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CAPITULO I

INTRODUçÃO

0 mac i ço ul tramãfi co de Santa Fã es tã s i tuado a Ntr,l

do Municipio de Jussara, Ëstado de Goiãs, e foi estudado
por vãri as companhias particulares, com vi s tas ao seu con-
teúdo de Ni e de vermicuìita. Dacla a sua litologia, algulir'
mas tentativas tamb6m foram feitas para verificar a pres e..¡i¡,r,,.,.

ça de elementos associados a rochas alcalìnas e, em al ternalr.i
tiva mais remota, a carbonatitos.

A Companhia de pesquisa de Recursos Minerais exect¡;
tou para o DNPM trabalhos de mapeamento r e g i o n a l , v i s a n d o cg._
racterizar a faixa serpen tin i ca que co rta o E s tado de Goiãs
e qUe Se extende para o norte.

Nos últimos anos, a Mineradora Montita Ltda. exe

cutou extensivos trabalhos de pesquisa para Ni ' acg
mulando numerosos dados quimi cos de superfîcie e subsuperfí
cie. A geologia parciaìmente conhecida, assim como a dispo_
nibil idade de inúmeras anãì ises quimicas de poços e furos
de sondagem, induziram o autor a inìciar uma pesquisa acadê
mica, buscando definir os principaìs traços geo l6g i cos da
jazi da

De setembro de .l973 a novembro de 'l975 foram fei-
tas vãri as campanhas de campo, de modo a elaborar um mapa
geolõgico da ã rea e col etar amos tras representati vas de per
fis hori zontai s e verticais.

0s trabalhos de campo fo ram baseados em mapas topo
grãficos de grande parte do distrito e em fotografias

;l
,,,.|¡
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aõreas cedidas peìa companhia Montita. Esta cornpanhia forne-
ceu, tambãm,resul tados de anãì i ses quîmi cas e col ocou a- nos_
sa disposição testemunhos de sondagem e meios para executar
os trabalhos de campo.

A reg i ão de Santa F6 es tã contida na superfície de_
nominada "Planartos cristarinos da Bacia Araguaia-Tocantins,,
e, segundo Geiger (in GALVÃ0,M.V., ì960), ã cortada pelos
afl uentes do Rio Araguaia, a pres en ta ndo al ti tudes mãdi as va_
riãveis de 300 a 600 m.

0 nac i ço õ ressal tado na topografia I oca I. apenas
atrav6s dos testemunhos de erosão, .que são constituídos de
m0rros isolados a N e de urn espigão contínuo a S, denominado
Serra do Ti rapressa.

A pl uvi os i dade mãdia anual da reg i ão es tã em to rno
de 1.700 mm, com i soi etas médias de verão (dezembro,janeiro,
feverei ro ) de 710 nn e i soi etas m6dias de i nverno (junho,ju_
lho, agôsto) de 25 mn.0s meses de outubro a abril represen_
t,am mais de B0% da preci pi tação anual. Segundo föppen, o cl i_
ma da ãrea 6 classificado como Aw, correspondendo a savanas
tropicais, com verão únlido e inverno seco.

A vegetação local 6 do tipo cêrrado ou, segundo fi_
toge6grados, "savana,' com vegetação arbustivan constìtuida
de individuos espaçados, adensados apenas ao longo das ,,ma_

tas galerias,'. Alguns destes aspectos são vistos na Foto l.

A a I teração das rochas do distrito, especialmente os
dunitos¡ peridotitos e piroxenitos, levou ã formação de uma
capa de al teração enriquec.i da em Ni, coberta em suas zonas
mais baixas por um solo ferralítico de cor marrom. Veios de
vermicul ita, com comprimento, espessura e profundidade variã

.J
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veis, cortam a ultranãfica aìterada aflorante e estão asso-
ciados, ìocaìmente, a agregados de minerais opacos dissemina_
dos.

Dun i tos r peri doti tos e pi roxeni tos, assoc.i ados a pe_
quenas i ntrusões de gabros alcalinos, cortam gnaisses pr6_cam
brianos que são as rochas regionais.

CAPÏTULO I I

TRABALHOS ANTERIORES

Menção ã geologia do distrito e seus dep6s.i tos nique
líferos foi fei ta por vãri os autores, entre er es ANGEIRAS
(.l968), BERBERT (t970) e SCH0BBENHAUS FILH0 (197b).

Em 197ì , a Companh i a de pesqui sa de Recursos Mi ne_
rais, Agência Goiânia, imprimiu um relat6rio denominado ,,Geo-

logia da Quadricul a de Britânia, Santa Fê, Araguapaz e Jussa_
ra: Projeto Jussara,,, de autoria de M.L.Sob¡inho e R.S. Andrq
de. Foi elaborado um mapa geotdgjco do distnito, na escala
l : 50,000, com observações gera i s sobre a geol ogi a local. Na_
quele mesmo ano foi apresentado um resumo no XXV Congresso
Brasileiro de Geoìogia, realjzado em São paulo, onde M.L. So_
bri nho e R's. Ma rques des c reveram mi ssou.i tos e rochas arcali
nas associadas do distri to de Santa Fã. Ai nda em .l97i, 

Li nden
mayer fez uma previsão da estimativa de reservas de min6rio
e de Ni conti do no di s tri to.

Pesquisas de Ni e de vermicul ita foram efetuadas no
distrito por companhias particulares, sem, entretanto, terem
sido di vul gados os resul tados obti dos.
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Em 1972, Axel de Ferran apresentou relat6rio a

Terraservi ce Proj e tos Geol õgi cos Ltda. sobre pesqui sa geo
quînica e estimativa de reservas de Ni. Os resultados des
te rel atõri o i nterno são desconheci dos .

Em 1975, a Mineradora Montita Ltda. entregou ao
DNPM relatõ'rio de pesquisa de Ni de parte da jazida, deno
minado "Projeto Santa F6 - Relatõrio de pesquisa',. Nes_
te relat6rio in6dit,o, a litologia do distrito 6 mais pormeno
rizada, distinguindo-se os contatos entre os dunitosr peri
dotitos e piroxenitos. Consta do mapa geol6gico a localiza
ção de dioritos e mi s souri tos.

CAPITULO I I I

METODOLOGIA

0s trabalhos de campo foram desenvo.l vidos entre se
tembro de 1973 e novembro de t975, em campanhas corresponden
tes aos períodos de fãrias escoìares. 0s resui tados obtidol
do .es tudo de fo tog ra fi as a6reas da ãrea , descri ção e anãl ise
de amostras foram lançados em um napa topogrãfico, na escala
l:10.000, que cobre 4/5 da região ìevantada. Tratando_se de
uma ãrea de intrusão com dimensões aproximadas de 9,5 por
6,5 km, cons ti tu i da de l2 morros isolados e uma maciço contí
nuo e com um número de poços perf urados superi or a ì,2S0, os
trabaì hos de campo foram extremamente pro.l ongados e exi gi ram
a descrição e amostragem de grande parte dos poços localiza_



-5-

dos na ultramãfica. Essa descrição e amostragem foram feitas
descendo nos poços por meio de co rda s suspensas e enroladas
em um sa ri I ho. Poços desmo ronados ou inacessíveis foram des -
cri tos pel o material correspondente a segmentos de um metro,
refirados e depositados na borda imediata dos poços,

As anã'l i ses quimi cas por vi a úni da e absorção atômi
ca foram efetuadas pel o Dr. Raphael Hypõl i to, do Depa rtamen_
to de Mineralogia e Petroiogia, nos r abora t6ri os do I ns ti tu-
to de Geociãncias da Univers.idade de São paulo, com resulta_
dos em Si0Z, Ti02, AlZ03, Fe,0r, Fe0, Mn0, Mg0, Cr3+, Ca0,
NaZ0, K20, H20 e Hr0+. Anãl ì ses complementares de Sn, Sb,
Mo, Nb, Ga, Sr, Rb, Zr, Ni, Cr,Ti0Z,y, pb, Zn, Th, Cu e Co,
foram efetuadas pelo Dr. Marcos ßerenhoìc, do Departamento
de Geologia Geral, no laboratõrio do Centro de pesqui sas Geo
cronol69icas do Instituto de Geociências, utilizando fluores
cência de raios X,

As anãli ses quími cas dos pe rfîs de poços , encami nha
das pela Compa nh i a Monti ta de Mi neração S.A., fo ran ef etua_
das pel a Companhia Geoìogia e Sondagens Ltda. (Geosol ) e pe_
la Metais de 6oiãs S.A. (Metago ). Ni, Mg0, Fe, Co e Cr foram
dosados por espectrografia õptica, absorção atômica e fluo_
rescênci a de ra i os X.

As Iâminas delgadas foram estudadas em microscõpio
0rtolux-pol, de fabricação Leitz. A descrição do grau de ser
pentinização das ol ivinas do Furo ?7 foi efetuada atrav6s de
contagem de pontos, com espaçamento adequa do à g ra nu I ação da
rocha, com val or mõdi o de 300 pontos por I ânri na.

Um total de 75 seções pol idas de mi nera i s opacos e
concreções oolÍticas e pìsolíticas foi estudado em microscõ-
pio de luz refi eti da de fa b ri caç ão Re i chert.

Vãrios espectros de difração de raios X de amostras
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totais e de minerais separados foram obtidos no difratômetro
Philips-Norelco do DMP. tm geral, os di f ra tog rama s foram ob-
tidos utilizando-se radiação Cu K c, velocidade de gi¡o de

amostra = 2oglmin,35 KV, t5mA, velocidade do papel de
30 cm/mi n, varredura de 2e entre 2 e B0o.

0 es tudo da a 1 teração da ul tramãfi ca e corresponden
te enriquecimento de Ni foi compì ementado por determi nações
de peso es pec íf i co a pa ren te, em amo s tra s col etadas ao longo
de un perfil de solo. As determinações de amostras coesas f¡
ram feitas em balança de peso especifico, do tipo }Jestphal
Mohr, do DGG.0s valores finais obtidos foram corrigidos, pe

lo fato das amostras porosas terem sido envoìvidas em parafi
na.

Amostras i ncoerentes f o¡"am col ocadas em provetas
graduadas, onde foi obti do o vol une a pa ren te, tendo sido, en
tão, calculado o peso es pecífi co a pa ren te.

Seções pol idas foram preparadas pa ra es tudo da con-
centração de elementos por meio de microssonda eìetrônica. 0

Prof. Dr. Kenkichi Fugimori utilizou aparelho do tipo JAX-5,
com as segui ntes características:

- Vol tagem de acel eração: 5 a 50 KV;

- Vãcuo: lo-5:lo-6 mm Hg¡

- Amperagem: l o-5- lo-9 R

' Nesta t6cn'ica de estudo, denominada Variação Bidi-
¡nensional, a concentração do eìemento 6 proporcional ao núme

ro de pontos bri ì hantes detectados no papel fotogrãfi co. Foi
uma tõcnica auxitiar útil para a determinação de alguns mine
rais opacos e tamb6m para verificação da dispersão e associa
ção dos elenentos entre si nas camadas constituintes das con
creções I ateríti cas.

0 Prof.Dr. Gildo Fuck providenciou as anãl ises ter-
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modiferenciais de pol imorfos de serpent.i na. Esta tãcni ca foi
utilizada em aparelho Rigaku Thermoflex, com ternopar de pla
tinel-Alumel e provido de registrador grãfico, pertencente
ao Departamento de Geol og i a Gera I do Instituto de Geociên-
cias.

CAPITULO IV

LocAtIZAç.Ã,O cEOcR.Á,FrCA

A c i dade de Santa Fé possui coordenadas geog rãf i ca s
de .l5040' de latitude S e 5lol5,de longitude tJ e estã loca-
I i zada a 130 km a !,l de Goi ãs Vel ho. 0 corpo u I tramãfi co, ob-
jeto deste trabalho, dista 3 km a tll,l desta cidade, motivo pe

lo qual recebeu o mesmo nome,

De Goiânia, ponto comum para todos que se encarni-
nham para l^l, Goiãs Velho dista ì50 km por pìsta asfaltada
(Figura I). Segundo prev i sões do "Prodoeste,', uma via asfal-
tada, passando a l4 km.'a S de Santa F6, deverã ligar Brasí-
lia a Cuiabã. O contato leste do maciço 6 tangenciado por
uma estrada estadual (c0-28) que l iga Santa F6 a N,Britânia,
em di reção ã bacia do Rio Araguaia.
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LEGENOA
A D¡strito de Sonto Fé f( Estrodos povimsnlodos
O Copitol ,í,( estroaos lronsildveis
o Cidodo6 f aios

Fig. I- MAPA DE LOCALIZAçAO DA ÁREA DE SANTA FÉ
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CAPfTULO

RELÊVO DO DISTRITO o,o

0 reìêvo da região ã caracterizado por duas unidades
norfologicamente distintas: uma, a predominante no distri.té¡,
Que 6 constituída de uma superfície plana, baixa arrasada,.:.',c.j!
berta por lateri tas conc rec i onãri a s ool íti cas sol tas, I oca Í_
mente cîrnentadas, e formando crostas; e, outra que õ represen
tada pelos morros testemunhos de dunitos, com a única exceção
de parte do Morro Ca i çara, l oca li zado na área IV. A aì ti tude
predomlnante da primeira unidade situa-se entre 4ZO e 450 m,
com suave declive para N em direção ã bacia do Rio Araguaia,
visto a Nli da Foto l. A zona rasa desenvol veu-se sobre gnais_
ses, duni tos , perì doti tos e pi roxeni tos serpenti ni zados o ro.r,
chas alcalinas associadas e ritorogias menores. Apenas o, aui..
ni tos formam morros i sor ados e r i nhas de cumeadas. 0utras l,íl-
tologias são mais facilmente arrasadas pela erosãó.

Parece que o fato da alteração do dunito levar a uma
rocha menos desagregãvel do que o piroxenito e, tamb6m, mais
ferruginosa, dã, como produto final, uma rocha estruturada,co
berta de bl ocos nais resistentes ao ì ntemperi smo ¡fs ¡ co. Esta
rocha preserva mais facilmente as elevações do distrito. O pi
roxen i to al terado ã extremamente fri ãvel , fi no, adqui ri ndo as:
pecto argiloso, facìlitando sobremodo a alteração e erosão d,a

capa superficial intemperizada. 0s peridotitos, quando altera
dos, tem ca rac terís t i ca s m6di as entre os duni tos e os pi roxe-
ni tos.

Vale observar que o dunito que constitui os mor.ros

. ..,.,:- -.-tlJi,ä: -.. dr":.-:

'i



Foto i - Vista geral do distrito, olhando para NNl.l. Zona
c i rcundada por morros airedondadoi a. arnitõ, Ãoclo de apìaingmento em arenitos com costão .ì ;r;;gjao ma.Ís baixa e pl ana do Vate do Rraquài al 
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ras a e bai xa central
fundo, no cen tro da
ao Morro Pontaì (p)

(dunito).,
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Foto 2 - Vista do Vale do Araquaia oara
Nl,l . Zona ba i xa , pl anã com o
Morro do pontal. que õ um tes-
temunho do nivel cie erosão oue
ati ngi u também a superfíiie
aplainada ao fundo, ä äi rei ta ne que sao rochas sedimentares
e ultramãficas capeadas por
uma crosta de calcedônea.
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do Ti rapressa tem uma textura di ferente e se enri quece menos
de Ni, possivelmente partindo de rocha portadora com ,'def i
ci t" de Ni. Parece vát i ¿o i nferi r que co rres po nd e a outra ii'
trusão, diferente daquela que originou as zonas dunÍticas ¿ã'
restante do distrito. A cor do produto de alteração, a textu
ra, a presença maìs comum de vênulas de calcedônea e os teo-
res de Ni inferiores falam por si sõ de uma intrusão distin-
ta. Alãm do mais, a tectônica local denota esforços horizon-
tais, que não são exa tamente os mesmos do res to da tectôni ca
do di s tri to. 0 Tirapressa, que es tã localizado ao sul do dis-
tri to, consti tui um maci ço grupado de morros , di ferente do
estilo i sol ado do restante das el evações, As a I ti tudes m6-
di as do di s tri to são as segui ntes:

Reg i ão

Planura
Morros
Ti rapressa

Al ti tude m6di a

400 a 450 m

550 m (excepcionalmente mais)
650 m

0s morros testemunhos da ultramãfica, assim com,o O,.Í
platô de calcedônea onde se localiza o distrito de Ãgua Bra¡
ca, a N (Foto 2), constituem uma só superficie semi-apìainai- "

da, com altitude mãdia de 550 a 650 m. A erosão reg i ona-ç,,)T
atual estã orientada para a rede hidrogrãfica que se extende
para o vale do Rio Araguaia, localizado a trlW do diitrito..

CAPfTULO VI

EVoLUçÃO MORFOLóGICA DO DTSTRITO

Uma anãl i se do rel evo atual do Distrito de Santa F6
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i ndi ca cl aramente formas remanescentes de um rel evo anti go,a
plainado, submeti do a um proces so contínuo de rejuvenescimen
to em um ritmo de erosão mais rãpido do que aqueìe que perrni
tiria o en ri q uec i mento das ul tramãfi cas em Ni. A destruìção
sistemã'tica das crostas de ca I cedônea com a consequente fo r-
mação de eluviões de blocos, assim como a existência de
crostas lateriticas em zonas baixas, tamb6m submetidas ã de-
gradação física, falam por si s6 do ràgime aceìerado de denu
dação da região

A reconstituição da evolução geomorfoìõgìca do dis-
trito 6 possível r pelo menos, se evidenciarmos apenas os fe_
nômenos geolõgicos mais marcantes que deixaram vestigios pa_
ra correl ações di retas ou indiretas com outros fe nômenos sub
sequentes.

A evol ução deve se ter operado em ci cl os, cuja se_
quAnci a 6 esquemati zada generi camente a segui r:

l9 Ciclo - Êgl q-Lnq¡Lento jgs rocha! regionais e lo_
_qais

Apõs a i ntrusão da ul tramãfi ca, as rocha.s foram sub
metidas a um longo e ativo processo de aplainamento, eviden]
ciado pelo nivelamento regionaì do topo dos morros do Distri
to de Santa F6, do gnaisse capeado pelo Arenito Furnas,a SSil,
e pelo Areni to Furnas i ntercal ado com ul tramãfi cas e capeado
por calcedônea no distrito de Ã9ua Limpa, a NNl,l. Tanto quan-
t0 se pode depreender dos remanescentes deste período, devg
ter sido p16-Terciãrio, com a formação da calcedônea em croE
tas locais. Esta silicificação, aliada a di ferenças litotõgi
cas, mesmo di ferenças do própri o duni to, cri ou condi ções pa_
ra que uma erosão seletiva iniciasse o desniveìamento da su_
perfic i e aplainada (Ve r Fi gura Z-I).
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2Q Ci cì o - Erosão q desni vel amento da superflci e re-,
gional

A alteração das rochas, seguida de erosãô de um subs
trato litologicamente diferente, culminou com a formação de
z0nas proemi nentes o nde prevaleciam duni tos, mesmo com si I ici
ficação incipiente. O areni to Furnas, a SS!l, cimentado pela
prõ'pria sÍlica, e a ãrea denominada Ãgua Limpa, a NNll , cober_
ta por uma espessa capa de calcedônea, permaneceram, a partir
des te ci cl o, como tes temunhos da pret6ri ta superfíci e de
a pl a i namen to. As zonas ba i xas foram denudadas ao ni vel da dre
nagem regional.

39 Ciclo - _LSIS_ti-¿gçÃc

Estabilidade do perfil de equilíbrio por um periodo
que permitiu a formação de lateritas locais nos vaìes suspen_
sos intermontanos, nas encostas suaves e nas zonas baixas ni-
vel adas segundo a al ti tude m6dia regionaì.

4Q Ciclo - gqjqygnegciqqntq e degradação mecânica

Degradação mecãni ca das ì ateri tas e das crostas de
ca I cedônea , evidenciada pelos el uv i ões de br ocos de ca r cedõ-
nea e pelas r ateri tas baixas cortadas peros pequenos c6rregos
ou torrentes de vares em regime fìuviar intermitente. Erosão
mais intensa nos topos e nas encostas dos morros, com remoção
acelerada do serpentinito superficiaì enriquecido em Ni.

CAPÍTULO V I I

GEOLOGIA GERAL

A correl ação c ronol õg i ca da ul tramãfi ca de Santa F6



Ãguo
Limpo

:Ìjj'.'t J t'

I - Peneplon¡zoçõo com sil¡f¡coç6es loco¡!

ll - Erosóo d¡ferenc¡ol e formoçõo de relevo d¡ssecodo

lll - Loleriroçõo

lV - Re¡uvencscimento com degrodoçöo mecônico dos toleritos c croslos de colcedôneo.

Rolodo- Colúv ¡o WI,V) piro xe nil o -por¡dotito

Lotcrilor f:Wå!îl¿["",ïË,jf'.
Cofcodôneo W¿T)Anoßsc
Dunllo Esquemo sem cscolo

Fig. 2-ESQUEMA DA EVOLUçÃO MORFOLdGTCA DO O|STR|TO
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com as rochas locais e sua posição na coluna estratigrãfica
exi gem algumas cons ì derações bi bì i ogrãfi cas. A borda orien-
tal da Bacia do Paranã estã del i mi tada grossei ramente por
uma faixa descontínua de compl exos alcalinos conheci dos na
bibl iografia por suas peculiaridades gen6ti cas. tssas i ntru-
sões, cujas d i mensões são variãvei s, desde di ques at6 maci-
ços com vãrias centenas de Km2, que se ì ocaì i zam na peri fe-
ria da Bacia do Paranã, em sua quase total idade possuem ida-
des entre 50 e 90 mi I hões de anos

Considera-se o mac i ço de Santa f6 ¿e .i da de cretãci-
ca, pertencente ao Grupo I po rá. Es te grupo foi defi ni do por
GUIMARÃES et al , (1968) e contãm rochas que va ri am desde ut-
tramã'f icas at6 rochas graniti cas, sendo correiac.ionadas ao
vulcanisno alcalino da borda da Bacia do pa ra nã. Recebeu o

nome de um maciço uì tranrãf ico local i zado próximo ã cidade de
Iporã, a B0 krn a Sll de Santa Fã.

PtNA & FIGUEIRED0 (1972), baseados em observações
regionais de dados estruturais e correìação estratigrãfica,
assim como datações radion6tricas, colocam o Grupo Iporã no
Cretãceo superior. 0s termos mais bãsicos do grupo são con-
siderados mais antigos, passando a uma sequência mais nova
de rochas intermediãrias e, finalmente, ãcidas. A Formação
Furnas, assim denomi nada por 0LIVtIRA (1912), 6 cons ti tuida
de arenitos grosseiros e mal selecìonados, sendo consideradq
de.idade devoniana. Esta formação 6 cortada pelos maciços de
Iporã e Ãgua Lìmpa, ambos consi derados contenìporâneos ao ma-
ciço de Santa Fé. No distrito restou apenas uma cobertura
arenosa recente, provavel mente produto do retrabal hamento do

Areni to Furna s que nel e não ocorre.

As relações regionâis entre o embasamento, Grupo
Iporá e.' Formação Furnas podem ser veri fi cadas na fol ha Goi ãs
- SD - 22 da Carta Geolõ9ica do Brasil ao Milion6sirno, DNpM,

t975.

Ìtr i.

-16-
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Ap6s es tas cons i derações de ca rãte r regional, des-
taca-se a geo 1og i a local do mac i ço, constituído de um corpo
oval ado, com maior di ãmetro na di reção N-S, medi ndo aproxima
damente 9,5 por 6,5 km.

0 maciço co rta gna.i sses regìonais com di reção pref e
rencial NNI^l e mergulho acentuado para Si,l. Segundo se observa
no mapa geol69ico da Figura Z e no perfil AB, a distribuição
das rochas do distrito j ndi ca uma estrutura em domo zonado,
com um núcl eo de duni to serpenti ni zado envol vì do por camadas
descontinuas e concõntri cas de peri doti tos e pi roxeni tos, se-
guidas de manchas da encaixante gnãissica afetadas por metamor
fi smo de contato, e, finaIrnente, pequenas i ntrusões disper-
sas dé rochas alcal inas. Foram observados di ques de pi roxeni
tos cortando os duni tos e os peridotitos, p rovoca ndo f enôme_
nos de recristal ização nas bordas inlediatas do contato.

TAYL0R (,l960), N0BLE (1960) e RUCKMTCK(t969) descre
veram, pormenonizadamente, intrusões ul tramãf .icas zonadas d¿.i
região SE do Alaska. No distrito de Santa F6 o zoneamento .lìË.

mais nitido, talvez pelo fato da litologia ser mais simplesl¡:.

Gnajsses envolvem todo o maciço ultramãfico,mas, na
porção N, es ta rocha 6 capeada por rochas sedimentares prove
nientes, principalmente, do intenìperismo e remanejamento do
Areni to Furnas, fo rma ndo uma del gada cobertura sobre o emba -
samento, denominada cobertura areno-argiìosa . 

.:.,
Antecì pando a des c ri ção das rochas, que serí. feita

em um dos capítuìos segui ntes, c ump re obs e rva r que o dunito,
na ãrea N e S do distrito, apresenta va ri ações fisi cas e, em

parte, quînricas, deixando supor que o núcleo dunítico 6 ior-
nrado por i ntrusões múl tì pl as.

Vãri os furos de sondagem rotati va a tra ves s a ram as
rochas do di s tri to at6 profundì dades superiores a 60 m. Den-
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tre estes furos foram selecionados dois, o nímero 2, (Figura
5), que corta piroxenito e termina em peridotito, e o número
18, (Figura 6), pe rfu ra do inicialmente em duni to serpenti ni -
zado. tntre estes dois furos, diferenças provenientes da li-
tologia e perfiì de alteração deram origem a características
distintas. Den t re estas, v¡rle ressal tar as segui ntes:

0 furo nQ 2 passa de solo ferral íti co marrom para
amareìo, voìtando novanente a solo ferralitico marrom antes
de atingir o piroxenito alterado. l4esmo localizado en¡ piroxe
nito, o teor de Ni chega a ati ngi r, em um pequeno segmento,
l,l%, val or ês te alto dema i s para tal tipo de rocha. Segundo
se pode nota r no mapa da Fi0ura 3, a mancha de pj roxeni to on
de se acha este furo estã rotlca<ja de peridotitos, que devem
ter fornecido o Ni em sucessivas solubilizações e precipita_
ções I a tera i s.

0 teor de Ni não a pres en ta acrãscimo s ens íve I na zo
na de sol o ferralitico amareì o, comumente bastante enri que-
cido naquele elemento em perfis locaìizados em dunitos.Aliás.¡.
o so lo ferral ítico amarelo devi a se col ocar entre o soio fèr
ralítico marrom acima e o piroxenito alterado ahaixo,

0 furo nÇ lB não apresenta em seu perfi I o solo fer
ral íti co ama re lo, 0 grau de si I icificação ã i nci pi ente, man-
tendo, desde os primei ros nìetros de perfuração, teores . m6-
dios de Ni nrais elevados. Este teor vai caindo com a profun-
didade, mantendo-se, entretanto, acima de 0,2%.0 piroxenito
pode, por sua vez, apresentar teores d r_. Ni inferiores a O,Z%,

A despei to da l itoìogia dì ferente, o solo de ambos
os furos mostra caracteristicas fîsicas homogêneas que impe-
dem a i denti fi cação da rocha subjacente. tnr condi ções nor-
nais, nota-se diferença apenas na composição química, espe-
cialmente quanto a po rcen ta gem de Ni, que ã i ndi ca ti va, mui-
tas vezes, do ti po de rocha encontrada em subsuperfície.
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Al gumas s uaves el evações do distrito es tão cobertas
por delgados eluviões de ninerais opacos. Estes são prove_
nientes da alteração da uìtramãfica, gue contãm estes mine-
rais dispersos ou em dergadas vênuras, As vônuìas são comuns
em zonas com vei os de vermi cul i ta. Segundo pode ser veri fi ca
do no mapa da Figura 4, foram del imitadas algumas áreas de
eluviões nos duni tos da zo na centraì N do distrito, que cons
titui umâ zo na rasa, baixa, con morros i sol ados. No Tirapres
sa não foran local izados eluviões de opacos, correspondendo
a uma ãrea onde estes se acham mui to di ssemi nados. Coi nci den
tenente, a vermi cu l i ta 6 tambãm menos conum

VÏT.Ï - ROCHAS E SUA TDENTIFTCAçÃO

Pa ra a el aboração do mapa geolõgico do distri to e o

conhecimento da distribuição das diferentes rochas, foram és
tudadas anostras coletadas em afloranentos,furos de sonda ;
poços, principalmente nestes últimos. 0s poços forneceram
mais de 90% das i nformações neces sãri as a* cl ass i fi cação e de
I i mi tação das rochas ol ivínicas do distri to.

A anãl i se petrogrãfi ca das rochas do di stri to ã pre
liminar, atendendo apenas ao objetivo do mapeamento geolõgi-
co, sem orientação de carãter genõtico. Al6m disto, a serpen
ti ni zação e a al teração superficiaì dificultaram a i denti fi -
cação das amostras descritas nos poços de antostragem. Local-
mente, furos de sonda pr6ximos permiten a delimit.ação do zo-
nearnento ìito'l õgico subsuperficial do maciço, assim como dos
conta tos com as enca i xantes.



forrolílico mo/roñ, fridvol, coîstrtu;do ¿c nd¿uto¡ com ¿¡o-
prodominonlo €nlro O,l4 e O,3Omm. irnerro! ôr¡ poako

oo onlorior, com coloroçóo moig ôscuro

Solo lerroÌítico morron €scuro, const¡tuido d6 ntídulos c frog-
menlos loierí|cos mihûìét cos

olo ferroÍlico morroô com blocos, veios de colcedoneo

Zono de silìcittcocôo horhogeoeo, vênùlos e moleriol fiño morron

Rocho bosionlO ollerodo, consltt¡t¡(to de molOriol morron lridvel

Rocho óllerodo, lridv€1, côr vôrdø oscuro, olteroçóo dopi-

oo onlorior, côa verd6 mois cloro

lOam oo onler¡orr mo¡S frogmentodO

Pirox€nilo ollorodo om blocos centimdkicos, do côr verdo pou-
co ñois escuro.

49,O m -Poridotrlo coñ mV. de otivino, 4SZo do ouq¡lo, bio_lilo o opoco¡

52,0 m. - Poridotito com 3O9o do otivim, 64o10 ds ouqito, b;o-
l¡lo o opocos

65,0 ñ.-Poridolíto com 327ô d6 otivino, ô5y. do oug o, A7.
do ooocos â biot¡ld

-20-

Fig.5-PERFIL DO FURO 0E SONDAGÊM Ne2. 47+SO W.t
EM PIROXENIÎO E PERIDOÍIfO'



Solo ferrolíÎ¡co morrom, fridvel, constiluido de nddulos de di-
ometro predom¡nonle entre O,14 e O,30mm. imersos em poei-
ro f¡no

Solo ferrolitico morromr gronulor fino, com frogmentos em
lorno de 3 mm.

Rocho boslonte ollerodo,ftno, de coloroç6o esverdeodo escuro
com v€f mrcul¡lo

Dun¡lo serpenl¡nizodo, fridvel, bostonle ollerodo de coloro _

çoo ctnzo e-sverdeodo, locolmenle com froluros preenchidos
por colce dô neo

ldem oo onleriorr mos menos ollerodo e menos fr¡dvel

Dunilo e peridotito serpenlin¡zodo, coloroCõo c¡nzo esvardeodo-
com colcedôneo e vermicul¡lo m¡l¡métr¡co

ÙJo
o
õz
f,tro
É.
À

Fig.6-PERF|L DO FURO DE SONDAGEM Ne tg, NtO+SO E?EM AREA DE DUNITO C PCNIOOTiïO.
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vil. t. t GNAISSES

0s gnaisses apresentam variações em sua composição,
desde leuco at6 melanocrãticos, rocarnente com cavidades for
radas de cristais grosseiros de feldspato, evidência da ação
de soluções metassomãticas. Aì6m da variação na composição
mineral69ica, o grau de cataclase tambõ'm varia de amostra pa
fa amoStra em um extreIor CotÌt u'l tramilonìtos, oassando por fa-
ses intermediãrias de milonitização, textura em móldura (Fo_
to 3), encurvamento das lamelas de pìag.ioclãsio, extinção on
dulante do qua rtzo e fragmentação, chegando, no outro extre_
m0, a uma catacl ase res tri ta e j nci pi ente. Em umá faixa peri
f6rica ã zona de contato do maciço, nas regiões S, SE e St,l,
a textura ca tac I ãs ti ca 6 comum, evidenciando, com a miloniti
zaçã0, a fragnentação genera I i zada das rochas no processo de
i ntrusão do maciço.

Em ordem quanti tati va decrescente, esses gnai sses
compõem-se de fel dspato potíssico, pl agiocl ãs i o, .quartzo,mi -
ca e acessõri os. Estes são re p res en ta dos pel a apati ta e opa-
cos. A porcentagem de biotita (mais comum) ou muscovita 6
ba s tan te vari ãvel

A es tru tu ra bandada ou paraìeta ã evi denci ada pel a

orientação da mica e alternância de bandas dos minerais cita
dos acima

VI I.I.2 . HORNBLENDA GNAISSE

Rocha formada no contato da ultranãfica con o gnais
se. Pela localização e composição deve ter se formado por me

tassomatismo. Essa rocha es tã sendo descri ta em separado,pej
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Foto 3

Foto 4 -

Gnai sse mi I oni ti zado com
consti tuída de q ua rtzo e
Ni cõi s semi -cruzados.

textura em mol dura,
fel dspato. Aumento

Massa
20 x;

Furo B - Profundidade de 36 m.
com sinais de catacì ase. Massa
zo e fel dspato. Po rfi rob I as to
cruzados , Aumento 20 X.

Hornblenda gnaisse
fragmentada de quart-

de hornbl enda. Nicõis
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lo fato de ocorrer em ãreas mapeãveis do contato e ter sìdo
èncontrada em vã'rios pontos do distrito, como mostra o mapa
da Figura 3, Sua constituição mineralõgica, em ordem quant.i-
tativa decrescente, 6 a seguinte: hornblenda, feldspato po-
tãssico, plagioctã'sio, biotita, quartzo, granada e epidoto.
A hornblenda apresenta-se em grandes cristais englobando ou-
tros minerais e pode se alterar para biotita, cono tan¡b6m mi
nerais opacos. epídoto e granada foram vistos em pequena
quanti dade em al gumas ì âni nas.

Localmente essa rocha õ bandada, com al ternância de
bandas claras, com quartzo, feldspato potãssico e plagioclã-
sio, s escuras, com hornblenda, biotita e epídoto. Textura
ca tac I ãs ti ca ã visível em mui tas amos tra s (Foto 4). Essa tex-
tura deve ter facilitado a ação de soluções hidrotermais,res
ponsãvei s pel a formação de cri stai s grossei ros de epídoto 

"
As nelhores amostras para estudo microscõpico provêm dos fu-
ros de sonda Fl, F7, FB e F68, coletadas em profundidade de
algumas dezenas de metros. Amostras superficiais foram cole-
tadas em al guns contatos do maci ço, qua se toda s com um certo
grau de alteração,

VII.I.3 - IDENTIFICAçÃO DOS DUNITOS;PERIDOTITOS E PIROXENITOS
NO CAMPO

' Estas rochas foram identificadas atravõs de lâminas
delgadas e foram coletadas de escassos afloramentos bastante
al terados e de furos de sonda. Foram cons i deradas como duni -
tos rochas portadoras de, no minimo, 90% de olivina. Evitan-
do-se toda a di scussão termi nol õgi ca cri ada em torno do tei
mo: peridotito, foi considerada a classif .icação de HyNDMAN
(1972) que coloca os limites de 30 e 90il de olivina para es-
te grupo. Finalmente, os piroxenitos, segundo a mesna classi
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ficação, limitam a 30% a olivina, contendo basicamente piro_
xênios.

0 mapeamento das rochas do di stri to ã di fi cul tado
pela presença de uma capa de al teração consti tuida de solo
ferralitico sol to, de cor narrom. As rochas apenas afloram
quando "emergem,, desta capa nas encostas dos morros ou em pe
guenas erevações. Este obstãcuto foi superado pera descrição
e comparação dos perfis de poços perfurados no distrito, de
modo a perm'i tir a identificação da rocha pelo ssu produto de
al teração, I ogo abaixo do sor o ferraì ítico amarer o. Assim a
partir do sap16lito fino, localizado abaixo do solo ferrall.
tico amarelo, atõ o fundo do poç0, foram est,udadas as vãrias
caracteristicas da rocha alterada, entre elas a coloração,
granul ação (agregação), estrutura e¡ guando necessãrio r os
teo re s de Ni.

A avaliação quantitativa da olivina na rocha a.l tera
da pode ser fei ta com certa faci I idade peìa porcentagem de
nanchas ferruginosas marrons formadas pera aì teração deste
mineral. Do solo ferralítico amarelo para cima é praticamen_
te impossível identificar a rocha subjacente.

As Fotos coloridas de números S, 6, 7, B e 9 dão
uma idãia do perfil do soìo e as diferenças dos produtos de
alteração formados a partir de dunitos, peridotitos e piroxe
nitos, A cor e o estado de agregação são os fatores fisicos
mais distintos na identificação destes três tipos de rochas¿
Este ti po de i denti fi cação foi uti I i zado peì os geõt ogos da
Companhia Mon di ta de 14i neração, resul tando,nas cond i çõe s lo_
cais de aìteração, un mapa de distribuição clas rochas com
razoãvel precisão. A distribuição dos dunitos,peridotitos e
piroxenitos foi confirmada verificando-se os teores m6dios
de Ni em ca da um dos poços anos trados e analisados.



Foto 5 - Sol o f erral iti co
as zonas planas
encos tas s uaves
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marrom consti tui ndo um manto sobre
e bai xas do di s tri to. Desaparece nas
dos morros ou em pequenas el evações

Foto 6 - Solo ferralitico amarelo que se forma sobre piroxe-
ni to, perì doti to ou duni to, sendo mai s espesso e ri
co.em Ni sobre esta última rocha.



Foto 7 - Dun i to alterado,
rons . Fragmentos
teor de Ni.
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cor ve rde escura com manchas ma r-grossei ros predomi nantes. Al to

Foto 8 - Peri doti to serpenti ni zado a lterado, Cor verde mai sctara, maìor porcentagem de fi nos e teor de Ni in-ïerr 0r em comparaçao ao dos duni tos,
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Foto 9 Pi roxeni to al te ra do
na n temen te fi no, cor
da, 0s teores de Ni

constituindo
ve rde cl ara,

são baixos,

materi al predom i -
as vezes anarel a

Foto l0 - Furo 27 - Profundidade de 6,3 m. Dunito parcial-
nente serpenti ni zado, com rel i ctos de ol i vi na
opacos - Ni c6i s descruzados. Aume n to 20 X.
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0 solo ferralítico marrom
trâs tipos de rochas ul tramãficas,
cada r;ma das cinco fotos coloridas

e amarelo, assim como

acham-se representados
ûnexadas ao capitulo.

os

em

VI I. I.4 - DUNITOS

sob este titulo consi deraremos a rocha que origi nou
os serpentinitos e que ocupa g0% da ãrea super.ficial do dis-
trito. Sua importância, entã0, ã õnvia, peìa representativi-
dade geogrãfi ca e por ser a rocha ori gi nal portadora de ni-
quel.

0s dunitos ocupam o centro do maciço e estão envol-
vidos por peridoti tos e pi roxeni tos (Figura 3). são rochas
de coloração verde escura, esmaecendo para verde-amarelado
quando sujeitas ã intempõrìe superficial em topos ou encostas
de morros. A granulação õ fina a média, sendo consti tuída
predominantemente de ol ivina magnesiana (mais de g0%), algum
clinopiroxênio, minerais opacos dispersos (magnetita, cromi-
tô, ilmenita) e uma pequena porcentagem de biotita e fìogopi
ta. A alteração da olivina leva a- formação de minerais ferrg
ginosos (magneti ta, 9o€thi ta) que são adicionados a0s opacos
originais da rocha. Tanto em profundidade quanto na superfí-
cie, os dunitos acham-se serpentinizados em maior ou menor
intensidade, identificando-se com faci ì idade os rel ictos de
olivina (Foto nQ l0).

Foram caracteri zadas, no mínimo, duas intrusões com
base na textura, traços tectônicos locais e morfologiô, aìãnt
de outras característ'icas evidenciadas no campo e no estudo
das lâminas de rochas. Assim, distinguiu-se na zona do Tira_
pressa ' ao sul do di s tri to, duni tos com teores orì gi na i s de
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Ni mais baixos, possivelmente introduzidos no maciço poste_
riormente. correspondem a uma zona onde são mais ferrugino-
sos' formam rochas com relevo mais alto e com unì sistema dis
tinto de fraturas e falhas de direção Nhl e NE. A textura dos
duni tos al terados parece favorecer a formação de um saprõ'l i -
to mais grosseiro, agregando com mais facilidade os cristais
de olivina alterados. A ausência de furos de sonda mais pro-
fundos não permite avaliar se se trata de uma zona de serpen
tinização maior ou menor. 0',deficit', original de Ni tambãm
não auxilia, pois, sêgundo FAUST et al. (.lg56), a serpentini
zação não altera a porcentagem origina'l deste eìemento.

A zona rasa, pì ana, com morros i sol ados ao I este,
oeste e norte do distrito (Foto ng l), deve corresponder a
uma faixa mais antiga, originariamente mais rica em Ni. Embo
ra contendo apenas morros testemunhos r QUâs€ todos consti tuî
dos de dunitos,'ota-se que os traços tectônicos não são proe
mi nentes como aquel es descri tos anteri ormente.

A passagem dos duni tos para peridoti tos na zona pe
rifõrica ã gradual, como conseqüãncia do aumento paulatino
da porcentagem de cl ino-piroxênio cãlcico. 0s contatos po
dem ser mai s bruscos, dependendo da ãrea cons i derada.

vil.t.5 PERIDOTITOS

0s peri doti tos cons ti tuem um aneì descontînuo e i r
regular di stribuido em torno dos duni tos e que tem expressão
superficial na forma de lentes, faixas ou camadas. tsta dis
tribuição ã coerente com o fato observado de que as rochas
do mac i ço gradam de uma zona ol i víni ca centra ì atã uma zona
pi roxeniti ca peri fõri ca r pâssando por uma zona i ntermedi ãri a
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de rochas peridotiticas. Esta distribuição deve ser espg
cial. Localmente, a passagem de uma rocha para outra pode
ser brusca, como atestam contatos diretos entre dunitos e

piroxenitos. Estes contatos bruscos talvez pudessem, em

parte, ser expl icados por descontinuidades de contato de

duas ou mais intrusões.

0s peri doti tos tôm granu'lação submÍ ì imãtri ca e são
constituídos essencialmente de olivina e piroxânios (Foto
nQ I I ) . Fel dspatói des, b'ioti ta ou opacos ocorrem como aces
sõrios em algumas arnostras. 0s pìroxãnios estão represen
tados predominantemente por augi ta-diopsirtio e dialãgio. 0s
produtos de alteração secundãria dependem da porcentagem de

olívina da rocha origina'l . São f riãveis quando pobres de

olivina e mais grosseiros e coesos quando hã predominância
desse mi neral .

vil. r.6 P IROXEN ITOS

Rocha de granuìação mõ'dia a grossa, cor cinza escu
Fô, constituida de augita, olivina, alguma biotita e opa-
cos. Sua distribuição assemelha-se, grosso modo, ô-guela
dos peridotitos, com a diferença, visível no mapa da Figg
ra nQ 3, de sua maior continuidade horizontal €r provavel
mente , verti cal . E ma i s representati va em ãrea no di s tri to
do que os peri doti tos, avi zi nhando-se, na parte externa do

mac i ço , da s enca i xan tes .

Em escaìa microscõpica e locaì, cristais de piroxê
nio podem ser serpenti ni zados. 0s pi roxeni tos al terados
formam materi al pul verul ento de col oração verde cl ara, con
trastando, devido a sua grande friabi I idade, com as rochas



Foto ll - Furo I - Profundidade de 6l m. Peridot
tal de ol i vi na parci al mente serpenti ni
ni o predomi nante, com agul has fi ni ss im
I o( ? ) . Bi oti ta e opacos. Ni cõi s descru
to 20 X.
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i to com cri s
zado. Pi roxã
as de ruti:
zados. Aumen

Foto 12 Furo 6 - Profundidade de 47,5 m. Pi
opacos. Ni c6i s descruzados. Aumento

roxeni
20 x.

comto
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al teradas portadoras de ol i vi na.

vll.t.7 - HtssouRtT0

Rocha pertencente a* cl ã dos gabros al cal i nos . cons
ti tui um pequeno afl oramento na regi ão centro norte do di s

tri to, mas, como descri to por LtssA S0BRINH0 et al . ( I 971 ),
não f oi I ocal i zada na ãrea sul . Apresenta granul ação mã¿.ia

e, em sua composìção, confirma a mineralogia descrita pelos
autores acima ci tados, contendo: pi roxênio do tipo diopsi-
dio-augita, olivina, leucjta e biotita. Apatita e opacos
são os acessõrios mais comuns. Da alteração dos minerais
acima pode-se forma r seri ci ta e cl ori ta.

VII.I.8. MALIGNITOS

Gabro alcal ino que ocorre em uma restrita e pequg
na ãrea ao sul do distrito. Tem granuìação submilimõtrica e

ã constituído de nefelina, oFtoclãsio, diopsídio-augita, bio
ti ta, opacos e apati ta. A nefeì i na e a apati ta estão i nter
crescidas em textura poiquiìitica no ortoclãsio. parte des
tes minerais ã vista na Foto ng 14.

Esta rocha foi mencionada e descri ta em relatõrio
anteri or não publ i cado.
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com piroxênio (Pi ) predominante, leu-
opacos. Ni coi s descruzados. Aumento

Foto I 3

Foto I 4

Mi ssouri to,
cita (Le) e
20 x.

Mal i gni to - Textura poi qui 1 íti ca mostrando feno-
cristais de ortocìãsio (0r) englobando nefelina
(Ne ) , pi roxâni o, bi oti tâ e opaðos. Ni cõi s semi -
cruzados - Aumento 20 X.
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vil.t.g SERPENT IN ITOS

Trata-se da r i toìogia mais representativa no dis
trito. Apresenta coloração verde escura a verde clara, ã
coesa e localmente friãvel. Formou-se pela serpentinização
a partir de dunitoS ê, em ãreas mais restritas, a partir de
peri doti tos.

tstudos petrogrãri cos em I âmi nas de'lgadas i ndí cam
que os serpenti ni tos do di stri to sempre apresentam vestígi os
de ol i vi na, mesmo quando em estãd.ios avançados de al teração
secundãria. Localmente, os grãos reìiquiares de oìivina p-g
dem ser identificados peìo material ferruginoso formado ao
seu redor. Tambãnr em I âmi nas deì gadas foi observada serpen
tinização de piroxênios, mas apenas em escara reduzida, sem
constituir um fenômeno representatívo no distrito.

Trôs pol imorfos consti tuem as serpenti nas de santa
Fã: lizardita, cFisotira e antigorita. como a identificação
destes pol imorfos por meios 6pticos não ã segura, foram fei
tas anã'lises termo-diferenciais de amostras que foram dividi
das em quatro frações granulomãtricas:

Acima de 0,50 mm

tntre 0,50 - 0,35 mm

Entre 0,35 - 0,12 mm

Abaixo de 0,12 mm

- Amostra ng I

- Amostra ng z

- Amostra ng 3

- Amostra nQ 4

Da observação da Figura nQ l, que cont6m os resul
tados das anãl i ses termo di ferenci ai s das quatro amostras
acima, nota-se que a granuìação não afetou a intensidade e/
/ou posição dos picos.

De acordo com ztISSINK (1969), FAUST & FAHty (.l962)



Fig 7-ANALISE TERMO DIFERENCIAL
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DA ULTRAMÁFICA SERPENTINIZADA

120"
AMOSTRA I - Acimo de O,5O mm

125"
AMOSTRA 2 -Entre O,5O -O,55mrn

loo"
AMOSTRA 3- Enlre O,35 - O,125 mm

95"
AMOSTRA 4-Aboixo de O,125 mm

685"
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mostraram que as curvas de ATD podem ser apl icadas para de
tectar antigori ta e o par não diferenciãvel crisoti la-l i zar
dita. 0 mínimo do pico endotãrmico para antigorita cai na
variação 790o - B02o c. para crisotjla e lizardita este mí
nimo ocorre entre 631 e 7950 c. Em adição, para o par criso
tila-lizardita, uffi pico exotãrmico estã presente, B3 a l45oC
acima da temperatura do pico endotãrmico. A Figura nQ 7 in
dica que as amostras analisadas são de crisotila-ljzardita.
DtER, H0t^lIE & ZUSSMAN (1962, p. lB5), af irmam que "crisotiìa_
-l'i zardita tem um pico endot6rmico entre 680 e 750o c, apre
sentandor êm seguida, um pico exotãrmico com a formação de
olivina, entre 800 e BZ0o c". Ainda segundo estes autores,
um pico fraco e ìar^go de baixa temperatura pocle ocorrer se
houver expul são de ãgua.

Em quanti dade menor, podem ocorrer nos serpenti ni
tos, flogopita, v€rmicuìita, biotita e clorita, assim como
ca I cedônea e ca rbona tos .

0 grau de serpenti ni zação dos serpenti ni tos
ri ãve'l com a prof undi dade. Na Fì gura ng B nota-se um

e va

ì ígei
Fo, mas, progress i vo aumento da porcentagem de oì i vi na ser
penti ni zada com a profundidade. E evidente a variação brus
ca da porcentagem de serpenti ni zação de um ponto para outro,
fato este devido ao fraturamento local maior ou menor da ul
tramãfica que facilitou o acesso dos agentes de alteração.0
grãfi co ã resul tado da contagem de pontos de setenta e três
I ãmi nas del gadas de amos tras col etadas ao I ongo do furo de
sondagem nQ 27 localizado em dunito. As Fotos nrs. ls e l6
mostram dunito superfìcial pouco serpentinizado e nrais pro
fundo (78,9 m) com acentuada serpentini zação.

Serpenti nì zação tem sido definida em numerosas
pesqui sas como um fenômeno provocado por sol uções ascenden
tes, em temperaturas acentuadamente erevadas em relação ã



Furo 27 - Profundidade
pen ti n i zado - Mi nera j s
- Aumento 20 X.

de 5,8 m.
opacos -

-3B-

to pouco ser
s cruzadol

Dun i
Nicõ'i

Fo to l5

Foto l6 Furo 27 - Profundidade de 78,9 m

acentuada por processo ascendente.
vina - Nicõis descruzados. Aumento

Serpenti ni zaçäo
Rel i ctos de ol i
20 x.
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ambi ente. Entre es tas pesqui sas merece menção B0t.lEN & TUTTLE
(1949), ScARFE & t.lILLIE (r967) e JOHANNES (t968). Em contra
posiçã0, BARNTS & 0'NEIL (lg6g) observaram que este fenõmeno
pode ser provocado por agentes intempãricos superficiais r €m
temperaturas prõximas da ambiente.

No grãfi co anexo observa-se que o maior grau de
serpenti ni zação em profundidade parece i ndi car um processo
hipõgeno ascendente. Al6m disto, nota-se a maior porcenta
gem de opacos em profundidade, decorrente do processo simul
tâneo de serpenti ni zação e I i beração de ferro para a forma
ção de opacos (magnetitar goêthita, etc.). E tambãm evìden
te a maior homogeneidade no grau de serpentinização das lãmi
nas coletadas em profundidades mais rasas, sugerindo a atua
ção dos agentes i ntempãri cos descendentes. Resta mencionar
QUê' mesmo amostras bem prõximas da superfície não são total
mente serpenti ni zadas, dada a- exì stênci a de núcl eos de ol i vi
na nos grãos de serpenti na.

0s serpentinitos localizados em encostas de morros,
submetidos aos processos mete6ricos superficiais, tênr unìa
textura mai s grossei ra devi do a- agregação dos rel i ctos de
ol i vi na. Conf orme aumenta a prof und.idade, o serpenti ni to
torna-se menos agregado e de textura mai s fi na, mas ainda
sob ação de fenômenos i ntemp6ri cos descendentes. Apõs uma
certa profundidaden praticamente inacessîvel aos processos
i ntempéri cos descendentes, o serpenti ni to adqui re cor verde
mais escura, torna-se menos poroso e o sistema de microfratg
ras deixa de ser visível, reduzindo-se substancialmente a

porcentagem de ca I cedônea.

Todos estes fatos nos levam a admi ti r inicialmente
um processo de serpenti ni zação hi põgeno ascendente, segu.i do
de serpentinização superficia'l secundã'ria.

Aumento de grau de senpent'i ni zação com a prof undi
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dade foi observado nos maciços de Barro Alto e de Tocantins,
Goiãs, sêgundo FIcUtIRED0 et al. (.l975).

Merece menção nes te capítu I o, sem contudo cons ti
tuir um item ã parte, a presença no distrito de faixas de al
teração hi drotermaì com dimensões mãximas de al guns metros
de espessura e pouco mais de duas dezenas de metros de com
primento. seu aparecimento nas zonas onde veios de vermicu
I i ta são comuns empres ta um s i gni fi cado gen6ti co comum a am

bos. 0bserva-se que al gumas dessas zonas de al teração con
têm, em sua área central, veios de vermicurita. Ar6m disso,
nota-se que a quantidade de opacos ã maior nas proximidades
imedi atas dessas zonas. um estudo mai s pormenori zado de
amos tras de poços e tri nchei ras mos trou grande quanti dade de
talco e carbonato constj tuindo uma massa de cor esbranquiça
da com uma certa quantidade de mjnerais opacos dispersos (Fo
to nQ l 7). Ao microscõpio, foi identificada perowski ta ¡ €nì

fenocristais, e apatita. A perowskita, estudada tambãm em

seções pol i das , quando associ ada a agregados de mi nera i s opa
cos ' mostra cristais idiomõrficos de cor cinza escurar com
refl exões i nternas amarel adas e i ntensas. Mi crografi a el e

trônica e anãlises para ca, Ti, Fe, Mg, si e Nb em microsson
da (Foto nQ I B) , constataranr tambõm a presença de magneti ta
e ilmenita. Restos de uma rocha ol ivinica com algunr cl inopi
roxônio foram notados. tvidências de quebramento e miìon.i ti
zação são comuns, vi sivej s na rocha cruníti ca encai xante. Em

se tratando de al teração hidrotermaì, as evidências catacl ãs
ticas, assim como a paragênese mineralõgica, são prõprias e
jndicativas desse fenônleno.
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Foto 17 - Lâmina delgada de zona de altera
ção hi drotermal . perowski ta esc[ra envol vi da por magnes i ta ci nzã
cl ara,ol i vi na serpeñti ni zada ci n
za escura com opacos e cri stai s
de mi ca (Mi ) - Ni cõi s descruza-
dos. Aumento Z0 X.
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Seção A-l - Comp. 400 X

Seção A-3; Ti(Ko)
ristais de perowskita'e il-

menita

- Seção A-2; Ca ( Ka)
Cristal de perovvskita

Seção
Cristais de

A-4; Fe ( Ko)
magnetita e ilme
n i ta
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Seção A-6; Si ( Ko)

Foto lB - Seções A-l a
crossonda de
hidrotermal.
Nb ; magne t'i ta

A-7 _- Micrografì
seçao pol j da de
Pe rows k i ta ri ca

rica enì Fe e i

Seção A-5; Mg ( Ka)

Seção A-7; Nb(Ko)

a eletrônica e mi-
zona de a I te ração
em Ca, Ti e algum
lmen'i ta ri ca em Ti .
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VII. 2 - TRAÇOS ESTRUTURAIS

0 complexo ultramã'fico de Santa F6 tem forma oval,
com o eÍ xo mai or na di reção N-s. 0bservações de campo assi m

como de fotografias a6reas indicam que um sistema de fratu
ras paralelas ressal ta os contatos externos de parte do com
p1 exo.

A estrutura dômica do maciço não 6 visîvel peìa mor
fologia local, mas pode ser inferida da observação da seqüên
cia titoì6gica dos furos de sonda locados na borda E e t^l do
mesmo (Figura 4). Nesta úl tima borda observa-se que:

0 furo de sonda F-35 (Ãrea VI ) passa, em

dade, a dunito.
profundi

0 furo de sonda F-33 (Ãrea vI) 6 constituido de du
nito em toda sua extensão, conìo tamb6m os furos de sonda F-34
e F-37.

0s poços Nl0t^J39, Nl8l'l39, N20l^,39, NZ2H39, NBl,l40,
Nl0l{40, N20l'l40, N2lt,l40, N22t140, NlBl.l4l e NZZW4I da Ãrea I,
apresentam teores de Ni mais elevados em profundidade que
devem corresponder a duni tos enri queci dos.

A seqllência I itoìõgica vertical dos furos de sonda
e dos poços e a configuração das rochas no mapa geoìõgico in
dicam que o flanco l^l do maciço mergulha neste mesmo sentido.

0 flanco E, por sua vez, apresenta traços mais com
pìexos, observados nos segui ntes furos:

F-6 (Ãrea III),localizado em peridotitor pôssâ
p'i roxenito, aproximadamente aos 48,0 m e vorta a peridoti
na profundi dade de 53,0 m;

a

to



Foto I 9 Es ca I onamen to
de fra tu ras .

da topografì a formado por
Morro do Ti rapressa.
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um sistema

Foto 20 - s'istema de fraturas circu'l ares provocando um apa-rente "dgscascamento" do Morro_do Ti rapressa.A äi -
mensao nao. permi te representação no mapa. Ao fundo
maciço gnãissico capeado pe'lo Arenjto Furnas.
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F-'l (Ãrea II), localizado em hornblenda
cança peri doti to aproximadanente aos 6l ,0 m) ;

F-9 (Ãrea IV ) , começa com duni to e passa, cerca dos
34,5 m, a peridoti to;

F'12 (Ãrea vl ), cuja seqüôncia inicia-se com duni
to e passa a peridotito na profundidade aproximada de 25,0m;

F-l 3 (Ãrea IV), r ocar i zado em duni to, ati nge o pe
ridotito aos 27,0 nl;

F-17 (Area IV), que se jnic.ia num duni to e

o peri doti to aos Zl ,0 m;

atinge

F-l B (Area IV), que atravessa i nicialmente duni to
e' em seguida, intercalações de dunitos e peridotitos;

F-l I (Ãrea I v ) , que passa de duni to a peri doti to
aproximadamente aos ZZ,6 m.

0s demai s furos de sonda atravessaram duni tos
o I imite inferior de perfuraçã0.

A seqtlência l'i to'l 6gica da borda E do nraciço indica
uma deformação origina'l do domo ou, então, um adernamento,com
os contatos dunito/peridotito infletindo tamb6nr para t^J. per
turbações tectônicas posteriores, talvez relacionadas a-s in
trusões mais recentes, poderiam tambã¡n afetar a atitude ori
gi na'l destes contatos.

Na ãrea do Ti rapressa, estruturas paral eìas, com
certo ângulo de mergulho, foram confundidas com pseudo-estra
tificação, mas,na realidade, correspondem ã expressão super
ficial de um si stema de fraturas que escal ona a topografi a

(Foto nQ l9) e segue grosseiramente os contatos do maciço
com as encaixantes, aparentemente ,,descascando,, a int.rusiva
(Foto nQ 20). Nesta mesma ãrea podem ser vistos dois siste
mas de fraturas em ati tude grossei ramente perpendicul ar,como
o caso da Foto ?.1 .

gnaisse,al

a tõ



Foto 21

Foto 22

Si stema de fraturas ci rcul ares, paral e
da foto, visível tambãm no morro ao fu
s i s tema perpendi cu'l ar ao pri mei ro, 6 v
morro em prime'i ro pl ano. As f a j xas esc
nì vei s topograf i cos provocados pe'l os p
tura.

Si s tema hori zonta I de
serpentinizados. Morro

fraturas em zona
do Ti rapressa.

-48-

'l o ao p'l ano
ndo. 0utro
i sível no
uras são des
I anos de frã

de dunitos
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3

ressaì ta
Um exame ma i s pormenori zado do mapa

os segu i ntes traços es trutura i s :

Porção St do Tirapressa lÃreas IV VI e VII

Si stema pri nci pal do di strj to, com fraturas e

lhas de direção entre N 40 - 650 E.

Porção S do Ti rapressa (4rea VI I )

Pequenas fraturas de direção predominante E-t,J.

Po.rção St^l do Tlla_prelsa (Ãreas VI e VII)
Vales encurvados segundo os contatos com as encai

xantes.

fa

Porção a N da ãrea central do maci Morros
Ni óbi o, Abandonado g da Vermi cu I i ta )

Sistema de fraturas locais, não mapeãveis, de dire
ção predominante N 20o t.

General i zando os traços estruturai s de todo o

trito, trôs sistemas podem ser evidenciados:

I ) Sistema de fraturas paralelo ao contato da
trusiva com as encai xantes, sendo de pequena extensão
zontal e responsãvel pelo escalonamento das encostas dos
ros perif 6ricos. Devem ter se orig'i nado dos esf orços de
trusã0, moti vo pel o quaì são ci rcul ares;

2 ) Si stema consti tuído por grandes fraturas e fa
I has de di reção não coi nci dente com os contatos. 0ri enta al
gumas escarpas, vales e espigões. 0riginou-se de esforços
dirigidos, talvez relacionados a- intrusão ou intrusões pos
teriores; e

3 ) Um tercei ro s i s tema de m.i crof ra turamento, or j
ginado durante a serpentini zação das ul tramãficas e que faci
I i tou sobremodo a al teração secundãria das rochas, o enrique

dis

in
hori

mor

in
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cimento em Ni e a formação de "box-work" si l icoso.
um denso sistema de fraturas, de ati tude horizon

tal a sub-hori zontal , parti u toda a rocha em aì guns I ocai s

do Tirapressa. Deve ter se originado, direta ou indiretamen
tê, do processo de serpentinização das ultramãricas. Este
sistema 6 mais visivel no topo de alguns morros na ãrea do
Tirapressa (Foto ZZ).

A hi drografi a na ãrea do di stri to ã grossei ramente
radial sem mostrar quaìquer controle estrutural. Todavia,hã
uma vi sível i nfl uência do mergul ho regionaì com caimento pa
ra Nt,'l, em di reção ã bacia do Rio Araguaia.

CAPTTULO VIII

ALTERAÇÃO DAS IJLTRAMÃFICAS

0s pri nci pai s agentes de al teraçã0, assim como os
produtos formados e seu posicionamento no perfi'l vertical,
são tratados mais especificamente neste capîtulo. A distri
buição vertical predominante da calcedônea, magnesita e gar
nierita ã discutida dentro dos aspectos mais significativos
do modo de ocorrência e relacionamento com o solo ferralîti
co marrom, solo ferraìitico amarelo e rocha ultramãfica em

seus graus de al teração. como controle atuante na al teração,
foi considerada a posição do nível hidrostãtico, sua varia
ção sazonal e vari ação com o afastamento dos c6rregos que
cortam o distrito.
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Antes de considerarmos os efeitos da alteração se

cundãri a sobre as rochas do di stri to, ã oportuno lembrar
que es te processo deve ter s i do precedi do por uma serpenti ni
zação general i zada das rochas ol i víni cas e que teve ori gem

mai s profunda, atuando por agentes hi põgenos ascendentes.

Nas col unas esquemãti cas descri tas a segui r foi
tentada uma general i zação do comportamento de aì guns mi ne

rais nos perfis verticais, evitando-se as mudanças e varia
ções locais dependentes da lito'l ogia e topografia.

Centenas de poços descri tos, testemunhos de sonda

gens e tri nchei ras permi ti ram traçar duas col unas esquemã'ti

cas genãricas, a primeira para topos e encostas de eìevações

e a segunda para areas planas e baixas. Nestas,tentou-se de
limitar a distribu'ição quantitativa aproximada da vermicul.i
tâ, magnesita, garnierita, laterjta oolitìca solta, calcedô
nea, cros tas de I a teri ta e ti pos de mj n6ri os. 0 perfi I de

solo (Figuras 9 e l0) foi dividido em zonas de altera
çã0, de acordo com os minerais encontrados e o grau de aìte
ração. Resultados de anãlises químicas complementaram as

observações.

Na F'i gura 9, representati va oe ãreas pl anas e

baixas, observa-se que:

al6m da crosta de lateri ta formada em alguns pon

tos superficiais, existe outra de origem quimìca, de pequena
espessura, formada na intenfãcies entre o solo fenralítjco
marrom e o solo ferralítico amarelo. tsta interfãcies cor
responde a uma zona de ma i or permeabi I i dade, al i ada a uma zo

na de variação do grau de oxidação do elemento Fe que muda

de col oraçã0. Es ta cros ta não é encontrada em todos os po
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Ços' mas' nota-Sê, quando de sua ausência, uma incipiente .la

terização. Aparentemente, ela não tem relação direta com a
variação do nível hidrostãtico que se localiza atualmente bem
abaixo' nìasr corì o mais rivre fruxo ratera'r da ãgua cre infir
tração ao ì ongo da i nterfãci es. Mudanças físi co-quími cas de
terminam a deposiÇão do Fe neste nível;

o soìo ferral itico marrom e amarelo consti tui mi nã
rio do tipo oxidado, passando, abaixo, a mjnõrjo silicata¿ol
peìa presença de sílicatos portadores tle Ni, a exemplo da
garni eri ta ;

a caì cedônea jã es tã presente r Sê bem que quanti ta
tivamente subordinada, no solo ferralítico amarelo. Abaixo
deste ela constitui vãnulas predominantemente horizontais ou
blocos silicjficadosr pôssando enì profuncliclade para material
disseminado ou "box r,lork" si ì icoso;

A garnierita, ass'im como outros nrinerais portadores
de Ni, são representativos quanti tativamente no saprõl i to
fino, logo abaixo do solo ferrarítico amarelo, diminuindo ern

di reção ao serpenti ni to menos al terado;

as vênul as de magnesi ta, QUe são vi sîvei s no topo
do serpentinito alterado, dim'i nuem con a profundidade; e

a vermi cul i ta fi na não tem um comportamento previ
sível, motivo pelo quaì pode ser originada tambãm no proces
so prãvio de serpentinizaçã0.

Quanto ã Figura ng 10, referente ãs ãreas de
e encostas das elevações, observa-se que:

a ca ì cedônea es tã presente , ao 'l ongo de todo o per
fi I , na forma de crosta de ocorrôncì a esporãdi ca, na super
fície topogrãtica, ou em zonas do ,'box work,, sjlicoso, no
saprõlito fino superficial ou grossejro, mas diminuindo em

di reção ã base do perf i 'l ;

to po
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a garnieri ta e a magnesi ta estendem-se desde o to
po atã a base do perfi'l , nras, ambas dimjnuem com a profundi
dade.

Nes ta coì una não es tã' presente mi nãri o do ti po oxi
dado. Min6rio sì l'icatado estende-se desde o topo até a base
do perfi I .

A intensidade do processo de al teração das rochas
ao longo do perfi I verticar depende da posição do nîvel hl
drostãtico, assim coilo sua variação sazonal. Em mais de uma
centena de poços, terminados ao atingir o nível hidrostãtico,
foram feitas med'idas de profundidade, clo nîvel de ãgua, e,em
muitos casos, mais de uma medìda, de modo a registrar a va
riação do nivel em duas õpocas diferentes do ano. A Tabela
nQ I mostra a profundidade do níver hidnostãtico a distân
cjas horizontais crescentes dos cõrregos rocais,evi¿encian¿ã
o aprofundamento do nível com a distância horizontal cres
cente aos cõrregos ma i s prõximos .

A elevação mãxima e minima do nível hidrostã'tico,
da qual foi calculada a m6uia da Tabela ng l, não representa
os valores máximos e mínimos reai s. As medidas foram fei tas
em vãrias 6pocas do ano, desconhecendo-se quando estes val o
res são extremos.

Para s impl es efei to
úl ti ma I i nha da mesma tabe I a ,

em encos tas de morros.

tm ãreas pl anas, di s tantes ma i s de 300 m de c6rre
gos, foram fei tas cento e vi nte e uma medi das cla profundi da
de do nível hidrostãtico, colocando-se em hjstograma as por
centagens dos valores obtidos (Figura ng I I ).

cinco a dez metros representam a profundidade mais
comum do nível h i dros tãtj co em zonas pì anas e rasas. Es ta
profundidade coloca, estatistjcamente, o nîvel hidrostãtico

de comparaçã0, foi colocada na

a mõdi a de trôs medi das fei tas



TABTLA I

PR0FUNDIDADT D0 NIVrL HTDR0STÃTrC0 tM FUNçÃ0
DI STANCI A AOS CTRREGOS - TOPOGRAFI A PLÃNA

DA
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Número de
medidas

9

7

9

t1

9

5

5

l0
l3

Oistância aos
cõrregos (m)

0- 25

25 - 50

50 - 75

75 - 100

100 - 125

125 - .l50

150 - 175
.l75 - 200

200 - 22s

Profundidades médias
nível hidrostãtico (nr)

?,7
3'5
4,1
3 rB

4,3
4,5
4,5
5,1

5r2

tncosta de
morro 5rl

75

no saprõl i to fi no, rìo topo da ul tramãfi ca al terada, i ndo at6
zonas mais profundas de sap16l j to mãdio a grossei ro.

As Fi guras nrs. 12 e l 3 representam perf i s com a

posição do nível hidrostãtico, assim como sua variação, ao

longo das linhas E 6 e t 10. Alguns poços ou furos de sonda
contêm a descri ção das zonas de al teraçã0. Confi rma-se a

observação feita antes de que a zona de variação do nível hi
drostãtico localiza-se abaixo do solo ferralítico amarelo.

Nota-Sê, tamb6nr, nestes dois perfis, que o nivel
hidrostãtico segue grosseiramente a topografia, com uma pe

quena def asagem. 0 f ato do nível não emerg'i r na superf íci e

no c6rrego Ponta de Pedra em ambos os perfis indica que as

medidas foram tomadas em período de menor p'l uvjosidade, ca-
racteri zando a i ntermi têncj a deste segmento do cõrrego.

A veri f i cação do cotnportanlento do Ni ,em reì ação
oos'ição do nível hidrostático dentro de suas variações

ã

lo
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cais, foi feita combinando-se em um perfil vãrios poços, com

os respectivos teores de Ni e a profundidade do nível hidros
tã'ti co, e, quando possível , sua vari ação. Todas essas vari ã

veis foram comparadas em poços com distâncias crescentes aos
corregos prôximos. A Fi gura nQ I 4 i ndi ca que os maiores
teores de Ni estão no saprõlito fino, no topo da ultramãfica
alterada, e que os "picos" de teores vão desaparecendo con
forme o poço localiza-se mais prõximo do cõrrego, a l^l do
perfil. Nas zonas mais distantes dos c6rregos o enriqueci
mento de Ni se dã acima da zona de variação do nível hidros
tãtico. conforme se aproxima do cõrrego, este comportamento
jã não fi ca mui to niti do, com aumento da porcentagem de Ni
mesmo abaixo do nivel hidrostãtico registrado. 0s "picos"
desaparecem e dão lugar a uma distribuição mais homogênea do

Ni no senti do verti cal . E i gual mente 6bvi o o aprofundamento
do nível hidrostático nos poços mais afastados dos c6rregos
locais.

0 proces so de a ì teração I eva a- f ormação de agrega
dos de minerais e rochas mais ou menos porosos e de densida
des variãveis com a profundidade. Amostras coletadas em

ãrea de duni to foram submeti das ã' determi nação da dens i dade
aparente, obtendo-se vari ações ao I ongo do perfi I verti cal .

0 sol o ferral íti co marrom e amarel o foi col etado e

trazido para o laboratõ'rio, colocando-se este material incoe
rente em uma proveta graduada. De posse do volume aparente,
as demais variãveis foram determinadas, obtendo-se os valo
res do grãfico da Figura nQ I 5. Amostras coesas, coletadas
desde o saprõlito fino, abaixo do solo ferralítico amarero,
at6 a base do perfil, foram envolvidas em parafina, obtendo-
-se o peso especifico aparente em balança !'lestphaì Mohr.

Comparando-se as Fi guras I 5 e ì 9, observa-se guê,
em ãreas de duni tos e peridoti tos, a densi dade pode ser con
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Fìg.|5-VARIAÇAO DA DENSIDADE COM A PROFUNDTDADE EM
AREAS DE DUNITOS
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siderada i nversamente proporcional aos teores de Ni e
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que
esta assertiva ã vãlida para as zonas de ultramãfica"in situ,,,
excetuando-se as zonas de solo ferral ítico marrom e amareìo
que não mantêm esta proporcional idade.

As i nterpretações fei tas neste capítur o devemr Dô
turalmente, s€r analisadas sob o ponto de vista de um proces-
so de aìteração dinâmico no tempo e no espaço, dependente tam
bõm de condi ções cl i mãti cas e topogrãfi cas preté'ri tas . A so
breposição no perfi I de al teração de vãrias mudanças fîsicas
e químicas não permite observações mais precisas sobre o pro
cesso de alteração das rochas do distrito, alãm de tornar di
fícil o estabelecimento da cronologia e duração destas mudan
ças.

VIII.I _ CONCREçÕES OOLÍTICAS - SOLO FERRALÍTICO MARROM

A al teração das ul tramãfi cas e a erosão das partes
topograficamente mais sal ientes concorreram para o acúmulo,
nas zonas mai s ba i xas, de um sol o ferral íti co de cor marrom
que capeia a rocha al terada "in si tu". tste solo tem espes_
sura mã¿ia de 4 nl e 6 composto de concreções sub-milimãtricas,
soltas, imersas em uma massa (matriz) fina, ferruginosa, con
tendo concreções pisolíticas dispersas (Foto 23).

As conc reções são a rredondadas , predomj nantemente de
forma esf6rica, e de al ta suscetjbi I jdade magnãtica (Foto 24),

Antes de estudarmos a sua composiçã0, vejamos sua
distribuição granulom6tri ca. Pe'la topografia pode-se avaliar
a variação da espessura do solo ferralítico marrom. Eìe õ

delgado nas encostas suaves dos morros e espesso nas zonas



Foto 23 Conc reções oo I
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imersas em massa fer-
tos dispersos (tamanho

Foto 24 - Concreções ool iti cas so'l tas.
co de varredura. Aumento 100
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entre-morros, atingindo valores mãximos nas zonas baixas ar
rasadas pel a erosão.

De modo a confi rmar a homogenei dade da granul ação
das concreções na hori zontal e veri fi car a fração predomi nan
to, três amostras coletadas em pontos diferentes mostraram
os segui ntes resul tados:

A freqtlência em porcentagem predomi nante si tua-se
entre 32 e ll5 mesh. Se bem que três amostras não devam re
presentar toda a ãrea, eìas parecem indicar uma djstnibuição
granulomãtrica horizontaì homogênea, com predominãncia das
frações ci tadas acima.

0 concrecionamento e as frações predominantes em

um perfi I verti ca I mos traram os mesmos va I ores do grãfi co an
terior, indicando, tal vez, um processo de concrecionamento
homogôneo com a profundidade ou, o que ã possîvel e mais viã
vel , um processo de erosão e abai xamento topogrãfi co mui to
rãpido que homogeneizaria a dimensão das concreções tanto
nos niveis de formação mais novos quanto nos mais antigos.

0 núcl eo das concreções pode ser consti iuîdo de
crístais de magnetita (25%), sem núcleo visível (61%) e de
fragmentos de concreções ( I a%) . A parte centrat de al gumas

concreções sem núcl eo vi siveì tem mai or refl eti vi dade, menor
porosidade, indicando talvez um grau de desidratação maior,
com a formação de m'inerais intermediã'rios menos hidratados,
a exempl o da goeth i ta .

Uma mesma concreção admite mais de unì núcìeo,assim
como pode ter octaedros de magneti ta e crj stai s de quartzo
di spersos sem quaì quer preferônci a nas canradas i nternas ou
externas da concreçã0.

A presença de núcl eos formados de fragmentos de
concreções deve i ndj car que al gumas del as fragmentaram-se
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Fig. 16-DtsTRtBUçÃO GRANULOMÉrnlCA DAS CONCREçõES
NA zoNA ropoon¡(ncA supeRFtctAL

+t2
+t6

.+ 24Ê
3+ ¡z
g"+ 42
Êo+
rl,

,3+
Gä+ ils
È *,ro

+200
i -.. AMOSTRAS. no-

l, 2 e 3

?o 30 40 50 60 70
Frequðncio em porcentogem



-67-

^^ F¡g l7_DrsrRrsutÇÁo- GRANULoMÉrRtcA DAS coNcRÉçóESCOLE I'ADAS T.M SEGMENTOS VERTI¿AIS'OC"'iäIrurA CENTIMETROSrM solo rEqnaLír¡co MARRoM

:J--\ -r''i o'oo

.oi."i \ I I

.l \/ ,J o.o

' 
.| -'--\'\ \" -/'tl

::J \/l
oll
;l -'\' .)t'i "u",nt \ll$ï1 \,/ I

I :l -' '\ -'''-i o'eo 
Ë

iïi \ [ I å

å "l '\'/ - -1 ,,,oËt;:l -'\._ 

f 
-l: t

.o.l

"l__
,o-l 

-'-., 
.---.4',oJ \ / I;l \tt

o | -l ,,uo

,o ,| -''--.--'\ a'tl '

.ol \ l' I

.ol
;:l ,*',v_l .,,"

Froçösg em morh.



- 68-

ainda na fase coloidal e vieram a constituir os núcìeos das
novas concreções. Tanto quanto 6 possíveì observar, fragmen
tos das zonas centrai s do núcl eo são mai s comuns , tal vez i n

dicando sua parcia'l des'idratação e endurecimento, possibiti
tando fragmentação e trans porte.

Alguns cristais de magnetita agregados nas concrg
ções apresentam lamelas de ilmenita ao rongo dos pìanos
(l I I ). Tanto quanto se pode notar, não houve tempo para a

oxidação dos cristais de magnetita durante o processo de con
crecionamento.

tsporadicamente são vistos grãos de cromi ta cimen
tados nas concreções, assim como grãos consti tuídos <le goe
thi ta fi brosa, I evemente ani sõtropa, com refl eti vi dade mai or
do que aqueì a apresentada pelos mi nerai s consti tui ntes das
camadas das concreções.

concreções cimentadas apresentam um sí stema de mi
cro-fraturamento que toma ati tude radi al , concêntrica ou
anas.tomosada e que se estende apenas at6 a borda da concre
Çã0, sem atingir o cimento. Deve ter sido originado da desi
dratação das camadas concêntrÌcas, com redução de volume e

conseqüente fraturamento.

A al teração e i ntemperi smo das ul tramãficas
opacos disseminados levam à fornração de concentrados

com

de

cristais peìa ação laminar das enxurradas. Estes cristais
misturam-se ãs concreções na zona'imediatamente superior do
solo formando uma delgada cobertura. uma cuidadosa separa
ção dos cristais e das concreções em lupa binocular pernri
ti u a preparação de duas amos tras QU€, submeti das a anãl i se
quimica, mostraram os resultados das Tabelas Z e 3.

Da comparação das duas tabel as pode-se observar as
porcentagens maiores, no solo ferralitico marrom, de Si02,
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Fer0r, Mn0, HZO* e l,lb. Assim, tambãm notamos uma porcenta
gem maior nos concentrados naturais de minerais opacos dos
seguintes componentes: Alr0r, FeO, lr e Cr.

0s dois grupos de amostras foram submetidos tambãm
ã anãlise de raios x, obtendo-se os difratogramas da Figura
lB.

No difratograma z foi notada a presença de maghemi
tô, di f ic i I de ser i denti f i cacra mi croscopi camente, pri nci pa.l
mente devido ao fato de ocorrer na forma microcristal ina. ts
te mineral deve ter se formado pela alteração de magnetita,
contida em ambas as amostras. 0s resultados obtidos no di
fratograma poderiam ser mel hor uti I i zados se fosse fei ta uma
separação prãvia dos componentes mineralõgicos.

VIII. II CONCREçõES PISOLfTICAS SOLO FERRALÍTICO MARROM

A capa imedíatamente superior do solo ferral îtico
marrom pode ser localmente consti tuida de concreções pi soì í
ticas soltas. Estas apresentam a continuação do processo
de crescimento concrecionãrio em condições ambientais restri
tas e predomi nantes em al gumas ãreas do di stri to. Estas con
dições, dimensionadas em seus ìímites físicos e quírnicos,foi
maram crostas continuas pela cimentação dos pisólitos super
ficiais. Este capitulo trata deste tipo de concreção¡ €rìfo
cando sua composição químico-m.i neraìõgica e as condições anr
bientais de formação. No estudo da composição foram utiliza
dos os recursos da mi croscopi a de 1uz refl eti da em associ a

ção com o es tudo de imagens el etrôni cas de mi crossonda.

Em zonas mai s úmidas, sujei tas a uma deposi ção qui
mica mais intensa, as concreções desenvolveram-se mais rapi
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damente, constituindo pis6litos (Figura r5). Em zonas pla
nas e baixas, de convergência de ãguas superficiais e de ní
vel fneãtico raso,formaram-se crostas contínuas e espessas.
0nde as crostas são continuas, na õpoca da chuva o nível
freãti co el evado ati nge a superficie e forrna correntes i nter
mi tentes.

As concreções são consti tuidas de camadas concên
tricas, delgadas, depositadas em torno de um núcleo algumas
vezes dif erenciado. A dimensão m6dia dos pisõl.i tos cimenta
dos estã em torno de 3 mm, vari ando tie I a I0 rnm. Grãos de
ilnrenita e cromita são vistos raramente nas seções, estes ú]
mos costumando apresentar bordos de refletividade maior. pro
vavelmente em conseqtlôncia de fatores secundãrios de al tera
ção que tornam a cromi ta mai s ferrífera (uyrENB0GAARDT,l 951 ).
0 grau de desidratação dos núcìeos dos pis6l'¡ tos ã maior,
I evando a- f ormação de f ases i ntermedi ãri as ma i s prõxi mas da
hematita, com refletividade maior.

No estudo da concentração dos elementos pela ima
gem eletrõnica de microssonda, observa-se a distribuição do
Cr, Fe, Ni, Ti, Co, Al, Mn e Si nos grãos residuais dos ming
rais agregados e nas camadas constituintes das concreções.

Elementos concentrados
em grãos de minerais

Eìementos dispersos nas camadas

concêntri cas:

Mi nera I

Iìmenita
Cromi ta

Elemento

Ti
Cr,Co, Ti,Al

Cr, Fe, Ni, Co, Al, Mn e Si

t i nteressante notar a concentração de Cr na ilme
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Foto 25 - Foto de concreções pisolîtícas soltas no solo
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Seção B-.|, comp. 150 x

Foto 26,

u-4, Uo(Kcr) Seção B-5, Cr(Kc)

B-1 a B-5 - Micrografia eretrõnica e microssonda-
El ementos Ní 9 ço di spersos, rêspecti vamente, nasseçQes_B-3 e B-4. Na ieção B-2, lri stai de I ímeni _

!u.seção B-5 com cristais de ciorit;.ñotar que on-de ocorre cromltu. Q:S) 3 porcenragem de TiiB:2r"6elevada.Para !d.!tiricáção completã da ilr"r,ltã' .cromita, ver Capítuìo IX.

Seção B-2, Ti(Kc) Seção B-3, Ni ( Ka)

Seção B-4, Co (Kcr)
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Seção C-l , Comp.600 X

Seção C-3, Fe(Ka)

Seção C-2, Cr(Ka)

Seção C-4, Ni ( Ko)
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Seção C-5, Si(Kc)

Seção C-7, Co(Kc)

Seção C-6, Al ( Ka)

Seção C-8, Mn(Kc)

Fo to 27 - c-l a c-B - yj.rografía e microssonda. A distri-buição do cr, Ar e co ã preferenciãi.' Deve corres-ponder a um crisrar de cromira, em cú¡ã-ið.;;iå""ãadmitido tamb6m Ar. 0 Fe compensa negativamente o
9li^!i, Si e Mn esrão disperios nomo!ê;¿;;;;;;" näseçao.
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Seção D-l - Comp.300X

Seção D-3, Cr(Ka)

Seção D-2, Fe(Kc)

Seção D-4, Ni(Kc)

Fo to 28 - D-l a D-4 - Ii.rografia eìetrônica e microssonda..Fe,Cr e Ni estão di¡Rersos,sem distriUulðão--;;;;;_rencial na composição,índicando um cimànio-rroño;ä:'neo'se bem qug heterogêneo no aspecto fisi.ô. õ--c.apresenta-se I evemente concentraäo em al guns pontõs
mas não chega a caracterizar a piãt.nça ãe ciorilaagregada na concreçã0.
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nita e de Co na cromita, se bem que em porcentagem baixa em
relação ao eìemento ou elementos principais. por outro lado,
na col una da di rei ta, veri fi ca-se que todos os el ementos de
tectados pela microssonda podem estar dispersos nas concre
ções pi sol íti cas.

VIII.III - DISTRIBUIçÃO DO Ni, Fe, MgO, Cn e Co

Nes te capítul o serão fei tas cons i derações a respei
to da distribuição de alguns erementos anal isados em amo s
tras de poços abertos na ãrea de pesqui sa numa mal ha var.¡ã
vel de 50 a 200 m. 0 estudo da distribuição vertical m6¿ia
dos el ementos conduzi u a al gumas observações a respei to do
comportamento e distribuição de acordo com a litologia e to
pografia locais. Amostras localizadas em zonas de dunitos,
peri doti tos e pi roxeni tos foram agrupadas, poi s, de acordo
com a topografia local e a profundidade, cujas anãlíses es
tão representadas na Tabel a 4. A amos tragem I evada a efei
to pela Companhia ã do tipo calha, coìetada na parede de po

ços cuia profundidade chegou a atingir at6 l5 m. cada amos
tra representa um segmento de I m, desde a boca do poço atã
sua profundidade mãxima I imitada pela impossibi I idade de frag
mentar a rocha ou, então, pelo fato de atingir o nîvel hi
drostãtico. Desse modo, os poços são interrompidosr êm ge
ral , em ul tramãfica coesa, pouco al terada, com teores baixos
de Ni, portanto, sem interesse econômico imediato.

0s grãficos mostram as curvas de teores de cada
el emento, separadas para cada ti po de rocha. E forçoso I em

brar que as anãt i ses quími cas são de rochas totai s col etadas
sem uma separação dos nivei s do perfi ì de al teraçã0. Entretan
to, como são centenas de amostras, eJas são representativas



-80-
TAEELA 4 - N['I'IERO DE AMOSTRAS COLETADAS SEGUNDO A LITOLOGIA E A TOPOGRAFIA

ÁREA PLANA TOPO OU ENCOSTA DE MORRO

RO CHA

P¡ROXEI{¡TO

PERIDOTITO

DUN I TO

PR0FUN DI DADE ( m)

0-l
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9 -10

l0 -ìì
ìl -ì2
Totai s

0-'t
1-2
2-3
3- 4

4-5
5-6
6-7
7-8
8- 9

9 -t0

Totais

0-'l
l-2
2-3
3- 4

4-5
5 - 6'

6-7
7-8
8- 9

9 -t0
Total s

TOTAL GERAL
2.644

MgO Fe Cr

22 2? 22

22 22 22

2t 21 21

.20 20 20

19 19 ì9

17 't7 17

t7 17 17

13 13 ì3

12 12 12

666
222
I 'l ' I

172 172 172

6 6 't2

12 12 12

12 12 12

12 't2 t2

ì't t0 l0

ll ll ll
l0 ]0 l0

777
5s5
888

94 93 99

32 33 36

3? 32 36

28 29 3t

?6 26 25

17 16 t5

13 t3 t3

777
555
222
?22

]63 t 65 172

4?9 430 443

Ni

28

28

26

25

23

21

2?

17

17

1?

2

ì

??2

t6
't6

l5
't6

l5

l6

t3

9

7

8

l3t

66

7l

65

62

46

30

21

l3

5

4

383

736

Co Ni

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

32

I

I

l
'l

I

I

l

I

I

I

l0

35

30

l9
'14

I
6

5

5

122

t64

Mgo 
,

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

32

'l

ì

ì

I

I

ì

I

I

j

I

l0

24

22

l3

9

5

3

3

2

81

123

Fe

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

32

l

I

l

t

ì

I

'l

I

I

I

ì0

24

22

ì3

9

5

2

2

?

79

121

Cr

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2.)

I

l

ì

I

l

l

l

ì

ì

I

l0

29

24

'ls

9

5

3

3

2

9l

I33

9

9

9

9

l0

9

4

4

I

2

66

66
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de certos aspectos da distribuição dos elementos analisados.

Inicialmente, o comportamento dos elementos de zo
nas baixas, planas, cobertas por solo ferralítico ma rrom,
constituido de material "in situ" e transportado das encos
tas e morros prõximos serã comparado com os mesmos el ementos
de ã'reas de topo ou encosta de morros. Não foi feita uma sg
paração entre o topo dos morros e as vertentes, pelo fato de
não terem sido encontrados platôs com continuidade horizon
tal.0s morros são em espigões en linhas de cumeadas ou iso
lados com formas arredondadas. Apenas um local do distrito
apresenta um pequeno pì atõ, côpeado por uma crosta de calce
dônea, local este denominado Morro do caiçara (Mapa da Figu
ra 3).

0s limites entre o "solo ferralítico marrom,,, o

"solo ferralítico amareìo" e a "rocha ultramãfica alterada',
são determinados por valores m6dios obtidos a partir de vã
ri as centenas de medidas. Quase todos os perfi s el aborados
em zonas bai xas, pl anas, contôm es tes hori zontes.

Distrib-uição dos elementos Ni e Co_

Das três rochas analisadas e representadas na Figg
ra 19, o teor de Ni 6 mais alto no dunito, m6¿io no peridoti
to e baixo no piroxenito. No dunito os teores de Ni crescem
da superfície atã 7 n de profundidade, atingindo vaìores mõ

di os superi ores a 1r". Aba i xo daquel a profundi dade o teor
decresce paul ati namente. No peri doti to a concentração de
Ni aumenta da superficie at6 5 m, decrescendo em seguida.0s
piroxenitos mostram teores relativamente baixos ao longo do
perfil, com um sensível decrõscìmo em torno de ll m. Apesar
da garnierita não ser visível no solo ferratítico marrom e

amarelo, supõe-se gue o Ni esteja associado, peìo menos em

parte, ã goethita, sêgundo caracterizado por c0MBES (1963).
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0 coba I to por sua vez apresenta concentração rel a
tivamente al ta na zona superficial . E um elemento bastante
sol úvel , concentrando-se na zona imedi atamente superi or do
perfí I e decrescendo paul ati namente com a profundi dade.

Na Figura 20, que representa o perfiì de distribui
ção do Ni emãreas de topo ou encosta de morro¡ conì circula
ção mais f áci I de ãgua subterrânea, devido a- posição topogrÃ
fica elevada o Ni concentra-se nos dunitos, atingindo vaìores
superiores a 1% de 4 a 5 m at6 6 a I m de profundidade. No
ta-se que es te el emento segue o abaixamento da frente de al
teração, sendo remobilizado da zona superficial e concentra
do a vaìores maiores entre 5 e 6 m. Em outras palavras, a
sua distribuição em ãreas pìanas tem maior dispersão verti
caì e menor concentraÇã0, dando-se o i nverso nos perfi s de
topo e encosta de morros. Assim, pode-se inferir que em zo_
nas planas as reservas de Ni são maiores, a despeito de um

teor mãximo m6¿.io menor. Neste particular, entretanto, de
ve-se considerar a representatividade geogrãfica de cada uma
das ãreas.

0s valores obtidos para o peridotito seguem esque
ma semel hante,mas não serão comentados pel o fato de cada pon
to ser representado por apenas uma anãl i se quími ca.

0 Ni nos piroxenitos mantãm-se com valores extrema
mente ba i xos .

comparando-se os doi s perfi s , veri fi ca-se que o Ni
tem uma di stri bui ção mai s homogênea nas ãreas pl anas que nas
encostas de morros, onde depende de fluxos de água de infil
tração menos constantes e mais direcionais, condicionados a-s

i rregul ari dades e tendênci as topogrãfi cas.



0 Fe está
opacos di ssemi nados
anã'lises químicas de

olivinas residuais,
solubiìizado e preci
6xidos e hi d16xi dos.
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Distribuição do elqmento Fe

presente na olivina e em vãrios minerais
nas ul tramãficas. Conseqüentemente, as
solo e rocha alterada incluem Fe das

das serpentinas, de minerais opacos e Fe
pitado ao ìongo do perfil na forma

comparando-se os perfi s das ãreas planas (Fi gura 21)
com os das de topo ou encosta de morro(Figura 22), nota_se que
os teores de Fe totaì nas primei ras são superi ores e

de

mats
homogêneos atõ a profundidade de B m, a partir de onde tor
nam-se prõximos nos dois tipos de íreas. Mais uma vez ã for
çoso lembrar que o perfil do peridotito não serã considera
do, pel o fato de vãri os pontos serem representados a pena s
por uma anãl i se quími ca (Tabel a 4). Nota-se uma porcenta
gem menor de Fe no primeiro segmento de um metro do perfil
de ãreas de topo ou encosta de morror QUê corresponde a ser
pentinito alterado. Atõ a profundidade aproximada de 5 m ã
expticãvel que o Fe mantenha uma m6¿ia superior, desde que
corresponda aos níveis de solo ferrat íttco marrom e amarelo;
contudo, abaixo deste valor, atã 7 mrnota-se um enriquecimen
to maior do elemento Fe. No traçado geral, observa-se que o

Fe ã residual e acumuìativo, decrescendo vagarosamente a
partir do topo do perfi I . 0s maiores teores superfi ci ai s

advêm da faci I i dade com que el e se oxi da. conforme pode se
verificar no capítulo "MINtRAIS 0pAC0s,,, o Fe quantificado
pelas anãl ises quimicas provõm primariamente da ol ivina, ser
penti na, magneti ta, i I meni ta, cromi ta , magnetí ta ti tanífera
e a partir de minerais secundãrios, como a hematita¡ fiôghemi
ta e goethita. Minerais amorfos e hidratados devem estar
presentes no perfil, mas não foram estudados.
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Fig,ZI-DISTRIB U IçÃO DO FE EM ÁNEAS PLANAS
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Di s tri bui cão do Mgr?

0s teores de Mg0 nos duni tos são visivelmente mais
el evados que nos peri doti tos e pi roxeni tos , tanto na zona su
perficial quanto em profundidade (Figuras 23 e ?4). De to
dos os elementos analisados, o Mg0 õ o mais solúvel, sendo
I ixiviado com grande faci I idade no topo do perfi I e carreado
peì as ãguas de i nfi ì tração.

E i nteressante notar que a porcentagem de MgO no
solo ferralítico de zonas pìanas equivale, em m6dia, ã por
centagem de Mg0 do serpenti ni to I i xi vi ado em encostas de
morros. Este comportamento confirma o carãter extremamente
sol lvel des te el emento.

Distribuiç.ão do Cr

0 el emento cr estã presente na cromi ta, mi nera I
consíderado como ti picamente residual . Estã disseminado ou
consti tui ndo del gadas vônul as na rocha ul tramãfi ca.

No perf i I da f iguna correspondente a-s íreas pl anas
(Figura 25) , os teores de cr são mui to mais al tos, possivel
mente devido ã atuação dos processos mecânicos de concentra
ção que carreiam cromita das encostas dos morros para o solo
ferral íti co das zonas pl anas. Abai xo da zona de concentra
ção mecânica, a cromita ã enriquecida relativamente pela li
xiviação dos demai s componentes da rocha.

E oportuno I embrar que vãrias dezenas de poços fo
ram considerados, alguns com solos ferraì íticos mais espes
sos, outros mais delgados, podendo ampl iar para cima ou para
bai xo os I imi tes de acumul ação mecân.ica.

Em ãreas planas e atõ' a profundidade de 3 fi,
tos possuem teores nitidamente mais elevados de cr que
doti tos e pi roxeni tos.

dun!
peri'
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Fis.Z3.DrSTRrBUrçÃO DO MgO EM ÁREAS PLANAS
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Fis.Z4.DrSTRrBUtçÃO DO MgO EM ÁREAS DE TôpO
OU ENCOSTA DE MORRO
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Fis.25-DtSTR|BUtçÃO DO Cr EM Áneas pLANAS
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Fig.26-D!SïRIBU lÇAO DO Cr EM AREAS DE TOPO
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CAPTTULO I X

MINERAIS SINGENITICOS E EPIGENÉTICOS

0s mi nerai s consti tui ntes do sol o e das rochas al
teradas "in situ" podem ter origem primã'ria, ter sido formg
dos por al teração hidrotermar e, finalmente, podem ter se
originado pe'la ação dos processos intemp6ricos. tstes últi
mos são de fãci I i denti fi cação; entretanto, os primei ros as
sociam-se tão i ntimamente nos agregados e apresentam dimen
sões tão pequenas que sua sepa ração 6 pra ti camente i mpossí
vel. Em face destas dificuldades, qstes minerais serão des
cri tos juntos em um mesmo capitulo. 0s agregados de opacos
foram separados de acordo com o grau de magneti smo,descrì tos
em sua mineralogia e submetidos a algumas anãlises químicas,
de modo a verificar a proporção dos elementos maiores e/ou.
detetar el ementos raros.

ÏX.T - VER},ITCULITA

Mineral comunt na ãrea da ultramãfica, ent veios de

distribuição errãtica e sem continujdade horizontal ou vertj
cal. Aìgumas zonas preferenciais do djstrito são cortadas
por dezenas de vejos, com maior ou menor proxinridade geográ
f i ca.

0corre de duas manei ras d i s ti ntas no di s tri to de

Santa F6. A primei ra, de granuì ação fi na, sub-mi I imõtri ca,



Foto 29 - Controle estrutural dos veios
Rocha encai xante õ um duni to.
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de vermiculita fina.
Morro do Ti rapressa.
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formada pela alteração das rochas ultramãficas, disseminada
ou, então, ênì mi núscu'l as vênul as anastômosadas, comumente nos
I ocai s de ocorrênci a de pi roxeni tos. E di fíci I preci sar se
é produto de alteração hipógena ou supergena. A segunda,cons
ti tui ndo vej os ori entados segundo um si stema de fraturas (Fo
to nQ 29) ou em faixas irregulares, cortando as uìtramáficas.

0s veios de vermicul ita têm espessura bastante va
riãveì, desde alguns centímetros atã aproximadamente zn, sem
contar as pequenas d'igì tações que se a'longam perpendi cul ar
mente ao veio. 0 contato 6 abrupto. As p'lacas de vermicul i
ta se dispõem em todas as direções, atingincro atã z0 cm de
comprimento (Foto nQ 3l ) . Pel o menos ern um I ocal , o duni to
6 cortado por fraturas anastonrosadas, ao rongo das quais so
luções hidrotermais subiram formando vermiculita de granul.a
ção fi na e, ao mesmo tempo, descol ori ram a uì tramãfi ca.

Tanto quanto se pode observar em superfici e e al gu

mas dezenas de tri nchei ras, os vei os de vermi cul i ta não man

têm a espessura na horizontal e podem adelgaçar na vertical,
desaparecendo quase que abruptamente. A granulação da vermi
culita õ mais grosseira no bordo superior do veio e diminui
em direção ao contato inferior. Nas proximidades do contato
inferior, tanto no veio quanto na encaixante, a quantidade
de opacos, segundo observações de campo, 6 maior.

Nos contatos dos veios de vermiculita com a encai
xante, pode se formar piroxãnio recristalizado grosseiro. Es
tas variações estão representadas no esquema da Figura ng
27. Se bem que os vejos sejam encontradiços em quase todo
o compl exo ul tramãfi co, al gumas zonas são preferenci a i s, com
veios potentes, contendo placas de vermicul ita ma js grosse.i
ras. Estas características parecem indicar uma origem hidro
terma I pa ra a vermì cu I i ta e os opacos as soc i ados .
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F|g.27-ESQUEMA DAS ZONAS DE M]NERALIZAÇÃO DE VERMIcULITA E
OPACOS, EM DUNITOS, PERIDOTITOS E PIROXENITOS
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Foto 3t - Pl acas de vermi cul i ta grossei
"¿ 

, lem_ 9ri en!aCãg preferenl
cial. Dimensão mã'xima de Zs
cm. Região S do Tirapressa.



]X.II - ''GARNIERTTA''

Sob este título não serã definido restrita ou am
plamente o mineraì "garnierita". Apesar da controvãrsia so
bre os minerais portadores de Ni incluídos nesta designação,
os termos mais comuns utilizados para os componentes niquelí
feros das ìateritas da Nova Caledônia são a garnieritar ô
nepoui ta e a noumei ta.

SPANGENBtRc ( I 938) defi ni u trôs pri nci pa i s ti pos
de sil icatos magnesianos hidratados portadores de Ni. Sua
sugestão foi seguida por FAUST (.l966), caracterizando os
trãs segui ntes ti pos:

a. pimerita, minerar do tipo montnroriilshita;
b. schuchardi ta, uma cl ori ta ni quel ífera ; e

c. membros do grupo da serpenti na, portadores de
Ni.

FAUST (op.cit. ) sugere que o termo "garnierita,,não
tenha conotação de esp6ci e mi neral , mas, seja rel aci onado a
hidrosi I i catos magnesi anos portadores de Ni . DttR et al .

(1962' p.175) define a garnierita como uma Ni-serpentina
que ocorre naturalmente; contudo, BETEKHTIN (p. 544) coloca
este mineral como sinônimo da noumeita.

Deixando de ìado a controvõrsia na definição

-9B-

do
termo, observa-se que no distrito de santa F6 a ',garnierita,,
0c0rre na forma disseminada, constituindo parte do,'preenchi
mento" de "box work" si r icosos locais, ou, formando vênulas
nas ul tramãficas al teradas, com espessura máxima de aì guns
centímetros. Não ocorre de forma vi sîvel no sol o ferral itl
co marrom ou amarelo. sua coloração varia de branca a ver
de-garrafa, sendo esta úl tima a cor típica. Foi vista em du
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ni tos e peri doti tos, em topograf i a i ncl i nada e em zonas p'l a
nas e rasas.

A formação de crostas de calcedônea protege a topo
grafia ìocaì, pernìitindo a atuação dos fenômenos intemp6rj
cos sem a i nterferânci a di reta da erosão. ts tas condi ções
favorecem a formação de garnierita disseminada e em vênulas
ìogo abaixo da crosta de calcedônea, eìevando os teores de
Ni a valores extremanlente aìtos.

vônulas de garnieri ta, ôpôrentemente isentas de
impurezas, indicaram em difratogramas de põ de rajos x a pre
sença de quartzo, cl ori ta (montmori I I oni ta ) , anti gori ta e

I i zardi ta, aì 6m de garni erj ta.

As cores da garnieri ta variam de amostra para amos
tra. Seu campo de estabi I i dade parece se estender desde o

saprõl i to fi no, abai xo do sol o ferraì íti co amarel o, atã o

limite inferior de aìteração da ultramãfica, em profundida-
des ao redor de 20 m. Duas vênuìas de garnierita, uma de
cor verde, superficial, e outra branca, a t9 m de profundida
de, foram dosadas em seu conteúdo aproximado de Ni, utilizan
do-se dimeti ì g'l ioxima. Ambas apresentaram teores de Ni prõ
ximos, e apesar do contraste de cor, mesma composição minera
l6sica para os componentes portadores daqueìe eìemento. Nos
di fratogramas da Fi gura zB observa-se que as duas primei ras
raias nitidas correspondem ãs duas principais reflexões das
serpenti nas. Desde que a hoshi i ta apresenta-se nos doi s

difratogramas, com uma raia individual , e segundo esta raja,
com representação quanti tati va semel hante, concl ui -se que
as refì exões do di fratograma ì são j ntensas devi do ã quanti
dade de magnesita, o guê, al jãs, ã confirmado pela cor
amos tra.

da
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ïx.rrr - cALcEDôuEe

são encontrados ai nda no di stri to de santa Fã al
guns raros vestigìos de crostas locais de calcedônea capean
do parte de morros isolados. Em espessura bastante variã
vel, chegam a atingir localmente 4 m.

0 estudo de vãrias lãminas deìgadas reveìou serem
eìas constituídas de quartzo microcristalino, depositado em
camadas sub-horizontais, localmente curvas, seguindo o subs
trato rochoso al terado ou os espaços vazi os di sponivei s pa
ra a deposição. A cor varia de branca a rosa, esta úttima
aparentemente com hidrõxidos de ferro finamente distribuídos.

Adotamos a defi ni ção de car cedônea dada por
MIDGLEY (.l951), explicada por DtER (.l962), p. Z0g, V. 4, co
mo sendo quartzo mi crocri s tal i no com um grande número de mi
croporos. Segundo estes autores, evidências de raios X in
dicam que a quantidade de opala r s€ houver, deve ser consi
deravelmente menor que l0%.

compl ementação da bi bl iografi a sobre cal cedônea
pode ser obtida em sOSMAN (lgz7), que f az considerações so
bre as cores, al6m de seu aspecto bandado ou maciço. com ba
se em investigações roentgenogrãficas, KL0cKMAN, p. 436,não
faz distinção entre a calcedônea e o quartzo.

Em es tudo mi croscõpi co de amos tras de ca I cedônea
do di s tri to, fi cou evi dente a presença I oca I de quartzo de
granul ação mai s grossei ra, mas quanti tati vamente não repre
sentativo nas amostras estudadas.

A sílicar €nì seu processo de
cionada por elementos pìanares ou semi

depos i çã0, ã

-reti I ineos da

condi
rocha
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ou tectônica superimposta. Todavia, o processo de deposição,
uma vez i ni ci ado r passô pel as segui ntes fases:

a - preenchimento de um sistema esparso de peque
nas fraturas de ati tude predomi nante hori zontal ( Foto
localmente, microfraturas paralelas de maior densidade
to 33). Neste processo inicial de siì icificação a
permanece com a cor branca;

b - adensamento e compartimentação, com
de um "box work" silicoso de coloração branca. Li
quase compl eta da rocha al terada envol vi da no "box
to 34);

3?) e,
(F9

s r I r ca

a formação
xiviação
work" (Fg

c - cimentação dos espaços
descontínuas preenchidas por sîlica
rosa da ;

vazios, formando zonas
de coloração branca ou

d - cimentação completa e formação de camadas hori
zontais, consti tuindo uma crosta maciça de síl ica de cor bran
ca ou rosada (Foto 35). No processo de transporte a síl i ca
permanece em solução coloidal e ã arrastada com o Mg.

Uma vez depos i tada, el a não ã mai s sol ubi I i zada,
sendo removi da apenas com o abai xamento da superfíci e de ero
sã0, por degradação fis i ca. Es tas fases não são conti nuas
nem consecuti vas e, vi a de regra, são i nterrompi das antes da
formação da cros ta maci ça.

A siì icificação ocorre em níveis ou zonas especifi
cas, entre as quai s podemos enumerar:

1 I - capeando a superfíci e de al guns morros, hoje
constituindo crostas residuais em estado de desagregação fí
sica;

2a - constituindo platôs de pequena artitude, for
mando, no momento, soleiras que impedem a erosã0. Estes



Foto 32 Vênulas de ca
te hori zontai
pressa.

I cedõnea em
s. Encos ta

- 103'-

s predomi nantemen-
do morro do Ti ra-

fra tura
duníti ca

Foto 33 - Microfraturamento paralelo preenchido por
de cor branca. sllica

i

I
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Fo to 34 " Box [^lo rk "
Tirapressa

silicoso, de col oração branca. Morro do

Cros ta rnaci ça de
ou rosada. Res tos
dos. Sl^l do Morro

cal cedônea, de col oração brancade ul tramãfica al te.uåã engloUã-do Ti rapressa.

Foto 35
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pl atôs não foram I oca I i zados nas zonas ba i xas. A compì eta
des tru i ção dos pì atôs pode aca rreta r a formação de um hori _

zonte clãstico de brocos de carcedônea na forma de eìúvio,
prõximo e ìogo abaixo do rocar originat de fornração da cros-ta. como exempr o de pr a tô de certa a r ti tude, observou- se a
sol ei ra de car cedônea que atravessa ao r ongo dos poços
N 48 W 7, N 49 t^/ 7 e N 50 t^l 7 na ãrea III, com um comprimento total de aproximadamente 300 m;

3Q - em carã'ter mais restrito e rocar, podem-se
formar horizontes de calcedônea celular a aìguns metros deprofundidade, conrespondendo a interfãcies de diferentes zonas' comumente entre o solo ferralitico amarelo e o saprõlito fino' No poço AD-r, um horizonte de caìcedônea cerurar
estende-se desde os 3,0 m de profundj dade atã os 5,2 m. Mu
dança de pH deve ser o principal fator provocador da precipi
tação da siìica neste horizonte. Arguns niveis de siricifi
cação Jocal izam-se tambãm dentro da urtramãfica ar tera¿al
possiveìmente condicionados pera posìção do'r ençor freãtico;
e

4q - constituindo vênulas distribuídas na uì tramã,fica altenada, gue se adensam com o avanço do fronte de ero
são, segundo foi descri to no i tem b.

Quanto ã di s tri bui ção na verti cal , as Fi guras g el0 indicam que a sil ica õ comumente depositada desde o soJoferral íti co amarer o até o r imi te i nferior da ur tramãfi ca arterada. vênulas de calcedônea na rocha serpentinizada mais
profunda são raras. pode-se inferir que a siricificação, na
forma como foi descrj ta, não deve ter rel ação com os proces
sos ascendentes responsãvei s pe1 a serpenti ni zação. conseqüen
temente, deve se reJ aci onar aos pr"ocessos i ntempóri cos des
cenden tes .

s1
Vale lembrar QU8, ao ìongo do perfi ì, parte da
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ìica seria consumida para a formação de silicatos hidratados
de Ni e Mg, e' que a alteração e concentração de Ni processa-
-se em um quadro di nâmi co de evol ução gradual e contînua. ts
tas condi ções emprestam caracteris ti cas própri as ao perfi ì
esquemãti co da Fi gura I 0 que se I ocal i za em topo ou encos ta
de morros.

IX.IV - MINERAIS OPACOS

0s mi nera i s opacos cons ti tuem uma del gada e descon
tinúa cobertura na superficie topogrãfica baixa do distri to,
mas, tambãm, ocorrem em zonas preferenciais (Figura 27) apa
rentemente relacionadas geneticamente ã vermicul ita. 0pacos
di spersos nas rochas ul tramãfi cas e opacos concentrados I o
calmente nos contatos dos veios de vermicul ita com as encai
xantes são, apõs alteração e liberaçã0, a fonte de suprimen
to para a concentração superf ic.ial.

Amostras representando cristais individuais de gra
nu I ação fi na e agregados de cri s ta j s grossei ros foram sepa
radas com um ímã manual do ti po al ni co, di sti nguindo-se três
grupos:

I I ) agregados de mi nerai s de magneti smo forte;
2q) agregados de minerais de magnetjsmo fraco; e

39 ) agregados de mi nera i s não magnãti cos.

l9 - Agregados de minerais de môqnetismo forte

0s minerais
sentativos no distrito
concentração mai or em

desse prjmei ro grupo são os

e ocorrem cons t'i tu i ndo um

ãreas onde aparentenlente os

nral s repre
el uvi ão de

veios de
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Seção E-2 - Comp.l000 X

Seção E-t - Comp. 300 X

Seção E-3; Fe(Ka)
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Seção E-5; Mg(Kcr)

Seção E-4; Ti ( Ko)

Seção E-6; Mn(Kc)

Foto 36 - Seções de t-l a E_6 _
mi crossonda. Magneti ta
i I men i ta õ menoõ rí caTi e algum Mg e Mn.

Mi crografi a el etrôni ca ecom I anlel as de-i ì n¡en i ta. À
em Fe, mas cont6m Uas tante
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vermicul i ta são mais comuns. pertencendo a este grupo foram
identi fi cados os segui ntes mi nenai s: magneti ta, frôghemi ta e

iìmenita.

Descrição de cada um dos minerais deste grupo:

a ) magneti ta

FeFer0O - 0 Fe II pode ser substituído por

Mg, Mn, 7n, Ni e Ti. 0 Fe III pode ser substituí-
do por:

Al , Ti, V e Cr.

Pertence ao sistema cúbico.

Caracteristi cas observadas :

mi nante no grupo de magneti srno f orte.
dimensões mi I im6tri cas at6 agregados de
i ndi vi dua i s chegam a ser deci mõtnj cos.
dependendo do grau de ma rti ti zaçã0.

cor cinza, com matiz marrom rosada, provavelrnente
devido a presença de Tj02. A refletividade ã ¡aixa, com cì i
vagem não distinta. Isõtropo, com predominãncia aparente
de octaedros. 0xi dação ao I ongo dos pì anos (l'l I ) de octae
dro, formando um reticulado triangu'lar de lamelas de hemati
ta (marti ti zacão). A Foto 3r i r ustra magneti ta em fase de
martitização.

Além da martitização normal, lameìas de hematita
podem se formar na borda do contato da ilmenjta com a magne
ti ta.

De acordo com KABESH et ôl . , ì 9SB, ffiôgneti ta pode
ser de origem hidrotermal ou pneumatol ítica. Na serpentini
zação da ol ivj na o Fe 6 remobi I i zado e forma magneti ta.

Segundo vãrjos autores, as si tuações em que a mag

Es te mj nera I e predo
Constitui cristais de

20 cnr. 0s cristais
0 nragnetismo é forte,
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me
dã

oo

¡hr!itização (cinza-claro) qq nagnetfta (cinza
9!ol ?9 longo dos planos (ttt¡. ñotar la¡ùetàiilmenita (cinza mais escuÈo) äelgadas, seguind
mesmo sìstema. Escala: 440 i; Seõão AÞB lõA.

Foto 37
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netita se forma em condições de baixa temperatura são quantj
tativamente tão pouco representativas que, invariavelmente, a
presença de magnetita indica tenrperatura de formação relati
vamente aìta.

b ) Maghemi ta
y - FerO,

Forma i ns tável de Fer0r, pertencente ao s i s tema
cúb i co.

Caracteristicas observadas: Cor ci nza, i sõtropa,
bastante magné'ti ca. Refl eti vidade maior do que a da magne
ti ta e menor do que a da hemati ta.

A maghemita deve ter se formado a partir da magne
ti ta, formando uma superfíci e esponjosa, sal pi cada de mi nús
culos furos. Esta substituição ã irnegular, sem quaìquer
orientação cristalogFárica. Segundo RAMD0HR (.l969), impure
zas de v ou Ti parecem favorecer a formação de maghemita e a

tornam mais estável. BASTA (.l969, a, b) concluiu que deve
haver uma sãrie transicional entre a magnetita e a maghemita,
sendo que neste processo a dimensão da cela unitãria diminui
de aproximadamente 0,06 A. Mesmo com a transformação da mag
netî ta em maghemi ta , as I amel as de i I meni ta , formadas no pri
mei ro mi nera I , res i s tem ã oxi dação.

c) Ilmenita

FeTi 0, (contãm comumente Fe3+, Mn2* e Mg )

Pertence ao sistema hexagonal.

Caracteristicas observadas : Cor ci nza cl ara com
ti zes ma rrons .

rom escuras.
Ani sotropi a forte, com refl exões i nternas

ma

mar

A i ìmeni
constante, via de

ta ocorre na forma
regra ao ìongo dos

de I amel as de espessura
pl anos (l I'l ) da magneti
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Seção F -2 - Comp. t 000 X

Seção F-l - Comp. 300

. Seção F-3; Ti(Ko)
Lamela de ilmenita
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Foto 38 Seções F-l
crossonda.
'l ongo dos
Superfici e
dação.

Seção F-4; Fe ( Ka)

Seção F-5; Mg(Ko)

a F-5 - Mi crografi a
Maghemi ta com I amel aplanos (lll) da magne
picotada e a iìmenit

eletrônica e
s de ilmenita

mì-
ao

ti ta transformada.
a res i s ti ndo a- oxi
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tâ , formando um reti cul ado. Lamel a s em magneti ta ,ori en tadas
segundo apenas um pl ano, podem ser vi stas na Foto 39. pode
formar, alãm de lamelas, zonas ou faixas irregulares dentro
dos cristais de magnetita, herdada também na maghemita. cli
vagem não õ visível. É mais resistente a- oxidação do que a

magneti ta.

Lamelas de ilmenita ou hematita no plano (lll) da
magnetita tõm sido interpretadas como evidôncia indiscutivel
de sol ução sõì i da por vãri os autores , entre el es , EDI^IARDS
(ì965), RAMD0HR (ì96e) e UyTtMB0cAARDT (t95ì).

Em sua forma pura õ não magn6tica (RAMD0HR, lg69)
na temperatura ambi ente. segundo o mesmo autor, a i lmeni ta
6 rormada apenas muito raramente em depõsitos hidrotermais
ascendentes. E um importante "termômetro geo'lõ'gico,, e for
ma-se exclusivamente a al tas temperaturas, certamente acima
de 500o c.

Uma amostra de i lmeni ta e magneti ta foi
ã anãl ise química por absorção atômica para dosagem
cu e Ni e por via úmida para os demais componentes
-se os resul tados conti dos na Tabel a S.

Quinze amostras de agregados de minerais
tismo forte foram submetidas ã' anãl ise química por
e absorção atômica para Zn, Cu e Ni, obtendo-se os
dos constantes da Tabel a 6.

submetida
de Zn,
o b tendo -

de magen

vi a úmi da

resu I ta

29 - 4g!:ggados de minerais de maqnetismo fraco
Este grupo de minerais foi coletado em bordas de

trincheiras e poços, prõximo a zonas com veios de vermicul i
ta. corresponde, no mapa geolõgico, ã zona NE da ãrea vI.
0s mi nera i s podem ocorrer como rol ados na superfíci e , mas ,
via de regra, nas prox'imi dades das rochas f ontes, que são zo
nas de vermi cul i ta e, tamb6m, a prõpri a ul trabãs i ca com mi ne
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Foto 39 - Lamelas de ilmenita em um dos pranos (lll) da ma9-
neti ta. Notar nrarti ti zação da magneti Èa aó I on!o
de uma zona de fratura. I I meni ta ci nza escura ;mag-neti ta ci nza mai s cl ara e hema.ti ta formada por marti ti zaçã0, cor ci nza bem cl ara. Aumento l2'g X.
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ANÃLrSE QUfMTCA

TABTLA 5

DE AGREGADO DE

AMOSTRA SF-502

ppm

I LMEN I TA E I,IAGNET I TA

otb

sio2

Ti 02

Al 203

Fer0,

Fe0

Mn0

Mgo

Ca0

cr3+

7n

Cu

Ni

2,37

2,7I

0,45

74 ,05

17,90

0,40

I ,87

0,03

?47

250

30

840



AMOSTRA

0p

0p

0p

0p

0p

0p

0p

0p

si02

b

0 ,21

0,16

0,20

0,.l9

0, o9

0,16

4 ,17

IABELA 6 - ANÃLISE QUIMICA DE AGREGADOS DE MINERAIS DE MAGNETISMO FORTE

Ti 02

3,90

3 ,6.l

2,34

3,90

? 186

3,95

At 203

r

I ,54

I,53

4,05

3,3l

4,ì4

0 ,92

Fer0,

63,57 25,66

64 ,33 ?5 ,02

63,63 ?4,?0

6?,gg 25,09

62,29 25,93

Fe0

0p lì

0p l3

0p l4

0p l5

Mn0

0,43

0 ,36

0,47

0,38

0,38

0,36

0,47

0,59

0,49

0,45

0,37

0,47

0 ,38

0,3l

0 ,40

3 ,3? 4 ,07

4 ,47 I ,20

I,g'l

I ,2?

0,95

0,94

.l0,64

l? ,67

? 
'37

Mgo

I

3,7.l

3,32

3,6i

?,44

3,64

3,86

3, 30

Ca0

T

0 ,06

0,06

0 ,06

0p l6

64 ,34

6l,9ì

2,15

4 
'oB

2 ro?

I,14

I,lg

10,09

I ,4.¡

o,45

0p ì 7

cr3+

(ppm)

866

569

545

593

493

741

373

249

545

3548

I 802

'1343

87.|

1559

247

?5,56

?3,?9

0p ì8

6l ,03 ?3,45

64,30 ?1 ,44

3,23 0,04

3,56 0,06

Zn

( ppm)

230

?10

250

230

2ì 0

200

?40

210

2t 0

240

2't 0

250

170

ì70

250

3,64

3,18

2,79

63,02 25,11

7l,65 ì9,02

64,45 25,91

49,90 ?),17

3,32 0,03

Cu

( ppm)

32

46

?1

25

?5

36

35

35

22

ì8

?7

17

21

26

30

3,32 o ,04

3,12 0,04

3,78 0,22

3,?3 0,04

3,'¿7 0,09

2,64 0,03

3,43 0,06

3,47 0, ì 0

I ,87 0,03

Ni

( ppm)

550

530

530

s80

520

590

600

870

680

670

880

520

940

I 200

840

5ì,60

74 ,05

?6,20

.l7,'l g

I

\¡
I
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rai s di ssemi nados.

A dimensão dos cristai s ou agregados ã menor do que
a do primeiro grupo, isto 6, entre I mm e 3 cm.

Pertencendo a es te grupo foram i denti fi cados os se
guìntes minerais: magnetita titanífera, hematita, ilmenita,
rutilo e galena.

Descrição de cada um dos minerais:

a ) Magneti ta ti tanífera

-2+fe
l+ * t.l!r. ttlåo

Sistema cúbico.

Caracteristi cas
rom; alguns cristais adqui
do da porcentagem de Ti.
em octaedros e dodecaedros
ã magneti ta ti tanífera.

observadas: Cor cl ana, com ma ti z mar
rem cor ma i s amarronzada, dependen
I sõtropo, com f¡ã¡i to predomi nante
. Nenhum outro mineral associa-se

segundo UYTENB0GAARDT (Nova edição p. 169), magneti
ta ti tanífera pode ser formada pel o resfri amento rãpi do de
uma solução em al ta temperatura, composta de magneti ta com i I
meni ta ou ul voespi n6l io.

Segundo HEITR (r9s6, p. 5r0), hã uma tendência ge
raJ para magneti tas de al ta temperatura conterem al tos teores
de Ti, mas, adverte, a composição química das soluções minera
lizantes influenciam mais diretamente, a porcentagem de Ti
conti da na magneti ta.

sEMtN0v (197 4 ) observa que ti tano-magneti ta em ro
chas ultramãficas alca'linas pode ser de origem pneumatolítica,
baseando-se na descrição do distrito de Kovdor (Rússia),carac
teri zado por TERN0V0Y et al . ( I 969 ).
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Seção G-l Comp.

Seção G-2 Comp. 300

Seção Fe(Ka)



Seção G-4; Ti

- l 20 -

ca e micros
stais têñ
is são idio

(Kc)

Seção G-5; Mg ( Ka)

Foto 40 Seções G-l a G-5 - Micrografia eìetrôni
sonda. -Magnetita titaníféra; alguns cri
mai s . Ti que outros. I,lotar que oi cri stamorlrcos.
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b) Hemati ta

Fer0, (po¿e conter algum FeTi0, ou MgTi0¡).

Sistema hexagonaì.

características observadas: cor cinza clara, refle
ti vi dade al ta , bi rreft etânci a fraca , ani sõtropa , com refl e
xões ínternas marrons.

Do estudo de vãrias seções pol idas de magneti ta,ob
serva-se que a marti ti zação efetua-se em trôs fases di sti n
tas, iniciando-s€, na primeira fase, com a alteração da mag
neti ta ao longo dos pl anos de octaedro e consti tui ndo uma
rede triangular. Bordas de grãos são martitizados irregular
mente. Numa segunda fase , a hema ti ta pseudomõrfi ca , õ re
cristal izada, formando uma textura sacarõide fina e equi
granular. Restam, ainda assim, alguns remanescentes de mag
netita, peguenas "ilhas" de refletividade menor, isõtropos.
A tercei ra fase processa-se ao longo de fraturas e vênul as ,
com fatores posteriores a- martitização anterior que recristl
I i zam a hemati ta novamente, tornando-a mai s grossei ra e, ai n

dô, de textura sacarõide, Não se nota nenhuma ori entação
õpti ca preferenci aì na hemati ta formada nas trôs fases des
cri tas.

0 processo de marti ti zação ã operante també'm ao
I ongo do contato das I amel as de i lmeni ta com a magneti ta. For
ma-se' entãor um ìnvõ'lucro de hematita em torno da ilmenita.
Raramente a i lmeni ta ã substi tuÍda pel a hemati ta. com a mar
ti ti zação prati camente desaparece o magneti smo da amos tra.

A marti ti zação pode ser consi derada como um prosse
guimento do processo de serpentinização, provocada talvez pe
lo decrãscimo de temperatura. Segundo RAMD0HR (.l969), marti
tização provocada por alta temperatura parece favorecer uma
direção predominante para as lamelas de hematita. Mas, via
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de regra, a ma rti ti zação ã um processo secundãri o de al tera
Ção, desenvol vendo-se ao I ongo dos pl anos ( I I I ) de octaedro
da magneti ta

E i nteres sante nota r que a hema ti ta deve ter se for
mado, apenas ãs expensas da magneti ta. Não ã geneti camente
primãria (la. geraCão).

c) Ilmenìta

Idem a- i lmeni ta do grupo I , excl ui ndo-se seu
cionamento com a maghemita.

I
d) Rutilo

Ti0Z (po¿e conter algum Fe, Nb, Ta, V, Sn e Cr em

solução sõtioa¡.

S i s tema tetragona I

caracteristi cas observadas: cor ci nza, com mati z

azulado. Birrefletância visível, com reflexões internas in
tensas de cores amarel adas a marrom avermel hadas. Ani sõ'tro-
po. Cristais com'clivagem visíveì e geminação, embora não
mui to comum.

Quanto ã ori gem deve ter se formado pel a al teração
da ilmenita. Raramente estã presente em veios hidrotermais,
mas se forma fneqtlentemente nas paredes, a partir da iìmeni-
ta.

Tende a ocorrer em assembl óias de al ta pressão e
a I ta tempera tu ra . E um mi nera I comum de a I teração de mi ne
rais titaníferos, principalmente ilmenita, ffiâgnetita ti tanî
fera e perowskita. Ilmenita pode se transformar em rutilo
em condi ções supãrgenas , sê9undo ZIU ( I 9S6 ) . Ver tamb6m
YAR0SH (1955) (metamorfismo de rochas e pegmatitos com ilme
nita, dando rutilo).

rel a
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e) Gal ena

Pbs - pode conter algum Te ou Se substituindo o s
e Ag em sol ução sól i da.

Sistema cúbico.

culucteristicas observadas: cor clara, refletivida
de alta, i;á perfeita, com cavidades
tri anguì ares típi cas. E subs ti tuída por magneti ta r gu€ man-
tãm as cavidades triangulares.

Gal ena pode se ori gi nar em condi ções de al ta , m6

di a e bai xa temperatura .

Na paragãnese de depõs i tos mi nerai s a gal ena ã um

mi neral formado pos teri ormente. por es te moti vo, minerais
maís antigos são encontrados como inclusões. Galena pode
ocorrer em veios pneumatolíticos e em substituições de conta
to metassomãti co. Mas , seu modo ma i s comum de ocorrênci a ã
a associação em soluções hidrotermais de vãrios tipos.

uma amostra de agregado de minerais de magnetismo
fraco foi analisada por via úmida e absorção atõmica (Zn, cu
e Ni ) , obtendo-se o resul tado constante da Tabel a 7 .

3Q Agregados de mi nerai s não magníti cos-

Com exceção da magnetita, este grupo de agregados
de mi nerai s ocorre apenas em zonas com vei os de vermi cul i ta
e raramente consti tui ndo vênul as hi drotermai s det gadas na

ul trabãsi ca. Não foi encontrado formando er uvi ões , tô I vez
pel o fato de cons ti tui r pequena porcentagem dos opacos co
muns no distrito. A granulação õ fina, em torno de ì mm pg
ra baixo, e o grupo õ quanti tativamente [)ouco representativo.

0s minerais identificados foram os seguintes:cromi
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FRACO

%

si02

Ti o2

At 203

Fer0,

Fe0

Mn0

Mgo

Ca0

c13

Zn

Cu

Ni

3,49

4,00

3r75

80,90

5, gg

0,l g

I ,00

0,03

ppm

350

290

5l

770
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Foto 4l Galena (ci nza
incipientes e
cl ara, e ganga

mais clara) com marcas triangulares
riscos de pol imento. Ilmenita cinza
, cinza escura. Aumento 320 X.
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tô, hemati ta (produto de marti ti zação) , ruti ro e goethi ta.
Descri ção dos mi nerai s :

a) Cromi ta
(Fe, Mg) (Cr, Al, Fe)r00. pode conter atã lZ.. deZn0, 8% de V e algum Mn, Ti, etã.'
Sistema cÍbico.

: Agregados de cri s ta i sidiom6rfi cos homogâneos, ãs vezes com textura catacl ãs ti ca.cor cí nza escura , i sõtropo r S€n refr exão i nterna ( ri ca emFe).

A refretividade ã mã¿ia. A amostra foi coretada
em vãnulas mitimãtricas que tomam aspecto arboriforme na urtramãfica. veeiros de cromita jã foram descritos por BERBTRT
& MELLO em 1967 e BERBERT, MELLO & CORREA em 1968. Estes autores descreveram cromi ta nas rocar idades de Morro Feio, Mairi potaba , I nterl ând i a e Morri nhos .

Nos primei ros anos de pesqui sa , a cromi ta era considerada anterior aos silicatosr poFtanto, ,,magmãtica preco_ce". Estudos posteriores a corocaram tambãm na posição de
"magmãticas tardias " e, algumas vezes mesmo, injetadas nasrochas em uma fase final. Assim, a concentração do Cr pode
ser precoce' mas o fim da cristal ização da cromita pode sertardio' podendo constituir dissemìnações ou dergadas vênuras
na fase de migração pneumatol íti ca-hidrotermal.

b) 
l

Idem ao item b) do grupo Z (Agregados de
de magneti smo fraco ) .

A única observação referente a este mi nerar ã, atotal martitização da magnetita, sem vestígios reliquiares.

mi nerai s



c) Rutilo

Idem ao item d) do grupo 2 (Agregados de
de magneti smo fraco ) .
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mi nera i s

de

d) Goethita

o - Fe00H ( com quanti dades vari ãvei s de ãgua adsor
vida). Sistema ortorrônrbico.

caracterís ti cas observadas: Agregado de cri s ta i s

muito finos, cor cinza clara, anisotropia distinta.Reflexões
i nternas marrom avermel hadas. E um produto de al teração da
magneti ta e ocorre em zonas de certa poros i dade, i ndi cando
tambãm sua ori gem a parti r de processos sup6rgenos. s6 foi
observada em seções coletadas de roìados superficiais, con
fi rmando sua ori gem secundãri a. Não 6 um mi nera I represen
tativo e ocorre mui to raramente no distri to.

CAPTTULO X

SU¡{/[RIO E CONCLUSOES

I - Apõs a intrusão ul tramãfica a região foi subme
tida a um processo regionaì de aplainamento, comprovado peìo
nivelamento regional ainda existente nos morros testemunhos
de dunitos e gnaisses capeados pelo Arenito Furnas na região
a N e a s do distrito. A este ciclo seguiram-se fases
formação de crostas de calcedõnea e laterita e, apõs r F€juve
nescimento, com erosão e degradação mecâni ca dessas crostas.

2'0 maciço de Santa Fã compõem-se de um domo zo
nado, com núcl eo de duni to serpenti ni zado e ci rcundado por
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camadas descontÍnuas e concãntri cas de peri doti tos e pi roxe
nitos que, por sua vez, são localmente envolvidos por gnais
ses cataclasados e hornblenda gnaisses gerados por metamor
fi smo de con ta to .

Pequenas i ntrusões de mi ssouri tos e mal i gni tos i n

trometeram-se no maciço ul tramáfico ou estão entremeadas nos
contatos do maciço com as encaixantes gnãissicas. Diferenças

+.quimicas e fìsicas observadas no duni to, assim como na tectô
nica e morfologia do distrito, ìevam a admitir mais de uma
intrusão, seguida deaìgumas alcalinas associadas. Estas in
trusões posteriores poderiam ser responsãveis pelo fato dos
contatos E e Ì,1 do maci ço mergul harem para t^l, sugeri ndo per
turbações tectônj cas pel o menos em uma das bordas da i ntrusão.

A serpenti ni zação mai s i ntensa em profundidade, e
as características fisicas diferentes indicam que aquele fe
nômeno 6 ascendente e causador da formação de doi s poì imor
fos predominantes, que são a crisotila e a lizardita. proces
so superfi ci al descendente atuou posteri ormente, serpenti ni
zando mais uniformemente as zonas ol ivínicas ainda preserva
das do fenômeno anteri or.

veios de vermicu'l ita, concentrações de opacos e al
teração da ultramãfica com formação de talco e carbonatos têm
indicado atividades de so'luções hidrotermais em faixas e zo
nas irregulares. Nestas foi identificada perowskita, apatí
tô, magneti ta e i l meni ta.

A identi fi cação de duni tos, peridoti tos e pi roxeni
tos pel a cor e es tado de agregação, em certa profundi dade e
grau de alteração, constjtuiu um sirnples e efetivo m6todo de
mapeamento de campo das rochas do di s tri to.

3 - 0 corpo intrusivo ã rimitado em sua periferia
por um sistema de fraturas paraleìas aos contatos, de expres
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são superficial vi sivel na regíão do Ti rapressa, ao sul do
di stri to. Nesta mesma regi ão outro s i stema de fraturas e

fal has de mai or ampl i tude tem expressão topográfi ca, del i
neando os espigões e a'l gumas escarpas daquela írea. Sua urî
tude ã vari ãvel e não coi nci dente com os contatos do maci ço,
talvez relacionada aos esforços.d'i rigidos de intrusões poste
riores. um terceiro sistema deve se relacionar a- serpenti
ni zação e 6 expressado por um i ntenso mi crofraturamento das
rochas.

4 - 0 perfi ì de al teração representati vo das
ãreas baixas e planas estã representado, de cima para baixo,
por um níveì de solo ferralitico marrom, composto de concre
ções ferrugi nosas ool iti cas e pi sol iti cas imersas em poei ra
ferrugi nosa, com espessura mõ¿i a de 4 m. A fração predomi
nante das concreções ooì íti cas di stri bui -se entre 32 e I ì 5

mesh e não vari a com a profundi dade. 0 núcl eo das concre
ções contãm cristais de magnetita, fragmentos da prõpria con
creção e, raramente, cromi ta.

As concreções pi sol íti cas envol vem com seu cimen
to cristais de magnetita, iìmenjta e cromita. contõm disper
sos em suas camadas concôntri cas el ementos tai s como cr, Fe,
Ni' Ti, co, Al , Mn e si. Análises de microssonda pela ,,vg

riação bidimensional" constituiram uma tãcnica útll na iden
tificação de minerais opacos englobados nas concreções,assim
como no estudo da distribuição dos elementos dispersos nas
camadas cons ti tui ntes das concreções.

Aba i xo do sol o ferral íti co marrom, outro , de com
posição química semelhante, concrecionãrio, porãm mais fino,
de cor amarela e espessura mã¿ia de 0,9 m, cont6m teores
mais elevados de Ni. sotoposto a este nível local iza-se
a ultramãfica aìterada "in situ,,, com teor elevado de Ni,
mas que decresce com a profundidade. As vênulas de garnieri
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tâ, magnes i ta e vermi cul i ta di ssemi nada fi na res tri ngem-se a

este terceiro nível. A calcedônea distribui-se neste nîvel
e tambãm no sol o ferraì íti co amarel o.

Nas encostas de morros ou topo de elevações, a ut
tramãfi ca al terada "i n s i tu " afl ora sem capeamento l ateríti
co, localmente com restos de crostas de cal cedõna. vênulas
de magnesita, garnierita e calcedõnea estão presentes em to
do este perfil, diminuindo em profundidade, em direção a- ul
tramãfi ca serpenti ni zada coesa.

5 - No grupo de minerais de magnetismo forte 6 cg
mum a oxidação da magnetita com a formação de maghemita e he
matita. Lamelas de i lmeni ta na magnetita resistem a este
processo. Agregados de mi nerai s de magneti smo fraco asso
ciam-se ãs zonas de ocorrência de veios de vermiculita; a he
mati ta ã formada excl us i vamente ãs expensas da magneti ta. 0

rutilo formou-ser pF€ferencialmente, pela alteração da ilme
nita. Finalmente, observa-se que os agregados de minerais
não magnãticos não formam eluviões e ocorrem apenas em zonas
que contôm vei os de vermi cul i ta. É um grupo quanti tati vamen
te pouco representa ti vo r êm que a goethi ta forma-se pel a al
teração da magneti ta.

A paragênese mi neral õgi ca dos opacos associ a mi ne
rais originais na ultramáfica, principalmente a magnetita e

cromi ta, segui da de mi nerai s formados por ação hi drotermaì -
-metassomãtica (ilmenita, ruti'lo e galena), e, finalmente,mi
nerais originados da al teração supõ'rgena dos anteriores, re
presentados pela hematita, ilôghemita, goethita e provavelmen
te ruti I o.

6 - Em zonas bai xas, de topografi a pl ana, a pro
fundi dade do nível hi drostãti co aumenta quando se afasta dos
cõrregos, ati ngi ndo, a pouco mai s de 200 m destes, a mãdi a
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de 5,2 m. Em ãreas planas, distantes mais de 300 m de cõrre
gos, o nível hidrostãtico encontra-se entre 5 e l0 m de pro
fundidade, portanto, localizado na ultramãfÍca alterada,abai
xo do solo ferralítico amarelo. 0bserva-se tambãm que¡ ôo
se aproximar dos c6rregos, os ',picos,,de teores de Ni, noI
malmente localizados acima da zona de variação do nível hi
drostãtico, desaparecem e dão lugar a uma distribuição mais
homogênea daque'l e elemento no sentido vertical, inclusive
com um certo enriquecimento abai xo do nível hi drostãti co
atual. como resul tado do processo de al teração e enriqueci
mento, os teores de Ni podem ser considerados como i nversa
mente proporcionais ãs densidades do dunito alterado ,,in
s i tu " .

7 - Em perfis verticais, derivados
2.500 anãlises químicas de amostras de poços,
carã'ter residual acumulativo dos elementos Fe,
se concentram no início do perfil e decrescem
d i dade.

de mais de

observa-se o

Cr e Co¡ QU€

com a profun

0 MgO, por sua vez, ã extremamente sol
I i xi vi ado i n tensamente no topo do perfi I de sol o.
centagens mantêm-se mai s el evadas nos duni tos do
ri doti tos e pi roxeni tos , tanto no topo quanto na
fil de solo.

úvel , sendo
Sua s por

que nos pe

base do per

0 Ni tem um comportamento sel eti vo, concentrando-
-se distintamente nos duni tos, especialmente no nível do so
lo ferratítico amarelo e, logo abaixo, no saprõlito fino for
mado por al teração da ul tramãfi ca.

B - A vermicuìita constitui veios sem continuida
de hori zonta I ou verti cal . 0corre nos I ocai s de mai or con
centração de mi nera i s opacos e tem I ocal mente control e es tru
tural . 0 modo de ocorrência, assim como as característi cas
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citadas anteriormente, indicam uma origem hidrotermal para
este mi neral .

9 - A garnierita ocorre na forma disseminada, prg
enchendo parte dos espaços reticulados de estruturas de',box
work" silicosos, ou, então, constituindo vênulas delgadas.As
vênulas não são visíveis no solo ferralítico marrom ou amare
lo, se bem que neste último os teores de Ni sejam elevados.
Vênulas típicas em sua cor, anal isadas em raios X, mostraram
na composição mineralõgica garnierita, hoshiita e serpentina.

I 0 - Si I i ci fi cação i nci pi ente ou formação de cros
tas de calcedônea são fenômenos observados em alguns morros
isolados ou em zonas planas de pequena al titude. Horizontes
de calcedônea celular podem se formar na interfácies de dife
rentes zonas de aìteração, a alguns metros de profundidade.
As crostas de caì cedônea são cons ti tuidas de quartzo mi cro
cristalino, bandado ou maciço, com zonas recristalizadas de
granulação mais grosseira.
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