos definiram para câda uma das amostras do¡s campos

hitír'f¡noc um reierente à goethita (FORSYTH ef a/., 1968) e outro i-lL9q{it'
tiU¡Ofe "r 

a/., 196G). O du-oleto na amostra SC09 refere-se à jarosita (LECLERC'

ìéãOt. eì""r vålores bstão apresentados na TABEI-A 45, conjuntam6nte -aos .valor€s
do dåslocamento isomérico (iS) e o desdobramento quadrupolar (DQ). A.estimativa

das áreas relativas sob cada uma das curvas dos espectfos indicaram prsdomlnâncla

ãà goethita sobre a hematita em todas as amostras, com exceçäo da .SC08. Na

".oitra 
SC09 o cálculo das áreas relativas indicou 10% de larosita na âmostra'

rflsnluTo DE GEOCIÉNCIAS - Ust
- ¡l¡LIOTFCA ..

ltcD --

sc02
scGt
sco4
sc05
sc06
scoT
sc0a

(+)

(+)

* (+)
(+)
(+)

(+)

+

(+)

+

165
r73
147
149
151
160
nd
1A1

:t¡lco, co= qoêth¡tâ, H.= qu¿rEo, Jâ= lerosll¡
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TAEIELA 45 - Dados obtidos por espectroscopia Mössbauer para as amostras de Salvador 1 e

Salvador 2

Hod = FoRsYlH et a/ ( 1986) rtf'rcntê à goclhit¡

OQ! = LECLERC (i980) rêfôrènt' á j¿rosit¡

Figurc49.EspectrosMössaþueroþtidosatemperaturadeTEKparaamostrasdeSalvadorle
Salvador 2
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ATABELA46mostfaosteoresemznePbdasamostras,emppm.ofator
R foi calculadc¡ com þase nas fraçöes molares de Zn e Pb' normalizadas para o FezO:

da goethita.

TABELA 46 - Composição qu¡micâ parcial obt¡da em amostras globa¡s dos chapéus d€j fero de

Salvador l eSalvador2

l!nl4¡!!:Sl
(Zn+Pb+Felsto, f %ì Fe.O" 10,6ì Pb lpprnl

sc01
sco2
sc03
sco4
sc05
sc06
sc07
sc08
scôq

nd
nd
nd

16,51
11,56
16,92
11,81
'17 98

nd
nd
nd

73,'13
60,76
æ,96
&,32
78,96

nd
nd
nd

2æ2
3Æ
54æ
2860
979

no
nd
nd

-t64

1æ
110
536

nd
nd

OGiJ
o.()@
0'!m
o m65
o 0104
o cfx¡4

o cálculo do coeficiente de correlação de Pearson fo¡ determ¡nado entfe os

campos hiperfinos das amostras (Heff) e os valores de R calculados. Entretanto' uma

relação linear náo foi observada'
Éssesresultadosnospossib¡litaramdef¡nirqueoznePbdetectadosnos

óxi-hiclróxidãs de ferro de Canoaé náo poderiam estar inser¡dos na estruturâ cristalina

ã" õ"itttt., como imaginado. De fato, é muito dificil a incorporação do.Pb em

gò"ì'hit"r, pois somente-o metal na forma Pba* apresentaria dimensóes passivejs de

i"iãip-"ø. nos sitios estruturais da goethita. Entretanto esse estado de oxidaçáo do

Pb nàs condiçöes ambienta¡s náo é possível (GERTH' 1990)'
ParaoZn,entretanto,a¡ncofporaçãopelosóxi-hidróxidosdeferroseria

possivel (GERTH, 1gôo), mas as correlaçöes entfe os campos hiperfinos (Hef0.e os

äalores iormalizados de Zn Íoam também muito fracas. Provavelmente a

incorporação do Zn pelos óxi-hidróxidos de fêrfo tenha sido retardada pela presença

de oütras'fases minerais capazes de incorporar o metal' como jarosita, P9r glgqqlo'
órti" ¡r,p¿iàt" é de que o Zn, assim como o Pb, este¡a adsorvido pelos óxi-hidróxidos

J" ì"r.'"o invés de éstar incorporado estruturalmente. De fato, as medidas de campo

hiperfino da goethita e hemat¡ta sáo inferiores aos valores descritos para fases pufas,

inäicando deévios da cr¡stalinidade e composiçáo quimica ideais'

osdadosdeanálisesmicrossituadasparaasquatropopulaçöesdeCanoas
apontaram algumas características gerais..Para a síl¡ca o comportamento, em-gofal' é

sàmelhante pära todas as populações. Há um decréscimo em SiOz em relaçåo a um

aumento noå teores ¿e fezOo, estabilizando-se os teores no patamar da mediana a

Ëtd J. intervalo OS-70%. Essa obseryação confirma a mineralogia inferida,

inì"iárrãnt", na def¡niçáo dos intervalos. Para uma maior participaçäo da goothita nas

amostras há uma significtaiva diminuiçáo do quartzo.
para o Aie metais base, Zn e Pb, os gráfìcos apresentados nas F¡guras 50,

51, 52 e 53 expressam o comporlamento desses elementos em relação aos leores de

FezOg.
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Nominériodaminadecanoasl(Figuraso)oAlapresentateoresmais
elevaclos quanto menor o teor em FezOg. Para o Pb o comportamento é semelhanto ao

do Al embora os tÊores do metal seiãm infer¡ores. Os teores de Pb mais elevados nos

interyalos iniciais aprescntam decréicimo acentuado até o interyalo de 60-650/0, a partir

¿ó-qrãi oi decréicimos säo menores. Embora náo constante, o Zn apresenta um

õãoiå, r-ir* ã. pu 
" 

nl. No minério o comporlamento do Pb e Al sáo indícios de que

ñ'ri""i"i" ão trupo oa alunita-jarosita, por exemplo'..säo fases que -podem ret€r mais

ãRcier,t".eniâ esses metais, ñas fases iniciais da alteração do minério fresco, do quo

os óxihidróx¡dos de ferro.-- - - 
Þàr. o chapéu de f6rro da mina de canoas 1 , o comporlamento do Al, Pb e

Zn corn relação aos teores de FezOg náo se assemelha_ao obsêNado no minério. o Al

til;;t"tiãrento va¡ável em ielaçäo aos leores de FezO¡. O Zn, com teores baixos

no intBrvälo 50_55%, apresenta teores mais elevados nos ¡ntervalos subs6qüentss, os

qr.i" i""r""""m a partir do intervalo 60-65%. o Pb apresenta perdas signif¡cativas

entre o intervalo inicìal 50-55% e o int€rvâlo 55-600/0, tornando-se essas perdas mais

érãoutiu.i dosse intervâlo até o intervalo 7o-75o/o, a partir do qual os teores do metal

ãe elevam. Esse comportamento no chapéu de ferro da mina de Oanoas 1 para o Pb e

Zn foOeria ."r "xilicado 
em funçáo da. abundante ocorrôncia de jarosita e

plumbojarositas nas amostras. O Zn pode ser. incorporado por estas fases

secundârias, como observado em âmostras do minério; quanto ao Pb, âssim como

"pontáOo 
pela mineralogia e qu¡mica mineral, ao..ser liberado no meio pela alteraçáo

ãå gãbn., r"r¡a incorpoiado pòr núcleos de iarosita estritamente potássicas, fomando
auréolas de plumbojaiosita, iomo observadós em c¡stais nas amostras do chapeú de

ferro de canoas 1 , o que explicaria o aumento nos teofes do metal simultaneamente

ao aumento nos teores de FezOs.
No chapéu de ferro de Salvador 1 os teores de Pb sáo nulos' O Al

apresenta teores èlevados inicialmente, os quais decrescem gradativamsnte até o
intervalo 65-700/o. o zn apres€nta decréscimos acentuados até valores nulos para o

intervalo acima de 85%. Esse comportamento reforça as obseNações quanto ao tipo

de minério em Salvador 1 , no qual a galena é um sulfeto ausente ou ocofre em

pfopofçöes muito pequenas em f€lãçáo ã esfalerita no minério original. com a maior

þ.rüc¡pãCao Ua nemaiita em relaçáo á goethita nos ¡nleryalos, os teores do Al decaem

;ig;ìiå"1ilil;"re. para Satvadór J., pärranto, a substitu¡çáo do_Fe3* na.: go.elhitas

pãrece ocorrer somente com o Al3*. O comporlamento do Zn nâo permile slaborar

ðonsideraçóes sobre como est€ metal é retido no chapéu de ferro'
Em Salvador 2, os teores de Al e Zn decrescem em relaçäo a um aumento

de FezOg, com padráo si.'nilar ao observado em Canoas 1' Para o Pb' o

"õrpoñã."nto 
i.ru¿r é semelhante ao observado em canoas 1, com decróscimo

nos ieores do metal nos intervalos iniciais, os quais tendem a aumentar a partir do

inlervalo 75-80%. As observaçöes s¡ntelizadas ant€riormente permitiram estabelecer

um protominério original pafa salvador 2, minefalogicamente similar ao minófio de

Canòas 1. As oconéncias de ¡arosita em ambos os chapéus do fefro, embora, com

caracterislicas químicas e texturais diferenciadas, sugerem uma evoluçao geoqulmlca

sãmãfrrànte para ambos. Assim como em Canoas 1, em Salvador 2 a ¡arosila responde

pelo aumenio nos teores de Pb com o aumento nos teores de FezO¡' Para ambas

bcorrências a desetabilizaçáo da jarosita formando goethita deve tambám permitir que

Dârte do Pb fioue retido Þelos óxi-hidróxidos de ferro'' É p'ossível, p'ortanto, que nos óxi-hidróxidos de ferro analisados nas fases

iniciais da alteraçáo, no m¡nério, os meta¡s base, Pb e Zn, disponíveis no meio em

funçâo da alteraçäo dos sulfetos primários, estejam associados a outras fases minerais

qr"' ngo òt óxi-ñidróxidos de feno' provavelmente a jarosita' No chapéu de feno de
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canoas 1 os mater¡ais têm caracteristicas de um chapéu de ferro imaturo, e os metais

ãstáriam associados, pr¡ncipalmente, às fases secundárias neoformadas pela oxidaçáo

ãór r"f"to" primáribs, óomo cerussita e smithsonita' Entretanto, o início da

Jesestabilizaçã'o das iaros¡tas e plumbojarositas perrnitiriam que parte dos metais base

permanecessem retidos pelos óxi-hidróxidos de ferro'
Para salvador 1O Pb é ausente e o Al e o zn ocorfem princitlalmente

associados à goethita, sendã a substituiçåo de Al3* pelo Fe3* na goethita, a única

piouauàf. Em éalvador 2, o comportamento observado para o Al e metais base é

liÃirãi åq*r" apresentado pelo chapéu de ferro. de Canoas 1 ' no qual a
ãåiáit"¡¡ii.áøo da jarosita foimando g'oethita, permitiria a retençáo do metal pelos

óxi-hidróxidos de ferro.

b) óxi-hidróxidos de ferro de O'Toole
EmO'Tooleosóxi-hidróxidosdeferroforamanalisadosemduas

populaçöes: na zona de transição e no chapéu. de ferro da trincheira T/00'

Adeterminaçaoao'ucofoiefetuadasomenteparaasamostrasdochapéu
de ferro tss a o0l. A TABELA 47 resume a m¡neralogia das amostras detefminada pof

difratomôtria de iaios X, o MCD est¡mado para os picos de reflexão (110) e (130) da

goethita e a o/o de substituiçáo do Al nas goeth¡tas.

TABEI-A47-Aval¡açãosemi-quantitativa,obtidapordifratometriaderaiosXemamostras
globais, das fases preäentes na iona de transição e chape_u^de ferro da trincheira T/00, o/o de
" --- -'*O.titu¡Crb 

do At nas goethitas e o MóD(110) e (130) da goethita estimados

A fase mineral portadora de ferro nas amostras é predom¡nantemente a

goethita, excetuando-se a amostra 58, a qual apresentou hematita'
O MCD(1 10) estimado apreseniou vàlores enlre 148 a 359 A (média de 232

A). O MCD(I 1O) m'édio calculado para as goethitas está próximo _daqu€les_obtidos.lor
DÊKKERS itSdS) par. gosthitas áe chapéu de ferro na mina de sain Bel, França (240

Ã1, 
" 

páã òoetn¡íäs ass;ciadas a rochai sulfetadas m¡neral¡zadas em Ni na provincia

Oä Oáarma-, Suécia (210-S2O A) descritas por HERBERT, Jr. (1997). Entretanto' para

esses autoies a substituição de Al nas go€thitas é baixo, o que näo ocofrê para

O'Toole.
osespectfosMössbauerobtidosàtempefaturadeTSK(Figura54)paraas

oito amostras consistem cada um de um sexteto, o qual frtado apfssentou somente um

campo hiperf¡no, referente à goethita (FORSYTH ef a/', 1986)' Como exceçåo' a

amostra 58 apresentou um seiundo sexteto, portanto um segundo campo hipsrf¡no'

ráferente à håmatita (KUNDIG ef a/, 1976). Os valores dos campos hiperf¡nos (Hef1

eslão apresentados na TABELA 48, juntamente aos valofes do deslocamento

Comericä (lS) e desdobramento quadiupolar (DO). A avatiaçáo aprox¡mada .da
J¡tt¡¡riçao Oó ferro na goethita e hematita para a amostra 58 foi estimada a partir das

curvas dos espectros obtidos.

MCD
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Figu,ra 54 -Espectros MössaÞuer obtidos â temperatura de 78K para amostras do chapéu de

fero da trincheira T/00
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TABÊLA 48 - Dados oÞtidos por espectroscopia Mössbauer para as amostras do chapéu de

fero da lrincheira T/00
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A TABELA 49 mostra os teores de Cu e Ni, em ppm' O fator R fo¡ calculado

a partir das fraçöes molares de Cu e N¡, normalizados para o Fe2O3 da goethita'

TABELA 49 - Composição quím¡ca parcial obtida em amo:tl3s globais do chapéu de feno da

trincheira T/o0 no depósito de O'Toole

R = lcu+Nlì
lcrrtsñl+Fêì

ÂMOSTRAS sto, l%l Fè,O¡ l%l cu frlûnì Nl lDlxnì

53
54
55
56
57
68
59
60

'22,91

8,85
26,71
ú,44

n,67
12,24

75,81
60,6
3a,90
81 ,51
65,80
62,17

1234
2536
186
5æ2
4419

2717

3952

ß15
2Æ
9764

16453

o,D14 t
o.o217
0,0157
o,o140
o,0239
o,o14
0,04s

Os coeficientes de correlaçäo calculados entre o Heff , o AIOOH na

goethita, o MCD(110) e o MCD(130) ind¡caram- correlações sign¡ficativas. Essas

õonelaçôes apresentaiam-se positivas entre o Heff e o MCD estimado para rrs picos

de reftexão 1ì t O¡ e 1t SO¡, e ñegativa entre o Heff e o AIOOH nas goeth¡tas. Essas

observaçöes indicam que a criétal¡nidade e a substituiçäo de Al na estrutura das

goethitaå säo fatores que influenciam o Heff, da mesma forma como apontâdo por

MURAD (1979) e MURAD & SCHWERTMANN (1983).

O áecréscimo do Heff associado a um aumento nos valores de R e de

AIOOH na qoeth¡ta Oevem reRei¡r uÃâ"uOtiitriç.o isomórfica do Cu2*, Ni2* e Al3* pelo

Fe3* na esirutura da goethita. Esse fenômeno seria possivel.em funçäo .{.os_ laios
iônicos aÞresentarem pequenas diferenças entre si : Fe3*=0,654, Al3*=0,514'

Cu2.=0,73Â e Ni2*=0,69'A (SHANNON & PREWTT, 1970). A poss¡b¡lida{9.dessa
suUstitúiçao foi demonstrada por GERTH (1990) para goeth¡tas si¡téticas. çARVALHO

" õrr-tvn tigs¿l também sugãË ãìu¡stiìuçd isomomca do.Fe3* por.\i2* e.Al3* na

estrutura àas goethitas assóciadas ao minério oxidado de níquel do Vermelh.o,. em

Serra dos Cara-iás, Pará. Para o Cu2* e Ni2* haveria, provavelmente, uma substituiçáo
concom¡tante ãe sia* por Fe3* (NORRISH, 1975; ScHELLMANN, 1978) para

compensar os íons bivalentes.
MURAD (1979) cãnsidera que a substituiçäo de Fe3* por Af*, o qual náo

apresenta um momento magnético, deveria produzir uma interrupçáo no arranjo

magnético regular das goethitas. conseqüentemente, o campo hiperfino magnético
seria reduzido. Essa observação pode ser extendida para Si4* e Cu" pelos mesmos

motivos. Para o Ni2*, no entanio, devido ao fato de ser um ion paramagnético, o campo

hiperfino magnético deverá ser menos reduzido do que no caso do Al'*.

Os dados de análises microssituadas nas duas populaçóes de O'Toole
¡ndicaram algumas características gerais para as goethitas analisadas. Para a sílica o
comportameñto é diferenciado paia as duas populaçöes. Na zona de transiÉo os

teoräs de sílica decrescem em relação a um aumento nos teores de FezOs, indicando

menor participaçäo do quartzo com o aumento da particpaçâo dos óxi-hidróxidos de

ferro. ño chåpéu de ferro, entretanto, os teores de SiOz tendem a se manter na

mediana em relaçao a um aumento nos teores de FezOs. Esse comportamênto pode

estar relac¡onado à mineralogia do chapéu de ferro, essencialmente composto por

goethita e quartzo.- 'Ot 
dados químicos obtidos por análises microssituadas ao MEV/EDS para

Ni, cu, Al e Mn em cada população de goethitas, para cada intervalo definido, foram

também plotados em gráficos (Figuras 55 e 56)'
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Flgun il e 55 - Gráficos obtidos a partir dos dados de análises químicas microssituadas, zona de transiçåo e
chapéu de feno da trincheira TlO0 (o/o atômica para a composiçåo da goethita)
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Na zona de transição o Al foi detectado em somente dois intervalos, sendo
os teores nulos nos demais intervalos (Figura 55). O Cr e o Cu tarrri:,ém apresentaram

o mesmo comportamento. somente o Ni apresentou teores sign¡ficativos para a
melad,s dos ¡ntervalos. Ess$ comportamento é indicAtivo de que na zona de transição
a goeth¡ta apÍesenta bâixa substituição do Fe por Al e meta¡s base. De fato, na zonâ
dJ transição, o Ni disponível no meio e que é liberado na substituiçäo pentlandita-

violarita(viol l), é incorþorado pela violarita(viol ll) ou pirita niquelifera neoformadas a
partir <lâ alteiaçao da pirrotita. Näo se descarta, entretanto, que algum óxi-hidróxidos
de feffo neoformado nessa fase da âlteraçáo possa reter o Ni liberado pela alteração
da pernflandita. Para o cu, em virtude da calcopir¡ta náo apresentar na zona de

traniir;ão s¡nais de alteraçáo, o metal nåo estaria disponivel no meio para sua

incorpr:ração pelos óxi-h¡dróxidos de ferro.' ' pdra o chapéu de ferro da trincheira T/00, o Al apresentou teores elevados,
os qrrais decrescem somente â part¡r do intervalo . 70-75% .(Figura 55)' Esse

comp,:rrtamento ind¡ca uma menor substituiçäo do Al3* pelo Fet", quanto maior a
participaçáo de goethitas nas amostras. o cu apresenta teores elevados quando Mn

iambém âpresen-ta teores efevados, e tende a decrescer com o aumento nos teores de

Fe2O!, Paia o Ni os teores também se elevam com o aumento do Mn' No entanto, ao

coñtrirrio do observado para o Cu, com o aumento nos teores de FezO:, os teores de

Ni apresentaram uma tendência a também se elevarem.
A anál¡se desses dados é concordante com as observaçôes efetuadas

anter¡ormente. o cu é preferencialmente incorporado pelas fases secundárias de Mn,

embora náo se descarte que sua incorporação pelos óxi-hidróxidos de ferro possa

também ocorrer. Para o Ni, embora com o comportamento náo se mostre tão evidente,
o metal parece associar-se preferencialmete aos óxi-hidróxidos de ferro.
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lV. Consideraçöes f¡nais

A alteraçåo intempérica ag¡ndo sobre uma rocha provoca um conjunto de
reações que ocorrem em etapas, através da percolaçåo de soluções pela _rocha, com

trocãs de elementos disponibil¡zados no me¡o pela dissoluçåo da associaçáo primáfia.

A formaçäo dos chapéus de ferro pode ser abordada como um aspecto particulaf dos

estudos de alteraçåo das rochas, sendo o chapéu de ferro o produto final da evoluçáo
de mineralizaçöes metálicas, ricas em sulfetos, no domínio superficial

A êstruturaçäo do perfil de alteraçâo sobre jaz¡das sulfetadas depende,
entre outros fatores, âo tipo de minério primário. Neste trabalho, a observaçäo e

amostragem dos chapéus de ferro e seus materiais de origem permitiram o estudo. de
filiaçóes m¡neralóg¡cas e do comportamento geoquímico dos elementos envolvidos.
Muiio embora nãolenham sido encontrados perf¡s completos nos depósitos de Canoas
e O'Toole, o processo de evoluçáo do minério até o chapéu de ferro pode ser
compreendido através da integiaçåo dos dados entre os diversos materiais
amoitrados. É importante ressalta¡ que os depósitos estudados apresentam, entre si,

diferenças básicas em seus perfis de alteração, no que cliz respeito_à zona oxidada.
Em depósitos de Pb-Zn descritos na l¡teratura, o perfil básico compöe-se de

uma zona oxidada sobre o minério primário, com minerais secundários de Pb e Zn,
principalmente carbonatos como cerussita e smithsonita, e sulfatos como jarosita, e,

äm superfície, o chapéu de ferro (NICKEL, 1984; BUTT & ZEEGERS' 1992' Ot-lVElRA
ef a/., 1993 B). Em Canoas as fácies estudadas referem-se ao minério fresco, zona de

oxidaçäo e cñapéu de ferro. O minério fresco apresenta como principais minerais do
minério a pirita, esfalerita e galena. A mineralogia da ganga e rochas enc-aixantes

apresenta como principais faies primárias feldspato com bário, barita, anf¡bólio, e

càrbonatos. Na zona oxidada uma associação mineral é composta por sulfetos
primários residuais, e carbonatos e sulfatos, como a cerussita, smithson¡ta e jarosita,

de origem secundária. A cloritizaçåo de flogopitas da ganga, formando cloritas
zincífeias, também ocorre neste estágio de alteraçäo do minério. Estes materia¡s

evoluem, sob a açåo do intemperismo, para um chapéu de ferro imaturo, no qual os

sulfetos primários sáo identificados somente através das texturas reliquiares e

pseudomorfoses. A jarosita é um dos minerais mais abundante e ocorre em niveis de
dimensão macroscópica. Relictos de minerais da ganga, como anfibólio, barita e
feldspato, além de outras fases secundárias, como a smithsonita, cerussita e gahnita,

säo os demais componentes da associação mineralógica nesses materiais.
Em Canoas encontram-se também chapéus de ferro, mais evoluidos, no

setor Salvador, com texturas e estruturas típicas de dissoluçäo dos sulfetos do minério'
Fáctes de plasmas ferruginosos se intercalam com fácies mais maciças, e "boxwofks"
preenchidos por óxi-hidróxidos de ferro däo um aspecto pofoso aos materiais. os óxi-

i.ridró*idos de feno presentes säo a goethita e hematita em proporções variáveis,
porém com predomínio de goethita. O quartzo e talco são fases também presentes'' 

Quanto aos depósitos de Ni-Cu descritos na literatura, o perfil típico evolui
do minério primário para uma zona de transiçåo, a qual é caracterizada pela

substituiçáo da pentlandita, sulfeto primário, pela violarita, sulfeto secundál-ol9.T9os
minerais de minério para o Ni (NICKEL et al., 1974; WATMUFF, 1974; THORNBER'
1975 A e B). Sobreposta a esta zona de transição uma zona de oxidação se

estabelece, na qual mìnerais secundários de cobre, como covelita, pirita secundária e

óxi-hidróxidos de ferro såo as principais fases minerais.
Em O'Toole, na zona de transiçåo, a substituiçäo da pentlandita pela

v¡olarita foi completa. A existència de pentlandita é deduzida pela preservaçåo das

cl¡vagens octaédricas do sulfeto na violarita, e essa é a pr¡ncipal textura reliquiar
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observada. A pirrotita nesses materiais também já apresenta produtos secundários
gerados pela aiuação do intemperismo. Embora a pir¡ta seia o produto da alteraçåo da

firrotita mais freqüentemente observado, também a ocorrènc¡a de violarita como

þroduto da alteraçåo da pirrotita foi evirienciada nas amostras. A calcopir¡ta não
apresenta s¡nais de alteração tão intensos quanto os demais sulfetos, sendo apenas
localizadamente substituída por covelita. Dentre os minerais da ganga, os anf¡bólios e
magnetitas såo os mais freqüentemente encontrados e apresentaram sinais incipientes
de ãlteraçáo. Em O'Toole não foi verificada a existência da zona de oxidaçáo O
chapéu cie ferro é muito evoluído. Texturas reliqu¡ares dos sulfetos do minério

compõenr uma fácies mais maciça. Plasmas ferruginosos e manganesíferos, sel.n

estrúturação ou texturas reliquiares, constituem outra fácies também observada. Os
principais componentes minera¡s do chapéu de ferro såo goeth¡ta e quartzo.

Em Canoas, a oxidaçåo conjunta dos sulfetos, minerais da ganga e rochas
encaixantes carbonáticas do minério fresco possibilitou a cloritizaçáo das flogop¡tas no

minério oxiclado e a formação de jarosita, cerussita, smithsonita no chapéu de ferro
imaturo. Em O'Toole, ao contrário, a alteração dos minerais da ganga ou da rocha
encaixante na zona de transiçäo näo parece ter propiciado a neoformaçäo de produtos

secundários.
Em Canoas a presença de iarosita é um critério mineralógico distintivo'

podendo ser esse mineral utilizado como guia na prospecçäo de mineralizaç-ójs
sulfetadas em Pb-Zn (BLAIN & ANDREW, 1977; NICKEL, 1984; ANDREW' 1984'

OLIVEIRA et at. B, 1993). Em O'Toole, no entanto, os chapéus de ferro näo

apresentaram, nas amostras estudadas, fase mineral que possa ser utilizada como
guia na prospecçáo mineral

O processo de oxidaçäo dos sulfetos em cada um dos depósitos estudados,
desde os sulietos primários até os chapéus de ferro, também foi diferente em ambos
os depósitos e está relacionada ao comportamento termodinâmico dos metais base.
Em Canoas o enxofre no minério como SÞ' sofre oxidaçáo direta para SO¿2*, enquanto
em O'Toole, os sulfetos como 52' se oxidam para S-, antes de passarem Para SO¿"

Em Canoas e O'Toole a distinçåo entre os chapéus de ferro e outros tipos

de mater¡ais produzidos pela alteraçäo intempér¡ca, sem qualquer relaçáo com as

mineralizaçóes subjacentes, tal como as lateritas, pode ser feita, principalmente, pela

assinatura geoquÍmica deixada pelos metais base.
De modo geral, em m¡neralizaçöes de Pb-Zn' teores anômalos nesses

elementos nos chapéus de ferro representam uma assinatura geoquímica do minério.
Outros elementos, como o Cd, também podem ser utilizados como traçadores na
prospecção (TAYLOR & APPLEYARD, 1983). Para o Pb, correlações positivas entre o
metal e o Fe podem ser indícios da presença de minerais da família alunita-jarosite
(TAYLOR & SCOTT, 1983) ou de Pb associado aos óxi-hidróxidos de ferro. Para os
chapéus de ferro mais evoluídos de canoas os teores de metais base sáo elevados e

correlaçöes positivas entre Zn-Cd e FezO¡-Pb foram observadas- 
Para mineralizaçóes Ni-Cu, os teores elevados dos metais base no chapéu

de ferro, assim como teores anômalos em Au e EGP, säo indícios de mineral¡zaçåo
subjacente (McGOLDRICK & KEAYS, 1981). No chapéu de ferro de O'Toole os teores
observados para os EGP são elevados, bem acima do clarke dos elementos. Os

teores de Cu e Ni, bem como o Co e Cr, säo também elevados.
A assinatura geoquímica nos chapéus de ferro em Canoas e O'Toole é

devida, pr¡ncipalmente, à associaçäo dos metais base com os óxi-hidróxidos de ferro,
mais especif icamente, as goethitas. Em Canoas, os metais base náo parecem estar
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¡ncorporados aos óxi-hidróxidos de ferro por diadoqu¡a, mE.s por adsorçäo .superficial.
Em O'Toole, ao contrár¡o, a substituiçåo do Fe"- pelo Ni'- e cu" na estrutura das

goethitas se daria, provavelmente, por diadoquia
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TABELA 1 - Dados obt¡dos pof anál¡ses micfossituadas ao MEV/EDS pafa flogopitas de

amostras de m¡nério oxidado de Canoas 1 (% Deso)
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26,53 11,42 15,12 16,æ 0

26,Æ 9,56 1A,24 17,æ O

26,52 10,æ 15,31 19,87 0
ã.19 10,20 18,54 15,52 0
25,S 9,81 17,97 f 7,53 0
27,s5 10,6 15,61 17, 4 0
27,51 10,74 16,Æ 't7,& O

E,ß 8,86 15,69 16,68 0
28,14 10,69 16,28 18,86 0
2.,æ 1 0,31 1 8.29 1 3,50 0
26,35 9,52 15,90 17,16 0
æ14 9,11 16,08 19,70 0
24,11 9,50 1A,O7 12,02 0
24,4't 9.92 1a,75 14,ß O

27j0 10,04 16,16 18,70 0
24¡6 9,86 17.A4 M,A7 0
27.19 9,97 15.4 19,M 0

o,æ 0,97 2.,æ O

o o,87 2,13 0
o o,47 21,æ 0
o 0,94 2'l,70 0

o,æ o,so 21,67 0
0 1,18 21,66 0

o,24 0,80 21,47 0
o,n 0,94 21,41 0
o 0.64 21,4 0

0,16 1 ,17 2',1 ,39 0
o,45 1.0E 21 ,æ 0
0 I ,04 21,æ O

o I,o2 n,75 0
o o,51 20,6'1 0

o,14 0,æ 20,56 0
0,79 1 ,38 æ,55 0
o,3Ê 0,94 20,55 0
o,42 0,86 n,Æ o
1 ,32 1,æ nAz 0
o o,45 n,42 0

o,33 0,72 20,33 0
0,13 0,68 æ32 O

o o,æ æ31 0
0 0,18 n,â 0

0,34 1,6 æ17 O

o,17 0,00 '19,72 0
0,60 0,65 19,71 0

0
o
0
o
0
o
0
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o
0
o
0
o
0
0
0
0
o
0
o

o
0
o
0
o
0
o
0
0
o
0
o
0
o
0
o
0
o
o
0
o
0
o
0
o
o
0
o
0
o

o 47,%
o '1æ,90

o æ.96
0,33 91,35
o s.48
o 94,20
o s,67
o 91 ,18
o g,æ
o s.'15
o 94,68
o 91.71

o s,08
o 94,76

0,33 S,eO
o s,57
o 94,48

o,42 94,51
o 89,82

O,¿15 98,30
o,42 86,26
o æ,97
o s,16
o 83,æ
o 87,80
o 94,14

24.43 9.90 1 8.59 ',l 4,ô4 0



H101

D33
D41

H136
H91
D59
H146
H141
H147
D35
H97
t1ô2
D46

H130
H177
D43
H43
H13a
H150
H32
D31
N74
D42
H144
H151
HE6
ox

H'14€¡

H76
H1s4
H67
Ën

H 148

H80
H68
H35
D34
H46
D54
D62
HS
D36
H.127
H38
D4a
D61
H131
H69
D53

0,98 '19,64 0 0

;7:,ã;:õ t¿i,s1 ,n.ì,n o 0,16 1'01 '1s'64 o o

;:8i tòþz .si,.øt tstq o o,2 o,7e 19,T I :
ni,át ro,rz te,ss 14,io o o 0,39 19,53 0 o

æi,6à q& ro,oz ta'o¿ o o o'm 19,40 o o

âi,1; si,zt ßi,q5 Í,aa o o 0'63 1e'32 o o

l¿i,n iòà rs,so 14,57 o o 0,36 1e'31 0 o

)ai,ea a,äã rs,o¿ rz,æ o 0'61 0,86 '1e'3o o o

æiia s,sz ro,re 18,97 o 1'24 0,51 19,2s o o

àai,sa sìiz 16,1s '19,16 o o'34 0,62 19,18 0 o

l¿i,æ e,sg t+,,2a ts,ts o 0,14 o,77 19,13 0'75 o

æi,æ rôb ro,re re,so o 1,45 o,e2 1s,06 o o

tìæ s,ìo tq,,tz ¡,s o o'4o 0,60 18,86 o o

ã,s6 ró,0¿ re,6a t¿,ro o o 0,76 18,8s o o

B:,28 g,à¿ t o,ea zo,ez o o,3a o 18,82 o o

ll,áz eiæ te,zo to,eo o o'2o o,52 18,7s 0 o

àqi,ai to,so te,z¿ rs,ss o o,ls o'35 18,58 o,so 0

27,51 S,7e 15,75 18,30 o o,81 1'â 18,56 0 0

æ,ra ro,s8 rs,63 19,26 o 0,53 1'æ 18'55 0 0

æ,s6 toi,tz rs,so ts,73 o o,21 o'77 18'41 0 o

27,û g,ôz 16,44 18,33 o 1'24 1,æ 18,40 o o

27,as rá,ts 9,32 15,02 o 0,96 0,94 1a'æ 0 o

æi,q g,á '18,67 17,æ o o 0,92 ß,n o o

ni2a rc,re n,æ i4,s3 o o 0,68 18'15 o o

27,As 9,æ 1s,s5 ',18,83 0,67 0 0,76 17 'æ O 0

æi,s¿ 9,98 1s,19 20,91 o 0,15 o 17 '92 o o

n,æ 11,2. 13,7s æ,21 0 1 ,24 1 

"17 
17,æ 0 0

æ,m 12,71 11,6 16,47 o 0,80 1,63 17'88 0 0

æ,Æ 10,15 16, 17,61 0 2,OO O'85 17,A7 0 0

æ,so 9,55 18,64 17,74 o o o,71 17'A1 0 0

27,æ 10,47 ß,16 19,1e O O 0,65 17.81 0 0

27,74 9,94 1s,18 1A14 O 0,55 O,A9 17 '78 o 0

27,21 10,26 19,13 19,æ O O 1,06 17,69 0 0

æ,st 10,10 15,82 18,26 o 1,65 1,5 17,62 0 0

æi5l r s,gg r r ,gt 'ts,o7 o 1 ,o2 o,54 17 '57 o o

æ,rz roi,ts t¿,ø't 1s,s7 o o,2a 1'27 17's3 0 o

:s,oz lo,6s '15,96 19,ß O 1j2 0'78 17'æ o 0

27 ,52 9,8 1 5,SO I 8,1 0 o 1 ,08 0'92 17 '4 0 0

24,47 10,æ 14¡7 1478 O O,3O O,9O 17,34 O o

28,59 10,43 14,æ 15,77 0 0,77 0,u 17 '21 0 0

za,+s 'to,77 12,æ 17,34 o 1,11 0'73 17'n 0 0

24,æ 10,45 17,æ 16,7S O O O'57 16,96 0 0

2A,92 10,60 15,54 18,æ O 1'77 1,0',1 16,89 0 0

æi,zz 12,Æ 9,79 17,74 0,31 1,88 o,æ 16,7s o o

æ,Æ 10,23 16,19 æ,94 o 0,6-2 0,60 16,68 0 0

31.07 11,æ 16,1s 2.,47 0 0,15 0,78 16,61 0 0

24p2 9.58 14,91 19,07 o 0,53 0,48 16,60 0 0

æ,39 9,90 20,92 13,88 0 0.oo 0,76 '16,45 0 0

æi,g 11,6'1 1s,o7 n,u o 2,53 0,83 16,41 o 0,61

31,58 10,æ 15J8 2.,42 0 0,24 0'72 16,41 0 0

zo,æ lt,sô 11,47 17,æ O,24 1,06 0,71 16,38 0 0

92,47 10,67 14,92 21,æ O,B 2j5 o,æ 16'2. 0 0

æi,,tt ro:tz æ,50 1e,s7 o o,3o o'87 16,18 0 o

32,50 11 ,32 14,Æ ß,41 0 0,5 0,66 16,07 0 0

3Ol2 10,13 16,13 20,63 O 0,51 0,66 16,æ o o

27,57 tO,æ 16,6 19,76 0 o 0,78 15,92 0 0

24,æ A]4 nþ1 16,53 o 0,17 0,78 15,88 0 0

æ,73 9,71 17,æ 15,31 0,20 0,27 0 15,83 0 0

25,59 I,A2 15,20 18,æ O O 0 15,70 0,64 0'50

32.85 10,97 14í0 2.þ1 0 0,75 1'O7 15,6S O O

21 ,U g,2 17 ,æ 19,24 0,æ o 0 15,4a 0 0

oos,æ
o 0,73 84,æ
0 0.46 A6,42
o o æ,78
0 0 89,S
o 0 8a,56
o o,47 S1 ,24
o 0 s.25
o o,31 92,51

o 1,18 8ô.O7

o o 96,40
o o 89,18
o 0 85,S
o 0,4'r 95,58
o o,44 92,36
o o 88.90
0 0 91,94
oo,94
o094..Æ
o o 92.60
1 0.51 87,Æ
o o 91,6S
o o,47 æ,47
o o,42 91,72
00,52
o o 94,36

0,6s 0 89,82
o o s,76
0 0 91,04
oo6,æ
0 0 Il,43
o o s,50
0 0 æ,91

0,æ o eß,71

o o 92,91

0 0 94,53
o 0 s.85
o I ,o7 83,36
o 0 92.57
o o,37 86,6
o o 47.74
o 94.73

o.74 0,78 91,70
o 0,31 S,97
0 0 æ,25
o o 79.19
0 0,62 85,æ
o o,47 S,34
0 0 s,o7

8 ,52 o,¿l¡¡ ,Z
o0æþ2
0 0 æ,31
o o s,65
0 0 94,5'l
o 0,98 92,õ
0 0 47,Æ
o 0,60 82,51

o 0,63 86,37
o o s,se
0 0 u,'l'l



æ,7e 10,s 16,56 15,77 0

27.94 10,01 ',17,89 20,08 0,30

30,36 9,78 14,74 n, o
æA2 10,æ 22,æ 13,47 0
31,æ 13,56 10,16 17.æ O,27

30,30 '10,67 16,6S 19,82 0,24

æ,24 1o'9 ',t8,10 18,57 0
27 ,æ 12,1'l ',1 0, 1 0 1 5,44 0,21

æ,26 10,67 17,07 æ,Æ 0,34
33.æ 12,74 14,9 2,12 0
25,55 10,æ æ,45 19,2 0
æ,91 10,67 1E,90 æ,63 0
27 .79 1 0,49 20,30 1 8,24 0
û,41 13,01 10,91 16,29 0,27
æA7 10,43 14,06 19,16 0
30,62 13,18 8,35 1A,21 0
27,31 10,16 10,43 16,60 0,æ
30,94 1 1 ,10 18,æ 21 ,57 0
31.æ 11,26 13,66 19,S 0
T,A4 1't,24 16,13 19,25 0
2..11 9,73 17,14 13,Æ 0,19
35,85 13,21 14,15 æ,15 0
31 ,50 1'1 ,æ 15,96 ,æ 0
25,38 I,O2 æ,2. 15,æ O

31 ,â 1 1,97 21 ,80 24,6 0
27,41 11,14 19,75 æ,80 0
31 .'t7 12,a3 f ,77 18,ß 0

,41 1c,21 26,75 18,æ O

31,27 12,77 8,15 17,ß 0
30,31 12,fi 13,æ 213 0
32,43 10,A5 13,A4 2.æ O

æ,Æ 9,E4 21,04 19,39 0
30,91 12,75 8,08 17,64 0
29,01 't2,19 21,6 A37 O

26,45 1 '1 ,36 21,64 21 ,11 0
27jA 11,16 2.,% æ,1O 0
8j6 11,æ 19,77 2l,æ 0,36
30,36 11,76 19,6 211 0
8,61 10,89 18,60 24,æ 0
æ.o4 12.57 13,74 B.É O

31 ,00 't1,4 13,Æ n,Æ o
26,39 10,42 19,31 2.,æ 0,15
27,07 11,32 21,A2 n,æ O,20

32,Æ 14,8a 12,3ô 21 ,63 0
32,62 f ,A4 12,æ 2't ,42 0
32,10 1 3,57 9,æ 1 7,56 0,20
27,43 r ,7A 24,æ æ,63 0
34.52 '1 1 .46 1 3,86 æ,45 0
up7 14,14 12,01 18,84 0,27
æ,15 '11,77 ß,% n,O7 0
33,39 12,35 15,08 æ,77 0
36,20 12,07 13.Ð. 2,û O

æ,70 9,54 26,39 18,3'1 0
8,æ 11,94 2.,57 21,æ O

26,e6 11,57 21,24 n,O7 0,æ
33,75 12.51 14,80 21,æ 0
æþ1 12,04 â,51 A94 0
33,01 1't,82 't2,42 21 ,10 0
26,53 I O,s't 30,07 1 9,96 0
35,40 1 3.'l 8 12,54 2,57 0

1 t .15 15.52 27.47 0

1,95 0,s 15,47

0,39 0,73' 15,40

o,æ 0,66 15,31

o 0,68 15,31

2.64 1,14 15,11

2,æ 1,24 15,1 1

2,O2 1 ,11 14,44

2,æ 1 ,45 14,43
0,81 0,86 14,42
3p2 1 ,2 14,æ
0 0.71 14,æ
0 0,54 13,94

1,Æ 0,84 13,6-2

2,13 0,92 13,42

2,æ 0,91 13,39

2,66 0,79 13,36
1 ,53 0d2. 1 2,96
1 ,47 0,77 12,83
4,21 1 ,2 ',12,63

3,66 1 ,59 12,61

0,51 0,45 12,æ
1,88 1,m 12,Æ
0,19 0,42 12,â
0,51 1,01 11,94
0 0,51 1'1,77

o,14 0,53 11,69
2,æ 1,37 11,6',1

0 0,95 11,60
3,æ 0,86 11 ,8
4,06 1 ,10 11,8
3.01 0,A2 11.',!3

o,27 0,81 11,12
3,26 0,80 10,90
0.14 0,61 10,87
o 0,86 10,33
o o,84 9,97
0 0,64 9,87

o,17 0,77 9,81

o o,4 9,13
4Æ 1,38 8,85
3,65 1,æ 8,55
o 0,96 a,u
0 0,63 8,32

2,88 0,76 A,æ
4,31 1 ,21 7,47

o 0,58 7,6S
5,20 0,96 7,68
4,88 1,19 7,47
0,15 0,72 7,37
4,ß 1,57 7,35
5j4 1 ,45 7,3'l
0,6 '1,6 7,8
0 0,59 6,5
o o,78 6,S

5,æ 1,08 6,89
o,æ o,E1 6,æ
4,69 1,O7 6,48
0 0.s6 6,'18

5,a9 1,X 6.14

Al2o3 Fe2O3 MqO CaO 0 0 %A2
0 0,40 s,82
o 0 92.82
0 0,5.i 86,07

0,73 0 92,s9
0 0,34 97,æ
o 0 s.19

0,83 0,32 85,13
o 0 s,5'!
0 0 100,50
0 0,37 9'r,33
00s,æ
o 0 æ,77

0,61 0,49 æ,4
o o 91,33

0.84 O,¡19 88,49
o 0,6ô 80,50
0 0 96.æ
o o s,28
o 0,33 97,06
0 1,0',l T/,æ
o 0 10ø.,70

0 0 9E,12
o o a1,g
0 0,50 1(}2,40

0 0,37 92,65
o o,4 90,11

o 0 s,52
o o 84,98
o o 97,65
0 0 s,o6
0 0 89,89
o 0,62 a4,s

o o 90,64
o o æ,4€)
o o,42 S,15
o 0,31 94,94
o o,æ s,60
o o 1æ,50
o o 91,21

0 0,39 88,43
0 0,39 91,94
o o,42 S,60
0 0 s,51
o 0.34 E6,66
0 0 92,39
o o,47 96,66
o o æ,34
0 0 91,æ
o o s,38
0 0 98.'19

o o 91,01

o o 92,65
0 0,48 89,31

o o 97,Cß

0 0 98,6
o o 92,21

0 0 94,59
o 0 s,o4

BaO
o
0
o
o
0
o
o
0
o
0
o
o
o
0
o
0
o
0

o,66
0,81

0
o
0
o

0,57
0
o
0
0
o
o
0
o
0
o

0,87
0
o
o

0,61
o,89

o
0,50

o
0,97

o
o
0
o
0
o
o
o
o
0

o,78
0

o,92
o

o,67
o

o
0
o
0
0
0
o
0
o
0
o
0
o
0
0
0
0
o
0
o
0
o
o
0
o
0
0
o
0
0
o
0
o
o
0
o
o
0
o
o
0
0
o
0
o
0
o
o

o,51
o,æ
0,æ
o,m
0,(D
o,m
o,00
o,00
o,æ
0,æ
o,00
o,æ
o.æo,21 o

H6
H143
H58
D58
o21

H t53
H3
D20

H176
H34
H170
H70
H27
D27
H72
D56
D52
H56
H42

H159
D60
H36

H126
H11
H17s
H171
D26
H21
Ds5
H3'l
H60
H1æ
D51

It1æ
H78
H17
H134
Hl73
H1b
H48
Hæ

H166
H168
D30
H95
D50
H57
H1m
D32
H16
H2

H60
H1

H45
H172
Êm
H53

H104
H54
H71



IV

H92
H20
H87
H13
H10

H161
H2s
H15
H26
H94

P,174
H64

H167
H8A
H14
H18
H19

H102
H165
H89
HZi
H51
H4

t124
H'162
H52

P,142
H66
H75

H139
H8

t1152
H164
H'l16
H158
H163

H12
H133
H140
Hl32

H5
E30

H115

zno Pbo Bâo cuo so3 ToIALI

33,40 11,s6 12,2 21 l5 o s'2 o,æ s,88 O'm t ',]" : : -'= 
|

ZO,æ tt,eS 20,88 19'59 O O O'A2 5'85 O'Cþ o o tì uzÓt I

8.41 14,17 10,30 28,oo o 5'72 i 'sz 5'72 o,æ t P 9 :Ì ts^f 
I

æi,sz ,zi,as zo,so zo,et o o 1'11 5'34 o,m û o rl tÞoz I

21,s1 s,z2 æ,32 15,80 o o o,75 s'32 o,oo ^o^^ 9 i r'9: I

s6,eo rì,æ Á1o æ,æ o 5,86 o'98 5,3o o 06s o J tr''/o I

æ,s5 14,07 8,s4 23¡4 o o,sz o'es 5,æ o o I :l 11 I

27,57 12,12 26J1 21,2 o o o'74 4,e2 0 o Y l.l :: I

27,41 12,02 m,67 21,04 o o'14 0,81 4'74

æ,æ eAq Qp7 21,47 O 5'48 1,11 4'61 0 l'o1 u 'l Yf'= I

zo,e5 II,39 æ,17 21,1A O O O'40 4'52 o 068 0 0'æ 87S I

35,sO 12,s7 13,11 2,æ o 6'70 l,Or 4'á o 120 9 -'l- I',r I

æì,ot tsì,tz 21,æ 24,7a o,z7 o 0'61 4J1 o o o- o'11 1f I

g6,æ lz,eo 9,84 24,51 0 6,02 I 'n 3'91 o 1'18 0 0 s6'29 
I

æj1 1g,15 æ,37 2'æ O o o,ze 3,82 o o o o 97 '26 I

26,71 12,2. 77.s4 n,8o o o 0,6 3,81 o o 9 i] Y'- I

mj¿ tZ.,ú 27,æ 2.,6 O O 0,68 3'66 0 o o {) l1t3/ I

30,43 11,æ 17,16 Æs2 o o,1s 0,34 3'43 o o 9 ^l- PTI
so,¿r lzi,æ ß,qe st,lo o,2. o 0,44 3,38 o ô o o 37 s 08 I

38,54 14,19 lo,ts 26,61 O o,zo r,¿o 3,33 O 192 9 : 1^ç:) 
I

27,æ 12's1 27,æ ß,o2 o 0,16 1'o7 3'24 o o 9 ? TTI
so,eo rz,ro ß,67 s2,a4 o o o,7o 3,06 o o, 9 9 7:"^l
33 37 14.21 15.04 24.31 O 7,59 1 'Æ 2'98 O 1 'É 0 0 16'10 

|

tt ¿¿ þae 27.% 211 O O 0,62 269 0 o o o 94'04 
I

ãra rsos n.æ zl:n o 0,15 0,65 2'€¡ o 0 o 0 s'13
I æin rr ss rs.aa 3o.og o o o,8o 2.53 o o 0 o s7 '57
Is6r¿ lz.so M,.u n.sz o 7,59 1,3o 2'5'l o '1'57 0 0 98'85

Ie¿æ 11.s2 tz.ü n.æ o 6,81 1,46 2'41 o 1'59 o o s,16
lsrs rz.oa tz.æ ¡g,sz o o 0,53 2'æ o 0 0 0 98,36

Iezsg rs.ss '12.æ 24.æ o g,o2 2,o1 2'm o 'l '2 o o '1o1'9o

lszs6 rs.6s 1gi.æ 24.73 o 7,æ 1,24 2,15 o 1,06 0 o 101,70

I sssr tq,.N tgi,.ls æ.u o B,æ 1,78 2'o7 o 1,97 o 0 1o7,7o

I zt az p..t¿ n.M É.g2 0,17 o 0,6-2 2'o2 o o o 0,29 æ'47

I æa e.æ i2..g6 24.87 o 7,74 1,'t2 1'a2 o o'77 0 0 1æ'50

I zz a¿ ß.æ 14,o4 æ.7s o 7,7o 1 ,78 1 '73 o '1 '4s o o 1o1 ,Æ

I ra re rz æ x.æ x.g o.24 o o,ô2 1,70 o 0 0 o 96,æ

I zz.æ tsi.n M,.æ æpz o e,37 't,o7 1,68 o 1,17 o 0 101'30

I as.eo rs.29 12..æ æ.26 o 7,æ o,s 1,35 o o,7'l 0 o 94's
I sz.se r¡.60 12..io 24.æ o 8,17 2,14 1,æ o 1,68 o 0,3E 101,70

lsB.æ r¿.rz 1't.72 27,i2 o g,3s 1,69 1'o2 o 1,27 o o,35 16'40
I sz.s6 r s.sltz..sa zqfi o 8,3s 2'o1 0,87 o 1 '72 o o'42 1o1 'Æ
I zz.æ 'tsi.tt rs.re æ.gz o 9,17 't,44 0'86 o 1,06 o o 1æ,10

I øi.n p..x l.q 24.32 o B,e4 o o,E2 o o o o'38 ,32

I sg.lo ra.a3 11.44 æ,æ o 8,57 2'21 0,76 o 1,67 0 o .104,60
ffi o o 0'76 o o o o

¡¡r,i,æ 14,88 3o,o7 30,92 o,G7 8,84 2'21 2'76 o,75 1'97 a'52 1"lE

1e6 136 196 196 196 196 196 196 196 196 196 1SMáxlmo



V

TABELA3-DadosobtidosporanálisesmicrossituadasaoMEV/EDSpafaialcodeamostrasdo
chapéu de feno de Canoas 1 (o/o peso)

Máxkno
n

TABELA 4 - Dados obtidos por análises microssituadas ao MEV/EDS parâ jarosita de amostras

do chaÞéu de feno de canoas 1 (% peso)

F1

F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9

G14
H50

51,20
54,14
56,45
56,57

57,66
56,71
54,06
44,æ
54,23

0,w4
0
0
0
0
0

0,45
0

o,43
o,7a
0,45
'1 ,53

3,S

4,æ

3,

4,æ
3,26
15,86
10,29

26,86
æ,æ
30,o7
30,18
æ,æ
31 ,08
30,æ
31,61
24,4
29,86
35,00

o
0
0
0
0
0
o

o,12
o
0
0
o

82,O1

a6,72
90,61
Ø,32
89,6
92,85
91 ,06
s,35
85,33

,42

58,6
12

1,533
12 12

F1¿l5

F147
F1ß
F1,{9
F150
Ft51
F152
F153
F42
F43
F4
F.l5
F46
F47
FÆ
F4€)

F50
Fs1

F52
F53
F54
F56
F56
F57
F58
F59
F60
F75
F76
F7A
F81

FA2
F84
FS
F94
F95

33,'13

33,æ
v,57
35,O7
35,14

35,6
36,30
36,3't
36,36
æ,41
æ,44
æ,47
36,56
36,62
36,69
36,70
36,78
36,83
36,87
36,92
36,96
36,96
37,m
37,M
37,C8
37,1'l

37,v
37,36
37,41
37,42
37.Æ

o,40
o,62
0,48
o,35
0,68
o,40
o,55
0,63

0
o,32
o,4a

0
o
o

0,56
o

o,3a
0,52
o,54

0
0,57
0,46
0,50
o,42
0,57
o,50
0,51
o,4l
o,48
o,42

o
0,34

o
o

2,43 26,51 17,04

4,U 24,67 1 5,56
4,17 %,73 15,87
0.536 X,72 1 8,55

3,64 26,80 2,æ
0,59 24,ß 19,S
0 28,16 25,35

o,æ 27,Æ æ,52
0 æ,98 23,80

2,æ ß,æ nl4
0 æ.30 24,s3
0 æ,06 24,52

0,r5 æ1A 24Æ
0 29,38 2,æ

o,24 n,79 æ,2
3,79 æ,Æ 18,30
o,% 27,U 24,æ
2.æ 26,2 19,55
7,74 30,ô2 zU
3,72 27,26 16,80
7,U 28,45 1 ,97
o æ,37 æ,88

0,15 29,6S â,77
4,æ æ,ø7 18,4s
7,37 æ,37 1 ,77
0,89 â,71 25,65
0,86 26,00 n ,43
7,47 æ,O4 zæ
7,78 29,85 1 ,O7

3,27 ß,67 1 I,A5
0,15 26,80 23,6
o 2a,66 25,æ

7,æ æ,77 ',l ,54
o â,12 26,S

8.15 30,45 0,67

0 80,15
o 83.12
o 84,58
o 81 ,14
o 89,97
0 80,60
o s,96
o 88,16
o æ,27
o æ,2
o 92.æ
o 84,æ
0 sdl
o 84,76
o s,17
0 84,34
o g).43

o 86,81

0,43 80,26
o 85,34

0,54 n,15
o 89,58
0 æ,63
o 92,æ
o 76,32
o 4,52
o 67,84

0.36 78,S7

o,40 n,æ
0 æ,02
o æ42
o 91,38
0 76,75
o 92,94
o 79.11

0
3,31
3,00
0,87

o
o

o,æ
o
o
0

o,88
o
0
0

0,88
0
0
o

o,82
o

o,27
o
o
0
o

1,19
o
0
o
0
0
o
0
o
0



Fn4
F115
F116
F't17
F'118

F1B
F t24

G3
G4

G6
G7
G8
G9

Gæ
c7
c2.
Cæ
c24

c26

cæ

c42
Cil3
c44
c50
c55
c57
c60
c62

PM134
PM134
P¡/l,134

PM134
PM134
PM134
PM134

37.52 o
37,64 3,92
37.71 3,11

37,72 7,74
37,84 0,Æ7
37,A7 1 ,884
37,94 7 ,71

38,06 0
3a.o8 1 ,55
38,11 0,1E
38,13 1,06
38,14 6,78
38,14 438
æ,22 4,27
æ,27 3.37
38,31 5,59
38,36 0
3a,46 4,31

38,53 1,18
38,66 7,85
38,67 7,43
3a,68 zM
39,ß 3,U
39,33 6,42
39,34 6,70
3S,36 5,78
39,57 5,64
39,57 0,m
39.58 2,70
39,61 7,47
39,61 6,87
39.61 4,65
3S,66 0,71

3S,70 5,50
39,74 7,97
3S,Ea 7,æ
æ.97 7,ß
40,13 4,05
40,31 6,90
Æ,32 0,67
4,4 4.511

40,55 5,94

I o,oz 6.e2

| 40.69 6,s51
I ¿o.æ 7.s4

ã¡i--- -ã,os- o,¡s
æ,Ð 1A,4 0

26,97 20,50 0
æ,æ 2,74 0,36

æ,æ 23,5E o
æ,66 21,æ 0'44

30.53 1 'æ o'47

æia 27,4 o

æ.û 24,æ O,41

æ14 26,95 0

30.31 23,18 0

æ,44 6,79 0

æ,M 16,15 0

26,53 14,æ 0

æ.æ 19,70 0

æ,12 11,04 0,32
836 25,06 0

æ,M 1A,72 0
,n 16,83 0,39

31,2 1,19 0,36
32.2 0,97 0
æ,72 19,86 0
30,08 2,æ 0
æ,37 7,47 0,39
31,3f 6,73 0,80
g,Æ 10,83 0
24,ß 4,æ 0,66
31 ,11 24,47 0
30.06 21,57 0
n,æ 0 1,88

31.æ E,æ o
31,21 ',17,24 1,12

æ,æ 24j5 0
26,U 6,69 0,42
32,37 1,43 0,56
32í2 6,48 0,74
32,2 7,92 1 ,01

27,A5 16,æ 1 ,6
31.CS 7,æ 0,55

31,æ 24,47 0
26.91 1 ',l ,85 0
30,64 11,55 0
26.97 3,49 0,58

æ,72 10,77 0
æ12 2,Æ o

0 94,(þ 
Io 88,68 |

o 86,72 
|0,4o æ,88 I

o 90,86 
Io 92,50 |

o,32 78,71 
Io s,44 
|o 94,15 |o s,s 
Io æ.13 Io es,zs 
Io 8E,79 |o a+,sa 
Io 8e,59 
|o e5.15 
Io 92,æ

o æA2
o 81 ,35
0 79,8S

0,30 80,441

0 91,64
o 96,04
0 83,62
o E5,21

0 86,æ
0 76,86
o 96,15
0 s,æ

o,77 81,æ
0 87,13
o 94,20
0 s,26
o 80,74
0 84æ
0 67,01

o 88,73
0 8e,66
o 86,55
o s7,27
o 83,75
0 89,41

0 60,16
o 88,79
0 85,12

0
0
0
ù
o
0
o
0
0
0
0

1,19
0
o
0
o
0
o
0
o
0

1,01
0,98

o
0
o
o
0
o
0

0
o
0
o
o
o
o
0
o
o
o
o
o
o

Máxlmo
n 8'1

0
27,4
al

33,13 0
l{),æ 4,147
81 81

000
1,876 3,312 0,766
81 81 81

TABELA 5 - Dados obtidos por anál¡ses microssituadas ao MEV/EDS para jaros¡ta de amoslras
do minério de Canoas 1 (o/o Peso)

PM106
PM106
PM106
PM106

E;t.rs r(2ô so3 Pbo Al2o3 zîo Pzuo
o,34 u u
0,36 0 0 89'34

1,32 o 0 æ'o2
0.86 0 0 85,78

11,56
12,14
19,18
3,26

Æ,u 6,2 30,61
¿10,97 5,36 29,56

41,18 1,49 19,56
4127 7.6A 32.4

Máxlrno
n

00
oo
444

@o,u't
41.27 7,æ2 32¡4 19,18 ',1,3',18

4 4 4
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TABELA 6 A - Dados obtidos por análises microssituadas ao MEV/EDS para óxi-hidroxidos de

feno de amostras do minério de Canoas 1 (% peso)

L
PM1ar6 I

evroo I
PM145 I

Pt¡tOO I

PMl06 |

evroo I
P¡r106 

|
PM106 I

purtoa I

PM1o6 |

PMl4s I

PM14s I

PM14s I

PM14s I

PMl4s I

PM145 
|

PM106 
|

PMt45 I

PM145 I

P¡r106 |

PM145 |

pur¿s I

PM145 
|

PM145 I

Pt.¡toe I

PM106 |

PM1o6 I

PM106 I

PM14s I

PM106 |

PM14s I

PM145
PM145
PM106

I ptur oo
I pn¡roo

lpuroo
I prur ¿s
I puroe

PM106
Ptvll 06
PM145
PM145
PMlO€
PM106
PM145
PM145
PM106
PM145
PM106
PM145
PM1¿ls
PM145
PM106
PM 145
PM145
PM106

2 ZnO PbO Bao so3 rgrll- 
l

-__.,,_l'n,æ 1,71 53,66 o u'

10,æ 2o2 53,72 o o,; -'ó- o s'47 6'21 o',45 191 19'r I

.,* õ:36 *i,tz o o'24 0,16 o o ? q
;I. ;i1 so,zs o o o o 2,æ 5'e7 o 47 1 06 76'€5 I

a,æ 2,12 æ,n o ó õ o s'96 6'67 o'ss 1 'o7 E1'4s 
I

1349 3,49 sa,s o o,¿s o,sr o z]+ ?'27- o 075 8334 |

10,60 o 01,s3 o o- -õ o 3'eo a'72 9 1:: 51 I

tqi,eq 3,4s 61,ss o o 0,61 o ?,4 ?'?2 I oa5 öI à |

6,es o,71 €s,ss o o,i o:1à o daq 2"5! o'48 9'T l1'!1 I

7,54 zæ 64,62 0 o o o 3'â 7j5 0 0s 865S I

12,22 2lo G4,cG o o,áz o'n I ,ó 3,88 9'F 9 o'P g'T 
I

7,1g 0,26 64,a2 o ó oi2t o o 3,64 o 0 næI
s.ss o,eo 6b,o2 o ó o'r s o o s'?l o- 1! 91'3J. I

14,ß zæ os,oa o o oi'æ o o 3,32 o 0 52 90 69 I

12,Æ 0,57 66,41 o oæ ó:18 ó o +i'y 9 0'^67 f :l Ie,ào o oo,eo o o o"t4 o o 4'91 -9- - 
o-^ 91'T Ig,98 1 ,32 66,88 0 o o o 4'27 3,30 0'42 1 02 82'39 |

13,56 o,e4 66,8e o ó o o o 4'8. 9 I'f 9'f Ig,sa 1,7s 67,24 o o o,æ o.8s 2.Æ ?ry 9 :'= ::'1i Is,¿8 o,zo 67,77 O O,2. o 0 2,69 ?'?? o o'öe Y9e1 I

tilt d.æ 67.80 o oiæ o'4 o 3E6 9q o'4ô o'ss *f I

11,02 0 67,A7 o o 0,20 o o 5.36 0 0 ë6',2t 
1

r+,æ 2,s6 67,s8 o o,2. o'u o 3'08 3 q 0.46 9'ry $3 I

rr,so 0,48 æ.47 o o o 0 0 4,€o 9 9f lïlq,a6 o,sz 6s,48 o o,2o o o o,e2 ?ry 9 9'P T'f Is,68 O 6S,39 O O o o 3,48 3,26 0 1,19 TTIs,oo o 6e,74 o o,1s o o 2'51 1'e4 9 9'99 91f I

s,ea 1,37 70,01 O O 0,18 O 3,17 2,39 0 1,8 U'24

rc,n b zo,o¿ o o o o o 4.66 -9- 9':9 I'I4.b 1i7 70,12 o o o o 3'36 2'3't o,0o o'43 82,9
rd,zsoloi,tloooo2,â4.zoooæ'12
11 ,88 0,æ 7c',43 o o 0,26 o o 4'æ O O 91 'G
6s8 b zo,oo o 0,29 o,21 o 1,63 9 60 0 o'55 83,60

o,ez o,42 70,98 o O o o,34 1 ,63 2,12 0 1,',15 æ'74

4,89 0,6 71,M O O O O 2'57 2'11 0 0,72 42,â

4;,æ o,Bs 71,M o o o o 2,81 2,15 o 1'o1 a2'44

+,eo 0:60 7i,æ o o o o 3,26 2,æ o 1,o7 83'43

3,15 0 72j0 0 0 o o 2,o1 3,76 0 1"16 E2'&

s,r0o72,4400001,183,8700'6681'æ
s:4o 1,06 72,q o o o o 2'61 2'o1 o 1,0o 85,17

s,sz 0,55 72,Æ O O O O 2J2 z"tE 0 1,11 U,g2

7,75 I,O7 7zæ O 0.16 0,2. o 2'31 2,7a O 1,',t3 8E'21

a,tr r,te 72"61 o o,17 o o o 3,54 0 0'76 88'73

i,æ c,,s2 TJ,TS o o o o t '37 6.96 1':o 1 's s7,79

6,46 o,i3 74,26 0 o o,24 0 1,52 6,92 0,61 0,64 91,71

g,oz o zs,re o o o o 2,m 't'Æ o o 4237

s,0t0,3675,24000002'8300,7985,44
s,eg o 75,58 o o o,17 0 't ,44 6,94 0 0'60 æ,56

4,æ O,4 75,63 o 0,18 O O 2,14 2,52 0 o'¿A 85'68

si,,tl o zs,zs o o 0,16 o 1'32 6.56 o 0'81 s1,76

o,ez o 76,34 0 0 0,15 0 2,æ 2,69 0 0,63 88,94

sJ3 0,30 Tt,7a o o,2. o o 1'84 2.65 0 0'41 88'50

¿.so o æ,or o o,æ 0,13 0 2'2 '1,35 0 0'æ 87,56

¿æt o za.61 o o o o '1,31 7,â O O,E3 S'11

lrô¿a i s26 zs.o6 o o o o o 3,53 o 1'æ 1m,m
| ¿Ëos osz ee.oz o o o o o 3,81 o o,æ 1æ'æ

I i€5 o ee,zs o o,'ta o o 1,e2 9¡9---- e ---- --l
n

Min.
Máx.

-d----- sl-- sz sl sl 57 57 57 57 57 5I
2,æ O 53,66 0 0 0 o o 1,35 0 0

æ.æ 3.4gt 89.79 O 0,765 0,612 1,æ 4,Æ 3,12----f!---l-g



VIII

ïABELA 6 B - Dados obtidos por análises m¡crossituadas ao MEV/EDS para óxi-hidróxidos de

feno de amostras do chapéu de feno de canoas 1 (% peso)

e¡¡rsz flõ7õ 3,59 so,t z o o'33 o'21

prr¡rsz I rz,06 12.06 50,45 2,16 036 O,51

0,87

ptr¡tso I z,tz o,77 50,63 0 0'24 0
o 1,52 9,47 0

o 0 16,96 0
o 2.49 4,9 0
o 0 18.18 0

o 1.51 4,75 0

o0æ.æo
o 0,88 18,43 0
o 0 12.13 0

o 2,7'l 7,A4 0

o 3,54 419 0
o 4,81 4,50 0

o o,as 15,9E O

000,850
o 3,64 3,33 0
0 1 ,87 3,83 0

oo6,940
o 4,97 3,4 0

0 6.96 3p2 0

o 6,30 3,O4 0

0 6,33 3,O1 0

o 4.91 3,42 0
0 7,æ 3,27 0

o 3,89 3,15 0

o 4,98 3,42 0
o 4,19 4,æ O

o 4,61 3,n o
o 4,2'.t 4,06 0

o 4,48 3,06 0
o 0 1,Æ O

0 3,36 3,30 0

o 4,18 3,68 0
0 3,87 3,17 0

0 5,æ 3,80 0

o 4,æ 2,æ O

o 5,6 3,34 0

o 1,47 3,79 0
o 6.24 1,74 0

0 5,70 3,4ç¡ 0

o o 1,o2 0

0 5,æ l,æ 0

o 2,47 5,56 0

03,8400
o 1,89 5,æ O

o04,690
o 3,æ 1,96 0
o 3,18 3,73 0

o 0,84 1,U O

o 1.90 7,68 0

0 0,84 1,24 0

0o1,470
0 3,40 1,A2 0

1,61 78,30

0,57 77,'t5
0.59 75,æ
1,O2 81,92
0,68 74,67
o,71 86,80
o,75 85,14
1 ,00 74,51

1,21 79,76
0,61 76,24
0,75 77,æ
o 86,91

1,17 91,16
0,36 81,æ
0,78 74,æ
1,72 81,æ
0,61 78,æ
o,42 A1,24
o, æ,ß
0 80.73

o,æ 4z4
0.55 80,S
0,76 79,71

0,98 81,58
0 84,æ

0,64 82,58
0,63 e4,89
o,78 81,64
'1,16 74,n
0.80 78,58

o,71 A4,U
0,6ô 80,11

0,84 85,53
0,64 80,78
0,63 42,47

0,6.2 74,79
0,96 75,66

o,73 86,62
0,94 74,76

1,n n,æ
o,8r 60,54
0.73 80,14
o 81,59

0.53 TI,73
1,U 79,16

o.an 7s,70
1,15 74,17

pr'¡rsz I re,3o 2.32 50,70 O 0 25 O'æ
pvrs6 | e,ez 1,3s æ]2 o o'æ o
p¡¡rgz | 1o.oz 3.36 51.¿to o o,43 o'æ
pvrs6 I z,as o,3o s2,oo o o o
p¡¡tg6 I to,sg 1,85 53,47 o,39 0'2o 0

elrttez I s,as 0.3'1 53,84 O O,2 O

PMß21 B,D 4,o1 ,77 o o.27 0 29
putez I a,n 2,55 55,6 O 0,46 O14

PMß21 8,44 2,72 55,æ O,4O O,19 033
pr.¡r s6 | 1r.z¿ o.85 55.20 0 0,24 0

P¡¡136 I 12,04 0,68 æ,æ o o,25 O

p¡¡r¡g I t¿.oo 2.8E so,B4 o 0,18 o
pvrsz I g,æ o,E2 s7,32 o o o
p¡¡rso I s.zs 3.s¿ s7,51 o 0,17 o,æ
puls2 | elt 2j2 s7.Gs o o,24 o'31

PMr32 I 8.63 2.4 58,73 0 0,19 0'24

elarez I e,ao zæ sa,B2 o 0.17 o,2o
pvrsz I s,Bs 2,æ s8,86 o o,17 o'2o
p¡¡r¡o I to.zt 3.89 æ.92 o o o,13

PMß2 | 7,84 2,21 59.23 o 0 0,18

PM1æ | 8.42 2]3 æ]2 O O 0.15

PM1æ I 8,61 2.92 60,02 o o o
pl¡rs3 I ro.oz 3.84 60.90 o o o
PM133 | 10.37 2,æ 60,94 O o o,14
p¡¡tæ I to.62 3.s 61,ß o o o
PMiæ | E,s5 2,s 61.4s o o o
P¡r134 I 7.36 1,EO 61.51 0 0,19 0

PM1æ | 6,83 2,ß 61,70 o o o
ptr¡t¡o I g.¿o 3.64 6'l.75 o 0 0,2.
PMlæ | 7,92 2j2 62,M o o o
p¡¡ræ I g.ze 2,sg d2,47 o 0,34 o
PM1æ | 7,71 2,21 62,94 o o o
p[¡tgol z.ag 2.7o 62s4 o o o

P¡¡i32 | 4,9s 0,35 60,29 o o o

rsz I r.ae o.æ 64.09 o o o
PM1S I 8,¿r4 3,65 64,51 0 0 0
p¡¡r¡¿ I s.96 2.æ 64.23 o o o

FB7 | 1,87 o,4o 64,7t o o o
pvrsz I s.so 0,63 o¿.Ba o 0,16 o
c76 | 6.78 1,33 66,¿ts 0,96 o o

PMß21 s.æ o 67.37 o o o
PMr32 | 3,32 3,32 67,41 o o o,14

ras I q.o4 0,66 67.Æ o o o
PM132 | 3,87 O,æ 67,74 O O O

F128 I 3.66 2.17 64.06 0 0 0
csr | 7,51 '1 ,s €4,43 o o o 0,59 æ,12

1,24 76,52
o,n 76,62

o,75 79,35

ræ | z,eg 1,so 66.43 o o o

F127 | 3,æ 2,31 68,73 O O O

rræ | g,sg o,8o 6s,07 o o o



F11

F'16

F14
F86
F1æ
F91

F112
F137
F10
Gl2
c77
F135

Ptv134
PM134

F83
F97

F119
F1U
c40

PM134
F1æ
F102

PM134
c21
F111

F132
F90

F141
F98
F60
F18

Fl CO

F133
F17

F101

F113
F131

F106
c41

F85
c75
F19

FlG
F140
F74

F120
F138

F110
FZ
F1æ

G11

F107
G24

x

SO3 TOTAL

3,18 zæ 69,31 0

2,52 2]3 69,80 0

2,70 2,Æ 69,e6 0

3.43 1,67 70,06 0

3,26 1,07 70,17 0

5,04 1,73 70,æ O

3,4S 2,31 70,33 0

3.43 'r ,98 70,35 0

2]0 2,70 70,36 0
5.49 2,36 70,Æ 0

2,94 1 ,87 70,57 0
4,7't 1,14 70,59 0

3,00 zæ 70,85 0

4,O7 1 ,34 70,89 0

2,91 1,17 71 ,O7 0

3,æ 1,57 71,æ 0

3,19 1,97 71,32 0
4,61 1,52 71,37 0

4,O4 3,æ 71 ,56 0
3,63 1,69 71,73 0
3.72 1 ,46 71 ,76 0
3,21 1 ,06 T,7a 0
6J2 1,59 71,86 0
3,42 1,62 72,02 0
2.96 1 ,90 72,æ 0

3,10 1,9'l 7215 0

2,35 2,O7 7zn O

2,96 '1 ,39 7zæ 0

2,6 1,60 72,æ 0
3,50 2,24 72,æ O

3,17 1 ,58 72,67 0
2,42 2,ß 72,æ 0
3,33 2,06 72,94 0
2,72 1 ,57 73,07 0
3,æ 1,59 23,16 0
3,87 1,43 73,21 0
3,26 1,38 73,2. 0
3,Ea I ,63 73,47 0
3,3J 1,53 73,Æ 0
2,æ zÆ 73,52 0
7,16 5,41 73,53 0,55

3,15 't,97 73,6t¡ 0
3,4a 1,Æ 73,72 0
2,43 1,86 73,æ O

2,6ít 1,æ 74,01 0
3,35 1,70 74,æ 0
2,71 2,64 74,06 0
4,21 1,44 74,æ 0
3,cE 1,Æ 74,'13 0
2A2 2,77 74,19 0
4,55 2,æ 74,æ O

2,53 1 ,æ 74,Æ 0
3.30 1 .26 74,67 0
3.41 1.24 74,76 0

o o o,E4 0 1,14 76.71

o o I,O7 0 ',J,91 76,43

o 1,01 1,19 0 1,14 78,39

o o 1,50 0 1,45 78,11

o 2j5 1,60 0 0,77 79,m
o 1 ,10 1 ,50 O ',1 ,æ A2'78

o o 1.4 0 1.2 79,00

o 1 ,4€Ì 1 ,30 0 0,74 79'æ
o o 1,4 0 1,o 77,81

o o o 0 '1,53 80,66

o 0,86 0,77 0 1,20 78,53

o]2 1,26 1,04 O 1,64 8z6
o 1 ,59 1,52 0 0,81 8',1,5',1

o 1.41 1 ,¿{3 O O,S2 8O,G

o o 1,01 0 1,12 Tl,B
o O 1,¿16 0 1,07 78,68

o I ,cß 1,32 0 1 ,(Þ 79,92

o o 5.66 0 0,71 43,87

o,27 1,63 1,10 0 1,',i3 a4,47

o 1,o2 1,54 0 '1,18 41,24

o 1,6 1,33 0 0,s 8t,75
o 1,08 1,3',1 0 1,',19 81,36

o 0,98 7,ß 0 0,62 88,18

o 0,85 1,6 0 1,14 EO,æ

o o 1,2 0 1,16 79,32

o o 0,84 0 1,t2 79,35

o 0,78 0,91 0 1 ,02 æ,12
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TABELA 7 - Dados obtidos por análises microssituadas ao MEV/EDS para óxi-hidróxidos dê
feno de amostras do chapéu de feno de Salvador I (0/o peso)
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TABËLA I - Dados oþt¡dos por análises m¡crossituadas ao MEV/EDS para jarosita de amostras

do chapéu de feÍo de Salvador 2 (o/o peso)
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5,54
7,æ
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Máx¡îno
n

TABELA I - Dados obtidos por análises microssituadas ao MEV/EDS para óxi-hidróxidos de

feno de amostras do chapéu de feno de Salvador 2 (% peso)
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0
5,16
75

0,67 o,4 o,æ 88,69 4,Æ 1 ,98

75 75 75 75 75
1,24

o
1,æ
75

5,06 0,36
3,O2 1,63
2,ß 0,54
3,06 0
4,74 3,06
3,0ô 1,æ
2,10 0
4J2 '1,10

3,66 2,æ
4,1A O,52

3,A3 1,32
5,07 0,73
1 ,6 0,35
3,70 0,37
5,39 0,72
3,19 0
9,08 0,57
1,æ 0
1,A4 I ,98
2,72 0,62
2,6 3,71

2.q 3,45
5,24 0,87
2,75 0,45
1,52 0,52
z9 1,36
2,79 0,55
3,8 O,44
1 12 0,58
2,6 0,¡16

1j2 0,48
6,5't 1,35
3,'t 4 1 ,96
2,S 0,30
2,2'l O,39
3,90 1,17
2, 0,3S
2,31 0,79
2,U 0,3e
3,27 0,84
3,77 0,50
zæ 0,60
?.,77 0,71
6.€3 0,55

o
0
0
0
0
0
o
0
0
o
0
o
0
0
o
o
0
o
0
0
o
0
0
o
0
0
o
0
o
o
0
0
o
o
0
o
o
0
o
o
0
o

o,44
0

o o 75,66 1,38 0,9E 0,45 0 84.18

o,31 o /5,85 O,s'l 0 0 1'24 a4'57

o 0,1æ l'6,1E o o o'4tì 0 80's
o o 76,32 1,2. I ,3',1 1 '24 0 a4'47

o,4t o 76,58 o o 1,0'l o 87 '44
o,sr o 76,79 o o o'35 1,56 A4'17'o o 76,5 O o'91 I'O2 0 81,66

o,37 0 77,2 o 1,46 1,02 0 86.45

o,35 0 77,æ 0,98 0 0,32 0'62 88,48

o,gr o 77,æ o 1j2 0,79 0 A4,71

oi ,¿t o,â 77 ,32 o o o'42 1 .4:, 86'68

o,24 0,12 7?,æ o 0 0,35 0 86,ir7

o o 77,86 0 I 'æ ',l ,06 0 83'70

o o 77,A6 0 0,71 0'77 0 84"15

0,18 o 77,96 o 0,57 0'71 0 86'31

o o 7a,21 0 1,20 0,87 0 8461

0,3'l o 79,06 o 0,88 0'æ o 91'53

o o 79,08 o ',l ,æ 1 'O4 0 83'69

0,16 o 79,æ o 0,49 0,63 0 a5'44

o o ¡9,50 o 1,m 1'19 0 86'3S

o o 79,a1 o 0,69 0'51 0 87'96

o o 79,81 0 0,50 1,11 0 88,51

o,mo,15æj2000089'æ
o o 80,67 0 1,70 0,94 0 87,46

0.15 o E1,G O 0,51 0,71 0 85,43

0,'16 o 81,18 O 1,47 0'52 0 E8,29

O,n O 81,46 o 1,75 1'U 0 8S'¿19

o o 8'1.76 o 0,67 0,47 0 87,62

o,21 o 81,81 0,84 0,48 0,71 0 86'æ
o o 8?æ O 1,76 0'98 o 88'91

o082.10000,960€5'80
o.24 0 a2,æ o 1,69 0,6-2 0 æ.æ
o o 84,83 0 1,25 0,58 0 92,77

0,39 0,15 a5,27 o 0,70 0,62 0 s'80
o,'17 o 85,42 0 1 ,79 0,æ o 91 .34

0,19 0 85,59 0 0,98 0,61 0 æ'52
o,21 o 85,75 0 0,72 0,66 0 s'51
o 0,16 86,16 o 1,30 0,78 0 91'84

o,17 0 86,17 0 0,63 0,51 0 s,¿a
0,19 o 86,39 0 I,O7 0,71' O 92,86

o.3ô 0,13 86,95 o 0,69 0,67 0 æ,n
o o 87,10 0 1,18 0,87 0 s2,82

o o a7,12 o 1,æ 0,86 0 ,71

o1 0 1æ,û2



Anexo 2



TABEI-A 2 - Dados obtidos por análises microssituadas ao MEV/EDS para os óxi-hidróxldos de
fe'ro de amostras do chapéu de ferro da trincheira T/00 do depós¡to de O'Toole (o/opeso)

PM 52
Pl\r 55

P¡/l 52
P¡¡ 55
PM 52
PM 52
PM 52
Pl\,|52
P¡' 52
PM 52

PM 55
PM 52

PM 55
Pt 52
P¡¿l 55
PM 55
PM 52
PM 52
P¡il €8
PM 52
PM 52
PM 55

Ptvl56
PM 55
PM 55
PM 52

PM 73R

PM 68
PM 55
P¡' 55

PM 56

PM 73R

PM 55
PM 52
Pt\r 55

P[il 73R

PM 73R

PM 73R

PM 73R

PM 52
PM 52

PM 73R

PM 73R

PM 73R

PM 73R

PM 73R
PM 52

o.11 56,10

4,00 0,75 0,æ 0 57,æ
5,42 0,39 0,29 0 50,37

5,89 1,O2 0 0 59,57

8,36 0,55 0,42 0,12 59,69

5.45 0,50 0,41 0,12 €0,54

3,93 0,ô4 0.n O 61,26

4,86 0,48 0,34 0,19 63,51

6,91 0,74 0,40 0 6i,el
3,A2 0,50 0,36 0 64,æ
8,73 1,A5 0,17 0 66,52

3,50 0,67 0,36 0 66,70

3,22 0,7A O,21 0 66,98

3,37 0,55 0,25 0 67,2s

3, 1 ,31 0,34 0 67,28

5,92 1,67 0 0 67,42

3,62 0,58 022 0 67,Æ

2,75 0,46 0,42 0 64,07

5,5800068,25
3,57 0,47 0,22 0 68,39

3,A0,460064,51
q4 l,Zi 0,33 0,18 68,64

3,49 1,30 0,16 0 69,18

3,9r 0,66 0,31 0,20 æ,19
2,71 0,49 0 0 æ,7'l

4,17 1,11 0,27 0 70,æ

9,7600070,TJ
1,86 0 0,41 0 70,47

s,a3 0,36 0 0 71,æ
5,76 0,87 0,1E O 7',1,16

3,4ì O,A1 0,20 0 71,16

3,86 0 0 0 71,19

2,S 1,lO O,22 0 71,35

2,96 0,53 0,21 0 71,37

3,315 0,39 0 0 71,Æ

5,47 0,76 0 0,19 71,71

3,85 0,33 0,18 0 71,78

5,4800,15072,41
5,48 0 0,15 0 72,51

4,10 0,54 0,18 0 72,72

2,A20/40072,9
3,22 0,63 0 0,19 73,M
2,1000073,14
5,r1 0 0 073,1s
1,æ O O O 73,14

3,91 0 0,14 0 73,30

1 ,83 0,32 0, 1 I O T3,s

o.5900,89064,08
o o,73 0 0,68 67,53

0,75 0,52 0,63 0 6S,60

0 0,58 0,63 3,76 746
0 0 0,a3 I,n 70,4
o o,æ o 5,48 72,73

0,57 1,02 0,51 8,76 80,57

0 0 0,58 2,14 75,4',1

o,54 0 0,66 3,50 74,æ
1,55 0 0,77 0 79,26

0 0 0,65 1 ,91 74,24

000,90073,50
0 0 0,47 1,19 74,47

1,cE 0 0,91 0 74,73

2,Gi 0,50 0,87 0 78,43

0 0 0,66 1,15 74,42

0,46 0 0,68 1,19 74,76

o,5200075,36
0 0 0,42 1 ,82 75,89

0 0,65 0 2,æ 75,89

1,24 0 0,96 0 76,æ
1,57 0 0,76 0 n,27
000,76075,96
0o0,70074,70
o o 0,67 0,68 77,77

o,4700,60082,35
000,26074,07

2,6801,1008f,86
1,22 0,61 0,91 0 Ê0,96

0,88 0,54 0,72 0 79,96

000,4a076,96
o o,54 0,9í 0 7/,96

0,49 0 0,4a 1 ,44 78,0',1

0,96 0 0,64 0 n,15
0 0,51 1 ,æ 0 82,43

o o o,75 0 T7 ,42
1,0000,43081,66
1,00 0 0,43 0 81,æ
o o o,47 2,11 80,7'l

0,66 0 o,so 0,34 74,41

o O,77 O,8O O æ,¿P

000,s079,11
o00,580p97
o0o,72075,75
o00,60079,26

o,47 0 0,44 0 T7 ,æ

0
o

0,5
0
0
o
o
0
0
o
o
0
0
o
o
0
0
o
o
0
o
o
o
o
o
o
0
0
0
o
0
o
o
0
0
o
o
o
0
o
o
0
0
o
o
o

ì

J



2.32 0,71 C 0,12 73,65

3,450,60074,6
3,53 0 0,21 0 74,10

3.4700,20074,18
4.79 0.96 0,26 0 74,23

3,080,490074,41
2.41 0,37 0,18 0 74.52

1,A7 0 0 0 74,57

3.ÆO,470074,æ
4.ß 0,62 0 0J2 74,96

1,65 0 0 0 74,æ

2.æ00075,01
1.7900075,06
3,æO,340075,24
1,8000077,63
3,6S00042,14
2.SO,4800æ,77

0
o
0
o
0
0
o
0
o
0
o
o
0
o
0
0
o
õ

0,96 0 1 ,07

1,16 0 0

ooo,4
0 0 0,50

000,Æ
0 0,63 0,85

0 0,51 0,99

0 0 0,92

0 0,74 0,98

0,81 0,72 0,83

0 0 0,53

0,49 0 0,85

o 0 1,06

0 0 0,72

o o 0,90

0 0 0,42

0 0 0,88

2.68 1,Q. 1,10

66 65 65

0 79,50

o 41,72

o 79,538

o 79,76

0 82,36

o a1 ,22

o 74,52

o 79,57

o 81,85

o 8.2,75

o 78,60

0 79,30

0 79,13

o 81,31

o 42,26

0,38 47,15

0 88,89

r.85 0,43 0,20 83,77 0,50

6566665

Pt\4 55
P¡rl 73R

PM 68

PM 73R

PM 52
PM 73R

PÀ/ì 55

PM 73R

PM 73R

PM 55
PM 73R

P¡¡ 55
PIV 73R

PM 73R

PM 73R

PM 68
PM 55
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