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RESUMO

Neste trabalho e estudada a alteração supérgena das ro

chas no maciço básico-ultrabásico de São João do Piauí, situado

no sudeste do Piauí, Brasil. Trata-se de um maciço do tipo Afpl

ror com idade presumida entre 1000 1800 m.a., constituído de

serpentinitos circundados por gabros, gabro-olivínicos e diori

tos.

o ambiente em que a alteração se processa caracteri

za-se pelo clima semi-árido, com estações térmicas caracteriza

das por altas temperaturas durante todo o ano e precipitação mþ

dia anual de 600mm, concentrada em apenas três meses do ano. O

relevo é dominado por uma superfície levemente ondulada corres

pondente ao embasamento cristalinoi ressaltam dessa superficie

elevações de rochas sedimentares r rrê forma de cuestas e chapadas

e o maciço de São João do Piauí, com encostas ora íngremes, ora

suaves. O solo e raso, muito pouco desenvolvido e pobre; a vege

tação é a caatinga.

A alteração forma perfis delgados nas bordas d,o ptatô

e perfis bastante espessos nas áreas de meia encosta, sopés e

planície. O topo do maciço é tabular, sustentado por espesso ní

veì de silcrete, sob o qual desenvolvem-se perfis com até 20 me

tros de espessura. Esse silcrete é um testemunho de antigos per

fis existentes e hoje erodidos.

Nos estágios iniciais, såo alterados os

instáveis (brucita, carbonatos e serpentina II) .

prolito, ocorre a alteração total dos três tipos

mlnera ]. s ma l- s

Nas fácies sa

de serpentina
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existentes, embora a serpentina II se altere primeiror seguida

da alteração da serpentina I e, finalmenterda alteração da serpen

tina III. Essa alteração se dá com formação de esmectítas férri
cas (nontronitas) ¡ ainda na fácies saprolito as esmectitas mos

tram incipiente alteração em goethita.

À cromita e a magnetita são pouco alteradas, motivo pe

1o qual esses minerais são encontrad.os em grande quantidade no

horizonte superf iciaI.

A fácies horizonte superficial é rica em óxidos " hi
dróxídos de Fe, Mn, A1 e co, estruturados sob a forma de oóIitos
e por vezes soldados em crostas; conÈém ainda quantidades dimínu

tas de esmectitas.

A evolução geoquÍmica caracÈeriza-se pela perda acen

tuada do magnésio e concomitante retenção da sÍlica e do ferro.
A evolução da alteração, além de ocorrer com retenção de sÍli
ca, favorece movimentos d.escend.entes da mesma, proveniente do sit
crete, provocando intensa silicíficação nos perfis de platô, to
po e meio das encostas. Essa silicificação, porém, não atinge as

baixadas, nem as frentes de alteração dos perfis. Os elementos

menores, de u¡na maneira geraI, se comportam como elementos resi
duais.

o nÍqueI, em particular, pratícamente não se concentra

no platô e no topo das encostas; os perfis de meio, base das en

costas e planÍcie é que são enriquecj-dos. O enríquecimento em nÍ
quet é provocado pela contribuição da alteração dos perfis atuais

e pela contribuÍção do nÍqueI estocado dos antigos perfis.

Em função do balanço geoquímico, calculado através das

perdas e ganhos dos teores nas diferentes fácies do perfíI de
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alteração, os el-ementos químicos mostram a seguinte escala de

mobilidade: Mg > Ni > Si > Mn, Co > Fef Al , Cu, Cr.

o tipo de alteração, interpretado a partir da composi

ção dos principais minerais neoformados pode ser denominado de

esmectitização (bissialitizacão) , com uma incipíente evolução a

Iaterização.

A jazida está localizada nas encostas, sopés e planí

cie; os horizontes rocha alterada, saprolito grosseiro e saproli

to argi.Loso constituem mj"nério, que é do tipo silicatado. A jazi

da possui 20 x 106t de minério (reserva medida) , com teor médio

de 1,57? Ni; é uma jazida relativamente pequena no cenário brasi
fe iro .



ABSTRACT

This work is a study on the weathering of the São João

do Piauí Precambrian bas ic-ultraba s Íc massif' which occurs in

southeast Piauí, Brazil. This massif is of the "Alpine" type and

comprises serpentinites surrounded by gabbros, o l ivin ic-gabbro s

and diorites.
The environment in which weathering occurs is characte

rized by a semi-aride .cl"imate, having high t.emperatures aII the

year round and a mean annual rainfall of 600mm concentrated in

onty three months, The t.opography is domÍnated by a gently undu

Iating surface developed upon the crystalfine basement; pro

jecting upwards from this surfac.e are sedimentary rocks in form

of cuestas and plateaus and the São João do Piauí massif with

gentle slopes and some abrupt scarps. The soil is thin and poor;

the vegetation is of the caatinga type.

Weathering forms thin profiles at the margins of the

plateau and very thick profiles on the middle hiflsides, foot

hitls and lower plains. The top of the rnassif is tabular and sus

tained by a thick "silcrete" IeveI; beneath the sílcrete, thick

profifes are developed. This sÍIcrete is an erosional vestlge of

ancient profiles.

In the first stages, the mÍnerals of lor^re st stability

are weathered (brucite, carbonates and microcry sta I J- ine serpen

tine) . In the saprolite facies, the total weathering of the three

types of serpentine minerals occurs, microcrystalline serpentine

first, folfowed by fibrous serpentine and finally by vein serpen
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tine. The weathering produc.ts of these mafic silic.ates are non

tronite, which itself shows incipient weathering to goethj-te.

The superficial horlzon facÍes is rich in crystaÌline
oxides and hydroxides of Fe, Mn, AI e Co (mainly goethite), struc
tured as oöids and contains smalI quantities of smectites.

The geochimical evolution is characterized by a pro

nounced loss of magnesium oxide and by retention of silica and

iron. The weathering process al-so favors downward. movement of
sÌfica deri-ved from the sil-crete and promotes marked slti.cif .ica

tion in the profiles of the ptat.eau, upperhj-Ilsides and middle
hil-lsides, This silicification does not reach the prof il-es of
the foothills and plains nor the \,reat,hering front. The minor
elements in general, behave like the residuaL ones.

The pfateau and upper hillside profiles are unproducti
ve. Hor,vever, Ni-ore is found in the profiles of the middle hilf
sides, foothill-s and plains. Ní-enric.hment is results from a

contributions from present weathering and. from the Ni stock in
the anclent profiles.

As a function of the geochemical balance, calcufated
throught the proportions of the amount rost in the different
facies, the elements shor^¡ the folfowing mobility scale: Mg > Ni
> Si > Mnf Co > Fe, Al , Cu, Cr.

The type of weathering as indicated by the principal
neoformed mlnerals, may be cal-led smectitizatÍon (bissialitiza
tion), with incÍpient evolution tor^/ard.s lateritization.

The horizons of, altered rock, coarse saprolite and

f J-ne saprolite constÍtue a Ni-síricate ore vrith estimated reser
ves of 20 .206t and a Ni content of t.57t.



TNTROpUÇÃ,O

A dissertação de mestrado ora apresentada é o resulta

do das pesquisas reallzadas no maciço básico-ultrabásico, situa
do na fazenda Brejo seco, município de são João do piauí, sudes

te do Estado do piauí. Trata-se do mais expressj-vo maciço bási
co-urtrabásico brasileiro, com alteração supérgena sob clima se

mi-árido.

o interesse no desenvolvimento de pesquisas no campo

da alteração supérgena de rochas ultrabásicas motivou no rnsti
tuto de Geociências da universidade de são pauro o projeto Ní

quel-Ultrabásicas.

Este amplo programa, cuja maioria dos resultados já
foram publicados (Trescases e oliveira, LgTg; Merfi et aL., r979¡
oriveira, lgBO; schevciw, rgBo; oriveira e Trescases, r9B0; Tres

cases e schevciw, 19B0i Trescases e oliveira, lgBr; Menegotto,
L982, oliveira e Trescases, L9g2 e Bernardelli et al., l9B3), vi
sa a uma caracterização da alteração dos maciços ultrabá s icos
brasileiros em várias condições morfo-climáticas atuaj-s, tendo
como objetivo final a história da gênese das jaziclas de nÍque1
lateríticas/ associadas a esses maciços.

As rochas ultrabásicas podem ser encontradas em quase

todos os Estados brasileiros (Berbert, r9771 , portanto numa am

pla faixa de crimas atuaj-s. No domínj-o semi-árido, numerosos pe

quenos corpos ultrabásicos são conhecidos, espalhados em alguns
Estados brasileiros. Na Bahia, podernos cj-tar as ocorrências ern

serra das lvlarrecas (Bruni et af , L976't , campo Formoso (Hedlung,
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Couto Moreira et aI. , L974) , Euclides da Cunha (Inda et a1.,

1976) e em várias outras localidades, como Serrinha, Lucínio de

Almeida, Brumado e Contende s-Mirante (Mascarenhas, l-916 ) ; em Al-a

goas/ temos Campestre (Farina, 1976\ ¡ na Paraíba, em Catingueira
(Farina, L969 ), Soledade e CâmpÍna Grande (Moraes / 1935); no Cea

rá, na área de Baixio e Umari / em fpaumirim (Abreu, I9l3l ¡ a.Lgu

mas no Rio Grande do Norte e Pernambuco, citados por Moacir Lis
boa e Guimarães de Araújo Oliveira e, no PiauÍ, em São João do

Piauí (Santos, 1974 ) .

Foi este ú1timo o escol-hido para estudo, por apresen

tar-se num grau de erosão bastante menor do que os outros e por

comportar uma jazida de níquel "Iaterítica", cujo alvará de pes

quisa pertence à Cia. Vêle do Rio Doce l'lineração S.A. Na maioria

das outras ocorrôncias ultrabásicas da zona semi-árida os efei
tos da erosão mecânica ultrapassam os da alteração; os relictos
de paleoalterações são escassos e a roc.ha aflora em geral pouco

al"terada (MeLfi et aI , 1919'). O maciço de São João do piauí, ao

contrário, e devido a par ticular idade s morfológicas que serão

examinadas a seguj-r guarda, n.os seus perfis de alteração, vários
testemunhos das pa leoaltera.çõe s , o que ajuda em muito a recons

tituiçâo da história supérgena do maciço.

Após a caracterização da área, que é feita no capítu
Io I, no que diz respeito ao clÍma, geologia e geomorfologia, a

metodologia utilizada é exposta no capÍtulo II. Os capítulos III
e fV tratam da distribuição espacial das fácies de alteração e

da evoluqão nineralôgica através dos perfis em cada uni
dade morfológica. O balanço geoquÍmico, exportação e importa

ção de material a cada passo da alteraçâo, é assim aval-Íado no
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capitufo v.

Uma interpretação geral da gênese da jazida de nÍquel
é proposta no capítulo VI , além da avaliação da importância ecg

nômÍca dos horizontes mineralizados e comparação com outtos depó

sitos congêneres existentes no BrasiI.



o
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CAPfTULO

O MEIO F fS ICO

Fator fundamental no estudo da alteração supérgena é

conhecimento das características físicas do meio, gue comandam

evolução desse processo.

A dinâmica supérgena resul-ta da atuação dos fatores
cl-imáticos sobre as rochas expostas na superfície e são eslrei
las as vinculações e interdependênc ia s existentes entre os com

ponentes do meio fÍsÍco e o desenvolvimento do perfil de al-tera

ção. Relevante é o papel do clima e o das rochas, pois o primei
ro determina a intensidade da ação intempérica que atua sobre a

segunda r guer por sua vez, controla os produtos finais da altera
ção. AtÍados a ambos, o relevo e a drenagem são também importan

tes no processo, pois vão estabel-ecer as possÍveÍs evoluções da

alteração, condicionadas à topografia e ao volume das águas na

rocha e à sua intensidade de movimento.

Outros fatores atuanÈes são a vegetação e o solo, pois
controlam os efeitos da ação erosiva e contribuem com a libe
ração de ácidos húmicos, que vão atuar nos horizontes superfi
ciais da alteração.

Devido a essa importância, o presente capítulo aborda

en detalhe as caracter ís t.ica s do meio físÍco, bem como as oscil-a

ções paleoclimáticas, a fim de bem determinar o papel destes fa
tores no fenômeno da alteração supérgena,



1. - POSrçÃO GEOGR.ÁFICA

O maciço bás ico-u I trabás ico estudado situa-se no Iocal

denomÍnado Brejo seco, distrito e município de São João doPlauí,

Estado do Piauí. A uma latitude de 8o28'S e tongitude de 4Io,

57'W, dista cerca de 30km em Linha reta a sudeste de São João do

Piauí (Fig. l).
são João do PiauÍ dista 300km de Petrolina e Juazeiro,

cidades irmãs, às margens do São Franciscor 500km da capital do

Estado, Teresina; 720km de Fortaleza e 800km de Salvador.

o trânsito na região é garantido pelas rodovias 8R407,

parcialmente asfaltada, Pf-5 e PI-6, sem pavimentação asfáltica,

e pela estrada de ferro da V.F.F.C.B.. Brejo Seco dista l80km da

rodovia asfaltada e 240km da estrada de ferro. O acesso, por via

terrestre a partir de São João do Piauí, é feito por 50km de es

trada carroçável, intransitável na época das chuvas, que Iiga es

ta cidade aos povoados ou vifas de Canpo Alegre, Lagoa do Barro¡

Que j-mada Nova e ã cidade de Afrânio.

Junto ao mac j.ço esÈudado, a Docegeo construiu uma pis

ta de pouso com 1.100m de exten.sã.o, assegurando assim o tráfego

aéreo para aviões de pequeno porte.

2. _ CLIMA

No sudeste do Piaui, o clÍma. dominante é o semi-árido,

correspondendo na cl-assificação de Koeppen a um clima semi-árido

quente (Bsh) com chuvas de verão (w) .

O relevo da região, um tanto pronunciado, onde as cha

padas arenosas atingen cotas da ordem dos 600m, é provavelmente

o responsáveL pel-as precipitações anuais entre 600mm e 700mm, va
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Iores estes bem superiores em relação a outras áreas do semi*ári

do. Assim, a semi-aridez da região é caracterizada, não tanto pe

lo baixo volume das precÍpitações pluviométricas, mas principal

mente peJ-a grande irregularidade das mesmas, aliada às altas tem

peraturas durante todo..o ano.

O clima semi-árÍdo é caracterizado por duas estações

distintâs: a estação chuvosa, que ocorre no verão (denominada

"inverno" pelo sertanejo), caracterizada por um período de chu

vas irregulares de dezembro a abril, com temperaturas elevadas e

forte evaporação; e a estaÇão secaf apresentando de 6 a 9 meses

de estiagemr que na região ocorre geralmente de maio a novembro.

Vale ressaltar ainda, na região, os rios e riachos gue

são exclusivamente intermitentes, em cujos cursos a água permane

ce apenas por pouco tempo, na época das chuvas e, mesmo ass j-m,

nem todos os anos.

a) Temperatura

O sudeste do Piauí, pela sua própria localÍzação geo

grâfica, fica submetido a intensa radiação solar e, por isso, a

temperatura permanece elevada o ano todo, atingindo uma das mais

a.Itas médias térmicas anuais do Brasil (entre 24o e 26oCl . Tam

bém as temperaturas médias mensais são elevadas, sj-tuando-se sem

pre acima de 22oC.

O mês mais quente é novembro, com temperatura médj-a de

28oC. Os meses de temperatura mais amena são os de junho e julho,
que representam o inverno na região, com médias entre 22o e24oC,

As temperaturas são elevadas na primavera, verâo e outono, e o

calor maÍs intenso ocorre em meados da primavera, nos meses de

outubro e novembrof provocando regime de seca na região. Nesses
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meses, a média fica entre 26o e 28oC¡ a média das máximas situa-
se entre 34o e 36oC e atemperatura máxirna absoluta atinge 45oC,

A amplitude térmica anual é desprezÍvel, não chegando

a 5oc, evidenciando a grande hornogeneidade da temperatura na re

gião.

b) Pluviome tria

Contrastando enormemente com a temperatura, a pluviosi
dade no Nordeste é exÈremamente irregular e maI distribuída (Fig.

2).

O sudeste do Piauí apresenta índices pluviométricos

muito baj-xos, 600mm anuais, aproximadamente . O gue deve ser evi
denciado é que o grande problema pluviométrlco da região resÍde

nâo tanto no fato de os seus totais anuais serem baixos, mas

principal.mente pelas grandes irregularÍdades que caracterizam

essa pluviometria. As precipitações variam no que diz respeito
à quantidade anual, à época em que ocorrem e ainda à própria su

perfície atÍngida pelas mesmas.

As chuvas podeni ocorrer de novembro a abril, porém os

índices máximos ocorrem no verão (janeiro, feverej-ro e março),

Nesses meses de máximas concentram-se cerca de 85 a 90? das pre

cipitações anuais r sendo maïço o nês de pluviometria mais eleva
da, ocasião em que a drenagem, que geralmente é intermitente,
torna-se torrencial. As minimas dão-se no inverno (julho e agos

to). Nesse período a seca é bem acentuad.a na região, pois as chu

vas, além de serem raras, são pouco copiosas (Fig. 3).

São, portanto, sete meses (maio a dezembro) praticamen

te de seca, fazendo com que a deficiência hídrÍca do sofo seja

alta, na ordem de 400-600rnm anuais.
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Como a região possui baixa pluvÍometria e elevada capa

cidade de evaporação, o escoamento superficial não excede I03 da

pluviometria média anual; também a quantidade infiltrada no solo

é pequena, de modo que o maior volume da água precipitada anual

mente se perde por evaporação e por transpiração (Leal, 1971).

De acordo com Nimer (19771 , o clima atual da região ê

do tipo quente tropical de zona equatorial, com estação seca de

inverno-pr imavera .

Se tomarmos em consideração a classificação de Gaussen,

que é baseada no rÍtmo das temperaturas e precipitações no decor

rer do ano, e que permite verifÍcar a dependência das formas de

vlda ao fator clima, a região inclui-se na sub-classe climática
Bixérico, caracterizada por clima semi-árido, com estação seca

de grande duração e comportando uma morfogênese essenciafmente

mecânica. Ainda de acordo com Gaussen (1955) podemos d.izer que

a região pertence ao domínio das temperaturas elevadas, na clas
se dos clj-mas térmicos e tendo como regime pedocl-imático dominan

te o " Ustico Hipertêrmico",

c) Oscilações PaleocIimáticas

O paleoclima da região nordeste vem sofrendo oscila
ções desde, pelo menos, o Terciário, segundo a opiniâo unânime

dos estudiosos do problema.

Trícart (1959), em estudos de sedimentos nos terraços
aluviais dos grandes rÌos nordestinos, observou evidências de al
ternáncias paleocJ-imáticas e considera que as mesmas teriam ocor

rido entre climas semi*áridos e climas secos, com chuvas concen

tradas e violentas, sem que houvesse condições realmente áridas,
no período que vai do Plioceno ao atual. Ainda, segundo o autor,



essas alternâncias estariam relac.ionadas a uma periódic.a melhor

distribuição das chuvas e não tanto ao aumento das mesmas.

AbrSaber (1969) concorda com Tricart, reconhecendo que

as varj-ações pa Ieo-c I imát Ícas não foram tão sensíveis e extrema

das, capazes de provocar desertificações pronunciadas, alterna
das com fases úmidas de longa duração, como sugerido por ele em

1956.

Moreira (1977l,, em estudos sobre o tema, conclui que

os climas secos dominaram durante toda a evolução geomorfológica

e biogeográfica nordestina, durante o período que vai d.o Neogeno

ao Quaternár j-o.

Em resumo, acredita-se que na região, embora tenha ha

vido fases ora ligeiramente mais secas, ora mais úmidas do que a

atuaI, as variações do pateoclima, no perÍodo do Terciárj.o Médio

ao Recente, permaneceram restritas ao campo dos climas semi_ári
dos. Em termos gerais, pode-se afirmar que no nord.este brasilei
ro houve condições de umidade no início do Terciário; essas col
dicões evoluíram lentamente para a semi-aridez no final do Ter

ciário e a semi-aridez constituiu o regíme dominante durante to
do o Quaternário até o presente.

3. - VEGETAçÃO

O nordeste brasileiro apresenta uma grand.e variedade
de vegetação, porém a que predomina e a que o caracteriza é a

caatinga.

De acordo com Egl-er (1951), a caatinga pode ocorreï
sob a forma semelhante a uma mata fechada, ou sob forma de moi

bas baixas e isoladas com uma vasta gama de gradientes entre es
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ses dois tipos extremos.

Esse tipo de vegetação está org,anizada sobretudo para

suportar longos perÍodos d.e seca, graças às reservas de substân

cias nutritivas e hÍdricas enxilopódios e raÍzes (Kuhlmann, J-9771.

De uma maneira geral, podemos caracterÍzar a caatÍnga

como sendo composta fundamentalmente de árvores e arbustos es

pinhentosr gue geralmente perdem as folhas no perÍodo de estia
gem; de plantas espinhosas e suculentas e de plantas herbáceas,

que após as chuvas se revigoram de modo surpreendente.

Na região estudada, a vegetação é a caatinga seca e

agrupada, de Egler (1951) , caracterizada como uma caatinga xe

rofÍtica, dada a abundância de cactáceas e bromel-iáceas, conse

guência do cfima bastante severo. Essa vegetação, no seu estra
to mais a1to, é constituÍda de formações arbóreas e arbustivas,
de médio a grande porte, que se desenvolvem principalmente nos

vales, encostas de chapadas ou locais com maior umidade ou de so

lo mais espesso.

A vegetação dominante é a de pequeno a médio porte,
constituÍda também de formações arbóreas e arbusÈivas, de galhos

retorcidos, que se apresentam em agrupamentos ora densos I ora

muito abertos, deixando entre sl vazlos sem vegetação alguma. As

formações de médlo porte se distribuem rala e esparsamente e em

geral sobre o relevo plano-ondulado, talhado nas rochas xistosas
e gnaissicas, ,fá nas serras quartzÍticas e chapad.as onde d.ominam

sol-os rochosos ou ararro"o", desenvolvem-se as formações de peque

no porte, raquíticas, distribuÍdas de maneira mais densa,

Não se observam diferenças entre a vegetação que se

desenvol-ve sobre as rochas ultrabáslcas serpent ini zadas e a de qual
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quer outro substrato rochoso.

- O QUADRO GEOLÓGICO

a) Geologia Regional

A região se situa na borda SE da bacia do Parnaíba e

está inserida na faixa de dobramentos RÍacho do Pontal, conforme

conceituado por Brit,o Neves (1975).

A individua l iza ção em unidades estratigráficas das ro

chas do embasament.o crlstalino da região é muito difÍci1, devido

à intensa movimentação tectônica sofrida pela área, aliada ao

grande número de denominações criadas por diversos autores.

No presente trabalho, optou-se pela divisão de Caldas

so et aI. (1973 rrarr e rbrr ) , proposta no Projeto Sudeste do PiauÍ

I e II¡ e, sempre que possÍvel, é feita a correlação com as de

nomÍnações dos outros autores.

Caldasso et aI... (op. cit.) individual- i zaram, nas ro

chas do embasamento cristalino da área, três seguências pré-cam

brianas, denominadas de Pré-Ca¡nbriano A, B e C. Esta subdivisão

foi baseada nos caracteres estruturais, na z.oneograf ia e na posi

ção esÈratigráfica relativa, se¡n no entanto precisar a cronolo

gia.

A unidade lÍto-e stratÍgráf tca maìs antiga é a pré-Cam

briano C, constÍtuida de rochas intensamente tectonlzadas e míg

matizadas. Trata-se de migmatitos homogêneos e alguns núcleos de

granito de anatexia intercalados, encontrando-se a.inda restos

de quartzitos recristalizados,

As rochas desta unidade são corre lac íonáve i s às do cru

po Caraíba, de Barbosa (1965), de idade Pré-Cambriana Média a In
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ferior.
As rochas d.a unidade Pré-Cambriana B são constituídas,

na sua porção basal, principalmente por quartzitos' com interca

lações de faixas de xistos a muscovita-biotita, com granada e es

taurolita. Tanto os xistos como os quartzitos desta porção apre

sentam-se localmente migmatizados, constituindo uma unidade de

migmatitos heterogêneos. A porção superior consiste basicamente

de muscovita-biotÍta-estaurolita-xÍstos, granatiferos e encerra

lentes de calcário cristalino.

Barbosa (op. cit.) considera os xistos equartzitos d""

ta unidade como pertencentes ao Grupo Salgueiro, enquanto que os

migmatitos heterogêneos são correlacionáveis ao Grupo Cabrobó de

LeaI (I97f). A idade da unidade pré-Cambriana B é considerada,

com dúvidas, pré-cambriano t'tédio a Superior.

A unidade pré-Cambriana A constltui-se de quartzitos

e quartzo-xistos estruturados, aIém de clorita-biotita-muscovita

-xistos, granatíferos, clorita-sericita-seixos e filitos. Asso

ciados, tem-se calcário epimetamórfíco e calcoxistos. O que dis

tingue as rochas desta unidade das da unidade B é a fácies meta

mórfica euê, na primeira atinge aPenas a fácies xisto-verde e

apresenta ocorrência comum de metabasÍtos. Esses metabasitos se

constituem principa.lmente de anfibólio-xistos e ocorrem em maior

concentração entre as cidades de Afrânio e Paulistana.

Barbosa (op. cit. ) e LeaI (op. cit. ) incluem as rochas

desta unidade no Grupo Salgueiro; a idade atribuída é a Pré-Cam

briano Superior.

As estruturas gerais dessas unidades, Dâ região, apre

sentam direção geral NNE-SSW.
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De idade mais jovem, são encontradas, na região, ro

chas plutônicas ácidas e bás ico-ultrabás ica s , Um considerável nú

mero de macj-ços granlticos intrusivos e em menor número e tama

nho, maciços bás ico-ultrabás icos também intrusj,vos ocorrem nos

meta ssed imentos , com direção geral NE-SW. Estes maciços, em cer
t.as áreas, encontram-se parcialmente cobertos por sediment,os eIu
vio-aluvionares arenosos, provenientes das roc.has da Bacia do par

naiba. Os maciços plutônicos ácÍdos são constituldos prÍncipal
mente por granitos, sienitos e alcali-granitos a biotita-muscovi
ta ou a hornblenda-biotita . Os corpos básicos êonstj_tuem-se de

anfibolito ou gabro e os uftrabásicos de serpentinito, Caldasso

et aI. (op, cit.) atribuem a esses maciços idade Eo-Cambriano.

As unidades sedimentares presentes são as rochas paleo

zóicas constituint.es da tsacía do parnaÍba, representadas na área
pelas formações Serra Grande e pimenteiras de idade Siluro-Devo
niana.

A formaçåo Serra Grand.e é constituÍda por arenitos com

intercalações locais de siltitos e folhelhos arroxeados, princi
palmente no topo da formação. Os aren.j.tos são brancos, grossel

ros e conglomerát icos , c.ontendo seixos quartz.osos de até 20cm de

dÍâmetro, gue diminuem da base para o topo. Sua espessura é variá
veI; próximo ao maciço ultrlbásÍco. apresenta exposições que atin
gem os I00m- Seu contato lnferÍor apresenta nÍtida discordãncia
angular com as rochas metamórficas d.o embasamento; o superior ê

concordante com a formaçã.o pÍmen.teiras. Keget (1956) identificou
um amb.iente fluvial- costeiro na sua deposiçã.o e datou-os do SiIu
riano Superior ao Devoniano Inferior.

A formação Pimenteiras, na região, comporta folhelhos
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vermelhos e cinza-escuros, micáceos, com intercalações de areni

tos e siltitos brancos a cinza cl-aros. Próximo ao maciço, esta

formação apresenta espessuras da ordem de 70 metros. Kegel (op.

cit. ) identificou um ambiente de mar raso para sua deposição e

determinou a idade Devoniano rnferior para seus sedimentos.

Coberturas elúvio-aluviais arenosas e coberturas late
ríticas são observadas na região e são consideradas de idade Ce

nozóica. Estas coberturas se desenvolvem tanto sobre o embasamen

to, como sobre os sedimentos da Bacia do parnaíba. segundo cal
dasso et al. (op. cj-t.), o desenvol"vimento das lateritas se dá

principalmente nas partes mais altas, provavelmente corresponden

do a uma superficie de erosão do Terciário, em que tenha impera

do clima propício.

Além dos depósitos arenosos e crostas limonÍticas, ob

serva-se também a presença de crostas de silicificação, princi
pal-mente sobre rochas ultrabásicas, destacando-se a do maciço de

São João do piaui.

A Fig. 4 mostra a posição do maciço em relação aos

prlncipais elementos geológicos do Nordeste. Observa-se que o ma

ciço se encontra inserido nos sistemas de dobramentos, guê, por

sua vez, são limÍtados ao sul pelo craton de são Francisco e a

leste pela Sinéclise do ParnaÍba. A unidade Pré-Cambriano C es

tá inserida nos maciços Gnáissj.co-migmatítico-graníticos, enquan

to que as unidades pré-Cambrianas B e A inserem-se nos sj-stemas

de dobramentos.

b) Geologia Local

com um formato grosseiramente losangurar e tendo a

maior dimensão segundo a direção WNW-ESE, numa extensão superior
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a 8km, com largura máxima de aproxÍmadamente 4km e área aproxima

da de 2Okm'? , dest.aca-se, no munícfpio de São ,foão do pÍauÍ, o maci

ço bás ico-ulÈrabá s ico de Sã.o .Toão do piauí, mineralizado em ní
quel sllicatado e amianto.

O macÍço está intrudido nos micaxistos, quartz.o-f ÍIitos
e ser ic ita-c lorita-xistos da unidade pré-Cambriana A, equivalen
te âo Grupo Salgueiro. A oeste, uma apófise serpentinosa d.o macj.

ço, denomj-nada Morro do pote, é parcialment.e coberta pelos se

dimentos das formações Serra. Grande e pimenteiras, tendo seus

contatos a norte mascarados por intensa cobertura arenosa elu
vial. As rochas do maciço apresentam-se metamorfizad.as e num al
to grau de alteração meteóric.a, resultando em espessas capas ', Ia
teríticas" que recobrem quase todo o maciço.

No compLexo bás jco-ultrabá s Íco (Fig. 5), pode-se carac

Eerízar, tanto IitoIógica c.omo topograficamente , duas zonas dís
tintas: zona ultrabásÍca e z.ona básica. A zona ultrabásica, cons

tituída por serpentinitos, está sítuada. na parte norte do comple

xo e apresenta uma feição topográfica ac.entuada, com cotas até
470m, formando a Serra. do Bacamarte.

Os contatos do serpent.inito com as rochas básicas ao

su1 são anastonosados, loca.Imente falhados, enquanto que a Leste
e Nordeste uma estreita faixa de rochas básicas circunda a zona

ultrabásica, apresentando contatos interdigitados em toda a sua

extensão (San.tos , Ig7 4't .

Como resul_tado da atuação da erosâo, observa_se na qua

se totalidade dessa zona ultrabásica um capeamento coruvÍal. Ape

nas em pequenas áreas a sul e a oeste, torna-se possível a obser

vação de afloramentos serpentiníticos .

I

I
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os serpentinitos apresen.tam colora Ção cinz.a ' cin.z.a-esver

deado e amare lo-e sverdeado, ten.do em geral granulação fina, Em sua

maior parte, essas rochas mostram u¡n alto grau de al-teração intempé

rica. Mj-neralogicamente, predomina a. serpentina (crisotila e lizar
dita), com clorita e opa.cos (cromita, magnetita, hidróxidos de fer
ro e manganês) subordinados. Veios anastomosados de síLica (calce

dônia) e de amianto (crisotila) cortam todo o serpentÍnÍto.
As fibras de crisotila apresentam-se com espessura variá

veI, de milimétricas a. até alguns centímetros , possuindo uma colora

ção amare lo-e sverdeada e dispon.do-se de modo perpendicular aos con

tornos dos veios anastomosados.

Em lâmina delgada, dois aspectos texturais dÍstintos evi
denclam-se nos serpentinitos. Um deles é o da textura em "grade", bas

tante semelhante àestrutura dos antigos crÍstais de olivina, Essa

estrutura reticulada é circundada por grãos muito finos de magneti

ta. Ä serpentina (Iizardita) apresenta-se sob três formas distin
tas: uma envolvendo os núcleos, bem cristalizada, fibrosa(I), com as

fibras dispondo-se perpendicularmente ao retÍculo; outra compondo

os núcleos (II), comgranuLaçâo men.or, namaioria d.as vezes micro

cristalina, Espa.lhados pela rocha, observa-se ainda alguma cromita

transl-úcida e rara clorÍta, parecendo orÍundas de antÍgos orto-pi
roxênios. E a serpentina (III) que ocorre como veíos fibrosos. Esse

tipo de esCrutura é comum em rocha.s serpentÍnizadas de todo mundo.

(CaiIlère, 19 36 ) .

O segundo aspecto text,ura.I é defínido por microcristais
aciculares de serpentina, dispost.os caoticamente, dando um aspec

to de "tecído". Cristais aciculares grandes de serpentina, dis
postos em estrelas e associa.dos com clorita, destacam-se na mas

sar que apresenta ainda grandes cristais arred.ondados de cromita.
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A escassez de testemunhos de ortopiroxênios demonstra

guê, antes de ser hidratada, a rocha original devia ser do tipo
dunítico. Localmente, foram encontrados anfibólios, possivelmen

te derivados de clinopiroxênios.
A zona básica é constituída por gabros, gabros orivÍni

cose dioritos, ocorrendo a sul, Ieste e nordeste do maciço e for
mando uma superfície semi-aplainada, com altitudes da ordem dos

300m. Esses tipos rochosos possuem uma coloração esverdeada e

apresentam-se também com alto grau de aJ_teração intempérica. Em

termos mineralógicos são constituídos basj-camente de piroxênios
(diopsídio e augita) e feldspatos (plagioclásios).

Santos (L974) ídentificou três sistemas tectônicos que

atuaram no maciço, causando falhamentos de gravidade de direção
N-Ntr, eue sucederam dois falhamentos horizontais, um de direção
E-w e outro de direção.NW. secundariamente, o maciço acha-se ro
carmente fal-hado a sul; pequenos diques de diabásio são observa

dos nos contatos entre o serpentinito e as encaixantes.

A Tabel-a r fornece a composição quimica das amostras

menos alteradas que puderam ser encontradas. comparadas, por

exemplo, com a composição dos serpentinitos de piên (pR), (schevciw,

1980; Trescases e schevciw, 1980), são evidentes os sinais de ar
teração dos serpentinitos do Piauír êm particular pelo alto va

lor da razão sÍor/Mgo, e por teores já elevados em Fe e Ni.

SOLOS

Os solos da região desenvolvem-se principalmente sobre

as rochas metamorfizadas do embasamento, apresentando caracterís
ticas argilosas, porérn só ocorrem em zonas sem cobertura arenosa,



TABELA r - comparação Química entre os serpentinitos do piauí e de piên
(Amostras Frescas )
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PERDA AO
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L0,2

r.¡-erl
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12,I

sio2

(1) - Serpentinito ex-dunito (Piên-PR) (Schevciw, 1980)

(2) - Serpentinito ex-harzburgito (Piên-PR) (Trescases e Schevciw, 1980)

(* ) - r'e totaf em Fe2 03

1' O

47 ,9
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Cr2 oj

8,90

0 ,57

0 ,13

r,08

MnO,
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0,lI
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NíO

0 ,18

O,28
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o ,o7

CÕO

0,55

0,08

) ,020

CUO

o ,28

i,016

0 ,01

0,34

),0r0

0,01

) ,010

I
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principalmente sobre os xistos. SoIos arenosos, aJ-óctones,

também ocorrem, e são oriundos das formações sedimentares próxi

mas, podendo, em parte, formar uma cobertura areno-quartzosa nas

áreas de planÍcies.

De uma maneira geral, nas planÍcies, os solos são cons

tituídos por Iatossolos e podzóIÍcos vermelhos e amarel-os, entró

ficos e distrófÍcos, apresentando textura média. Nas áreas com

material de cobertura tê¡n-se areias quartzosas e solos podzóIi

cos verme lho-amare los de textura média e em porções desnudadas,

predominam os solos brunos não cál-cicos e podzólicos vermelho-

amarelos. Todos os tipos de sol-o apresentam-se drenados, mediana

mente profundos e com baixa fertilidade (Martlns et al., 1973).

Nos maciços ultrabásicos, praticamente não se observam

soLos bem desenvoÌvidos, pois geralmente apresentam-se com cober

turas laterÍticas ou arenosas.

A terra é considerada inapta para a utilização agrÍco

Ia, devido à baixa fertilÍdade natural e å en.orme deficiência hÍ
drica.

6. - GEOMORFOLOGIA

a) Aspectos Morfológícos cerais

A regíão situa-se na Depressão Periférica do Médio São

Francisco, no domín1o das depressões Ínterp lanáltlcas e periféri
cas semi-áridas, revestldas por caatlnga (Ab'Saber, I972') . Essa

depressão é de origem erosiva, modelada em terrenos crfstalinos,
sob clima semi-árido, e é perÍférica ao planalto Sedimentar da Ba

cia do ParnaÍba.

A natureza lit.ológica controla. em parte o modelado re



gional do relevo; assim, os conjuntos metamórficos tais como xis
tos e migmatitos, mais facilmente erodÍveis, ocorrem nas partes

mais baixas de relevo plano-ondulado, forinando os aplainamentos

das depressões intermontanas. Os conjuntos rochosos mais resis
tentes, como quartzitos, emergem dos aplainados, formando cris
tas continuas orientadas segundo as direções das estruturas I en

quanto gue as rochas sedÍmentares formam chapadas, cuestas e me

sas testemunho, de escarpas acentuadas, devido às camadas areno

sas mais resistentes.

b) Grandes SuperfÍcies RegÍonaÍs

A plataforma brasileira, após sua consolidação, vem

sendo submetida a sucessivos ciclos de erosåo e sedimentação;

desse modo, a história da evoJ-uçåo da paisagem brasileira está
gravada no relevo, através das superfícles de erosåo e através

da sedÍmentação, pelos depósÍtos correl-ativos aos cícIos de depo

sição.

Estas superfÍcÍes foram identificadas por diversos au

toresi porém os mesmos não concordam em relaçåo ao número e nem

em relação às idades destes nÍveis. Em termos regionais amplos,

podem ser reconhecidas na região três superfÍcÍes de aplainamen

to do nordeste, identLfícadas por King (1956).

O aplainamento pós-Gondwana, do Cretáceo Superior, com

cotas superiores a 1000m, restrito à faixa de ocorrência do are

nito Tombador, na Bahia., a sul_ da área estudada.

A SuI Americana, considerada a superfície a partir da

qual todo o relevo brasileÍro foi esculpÍdo; é o resto de uma

desnudação, que se Íniciou no Cretáceo Inferior e terminou no



-26_

Terciário MédÍo, quando foi soerguida e reentalhada. Possui alti
tudes da ordem de 600m a 850m e está representada, na área, pe

Ias serras do Boquelrão e Dois Irmãos, entre outras.

O ciclo Velhas, que ocupa a maior extensão na área,

sucedeu o Sul Amerlcano e atingiu seu nível de base no Terciário
Superior. Sem a mesma expressão do anterior, é responsáve1 pelo

relevo uniforme da paisagem regional, corn cotas entre 340 e 450

metros.

A superfÍcie Paraguassu, a última reconhecida por

King (1956) equedomina atual-mente a região, não possui qualquer des

nÍvel signifj-cativo e ainda não atingÍu a fase de aplainamento

generalìzado.

c) Compartimentos Locais

SuperfÍcies de aplainamento podem ser identif icadas Io
caLmente f tanto nos sedimentos da Bacia do parnaÍba como no ma

ciço bás ic o-u ttrabásico. São doÍs os nÍveis erosionais que se

destacam: um mais antigo, correspondendo a uma superfÍcie bastan

te aplainada e já em fase de dlssecação, com altitudes ao redor

de 600-700m, desenvolvido sobre xistos, quartzitos e rochas sedi

mentares. Neste nível, encontram-se os sedimentos da Formação

Serra Grande, adjacentes ao maciço.

o ôutro nÍvel, mais recente, foi esculpído principal
mente sobre as rochas do embasamento e encontra-se a altitudes
entre 350-550m; neste nÍvel, encontra-se o maciço básico-ultrabá
sico. o topo aplainado do maciço encontra-se a uma aLtitude de

470m e a planÍcie da base aos 350mt porções deprimidas no seu in
terior são observáveÍs e suas encostas Íngremes ou suaves termi
nam em áreas de piemont.
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sobre estes nÍveis, encontram-se depósitos de concre

ções Iateríticas, formados provavelmente no Terciário; esses ní

veis possuem extensas coberturas arenosas recobrindo parte das

crostas lateríticas das partes mais elevadas (Caldasso et. aI.,

r973 ) .

d) Interpretação

o topo aplaÍnado do maclço encontra-se, aproximadamen

te, à mesma cota da base dos sedimentos devonianos da Bacia do

ParnaÍba. Testemunhos de sedimentos (seÍxos rolados) são encon

trados no topo do maclço, sugerindo uma antiga cobertura sedimen

tar sobre o mesmo. Assim, o Èopo do macÍço pode ter pertencido,

no passado, à superfÍcie sobre a qual se assentaram os sedimen

tos devonianos. Após a remoção parclal da cobertura sed.imentar,

esta antiga superfÍcie foi exposta, sendo al-terada provavelmen

te no TercÍário e ulÈlmamen.te vem sendo entalhada.

Desse modo, acredítamos que, pelo menos, duas fases ero

sionais ocorreram na evolução geomorfológíca. do macÍço.

Santos (1974) identifica no maciço uma fase de aplaina

mento e laterizaçã.o, seguida de um re j uvene sc imento morfológico,

correlacionando estes eventos aos cicl-o Vel-has de King (1956), da

tado do Tercíário Superior.

Melfi et aI. (1979) correlacionam a superfÍcie aplaina

da do topo do maciço ultramáfico com o ciclo SuI Americano, de

Ídade terciária, e a planÍcie con o ciclo Velhas, citando umaevo

lução recente do relevo entalhando a superfície Velhas (cicIo Pa

raguassu).



Portanto, acredlta-se que o maciço bás ico-ul-tral¡á s i co

de São João do Piauí sofreu uma primelra geração de alteraçåo,

no topo, e pelo menos uma segunda mais recente nas vertentes, no

piemont e planÍcie.

Com base nesÈa interpretação, nos capÍtuIos seguÍntes

serão estudados os mecanismos que se iniciaram primeiramente (pro

vavelmente a partir do Terclário) através dos perfis do topo

aplainado e a evolução mais recente das encostas no s.istema de

topossequência: Topo de Encosta - Meio de Encosta - Base de En

costa - PIanicie.



CAPf TULO TT

METODOLOGIA

Em se tratando de dissertação a nível de mest.rado,

metodología utilizada, tanto no campo, como no laboratório,
veste*se de importância fundamental.

Nesta fase deve ser demonstrado o domínio das técnicas
analÍtj.cas empregadas, fornecendo, desta maneira, condições para

uma avalÍação segura de todo o trabalho realiza,lo.
Assim¡ neste capít.ulo são abordados os métodos utiliza

dos na obtenção dos dados de campo e laboratório, que constaram

de: descrição de perfis de alteração, coleta de amostras, brita
gem e moagem, cálculos de densidade e umidade, análises granulo

métricas e quÍmicas, raios-x, anáIise térmica diferencial e lâmi
nas delgadas. Cada un dos procedimentos é explÍcado a seguir.

I. - PROCEDIMENTOS DE CAMPO

A Cia. Vale do Río Doce GeoLogia e Mineração S/A for
neceu informações da área que constaram de: mapas topográficos e

geológicos locais, mapa de localização de poços e furos de sonda

gem abertos nos trabalhos de pesquisa por eles realizados e rela
tórÍos internos da companhia.

os trâbalhos de campo inicj.aram-se com o reconhecÍmen

to dos contatos Iitológicos assÍnalados no mapa geológico locaI
fornecido pela companhia, das estruturas presentes, do reconheci

mento das relações l itologia-mor fologia e naÈureza das formações

superficiais.

a

re
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a) Descrição de Poço6

Com base no mapa de localização dos poços e furos d.e

sonda, foram observados e descritos sessenta e sete poços e amos

trados os que ju.lgamos mais adequados para caracterizar o proces

so de alteração ocorrÍdo no maciço.

Nesse item serão defÍnidos os signÍficados de alguns

termos que serão usad.os nos c.apíÈulos que se seguem, e será for
necida uma descrição geral dos perfís de alteração reconhecidos

no campo.

Horizontes Superficiais - O maciço ultrabásico é ern parte reco

berto por material arenoso, principalmente na área de planície
e regiões adjacentes e em parte por soto argiloso marrom escuro

a avermelhado, rico em concreções e blocos de rocha; por vezes o

materiaf arenoso mistura-se com a cobertura ferruginosa formando

um solo areno-later ít ico. Essa cobertura arenosa, presente prin
cipalmente na parte oriental do maciço, é proveniente da erosão

dos sedimentos paleozóicos próximos. Podem ser encontrados, no

topo do maciço e ao lon.go das encostas, seij<os de quartzo arre
dondados, indicando talvez a presença de antiga cobertura areno

sa no maciço.

Quanto às fácies de alteração das rochas, seguindo

descrições de perfis laterÍticos já realiza.das (Santos, L974;

Trescases, I975; Melfl et al. , L979 r Ollveira, 1980), adotamos

as seguintes denomÍnações com suas respectivas descrições:

Rocha Alterada (R.4.) - Foram caracterizadas como deste tipo ¡

as rochas que apresentam alteração lnc.ípiente; geralmente são ro

chas coesas e densas, de coloração verde ou cinz.a escuro, de gra



nulação fina. Apresentam-se intensamente fraturadas, cortadas

por inúmeros veios de calcedônia verde, branca ou vermelha e ra

ros veios de crisotÍIa,

SaprofÍto Grosseiro (SG) - O saprolÍto grosseiro representa a ro
cha bem alterada, onde se distinguem facil-mente a textura e as

estruturas originais. A coloração é varÍada, de um modo geral

mais clara, entre verde-claro, amarelo até cinza-claro; o mate

riaI, apesar de consÍstente, oferece pouca resistência à fragmen

tação. O saprolito grosseiro é heterogêneo, um pouco menos denso

que â rocha alterada, apresentando ora grande quantidade de ma

triz argilosaf ora grande quantidade de blocos de rocha, podendo

Iocalmente se apresentar s ilicificado.

Saprol-it.o Argiloso (SA) - Nesse estágio de alteração, o material
apresenta-se bastante homogêneo, com uma constituição quase to
talmente argitosa; é bastan.te friável e localmente pode apresen

tar coesão maior devíd.o å silicificação, porém é sempre muito pou

co denso. É de coloraçäo esverdeada, às vezes marrom-avermelhada

e/ou amarelo-escurai os nÍveis esverdeados geralmente aparecem

abaixo dos amarronados.

Imersos no saprol-ito argiloso encontram-se raros b1o

cos de rocha menos alterados; apesar da pequena coesão do mate

rial nesse estágio, pode-se ídentificar perfeitamente vestÍgios
de textura e estrutura da rocha origÍnal.

Material Silicificado (Si) - Sob esta denominação, incluímos ro

chas alteradas e saprolitos que se apresentam intensamente sili
cificados. Foram desse modo designadas as amostras gue apresenta

ram alto teor em sÍIica nas análises químicas (geralmente acima
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de 558), baixo teor em óxidos de magnésÍo e forte pÍco de quart
zo aos raios-x. Na maioria dos casos, a silicificação se traduz
por uma densa rede de veÍos de quartzo, em dlferentes graus de

cristalização, isolando celas de rocha em vários estágios de aI
teração. .As vezes a silicÍfjcação não é vÍsÍvel, nem em lâminas

delgadas, sendo evidenciada apenas peJ.a composlção quÍmica.

b) Coleta de Amostras

De posse do mapa topográfico do rnaciço, selecionaram-se
poços alinhados ao longo de toposseqtlênc ia s ; isto é, poços situa
dos numa mesma direção, porém em diferentes posições na topogra

fia. Este procedimento é usual em estudos de alteração supérge

na, pois assume-se que os perfis de alteraçâo de uma mesma ro
cha, desenvolvidos sob condições cIlmáticas idênticas, âpresen

tam diferentes caracterÍstícas devido à variação do relevo e dre

nagem. Também podem ser assim evidenciadas as relações entre as

diferentes zonas de alteraçã.o. Ðesse mod.o foram individual i zadas

quatro topos seq{lênc ias , abrangendo a maioria d.os 26 poços e 3 fu
ros de sondagem amostrados, para. caracteriz.ar a alteração do ma

^,: -^

Além dos poços, foran colet.ad.as amostras de afLoramen

to e material de cobertura, abrangendo o serpentinito e as enca j,

xante s .

A1guns poços, n.âo a.IÍnhad,os, f oram selecion.ad,os, vi
sando-se caractêrlzar perfis de alteração em posições topográfi
cas partÍculares e tornar a. maLha. d.e amostragem melhor dfstribuÍ
da no maciço.

O espaçamento entre os poços é geralmente de IOO me



tros e afgumas vezes de 50 metxos, e obedecen ã malha de pesqui

sa realj-zada pela e¡npresa; suas profundida.des variam de 3 a 30

metros (Figura 6).

Após a escolha dos poços, iniciou-se a coleta das amos

tras com a preocupação de a¡nostrar cada mudança faciológica do

perfil de cada poço, o que resultou num número variável de amos

tras para cada poço. As amostras são ídentificadas pela sigla !
e foi adotada uma numeração para cada amostra: o primeiro núme

ro indica o poço amostrado, o segund.o corresponde à posição da

amostra no poço, sendo que este segundo número vai crescendo à

medida que a amostra é mais superficial. De modo gera], quanto

mais alto este segundo número, maior é o grau de alteração d.o ma

terial- no poço. Por exemplo, a amost,ra Ll3-I corresponde a amos

tra menos alterada do poço de número 13, a amostra LI3-2 corres
ponde a uma amostra mais alterada que a L3I-I e assim por dian

Foi coletado um total de 96 amostras, representand.o to
da a alteração do maciço. bem como amogt.ras das encaixantes e do

solo (Tabela 2).

Após a coLeta, as amostras foram descritas em detalhe,
macroscopicamente e com auxÍIio de J_upa binocular; a partlr des

ta descrição refinou-se a cl-assif icação das fácies de alteração
realizada no campo (FÍg. 7,8,9 e tO). Ä complementação das in
formações presentes nas fÍguras foÍ obtída com o resultado dos

dados de grau de altera.ção, umidade, densidade aparente, anáIi
ses químicas e raios-x que foram acrescidos posteriormente, essas

figuras encontram-se no final . como apêndice.
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PROCEDIMENTOS DE I,ABOR.ATÔRIO

o material coletado foi submetido aos tratamentos

IaboraÈório que serão, de modo breve, d.escritos a seguir.

a) Britagem e Moagem

O procedímento inicial no laboratório constou da quar

teação da amostra coLetada para os trabalhos de britagem e moa

gem. As amostras friáveis foram desagregadas manualmente, enquan

to gue as duras tiveram que ser brÍtadas antes do processo de

moagem. A moagem foi realizada em moinho de bolas e a granulome

tria obtida, (após 5 minutos de noagem, em médía) foi de aprg

ximadamente 200 nesh.

b) se ra s Granulométricas

Na realÍzação de aná.Iises granulométricas , obtém-se

uma separação na granulometria das roc.has em função da altera

ção, provocando assim, a grosso modo, uma separação mineralógi

ca. Esta separação não se dá ao acaso, pois, å medida que se pro

cessa a alteração, ocorre o desagregamento do material- que refle
te em parte a distribufção dos constituintes mineralógicos, con

centrando-os pre ferenc ia lmente em determinadas frações dependen

do da fácies de alteração.

As análises químicas das frações, sonadas ao conheci

mento da distribuíção mineralógica, fornecem uma prímeira apro

ximação das anáIises quÍmicas d.os minera.is. Com este propósito,

foram sel-ecionadas 26 amostras represen.tat iva s dos vários está

gios de alteraqão para anáIises granu lométr ica s .

Aproximadamente 3009 de amostra foram colocados em

becker com água e deixados para desagregação durante dois dias.

de



Em seguida, o material foi peneÍrado sob água corrente em jogo

de peneiras com aberturas de 2,00, 0 r25 e 0,062mm, secado em es

tufa (60oC) e pesado.

As frações acima de 2,00mrn e entre 2,00 e 0,25run foram

examinadas em Iupa binocular para descrição mineralógica. Visan

do à caracterização e à distribuição dos constituintes mineraló
gicos em cada fração, foram posteriormente efetuadas anáIises de

raÍos-x e quÍmj.cas em cada fração granulométrica.

c) Determinação de Umidade e Densidade Aparente

As determinações das densidades aparentes e umidades

relativas ao peso úmído e peso seco foram realizadas na quase

totalidade das amostras alteradas (com estrutura conservada) ,

num total de 75 amostras,

No cálculo da umidade, utÍIizou-se uma balança analÍ
tica, onde foj- pesada a cápsula de vidro vazia e posteriormente

contendo a amostra úmÍda. A cápsula mais a amostra são secadas

em estufa a I00o - lLOoC por um perÍodo de aproximadamente seis
horas e, em seguida, pesadas novamente.

Þe posse desses dados e através de cáIculos simples,

obtêm-se as umidades de cada amostra em percentagens relativas
à amostra úmida e seca.

A densidade aparente de cada amostra é calculada parg

finando pequenos pedaços da amostra úmÍda (Millot e Bonj.fas, 1955

e Easton, L972', e pesando-se em balança analítica, com precisão
ate 0,0Ig, no ar e na água; assim, conserva-se intacta a estrutu
ra e umidade original da amostra. A densidade aparente é calcula
da para amostra seca, usando-se o valor da umidade medida, ao
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mesmo tempo em que se e.fetuam as medÍdas de densidade.

Para cada amostra, determinou-se a densidade aparen

te em dois pedaços, sendo que para a¡nostras mais alteradas e,

por conseguinte de mals fáclL desagregação, determinou-se até

três vezes a densidade, adotando-se a média d.os valores obtidos.

A DOCEGEO, através de seus relatórios inÈernos, forne

ceu dados de densÍdade aparente e umídade de algumas amostras, po

rém esses dados foram utilizados apenas para comparação, não sen

do considerados no estud.o efetuado.

d) AnáIise Mineralógica por Difração de Raios-X

As análises d,e raios-x foram real,izadas na maioria das

amostras coletadas (83 amostras) , bem como nas frações granulo

métricas (26 amostras) . A análise foi feÍta com o material moí

do, em suspensão em água. destilada, colocado em lâmÍnas de vidro
e deixado secar ao ar, obten.do assÍm uma lârnina com as part.ícu

las na sua orientação preferencíaI.

Foi utÍlizad.o um aparelho marca Rigaku Denkl, ano de

fabricação 1976, com as seguÍn.tes condições de operação: 1250V,

35Kv, l5mA, TC = Ir CPS = 1000, velocldade do gonlômetro = Iolmin.,
ve.locidade do papel = IOmm/mf n. , ra.diaçã.o K o do Cu, f iltro de Ní

e Varredura - 30 a 600.

Após essa análise inicía.I , as amostras que apresenta
oram um pico a 14Ã nos dia.gramas foram tratadas vísando à identi

flcação do mineral ou dos mlnerals correspondentes a esse pico.

Os tratamentos efetuados nessas amostras visaran¡ a

eIíminação da sÍlica amorfa, com objetlvo de melhorar os díagra

mas; a saturação com ions trocáveis, a.líado a glicolação e aque

a

.:

.)
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cimentos com objetivo de identificar os tipos mineralógicos cor

respondentes ao pico f¿R. noi tratado um total de 25 amostras.

A eliminação da síÌica amorfa é feita adicionando-se

à amostra 50 a l00cm3 de NaoH 0r5N. Agita-se o material até con

seguir uma suspensão homogênea e aquece-se a 50oC por aproximada

mente 5 mínutos (Segalen, 1968; Weber, 1975). Após esse tratamen

to, as amostras foram submetidas ã saturação com cátions de K e

Mg. Foram util-izados como eletrólitos soluções 1 N dos cloretos
desses cátions. Num becker de 100m1 , mÍsturam-se a solução e o

material a ser saturado, agita-se mecanicamente 3 vezes por duas

horas cada vez, renovando-se o eletróIito a cada etapa da agÍta

ção (WaÌker, 1958 in Lucas et aI., 1959). Após as saturações, la
va-se o material com água destilada três vezes (centrifugando

cada vez) e uma vez com uma mistura em partes iguaj-s de água e

áIcool. Nessa etapa as amostras saturadas com ¡4g+2 são passadas

no raios-X em idênticas condições que as amostras totais e pos

teriormente são colocadas (por uma semana) em contato com vapg

res de etileno-glicol em dissecador e finalmente repassados em

raios-X.

As amostras saturadas com K+ são passadas de 3 a 15o

nos raios-X nas condições das amostras totais, após aquecimento

a 1l-0oc e finalmente após aquecimento a 525oc.

Esses tratamentos (Brovrn, 1971t Robert e Tessier,
lg74l , permitem a identificação dos mínerais argÍlosos com p j-co

oa 144, em função da posição do pico, como é mostrado no quadro

a seguir.
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TABELA 3 - VARIAÇÃO DO PICO A I4I APÓS TRATAMENTOS

e ) Lâmina s De l" ada s

Foram confeccionadas 9I Iâminas delgadas, visando a

uma análise microscópica detathada do material . As amostras du

ras foram laminadas sem tratamento prévio. Em muitas amostras,

entretanto, foi necessário um pré-cozimento com bálsamo de Cana

dá, antes da laninação. Outras, ainda, muìto friáveis ou com ma

teriais de consistência muito diferente (por exemplo, rocha bas

tante alterada recortada por material silicoso secundário) , n9

cessitaram de um processo de endurecimento por polimerização com

resina poliester (Verbeke, ]-9691 , send.o posteriormente cortadas,

reimpregnadas com a resÍna e finalmente laminadas.

Identificação Mineralógica por A,nálise Térmica Diferencial

Esta técnica de anáIise mineralógica foi empregada pa

amostras totais. Em todos os casos, o material foi seco e moí

a 200 mesh e compactado em recipiente próprio.

o aparelho utilizado é de marca Rigaku e as condiçoes

instrumentais foram:

Velocidade de aquecimento: looc/min.

Velocidade do papel: Smm/min.

Voltagem:5omv,

f)

IA

do

Mín, Argilosos K+ Normal K+ l looc K+ 52 5oc Mg+2 Normal Mg+'z gl ieol

cloritas
o

14A
o

t4A
o

r4A r4A
o

I4A

Vermicu 1 i tâ 14A 10- 12A 10A
o

14Ä 14A

Esmec t i !a 14A 10-r 2A l0A L4A L7A



g) Análises euÍmicas

Foram submetidas a análises
do que 24 dessas análises referem-se a

nulométricas,
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quÍrnicas 101 amostras, se!
anátises de frações gra

Todas as anáIises foram realizad.as com atague perclóri
co, vÍsando a uma melhor discriminação das formas da sÍIica pre
sente nas amostrasi esse tipo d.e ataque, também conhecido como
ataque seretivo, permite a indivlduari zação da sírica dos sirica
tos e da sÍIica amorfa de um 1ado, e do quartzo d.e outro (Tres
cases, 1975) .

As anáIises realizadas no presente trabaLho se nortea
ram na metodol_ogia apresentad.a por Trescases, 1975 e O1iveira,
1980. De acordo com esses autores, o esquema de decomposição é
o seguinte:

f-
Amostra + HCrou-+J 

sol-uçao r

fnesÍauo f +NaoH+

o resÍduo II no caso (alteração late
nitos) é principalmente constÍtuÍdo de quartzo
(dos sil-icatos e amorfa) é obtida através da d
resÍduo do ataque HCtO,r (resÍduo I) e do resfd
(resÍduo tI) .

Os seguintes elementos, foram d.osados na solução I:
À,1 , Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn e Ni. O Cr foi dosado também na solu
Çao _¡- r .

As dosagens foram efetuadas por espec trofotonetria de
absorção atômica, um aparelho marca varian Techtron, modero l_250.

DÕis tipos de solução padrão foram utilizados: o pg
drão D usado para análises d.e rochas frescas e pouco aLteradas e

f-"otr.r"ão ,,

þesÍauo rr

rÍtica de serpenti

, A sÍIica solúve I
iferença entre o

uo do ataque NaOH
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o padrão Lr para análíses d.e rochas bem alteradas. As composÍ

ções de o e L são mostradas na Tabela 4,

A perda ao fogo de todas as amostras fol calculada par
tindo-se de 0,1g de amosÈra, previamenÈe seca a lIOoC, e calcina
da a 1000oC d.urante uma hora.

TABELA 4 - PÀDRÕES STNTÉTICOS

ELEMENTOS L (ppm ) D (ppm )

A1

Co

Cr

Cu

Fe

Mg

Mn

Ní

I60 .00

2.00

80 .00

0.68

800 .00

s0 .00

23.20

25.L6

50.00

1.00

20.00

0.59

430.00

350.00

6,72

30.09

os dados quÍmÍcos d.e cad.a amostra anarisada encontram
-se em apêndÍce (ApêndÍce I).



CAPf TUIJO TII

OS PERFIS DE ALTERÀçÂ,O

_ CONSIDERÀÇÕES GERÀIS

Na caracterização dos perfis de alteração foram estuda

dos duas dezenas de poços, a maioria dos quais dispostos em topo

seqüência, cortand.o topografias onduladâs e com d.esnÍveis de até
100 metros. Foram analisados os perfÍs de cada poço, descrevendo

as fácies presentes em cada um e, desse modo, identificando sua

distribuição espac ÍaI .

AIém da amostragem dos dìferentes horizontes d.os per

fis de alteração nos poços, foram também amostrados blocos de

"box \^¡ork", sol-o e amostras de rocha provenientes de afloramen

tos, visando uma completa caracterização da alteração do maciço.

Após a anáLlse do materlal, em todas as posições topg
gráficas no maciço, observou-se que as fácies que compõem os per

fís de alteração são as mesmas, seja no platô, nas vertentes ou

mesmo na planície, As diferenças exlstentes entre os perfis de

alteração nas diferentes posições na topografia prendem-se prin
cipal-mente âs espessuras das fácies e seus teores em nÍqueI.

Os perfis estudados, distribuídos por todo o maciço,

apresentam as fácies de alteração, cujas características são defi
nidas como se segue:

a) Rocha Fresca - A denominação da fácies rocha fresca é geral
mente dada a rochas cuja mineralogia original- está preservada,

Nestas condições, após exame microscópico, apenas duas d.as amos
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tras de rocha puderam ser classificadas nesta fácies. A quase to
tafidade das amostras de rocha coletad.as já apresentavam inequÍ
vocos s.inais de alteração intempérica; os poços perfurados não
chegaram a atingir esta fácies e os únicos representantes são as
amostras L2 e LlO, provenientes de afloramentos no maciço. A
rocha fresca é um ex-dunÌto, fortemente serpentinÍzado, consti
tuÍdo principalmente por serpentina, argum anfibório e crorita,
formados por transformação endógena dos minerais do antigo duni
to, além de opacos (magnetita e cromita) e raros carbonatos, Tra
ta-se de um serpentinito homogêneo, cortado por veios milimétri
cos, compostos principal_mente por serpenÈina criptocristalina,
por vezes carbonatos e mais raramente por serpentina fibrosa. A
coloração é geralmente verde-clara, porém observam_se também as
cores cinza e marrom, com tonalidades variadasralém do verde_es
curo. A densidade da rocha fresca situa_se entre 2,3L e 2,42, in
dicando intensa serpentinização e tar.vez já um Ínício de artera
ção supérgena,

b) Rocha Ar-terada - A passagem da fácies rocha fresca a rocha ar-

terada ocorre de modo gradual e sua individual i za ção no campo
nem sempre é possível, já que macroscopicamente as diferenças
não são visíveÍs. À fácies rocha alterada apresenta_se com as
mesmas caracterÍsticas de coesão e cor da rocha fresca. A densi
dade é de 1,95 em média, com valores variando entre 1,5I a 2,30,
indicando já uma forte alteração intempérica em algumas amos

tras. Äs amostras maj.s alteradas desta fácies apresentam uma co
Ioração amarelada e veÍos milimétrÍcos de cal_cedônÍa e quartzo,
inexistentes na fácies anterior.
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c) SaproLito Grosseiro - Nesta fácies o material se apresenta bem

afetado pe.la ação intempérica, tornand.o-se mais poroso e até mes

mo friável em al-gumas porções, porém a estrutura d.a rocha origi
nal permanece intacta. Esta fácies contém numerosos blocos de ro
cha arterada, que vão se tornand,o menores e mais escassos em di
reção ao topo do perfil, e já apresenta algum material argiloso.
À. coloraeão torna-se mais clara, os tons amarelos são mais fre
qüentes, pred.ominando as cores a¡narelo esverd.eado e castanho ama

relado. A densidade cai ainda mais nesta fácies, chegand.o ao va
Ior médio de L,77. porções nesta fácÍes apresentam_se fortemente
silicificadas, com a presença de quartzo e sÍlica amorfa cortan
do o material na forma de veios e agindo como cimento, fotmando
o que denominamos de saprolito grosseiro silÍcificado,

d) Saprolito Arqiloso - Nesta fácies há um predomÍnio de maÈe

rial argiloso e os brocos de saprorito são mais raros. Trata-se
de material saprolÍtico multo flno, rnuito pouco coeso e bastante
friáveI; todavia ainda se pode reconhecer a estrutura da rocha.
AquÍ a acão do intemperismo já modifÍcou, de modo sensÍvel, as
características fisicas e composicionais do material inicial_. A

coloração predominante é o marrom avermelhado e marrom amarera
do. A densidade atinge o valor médto de 1163. A exempJ_o da f.á,

cies saprolito grosseiro, esta fácies apresenta porções intensa
mente silicificadas, com sÍIica amorfa e quartzo secundário em

abundância, na forma de veios e como cimento, dando uma certa
coesão ao materiar que é então denominado de saprorito argiroso
sillcificado.

e) Horizonte superfi-cial - Este horizonte representa a fácies
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mais evorr,ída do perfÌr- de ar-teração; nesta fácies a estrutura
da rocha não se conserva, havend.o remanejamenÈo e compaetação de
parte do material. Trata-se de uma cobertura vermelha, ferrugino
sa com abundantes concreções oo1Íticas, IocaLmente sol_dadas em

crosta. rmersos neste materiat argi ro-ferruginoso encontram-se
seixos, blocos de "box work', sllicoso e de silexito. Na ptani
cie, este horizonte superficial é também composto por sedÍmentos
arenosos grosseiros, de coloração amarela, que d.enominamos de
cobertura arenosa. Às vezes esta cobertura arenosa mistura*se à
cobertura ferruginosa, formando um soro areno-r-aterítico ,

2. - A ÀLTERAçÃO NO PLATÔ

No estudo da alteracão ocorrÍda no platô, foram anali
sados os perf .is dos poços t2 e 13, representados na !,j.gura 7, e
seu perfil de alteração pode ser caracterizad.o pelas fácies que
serão descritas a seguir, Vale ressaltar que as espessuras for
necidas para os horizontes descritos são um tanto aproximadas,
visto que poucos poços foram perfurados no ptatô e apenas dois
apresentaram condições de serem estud.ad.os.

a) HorÍzontes de al-teração, com conservação da estrutura da

cha (saprolitos).

São quatro os horizontes saprotÍticos presentes:
- Saprolito grosseiro: rocha al-terada, pouco argilosa, apresen

tando pouca silicificação; apenas alguns velos de sÍl-ica col
tam o horj-zonte. Nota-se a presença de algumas zonas duras m9

nos alteradas. O nÍvel- possui espessura superior a 3 metros.

- Saprolito grosseiro siliclficado: rocha bem alterad.a, pouco

ro
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argirosa I e intensamente silicifrcada; nesse nÍver- nota-se a
presenÇa de sÍlica amorfa secundária cimentando o material_,
além das vênulas de quartzo e calcedônia. O nÍvel apresenta es
pessura de até 3 metros.

Saprolito argiloso: material argiloso,
destituÍdo de blocos e silicificação.
metros de espessura.

friável e pouco denso,

Esse horizonte possui 7

- saprorito argiroso sÍlicificado3 materiar argÍroso cortado por
vênul-as de sÍlica e cal-cedônia; Iocalmente essa silicificação
age como um cimento e dá uma certa coesão ao material, A es
pessura desse horizonte é de pelo menos 6 metros.

b) Horizonte SuperfÍcial

O horizonte superficial , vermelho_amarelado, contém nu
merosos brocos angurares e sub-angurares de rocha silicificada
de tamanho decimétrico, e apresenta freqüentemente concreções
ferruginosas mÍLimétricas. Tanto essas concreções como os blocos
estão imersos numa matrÍz vermelha de granulometria fina. A es
pessura desse nível varia de 2 a 6 metros.

No tocante aos blocos de rocha silicificada, os mesmos

se apresentam nos seguintes tipos:

- blocos de serpentinito levemente ferruginizado, cortados por
uma "rede,' de veios finos de sÍ1ica branca (serpentinito sifi
cificado) ;

- bfocos de serpentinito bastante alterado, restando, apenas
racos parcialmente preenchidos por material ferruginoso,
tro de uma malha branca de síIica ("Box Work,,);

bu

den
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- rocha totalmente siLicificada, apresentand.o_se dura, maciça,
densa, de coloração marrom-caramelada (,,Silexito,,) ;

- blocos do tipo acima descriÈos. juntamente com concreções fer
ruginosas, clmentados por sÍrÍca ou óxido de ferro, formando
um aglomerado de blóôos (,'Canga"I.

Todos esses tipos de nateriais são encontrados mistura
dos numa matriz fina, sendo os dois primeiros tipos (serpentini
to silicificado e "box work',) os mais freqüentes.

À profundJ_dade total do perfil no poço 13 é de 23 me

tros, enquanto gue no poço 12 o perfil de alteração atinge 12 me

tros .

c) Caract.erÍsticas Fís icas

-

À Tabela 5 fornece os valores de umidade, densidade
aparente e composição granulométrica das amostras dos perfis de
alteração dos poços do platô.

Em relação à umidade, os val_ores são mÍnimos para as
amostras bastante sitlcificadasr aumentando con s ideraver-mente
nas pouco silicificadas. Os valores de densidade aparente sl-
tuam-se ao redor de 2r0 no saprolito grosseiro e em torno de lr0
no saprollto argil0so. Nas amostras siricificadas os val0res são
bastante variáveÍs, abrangendo uma faixa de J-r5 a 2,3. A intensa
silicificação impede a rápida queda da densidade, trabltualmente
correlatÍva da alteração d.os serpentrnitos (Trescases e oriveira,
1978).

A análise granulométrica foi efetuada para algumas
amostras representatlvas de cada etapa da aì-teração. Como resuf
tado da ação intempérica, uma grande diferença se evidencia en



AMO S TRAS

PROF.
(')

Pòço
L2

04

08

POÇO

13

06

FÃcIEs

09

TABELA 5 - DADOS FÍSICOS DO PERFIL DE PLATO

L2-4

L3-6

l0

Saprol ito
Argiloso

L2-3

UMIDADE

('t )

t0

L2-2

t2

I5

rz-t

6,56

13-s

Saprolito
Argiloso

(S il ic if. )

DENS IDADE
APARENTE

L7 ,69

18

0,68

r3-4

0 ,33

20

1 ,33

L3-2

0,63

1 ,31

Saprolito
Gros seiro
is il ic if. )

ø

ø > 2,oo

L7

¡)

3,88

L,84

ûun

13-1

0, 55

2,20

2,6

SEPAXAçÃO GRANUTOMíTRICA

VAI,ORES Z

5,53

Saprol ito
Grosseiro

1,80

2,Q0 > ø < 0,25

r3-3

en

2,OO

Rocha
Al terada
.silicif. )

relação ao peso

L,73

2 ,LO

2L ,7

1,55

6,38

5L,2

0,25>ø<0,062

2 ,25

L ,27

seco.

2 ,LL

22,O

2L,L

?1)

ø < 0,062

5L,4

53 ,7

L2 -2

26 ,2

15,5

9,3 I3.1



tre o saprolìto grosseÍro, ond.e as frações maiores predominam e

o saprorito argiloso onde predomina a fração fina. Amostras em

estágios evofutivos bem diferentes, como o saproLito grosseiro
não sificificado da base do perfil (amostra t3_I) e o saprolito
argiloso siticÍficado da parte ¡nédia do perfit (amostra l3-5),
podem apresentar dlstrlbuição granul0métrÍca semelhante. Entre
tanto, no horizonte basar- a distribuição granurométrica refrete
o inÍcio da alteraÇão, com material grosseiro pouco alterado pre
dominantef enquanto que na parte sillcificada do perfil, a fra
ção grosseira corresponde princJ_pafmente ao material cimentado
pela sÍtica.

As principais caracterfsticas dos perfis de platô po
dem ser resumidas em 2 pontos 3

- O horízonte superficial, com.mistura de várÍos tipos de blocos,
é nitidamente remanejado. Veremos a seguir que esse tipo de co
bertura é encontrado com espessura variáveL em quase todo o
maciço, incluindo base da encosta e planÍcie. A abundância de
bLocos bastante silicosos nesse horizonte permite chamá-fo de
silcrete, assemelhand.o-o assim com o horÍzonte de cobertura
descrito nas altas superfícies dos rnaciços ultramáficos do
Brasil Central (t4eff i et al., Ig7gl e do Norte (Bernardetli et
al., 1983) .

- A zona de arteração, sapror-ito, com estrutura de rocha conser
vada, mostra uma parte pouco ou nã.o silicificada na base, dois
horizontes muito sflicÍfícados em cima e com um horizonte des
silicificado no topo. Nessa zona o problema é saber se os d.ois
mecanismos supérgenos, siLicificação e alteração, íntervieram
ao mesmo tempo, ou se um antecedeu o outro e, neste caso, qual
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foi a ordem, Essa pergunta será respondida maÍs adiante com

ajuda do estudo mj.cromorfológico e mineralógico realizado no
perfil silicificado do platô.

3. - A ALTERAçÃO NAS VERTENTES

a) InÈrodução

Neste j-tem é traçada a evolução dos perfis de altera
ção nas vertentes, mostrand.o as transformações sofridas peta ro
cha ¡nãe na toposseqüência encos ta-planic ie .

A alteração nas encostas está ocorrendo ainda hoje,
acompanhando a evolução do processo geomorfológico de entalhamen
to das vertentes. Esse processo é responsáveI pela destruição do
platô, que é um testemunho da alteração mais antÍga ocorrida no
maciço.

para a caracterização da evolução da alteração nas ver
tentes, foram estudadas 4 topos seqüênc ias , sendo duas na porção
Nw e duas na porção sE do maciço. As topos seqllênc Ia s a NW foram
denominadas Tf e TII. com a TI tendo direção N_S (Fig, 7) e a

T rr direção E-W (Fig. B) . es topossegüêncÍas a sE foram d.enomi

nadas T III e T rV, sendo que a TIfI possui direção N_S (FÍg. 9)
enquanto a T fv é de dlreção E_w (Fig. 10).

A localização dos poços está indicada na Figura 6.

b) Perfis Estudados

os perfis estudados

topográficas distÍntas, cujas
das :

- Topo das Encostas - área de

distribue¡n-se por guatro pos ições

caracterÍsticas são aqui defini

vertent.es fortemente incli-nadas on



de a rocha pouco alterada e parcialmente silÍcificada por ve

zes aflora; possui uma cobertura superficial muito deJ_gada.

Um ou outro perfil pode apresentar fácies saprolíticas, po

rém de maneira geral o perffl de alteração não se desenvol
ve j-nteiramente nesta posição topográfica.

Porção Média das Encostas - área com vertentes maís suaves,
proporcionando a formação de um espesso perfit de a1Èera

ção; caracteriza-se por intensa silicificação que se mani

festa das seguintes maneiras:

- disseminada ou na forma de veÍos nos horizontes saprolÍ

- como silexito, envolvendo tota.Imente o material .

Base das Encostas - é a posíção topográfÍca abrangj-da pe

1o término das encostas e inÍcio da planicie, possuindo

uma certa concavidade. Caracteriza-se por cobertura de mg

teriaf ferruginoso, canga e material- col_uvial. O perfil de

alteração é bem desenvolvÍdo e pouco silicificado.

Planície - posição de baixada, onde o perfit d.a zona ultra
máfica do maciço se desenvol-ve numa topografia plana. Nes

sa área a contribuição de material transportado das encos

tas é bem menor. possui, em parte, uma cobertura de se

dimentos grosseiros transportados das áreas adjacentes ao

maciço. O perfll de alteração é bem desenvolvido.



-5 3-

b.Ì) A Àlteracão no ToÞo da Encosta

(Poços L5, 2L, 28 e 331

O perfil de alteração na. posição superior d.as enc.ostas

é pouco desenvolvido e a malor parte do ma.teriaL alterado é trans
portado por gravidade para n.Íveis topográficos inferiores. Exce

ção a esse quadro nessa posição topográfica é o poço 2g, pois o

mesmo situa-se numa ruptura côncava de uma das vertentes e conse

qüentemente apresenta um perfil de atteração mais espesso que os

demais.

Os horizontes componentes deste perfil são desc.ritos a

segu ir :

- Rocha Afterada - Esse horiz.onte possui espessura variáveI,
com mÍnimo observado de 2 metros. Apresenta fraca sili
cificação, que dÍminui ain.da mals em direção à base. O mate

rial é constituÍdo de serpentina bastante coesa, c.om nú

cleos mais alterados, porém a atteração de modo geral é in
cipiente. Veios de quartzo e de sílica amorfa recortam t.od.o

o materiaf

- Saprolito Grosseiro - Com espessura variando de 0 a g mg

tros, esse horizonte apresenta bloc.os de rocha alterada e

um pouco de mat.erÍal argiloso. A massa de serpentina apre
senta porções com argila e é cortada por ve j.os de síIica¡
mostra concentrações de matéria orgânica nas fraturas, além



de óxido de ferro e de manganês. Esse horizonÈe é encontra
do apenas no poço 28; inexÍste nos perfis de poços onde a

encosta é mais abrupta.

- saprorito Argiloso silicificado. - com espessura variando
de 0 a 3 metros, êsse horizonte é constituÍdo de um mate

rial argiloso; localmente observam_se pequenos blocos de

serpentinito pouco alterado e bem sil-Ícificado. A pouca ser
pentina presente está parcialhertte alterada em argÍl-a, po

dendo apresentar siricificações na forma de veÍos e disse
minada e aÍnda óxidos de ferro. A exemplo do horizonte sg
prolito grossei.ro, esse horizonte é ausente nos perfis dos
poços localizados nas encostas mais incLinadas,

- Horizonte Superficial - Essa cobertura é muito pouco espes

sa, apesar de excepcionalmente atingir 3 metros no poço 33,
ConstÍtui-se de matriz fína, argj.losa. Imersos nessa matrj-z
são encontrad.os os mesmos blocos da rocha do horizonte su
perficial do platô. Esse horizonte é remanejado, transpor
tado a partir do desmantelamento do platô.

Ficam, desse modo, caracÈerÍzad.os os perfis situados
nas porções superiores das encostas, como caracterÍsticos de si
tios onde a erosão predomina sobre a alteração.



TABELÀ 6 - DADOS FÍSTCOS DO PERFIL DE TOPO DA ENCOSTA

(*) - g refaÈiva ao peso seco.
b.2) A Alteração na posição Médla .das Ðncostas

(Poços 4t 8,9, 10, ll, L4,20r 3t, 32 e 37)

O perfil de alteração na porção média das encostas é

bem mais desenvolvido que aquele da porção superior. AquÍ todos
os horizontes de arteração do perfir teórico se fazem presentes
e são bem desenvolvidos. pequenas exceções exÍstem, em função da

posição topográfica particular: de alguns poços (g, 1l e 20) .

Esses poços estão em posições de maior declividade, e por isso,
apresentam perfis de alteração bem nenos desenvolvj.dos.

Os horizontes componentes dos perfÍs são descritos a

seguir;

- Rocha Arterada - constituÍ-se d.e serpentinito pouco artera
do, Ievemente silicÍficado, cortado por veios de calcedônia
e quartzo. com óxidos de ¡4n e cromita disseminados.

- Saprolito crosseiro Silicificado _ Com espessuras que che
gam até 1l metros, esse horizonte é constituÍdo de serpenti
nito alterado, mas ainda coeso. O material apresenta ve j-os

POçOS
L5 E 2I

POçO Poço
33 FÃ.cIES DE ALTERA,çÃo UMIDADE

(*).
DENS IDADE
APARENTE

2t*3

33-2
3 3-1

Sapro l ito
Arg Í I oso

(SÍIic ificado )

r0,00
4,25
0,63

1,63
L,70
2.O2

Sapro 1i to
Grod s e iro 2,6L 2,24

2t-r
15

Rocha
AI terada

3 ,20
2 ,67
4 .22

r,94
1,93
2,r0
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verdes de crisoprásio, veios de quartzo recristalizado e im

pregnações de óxldos de Fe e Mn. Todo o nÍvel encontra_se
bastante silicÍficado, e nota-se que a siLicificação aumen

Èa de intensidade em dlreção à base.

- Saprolito Grosseiro - Com espessura variando de 0 a 5r0 mg

tros' esse horizonte é constítuído de serpentinito alterado
que apresenta zonas relativamente coesas e zonas ma j-s aILe
radas com matriz fina e argilosa. Nas zonas coesas obser
vam-se veios de sÍIica amorfa, impregnações de óxido de Fe

e Mn e grãos de cromita.

- Saprolito Argiloso Silicificado - Esse horizonte chega a

possuir at.é 12 metros de espessura; é constituido de serpen
tinito ora pouco, ora muito argfloso, e sempre bastante si
licificado. Esse horizonte desaparece a montante, nos Io
caj-s onde a encosta é maÍs. íngreme.

- Nivel de Silexito - O perftl de alteração na porção média
das encostas apresenta um nÍvel de silexito, que não chega

a se constituir num horizonte contÍnuo. Esse sil-exito se

faz presente nos poços 9 e 37 com até 4 metros d.e espessu
ra, sob forma de bolsões lenticulares,

- Horizonte Superficial - Esse horizonte possui espessura va
riável de 2 a 9 metros. Constitui-se de matriz fina, argilo
sa, com concreções ferruginosas, seixos guartzosos e blocos
de sÍlexito e ,,box work". Nesse horizonte as conereções são
abundantes e observa-se também que parte do material sofreu
remane jamento e compactação.

- NÍveI de Canga - A presença de canga foi detectada em ape
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nas dois poços (4 e 8) com espessura de até 0rg metros, não

chegando a se constituir num horizonte contÍnuo. consti
tui-se de núcleos sil_icificados de d.iferentes materiais
(serpentinito, sjlexito, etc.) na forma de concreções, sol
dados em crosta por cirnento ferruginoso.

A presença de grande quantidade de sÍIica nesta pos¿

ção topográfica sugere gue parte d.esse material silicoso seja
proveniente da dissotução do material a montante.

b.3) A Alteração na Bêse das Encostas

(Poços 2t 7, 22 e 29r-

O perfil de alteração na base das encostas possui uma

espessa cobertura superficial, formado ern parte pela contribuição
coluvial dos nÍveis superiores. Compõem_se d.os seguintes hori
zonte s :

- Rocha Arterada - serpentiníto pouco silÍcificado, contendo
argilas nas fraturas além de óxfdos de Mn, cromita e magne

tita, Esse horlzonte não foi attngido nos poços 7 e 29, pois
a perfuração foi efetuada apenas até o horizonte saprolíti
co. No poço 22 atfngiu pelo menos 4 metros d.e espessura.

- Saprolito crosseiro Silicificado _ De espessura variáveI
entre 0 e 3 metros, esse horizonte é constÍtuÍdo de saproli
to, coerente, sirrcificado e co¡n óxidos de I'rn nas fraturas.
Minerais argil_osos são encontrados abundantemente e, disse
minados nessa massa, ocorrem magnetita e cromita.

- saprolito Grosseiro - com espessura entre 7 e 9 metros nos
poços 7 e 22, e completamente ausenÈe no poço 29, este hori
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2

Poço
7

Poço
22

7-5

Poço
29

TABELA 8

Fácies de
Alteração

7-4

7-3

7-2

7-r

29

SAPROLITO

ARGILOSO

DADOS FfS]COS DO PERFIL DE BASE DE ENCOSTA

tlmidade
(-)

Densidade
þarente

13,65

9,74

?)_<

)') ')

SAPROLITO

GROSSEIRO

2

1 ,31

1,45

10,67

13,65

8,07

9,32

11,45

L7 ,96

GRANIJI¡NÍE'IR]A
Ø=mn
I t)

- % relativa

|,29

1 E1

1 ,80

r,68

1 ,54

1.51

SAPROLITO

GROSSEIRO

SILICIFICADC

22-7

Is.0

ao peso seco.

t3,4

ROCHq.

AITERADA

0,25 + 0.06

30 ,0

70,6

0,76

29,0

16,0

76,2

Va1 e^

7,34

a'7)

< 0.06!

33,3

42,6

2,42

r,75

20,0

4-4

36 ,1

34,0

8 r8

8,9 2r,7
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zonte é constituÍdo de serpentinito bastante alterado, apre
senta-se ora pouco, orà bem argiloso, sem sinais de silici
ficação. Impregnações de óxÍdos de Fe e Mn, além de grãos
de cromita dissemjnados, são observáveis.

- saprorito Arglroso - Horizonte com espe.ssura variáve1 entre
0 e 7 metros, constituído de material argiloso e não sili
cificado. o materlar- saprolÍtico contém cromiÈa disseminada
e concentrações de óxidos de Fe e tjn,

- Horizonte Superficial - Sua espessura varia de 2 a , m9

tros. À constituÍçâo aqui é idêntica à das coberturas late
rÍticas dos perfis das porções médÍas da encosta.

- NÍvel de Canga - Em todos os poços situados na base das en

costas temos a presença de canga, com espessuras de até I
metro e sempre acÍma do horizonte superficial.

Nos perfis de base de encostas, evid.encia-se a presen

ça de um horizonte de canga que o diferencia dos outros perfis,
Outro fator de destaque é a presença d.e fraca silicificação na

zona de alteração, ao contrário do observad.o nos outros perfis
onde ela é intensa.

b.4) A Alteração na plariÍcíe

(Poços 6, 24 e 36}

Nos perfis de planÍcie
rial- al-uvionar. parte Ímportantê
pelos arenitos da Formação Serra

do Maranhão.

é grande a contribuição de mate

da área da planÍcie é coberta
Grande, transportados da Bac ía

Os horizontes componentes do perfil de alteração na
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planície são r

- Rocha Alterada - A espessura desse horizonte é estimada em

pelo menos 3 metros. Trata-se de serpentinito levemente al
terado, cortado por grandes veJ-os de calcedônia, quartzo re
cristalizado e serpentj.na fÍbrosa. Disseminados na rocha
temos óxidos de Fe e Mn, além de rnagnetita e cromita.

- saprorito crosseiro siricÍficado - Esse horizonte possui es

pessura variável de 5 a I0 metros e é constituÍdo de serpen
tinito, parcialrnente aLterado em argila; é cortado por gran
des veios de sÍIica amorfa, e impregnado de óxido de Mn e

Fe. De todo o perfíl_ de alteração, este horizonte é o que

se ap.resenta mais si licificado.

- saprolìto Grosseiro - com espessura variand.o entre 2 e g me

tros, esse horizonte é constítuído de serpentinito bastante
alterado. Blocos desse material- acham_se Ímersos em argila.
crandes veios de sÍlica amorfa com impregnações de Mn e Fe

recortam o material- mais coeso e rochoso desta fácies.

- Saprolito Argiloso Silicíficado _ MaterÍal argiloso, algo
silicificado. o saprollto é todo cortado por veios d.e calce
dônia e contém concentrações localÍzadas de óxidos d.e rnanga

nês e alguma cromÍta. EsÈe horizonte possui espessura máxi
ma de 3 metros.

- Saprolito Argiloso - Horizonte com espessura compreendida
entre 2 e 13 metros. Constitui_se de material totafmente
argiloso e de constÍtuição idêntica ao horizonte anterior
porém não se apresenta silÍcificado.

- Horizonte SuperfÍcial - Com espessura variável entre 4 e ll-
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metros, esse horizonte é constituÍdo em parte por cobertu
ra superficial id.êntica à do perfil da porção média das en

costas e em parte pela cobertura arenosa.

- NíveI de Canga - També¡n no perfll de planície temos um ní
vel de canga, em alguns poços. Esse nivel agui está geral
mente contj_do no horizonte IaterÍtÍco, e sua constituição é

a mesma dos perfis anterj-ormente descritos,

Esse perfil é desenvolvido em área plana, onde ocorre
uma quebra na energia de transporte e conseqüentemente um menor
aporte de rnaterial do macÌço.

euanto à sitfcifÍcação, nesse

ção é mais silicificada. que a observada

costas, porém menos que a encontrad.a nos

meio das encostas.

perfll a zona de altera
no perfil da base das en

perfis de topo e de

c) Características Ff sicas

As Tabelas 6, 7, I e 9, fornecem os valores de umida
de, densidade aparente a anáIises granulométricas dos perfis nas
vertentes, em função das fácÍes de alteração.

Em termos de umídade, de uma maneira geral, os val-ores
médios mostram um discreto aumeDto de teor em direção aos hori
zontes maÍs alterados, evidenciando que mesmo nas fácÌes menos

alteradas os minerais constituintes são bastante hÍdratados.
Os valores ¡nédios de densjdade aparente, ao inverso d.a

umidade, mostram uma queda à medÍda em que a alteração progride;
algumas amostras excessivamente sllicifícadas não obedecem este
padrão. Esta queda nos valores de densidade evidencia uma perda
de massa do material com o avanço da alteração.
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guanto aos vaLores da distribuição granulométrica, ob

serva-se claramente uma concentração do material mais afterado
nas fraÇões mais finas, contrapond.o-se à concentração nos gro¡
seiros do material nos estágios inicj.ais da alteração. Nas fá
cies silicificadas, devido à formação de blocos, ocorre concen
tração nas frações grosseíras de todo o material- existente, alte
rado ou não.

Na fácies ',cobertura superficÍal" ocorre uma concentra
ção acentuada nas frações grosseiras, devÍdo prÍncipalmente ao
conc rec ionamento do material.



CAPf TULO IV

EVOLUçÃO I\4INERÀLÓGICA

- INTRODUçÃO

Neste capÍtulo é fel-to o estudo da evolução mineralógi
ca, com o objetrvo de evidenciar as transformações sofridas pe

los minerais da rocha original durante o processo de alteração
J.ntempérÌca.

Essa evôlução foi traçada a partir de dados obtidos de

anål.ises à lupa binocular, estud.os de lâmlnas del-gadas ao mÌcros
cóplo e de difratometria de raios-X. Desse modo, foram detalha
das as características de cada mineral, tanÈo os que constituem
a rocha original como os produzidos pela alteração. Conclusiva
mente foi esboçado um quadxo evolutivo que sintetiza as fj"lia
ções m.ineralógicas, descrevendo a trajetória de cada mineral des
de a rocha mãe até a fácies mais superficial.

2. - MINERALOGIA DAS FÁCIES DE ALTERÀçÃO

Após acurada análise da mineralogia das amostras prove
nientes de todos os perfis de alteração estudados no maciço, cons
tatou-se que não ocorrem variações significativas na composição
mlneralógica de cada fácies, nas d.iferentes posições da toposse
qüência. Assinì. a mineralogia de cada horizonte fica caracteriza
da como se segue:

a) Rocha Fresca - Serpentinito orJ_ginado provavelmente de

tromorfose de dunitos. Sua textura pode apresentar aspecto de

re

ma
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tha, muito comum em serpentÍnitos, ou mostrar-se estruturad.a em

cristais aciculares, formando um "tecido". No primeÍro caso, d.is

tinguem-se três variedades de serpentina. Serpentina I, que for
ma malhas da textura reticulada, dispondo-se em duas bandas adja
centes à semelhança de pequenos veios, por vezes fibrosos. Ser

pentina ff que compõe os centros de malha reticulada, geralmente

microcrlstalina (Foto I) . Serpentina III que ocorre como veios
fibrosos de crisotila, mui-to bem cristalizada. As anáIises ao mi

croscópio polarizante, bem como as de Raios-X não são conclusi
vas no tocante à identjficação do tlpo da serpentina. De acord.o

com zeissink (f969), Faust e Fahey (1962) mostraram que as cul
vas de A.T.D. podem ser aplicadas para diferenciar a antigorita
e o par crisotila-Ij.zardita, não diferenciáveI. para a antigori
ta o mínimo do pico endotérmico encontra-se entre 790o _ g02oC;

para o par cr isoti la- l izardita este pico mÍnimo ocorre entre 637o

e 7I5oC. AIém disso, para o par crisotila-Iizardita, observa_se

um pico exotérmico 830 a J.45oc acima da temperatura do endotérmi
co' Para Deer, Hor^/ie e zussman (r962) o par crisotira-r-izardita
possui o pico endotérmico entre 6900 e 750oC, apresentandor em

seguida. o exotérmico entre 8000 e g20oc.

De acordo com a Fig. Il, que mostra os diagramas de

A,T,D. de três amostras de serpentina de São João do pÍauÍ, po

de-se afírmar que os principaÍs minerais de serpentÍna do maciço

são a crisotila e a 1lzardita, caracterizados por um forte pico
endotérmico entre 655 e 685 e um exotérmico entre 795 e g00oc.

A magnetita está entre os minerais acessórios presentes na ro
cha, Ä.presenta-se na forma de grãos muito pequenos, geralmente
arredondados¡ esparsos no corpo de serpentina e na forma de pe



Fig II _ oIAGRAMÂ DE Â,T.0. Dos SERPENTINIIos DE sAo JoÃo
00 Praut.
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quenos vej-os entre as bandas da mesmas. A gênese da magnetita es

tá ligada ao processo de serpent ín i zação. Segundo Ashley, l_975

(in l"loody, L976 ) o ferro das olivinas pode ser redistribuÍdo du

rante a serpent in i zação, associando-se à estrutura da serpenti
na ou da brucita, ou formando fases opacas isoladas, tais como

magnetita e awaruita. Observações petrológicas (page , I967a; [üicks ,

1969) mostraram que a magnetita é produzida pela serpentinização
dos dunitos. A clorita se faz presente espalhada ao acaso na ro
cha e em quantidades muito baixas, apresentando aspecto foliar,
Ao microscópio caracteriza-se por ter ooloração c j-nza-e sverdead.a

e apresentar baÍxa birrefingência. À gênese da clorÍta também de

ve estar relacionada ao processo de serpenÈinízação (Foto 2).
Os carbonatos estão presentes sob a forma de pequenos

veios na rocha, em quantidades pequenasi aos raios-X foram iden

tificados como magnesita e dolomita. A brucita ocorre em raros e

pequenos veios recortando o serpentinito e, assim como os carbo

natosr são mineraj.s formados durante a fase de serpentin i zação .

A cromita, único mineral prirnário presente na rocha ser
pentinizada, ocorre na forma de pequenos cristais idiomórficos,
com dimensões da orde¡n de 0r6mrn, dispersos por toda a rocha.

b) Rocha Àlterada - Com aspecto macroscópico semelhante ao da

rocha fresca, diferenc.ia-se aqui a rocha alterada através da mi

croscopia, com o aparecimento de minerais supérgenos em pequena

quantidade.

A serpentina microcristalina do interior dos reticutg
dos da malha (serpentina II) já sofre os efeitos do intemperismo

nesta fácies, passando para um mineral argiloso, esverd.eador iden
tificado aos raios-X como esmectita. A massa de serpentína da
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textura em "tecido", também pode apresentar-se algo alterada, po

rénr em peguenas porções e em muito menor grau. A serpentina rl
das bordas do reticulado, resiste mais a alteração, porém pode

apresentar uma alteração parcial e incipiente nas rochas mais

intemperizadas desta fácies. Essa alteração caracteriza_se por
um aumento na birrefringência e aparecimento de pequenos depósi
tos de óxidos de ferro conr coloração aver¡nelhada, A serpentina
III, fibrosa, dos veÍos, não apresenta sinais de alteração, Os

cristais de cromita, nos contatos com a serpentina, apresentam_se

ocasj-onalmente com óxidos de ferro nas bordas e por vezes mog

tram pequenos sinais de corrosão. Os cristais maiores de magneti

ta passam a apresentar leves sinais de oxidação e hidratação nas

bordas, com o aparec j_mento de manchas avermelhadas de óxidos e

hidróxidos de ferro. A crorita não se altera, os carbonatos são,

em parte, solubilizad.os, pois sua presença, detectada anterÍor
mente em pequenas quantidades na rocha fresca, diminui ainda mais

na rocha alterada,

A brucita, a exemplo dos carbonatos, sofre dissolução,
diminuindo subs tanc ialmente nesta fácies. A presença de anfibó
lios não é tão evidente; não foi detectad.a nos representantes da

rocha frescä e na fácíes rocha alterada aparece como traço em

a J-guma s amostras.

c) Saprol-ito crosseito - Nesta fácies os minerais supêrgenos

crescem de importância em reLação aos minerais herdados d.a rocha

¡nãe. A quantidade de serpentina decresce enquanto aumenta a quan

tÍdade de esmectita. No estudo das lâminas dergadas observa-se
que a serpentina dos núcleos do reticulado (serpentÍna II) deram

lugar à esmectita. permanecem apenas algumas ',ilhas', de serpenti
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na que aparecem impregnadas de óxidos de ferro nas bordas. Em

porções onde a ação intempérica é mais eficiente, d.entro da mes

ma fácies, o interior d.as ',ceLas,' é muitas vezes preenchido por
sílica amorfa (calcedônia) ou óxido de ferro ou ainda por quart
zo recristaÌizado, diminuindo a quantídade de esmectit.a. Nas por

ções com textura em ,'tecido" ocorrem substituições mineral a ni
neral; são observados cristais aciculares de esmectit.a substi
tuj-ndo cristais aciculares de serpentina. As outlas formas de

serpentina, os tipos que constituem as bordas da malha (serpenti
na l) e a dos veios fibrosos (.serpentina ffl) , ainda mantêm_se

parcialmente preservados; dentre essas duas formas a que mais re
siste é a serpentina III, pois a serpentina I, por vezes, desapa

rece por completo dando lugar às esmectitas ou, numa fase mais
avançada da ação intempérica, surge em seu lugar um reticulado
muito resistente consÈituÍdo por óxídos ou hidróxidos d.e ferro.

A esmectita aparece nessa fácies em quantidades razoâ
veis. É um mineral de dÍfÍcil precisão: aos raios_X, a partir de

material previamente separado (fração argila) e tratado, os picos
apresentados mostram, sem dúvida, caracÈerÍsticas de argilas ex
pansivas do tipo das esmectj.tas. pelo que se pode deduzir de sua
composj-ção química (ver anállses guÍmicas), trata_se de uma esmec

Èita ferruginosa, do tipo nontronÍta. Nesse estágio outro mine

ral que aparece é a goethita, Formada a partir do ferro liberado
pera hidrólise da esmectita, esse mlneral se tornará mais crara
mente presente nos estágios seguÍntes. Aqui se apresenta preen

chendo cavidadés, em veios e j-mpregnando a massa d.e serpentina.
A magnetita continua a ap"ra"a, em igual quantidade,

mas os sinaj_s de oxidação são cada vez mais intensos, caracteri



zados pelo aparecimento de franjas avermelhad.as ao redor dos

grãos. O quartzo aparece como produto de neoformação a partir de

soluções oriundas principalmente da capa silicificada do platô,
precipitado nos núcleos da estrutura reticulada ou formand.o

veios, A fácies saprolj.to grosseiro apresenta setores particular
mente muito silicifícados (Foto 3).

Os carbonatos nesse estáglo são dissolvidos ainda mais

e tend.em a desaparecer. A cloríta pernanece sem alteração. A bru
cita desaparece, óxidos de manganês ocorrem ao 1ongo de veios
de serpentina e por vezes em aglomerados; esse óxido torna_se par
ticularmente abundante na interfåcies saprolito grosseiro e sa

prolito argiloso. A cromíta permanece no saprolito grosseÍro nas

mesmas proporções que na fácÍes anterior e com praticamente as

mesmas caracter Ísticas , isto é, pequenos cristais dispersos com

indÍcios de corrosão nas bord.as e algo oxidados.

d) Saprolito Argiloso - Nesse estágio, muito pouco de serpenti
na se faz presente e, em grande parte, impregnada por óxidos de

ferro e manganês (Foto 4), A nontronita é o mineral predominan

te, porém nas fases mals avançadas de alteração desta fácies,
tende a desaparecer dando lugar a goethita. A magnetita pratica
mente se mantém, um pouco mals oxidada. Os carbonatos desapare
cem totalmente. A clorita permanece ínalterada, A goethita nesse
estágio se distribui de modo igual à fácÍes anterior, porém em

guantidades levemente maiores.

A síIica livre é abundante também nessa fácles, embora

menos que na anterior e se apresenta Ígu.almente na forma de quart
zo e calcedônia, em veios ou preenchendo cavidades e soldando o
materi-al- argiloso. os óxidos de ferro e manganês são abundantes
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e apresentam-se sob forma de acumulações concentradas em zonas

bastante alteradas ou em fínos veios dísseminados na massa nol
tronÍtica. A cromita ocorre como nos estágios anteriores, porém

bem mais corroÍda e em grãos menores.

e) Horizonte superficiar- - É a fácles que representa o estágio
final da alteração e apresenta-se parcialmente remanejada. Nesse

estágio a serpentina desaparece totalmente, mas as argllas no!
tronÍticas ainda podem subsistir. Essa fácies é caracterizada pe

Ia maior abundância dos óxìdos e hidróxidos de ferro, send.o a

goethita o principal mineral. Ta¡nb ém a sÍLica l-ivre é abundante
nessa fácies, seja como cimento da matriz argilosa, seja como

formadora de núcfeos das concreções. A magnetita e a cromita ain
da estão presentes, como minerais individuar i zados e formando
concreções. A clorita não é observad.a nessa fácies, d.esaparecen

do sem deixar resíduos,

A Tabe.la 10 fornece uma avaliação semi_quant Ítativa da

mineraLogia de cada fácies da alteração. A serpentina, abund.ante

no inÍcio da alteração,' é paulatinamente alterada e termina por
desaparecer completamente nas porções superiores do perfil. com

portamento exatamente oposto apresenta o produto de alteração da

serpentina, isto é, o argilo-mineral nontronita, compl_etamente

ausente no inÍcio e majs abundante à medida que o processo de aL

teração progride, diminuindo no horizonte superior. Os opacos co
mo cromita e magnetÍta estão presentes em todo o perfil, em pe

quenas guantidades, conservando-se até na fácies mais alterada,
devido ao fato de apresentarem grande resistência ao intemperis
mo. A clorita se mantém, em peq\tenas quantidad.es, em todo o pe5

fil de alteração, a menos do horizonte superficial. A goethita é
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cada vez maís abundante em direção às fácies mais alterad.as. os

óxidos de nranganês se concentram residuarmente até o saprorito
argiloso, para a partir daÍ diminufrem no horizonte superficial.
A sílica concentra-se na porção média .to perfil, onde é níttda
a presença de zonas intensamente silÍcificadas, com os veÍos de

quartzo e a síIica amorfa chegando, em alguns casos, a represen
tar até 858 do materiar existente. o horizonte superior do sapro
Iito argiloso e o fnferior do saprolito grosseiro apresentam uma

diminuicão acentuada dessa sÍIi-ca 11vre. A brucita e os carbona
tos. sempre em pequenas quantidades, são eliminados do perfil já
nos estágios iniciais da alteração,

3. - UM EXEMPLO DE PERFIS EXTREMÀMENTE STLICIFICÀDOS

A silicificação se manifesta de maneÍra intensa
maj.oria dos perfis de alteração, tanto no platô quanto nas

tas, atingindo princípalmente os saprolitos, Neste item
anal"isados dois perfis situados no pJ-atô para exemplificar
Iicificacão presente e para explÍcar as relações entre a

ficação e a a lteração.

na

encos

serão

asl
silici

Trata-se de perfis intensanente silicificados, nos
guais a presenÇa da se_rpentina é insignificante; a síIica livre,
sob várias formas, toma o papel prÍncipal e muito secundariamen

te temos esmectitas, clorita, óxidos de ferro, óxidos de manga

nês, cromita e magnetita.

As rochas frescas, das quais derÍvaram as amostras do
poço 13, são as do tipo granulação fína, textura em ',tecido',,
como a amostra L2; as do poço 12 se originaram da alteração das

rochas tipo "malha", como a amostra LIO.



As amostras L l3-4 e L 13-5 apresentam-se em avançado

estado de alteraçãoi notam-se apenas resquÍcios da serpentina

alterada e faixas com restos da textura em "tecido" onde a ser

pentina passa a esmectita. A rocha toda apresenta-se impregnada

de uma rede difusa de síIlca amorfa ou opala, que penetra nas

palhetas de esmectitas e que progre ss ivamente vai "digerindo-as",
Nesse material silicificado, mal-s coerente, houve certa lixivia

ção das partes mais argilosas, d.eixando buracos. Estes vazios es

tão parcialmente preenchidos por calcedônÍa geódica, às vezes

com quartzo microcristalino no centro,

No poço 12 não ocorre maÍs a serpentina e grande parte

dos seus produtos de alteração (esmectita) foram Iixiviados, res

tando principalmente sÍIica sob várias formas e óxido d.e ferro.
A sequência L I2-L, L I2-2t L I2-3, L L2-4 ilustra ni

tidamente a progressão da silicificação. Em L I2-I ainda a estru
tura reticulada da rocha é reconhecÍvel, a antiga ¡nalha é epige

nizada por material ferruginoso vermelho e os antigos núcleos de

serpentina estão preenchidos de material ferruginoso marrom escu

ro no centro, bordejado de quartzo mlcrocristalino. ÀIém do quart

zo, os raj-os-X indicam a presença de goethita e de esmectita. As

fissuras abertas foram tardiamente preenchidas, ora com quartzo

bem crÍstalizado, ora com calcedônia geódica como as amostras

L I3-4 e L l3-5 (Foto 6).

Em L I2-2 o quadro é comparável, a não ser pela fatta
dos grandes veios secundários de quartzo cristalino. A estrutura
celular da rocha é menos nitida; a sÍIica (calcedônia ou massa

amorfa sílico-ferruginosa) parece progredir a custo tanto dos nú

c.l-eos como do próprio retÍculo ferruginoso (goethita) .
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Em L I2-3 tanto os núcleos como a estrutura reticul-ada

são constituÍdos quase que exclusivamente por sílica. A rocha to

da e atravessada por densa rede de fitões de quartzo secundário,

constituindo-se num verdadeiro "box work". Apenas traços de es

mectita são observados (raios-X) . O ferro aparece em "nód.ulos',

(goethita) envolvendo grãos de cromita e se acumulando na parte

central dos antigos núcleos do retÍculo de serpentina.

A amostra L L2-4 representa uma fácies comparável a "box

work" quartzoso, onde as partes menos endurecidas pelo quartzo

foram esvaziadas por lixiviação. Desaparecem os minerais argilo
sos.

Assim, analisando o perfil como um todo, constata-se

que o perfir de alteração na sua porção mais basal, abaixo do sa

prolito grosseiro silicificado, apresenta um saprolito grosseiro

alterado em esmectita e não silicificado. A partir desse nível,
em direção ao topo do perfil, a rocha apresenta-se cada vez mais

alterada e observa-se uma forte silicificação no material sapro

Iítico esmectitizado (Foto 5). O saprolito argiloso silicificado
do poço 13 (L f3-4 e L 13-5) mostra um progressivo aumento da si
licificação, de cima para baixo, ocorrendo no material esmectiti
co. A porção superj-or do perfil (saprolito argiloso) encontra-se

em grande parte dessj-licif icado.

A forte silicificação nos nÍveis saprolíticos, com a

presenÇa constante de veios de quartzo tardio nas fj-ssuras, in
dicam um enriquecimento muito grand.e em silica, como será cons

tatado peras anárises quÍmicas, nås porções médias dos perfis.
Assim, apenas a dessilicificação ocorrida nas porções superiores

dc¡ perfiJ-, como mostrado no poço 13, não é suficiente para su
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prir toda a sílica existente nos horizontes imediatamente abai

xos do perfil. Portanto, grande parte dessa sÍlica é proveniente

da cobertura silicosa hoje parcialmente remanejada e com blocos

de "box work" (esses blocos de "box work" contêm alguma esmectj-

ta e apresenta dissolução parcial de síIica) .

A partir do quadro acima exposto e de observações na

distribuição espacial das fácies a relação alteração - silÍcifica

ção pode ser interpretada como segue: em um estágio antigo, os

¡rerfis de alteração do topo do maciço eram caracterizados por um

horizonte muito siricificador Dð baser eue pode ser chamado de

sil-crete. Numa fase posterior esse silcrete foi em parte erodido

e remanejadoi concomitantemente progrediu para baixo a alteração,

dentro do "bedrock" serpentinoso. Essa alteração, recenteaatual,

transforma a serpentina em esmectita ferrífera (nontronita); tam

bém aparece nontronita dentro dos blocos de "box work" e do hori
zonte superior de alteração. superpondo-se a essa alteração, há

simul-taneamente uma lenta migração descendente, por dissolução,

da sílica existente no sj-rcrete e na parte superior do perfir,

precipitando nos saprolitos das porções média e baÍxa, sem atin
gir a frente de alteração.

Esses fatos sugerem gue o processo de

ocorre concomitantemente à alteração.

silic ificação

_ AS TILIAçÕES ¡,IINERALÓGICAS

A matéria prima originar, provavelmente um dunito, sub

metido ao processo de serpentinização passor¡ por transformações

mineralógicas, tendo como produto flnal um serpentinito com a se

guinte mineralogia: serpentina bem cristalizada que forma o arca



bouço retÍculado da rocha (serpentina I). Serpentina microcrista
lina que ocupa as parÈes centrais d.as "celas" do reticulado e da

massa em "tecido" (serpentina II). Serpentina fibrosa dos veios,

muito bem cristalizadas, desenvolvida prÍncipalmente nas diacla
ses da rocha (serpentina III). Alguma clorita, carbonatos; bruci
ta e os minerais opacos cromita e magnetita.

A ação do intemperismo, atuand.o nesse serpentinito é

identificada. macroscopicamente, nos seus estágios inicÍais, atra
vés do aparecimento de um córtex na 'rocha fresca. O córtex mog

tra uma debilitação da rocha; é de constituição frágÍt, poroso,

ev.idenciando 1nício de perda de massai é o inÍcio da formação

dos saprolitos, As serpentinas são parcialmente atacadas; minera

logicamente elas se mantém, porém nota-se leve alteração em argi
Io-minerais tipo esmectita.

Dependendo do seu grau de cristalização, as serpenti
nas podem apresentar maior ou menor resÍstência aos processos

supérgenos. A serpentina II se altera rnais rapidamente e se trans
forma, por pseudomorfose, em argilo-minerais esmectÍticos, de

composição nontronÍtica (ver análises quÍmicas) , liberando óxi
dos de ferro e sÍIica. A nontronita neoformada, por sua vez, se

altera em goethita e deixa como resfduo óxidos s í l ico-ferrug ino
sos. Os produtos s íl ico-ferrugJ-nosos provenientes, tanto da hi
drólise das serpentinas quanto d.as nontronÍtas, sofrem dessilici
ficação, indiv idua li zando o ferro e a sílica. A sÍIlca 1iberada

vai formarr por preclpltação, quartzo que pode ser posteriormen

te, em parte, dissolvÍdo e reprecipJ_tado sob diferentes formas

(quartzo, cal-cedônia, silica amorfa) . O ferro Iiberado, vai dar

orj-gem a goethita que permanece no perfÍl, cimentando a matriz
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superficial, formando crostas, canga ou ainda concreções ool_Íti
cas.

A serpentina I resiste um pouco mais que a If, porém

em função da ação intempérica, segue o mesmo caminho, formando
nontronita e com teridência flnal a formação de goethita, que apa

rece nos estágios finais da alteração. A serpentina IfI, bem mais
resistente, tambén se alterar.porém seus produtos de alteração são

de difÍciI observação; tende a d.esaparecer nos estágios finais
da alteração sem deixar resÍduos visÍveÍs.

À clorÍta é muito resistente ã alteração supérgena;
permanece praticamente lntacta até os estágios mais avançad.os

da ação intempéricai provavelmente sofre dissolução, poÍs não é

encontrada no horizonte superficial.
A magnetita e a cromita tambóm se conservam, sofrendo

apenas oxidações e corrosões parciais, riberando algum hidróxido
de ferro. Ambas se concentram residual¡nente nos estágios mais af
terados, pois são êncontrados como mlneraÍs residuais no sol-o
(principalmente junto à areia aluvionar da pJ.anície) , parte pro
vavelmente forma núc1eos das concteções oolÍticas, tão comuns no

horizonte superf icia1.
os carbonatos e a brucita sofre¡n rápÍda dissolução, de

saparecendo já no inÍcio da alteração.
O quartzo, na forma cristalÍna, microcristalina e amor

fo, sofre dissolução e reprec ipitações ; aparece preenchendo fra
turas e fissuras da rocha e é formado por neogênese a partir de:
hidrólise de serpentJ_nas e nontronitas, a partír de soluções pro
venientes do platô; e dos horizontes a montante. Essas soluções
sj-l-icosas são responsáveis também pela formação de ,,box work,,,



que chega a permanecer (juntamente com o silexito) resídualnen
te até o horizonte superficíal.

Ao se comparar a evolução supérgena das rochas ultrabá
sicas de São João do piauí com as rochas ultrabásicas de outras
regiões do Brasil e do mundo, em climas semelhantes ou não, ob

serva-se que a formação de esmectitas através da alteração supér
gena de rochas urtrabásicas é um processo predominante em crimas
pouco agressivos, como descrito por De KÍmpe e Zízka, 1973, no

depósito de Asbestos (canadá) .

Em clj-mas tropicais com estações contrastadas o proces

so geral, dominante na alteração dos macÍços ultrabásicos é a l-a

ter j-zação, como verificado:

- no Brasil como por exemplo o Ðstado de Goiás: (Godoy 1969, An

drade e Botelho 1974, BerberL L977 e 1979, vasconceros et ar.1973);

Niquelândia (Pecora I944, pecora e Barbosa I944, eraújo et aL
1972, Barbosa 1968, Costa 1970, Schmaltz et al. 1976); Barro Al-

to (Figueiredo et aL. 1972 e 1975, Melfi I974, Souza 1973, Stache

I974) ¡ Santa Fé (Barbour l_976, Lessa Sobrinho et. aI, 1971, Lages

et aI. 1976, Oliveira 1980); Serra Água Branca (Lages et a1.I976,

Justo 1973) e Morro do Engenho (Chaban e Santos 1973, Lages et
al. 1,976 ) ; em Minas cerais: Ivlorro do lriqueJ_ (Grif f on e Richf er
1976, Langer 1969, Santlvanez L965, Trescases e Oliveira 197g);
Liberdade e lpanema (Ferran l_974, Lages et al. 1975 e 1976, Esson

e Santos 1978).

- em outras partes do mundo: Cuba (De V1etter, 1955); Venezuela
(Jurkovic, f963); Etiópia (Ctark, IgZB), porto Rico (Schellmann,

1976) ¡ Ãfrica do Sul (De waal , IgTL',, Àustrália (Zeíssink, 1969

e 197I)i Nova cuiné (Bonifas e t4illot, 1955; Davies, 1969; perci



val, 1964); Filipinas (Santos-ynigo, 1964) e Madagascar Schell
mann, 1976 ) .

Sob climas tropicais a formação de nontronítas, como

em São João do piauí, é possível, porém apenas em meios mal dre
nados e restrita às porções basais dos perfis, como em Bornéo
(Eswaram e Sysf 19721 i na Indonésia (Kühnel et al-., L97g)i Nova

Caledônia (Trescases, 1975) e em outras Iocalidades.
o tÍpo de alteração gue ocorre em São João do piauÍ,

não encontra semelhanças entre as aJ-terações citadas, devÍdo as

condições climátj-cas extremas (de aridez) a que foí submetida.

A Figura 12 sintetiza a trajetória e o destino princi
paÌ de cada mineral no decorrer da alteração supérgena.

5. CONCL USÕES

Do estudo da evoJ_ução mineralógica nas fácies de al-te
ra ção, podemos concluir que:

- Toda serpentina se altera em nontronita,

- O quartzo é sup6rgeno; ocorrem silicificações descendentes que

chegam a constituÍr .nívels de sÍlexito nos saprolitos, princi
palmente na porção média das encostas,

- Parte desse quartzo é originário do silcrete.

- A cimentacão de óxjdos de ferro nos blocos transportados para
as partes baixas da toposseqüência Levam a formação de canga.

- A mineralogia de cada fácies não depende da posição na toposse
qüênci,a; as diferenças entre os perf i.s nas dlferentes posições
topogr:áficas restringem-se a: sillcificação variáveI e desen

volvimento maior ou menor de cada fácies.
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CAPfTULO

EVOLUçÃO GEOQUfMTCA

I. - I NTRODUçÂO

Neste capÍtulo a evolução da alteração é abordada do

ponto de vista quÍmico. Os dados obtidos através das anáfises
químicas são apresenÈados e interpretados nas formas d.e porcenta

gens ponderais e porcentagens volumétricas,' métodos usuais e am

plamente utilizados na bibliografia especializada (Millot e

Bonifas, 1955; Trescases, L915; Oliveira, I980).

Os dados ponderais exprimem os valores percentuais dos

óxidos dos elementos na amostra e permitem avalÍar a evolução de

cada elemento no decorrer da alteração. Essa avaliação, no entan

to, só é possível em termos relativos, pois o aumento de teor de

unì elemento de uma determinada fácies de alteração para outra
não é necessariamente devido a um ganho real do elemento, po.is

pode refletir apenas a conseqüência da perda de um outro (efeÍto
da soma constante). Os dados volumétricos, obtidos através cla muf

tiplicação dos dados ponderais pela densidade aparente, indicam

as variações absolutas dos teores dos elementos por unidade de

volume. À análise e interpretação destes dad.os mostram as perdas

e gânhos reais de elementos entre uma amostra e outra e permitem

estabelecer uma escala de mobilidade absol-uta dos elementos.

2. - DADOS PONDERAIS

Os dados ponderais foram obtidos através d.as anáfises
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químicas de amostra total e de frações granulométricas represen

tativas das dÍferentes fácíes de alteração. Foram dosados SiO,,

Fe2O MgO/ AIrO Cr;O3, NiO, MnO2, CoO e CuO. Na Tabela It são

apresentados os valores que indÍcam a composição quÍmic.a média

de cada fácies de alteração. os valores correspondentes à fácies
"horizonte superficial", foram fornecÍdos pela cia, Vale do Rio

Doce S.4., sendo aqui utilizados apenas em termos comparatj.vos,
poís desconhecemos como foram obtidos,

A hidratação, representada pela perda ao fogo, apresen

ta valores em torno de IIA na rocha fresca, conservand.o este teor
até a fácies saprolito grosseiro. Na passagem para a fácies sa

prolito argiloso ocorre leve aumento de teor, para a partir daí
sofrer forte queda na fácies horizonte superficial. TaL comporta

mento é ex¡rlicado pela presença de Hro+ já nos minerais da rocha
fresca, serpentina e brucita e encontra-se também nos principais
minerais de origem supérgena como a esmectita e a goethita. De

dÍfícir explicação é a forte queda de teor de H.o+ na cobert.ura
superficial, já que parece não ocorrer neste níveI a passagem

goeth i ta-hema t ita verificada por Oliveira, L9gO, nas alteritas
niquelÍferas de Santa fé. porções dos saprolitos que se apresen

tam intensamente silicificadas também mostram acentuada queda

nos teores médios de água.

À síIÍca apresenta uma quase conservação relativa ao

longo do perfil de alteração, pois partindo de teores médios de

4lå na rocha, passa a 422 nos saprolitos, concentrando_se na

fácies cobertura superficial, onde atinge teores médios de 53g.

As fácies saproríticas possuem porções tastante siricÍficadas, corn

teores médi-os de 708, mostrand.o fortes concentrações de sÍlica
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em zonas localizadas do perfil de alteração. O grande acúmulo de

síI j-ca mascara o comportamento relativo dos outros elementos que

se apresentam com teores inexpressivos nestas zonas silicifica
das.

0uanto ao IqgO, é perfeitamente caracterizáveI sua lixi
vr-açao e consequente perda relativa. Apresenta acentuada dÍrninui
ção do Leor já na passagem da rocha alterad.a para o saprolito
grosseiro, que continua até os horizontes mais superficiais, on

de atinge valores médios de 0,9?.

A intensa e contÍnua lixiviação do MgO ocorrendo parg
Ielamente a quase conservação da sÍIÍca, faz com que a razão
SiO, /MgO aumente com o progresso da alteração. De acordo com

Pedro e llittar (1966) essa razâo é unr parâmetro indicativo das

condições de drenagem, sendo que, o aumento d.a razão SiO, /Mgo,

como acontece aqui, indica gue a alteraçåo ocorreu em condições
de drenagens restritas.

O Fe,O! mostra nÍtida concentração relativa nas passa
gens das rochas para os saprolitos e destes para a cobertura su

perficial, evidenciando seu forte caráter resid.ual. O enriqueci
mento é maior nos estágios iniciais, passando de I3g na rocha pa

ra 222 no saprolito. Os maÍores teores, encontrados na cobertura
superficial, atingem valores de 27E.

A alumina sofre, de um modo geral, um pequeno enrique
cimento relativo; porém, em algumas partes do perfíI observam_se

valores anormalmente altos para o tÍpo de rocha mã.e existente.
A alumina, com valores da ordem de lE nas rochas, atinge valores
da ordem de 5t no saprolito grosseiro e l2Z no saprolito argilo
so. Esscs aILos valores poderiam ser explicados por possível pre
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sença de um tÍpo diferente de rocha mãe, com porções feldspáti
cas ou com c I inop iroxênios , ou migração do Al a partir do mate

rial a montante e posterior acumulação em determinados nÍveis.
o conteúdo mais elevado do Ar em amostras que concomitantemente

contém anfibólios favorece a prÍmeira hipótese, já que porções

de rochas gabróides podem aparecer disseminadas na massa serpen
tinosa (relatório da companhia) .

O óxido de crômio sofre enriquecimento relativo, prova

vafìrente devido à maior estabilidade da cromita face aos proces

sos supérgenos. De 0,258 na rocha aLterada, chega a 0r60t em me

dia nos saprolitost os teores caem l-evemente em direção ao topo
do perf1l, porém este elemento se faz presente até o horizonte
superficial.

o MnO, comporta-se resÍdualmente, partindo com teores
médios de O,15å nas rochas, passa a 0,33* no saprolito grossei
ro, atingindo teores máximos no saprolito argiloso com até 0,472.

os óxidos de CoO e CuO apresentam comportamentos seme

Ihantes ao do MnO, isto é, forte caráter resÍdual, com concen
trações máximas no horizonte superflcial.

a) O eomportamento do NÍquel

A Tabela 12 mostra os teores médios de nÍqueJ- nas dife
rentes fácies em cada posição na toposseqüência.

O NiO sofre um processo de acumulação relativa contí
nuo à medÍda que a alteração avança, apresentando aproximadamen

te a mesma tendência dos óxidos dos elementos residuais.
Os teores se apresentam relativamente aLtos já na ro

cha alterada, valores médios de 01508, que de um mod.o geral au
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mentan¡ arncìa mais nos saprolitos, para a partir daí mostrar acen

tuada clucda no horizonte superf icial.

No platô e no topo das encostas do maciço, o niquel,

apesar de Inostrar eSSa tendência geral de acumulação, permanece

com teores baixos, chegando a apresentar valores ainda menores

que os da rocha fresca.

Os maiores teores em níquel são encontrados nas encos

tas. Na posição de meio de encosta, ês maiores concentrações si

tuam-se nos saprolitos onde os teores atingem valores de até 5,48

Nio. Na Sase das encostas as concentrações niguelíferas "descem"

um pouco nìars no perf iI: as f ácies mais enr j-quecidas relativamen

te são a rocha alterada e o saprolito grosseiro, onde os teores

chegam .a atingir 6r0t.

Na planicie, a exemplo dos perfis de meio da encosta,

as maiores concentrações situam-se nos saprolitos, porém os teo

res apresentados são em geral mais baixos, com um máximo de L,4Z

no saprolito argiloso.

Nível Silicificado

o perfil de alteraçao na porçao média das encostas

apresenLa bolsões lenticulares de material extremamente silici

ficado (silexito) , localizado imediatamente abaixo do horizonte

superficial (Fig. 7l . As anáIises quÍmicas deste tipo de mate

rial- foram separadas da anáIise do perfil como um todo, Por se

tratar de unì nível incomum em perfis de alteração de serpentini

tos. A Tabela 13 mostra a composição química de uma amostra re

presentativa dos silexitos.

b)
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TABEI"A 13

COMPOSTçÃO QUÍMICA DE UMÀ A]VIOSTRA DE SILEXITO

Trata-se de um nÍvel constituÍdo por material sapro

titico intcnsamente siricificado. os elementos principais que

compõem este material são a sirica, gue contribui com cerca de

B0?, e o ferro que contribui com cerca de l5t. O restante dos

elementos presentes possuem teores muito baixos.

- ANÁLrsE DAS FRAçÕES cRANULoMÉrRrces

A partir da anáIise das frações granulométricas, pode

mos obter informações a respeito dos constituintes mineralógicos

do perfir e de suas respectivas corrìposições químicas (ver capí

tulo II) .

À medida em que o processo de alteração se d.esenvolve,

os minerais rnenos resistentes sofrem fragmentação mecânica e vão

se acumular nos finos¡ ou sofrem alteração química e então seus

neoformados é que irão compor as frações menores. Já os minerais

mais resistentes vão se concentrar nas frações mais grosseiras.

Para o estudo das frações granulométricas, forarn reali
zadasanáIisesquímicasde4frações(A-Ø>2,0mm;B-2,Omm<

Ø.0,25mm; C 0,25mm , ø.0,062mm; D ø.0,062mm) das amos

tras L 6-2, L 7-4, L 6-8 e L r3-5, representativas de 4 estágios

de alteração. As composições quimicas e granulométricas destas

amostras são apresentadas na Tabela 14.

FITCIDS P. F" s i02 Mgo Fer o, AI2 03 cr, o, h0, NíO CoO CuO l

i lex ito 0rB 80, 6 0r8 L4,7 I,13 o,79 0, 17 0, 30 0,02 0,04 99,35
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0 ,06

0,07
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A distribuição dos mj-nerais nas diferentes frações no

decorrer da alteração é a seguinte: as serpentinas são con st i

tui¡rtes dc todas as frações, apresentando-se mesmo nas frações

rnais finas, extremamente fragmentadas. o quarLzo, sob as mais va

riadas formas, concentra-se nas frações maiores e tende a desapa

recìer nas f'rações f inas. A goethita, magnetita e cromita estão

concentradas nas frações intermediárias e finas, associadas à

serpentina ou, predominantemente, como fragmentos minerais inde

pendentes. As argilas esmectíticas compõem principalmente as fra

ções menores e praticamente inexistem nas frações acima de 2,gmm.

À amostra L 6-2 é de rocha arteradar uil tanto evoruÍ
da, constituída em sua maior parte por fração grosseira, porém

com contribuição de 30t de fração f ina. A fração grrosseira apresenta

composição semerhante à da rocha fresca (L21, enguanto que as

frações menores, apesar de serem quimicamente parecidas, apresen

tam conteúdo enr ferro um pouco maior. o teor em Nio, bem como de

alguns elementos residuais (Ar, cu e cr), já é bem maj-s elevado

do que na rocha fresca, principalmente nas frações c e D. o Mno,

e o CoO apresentam comportamento correlacionável, sofrendo leve
concentração em relação à rocha fresca.

A amostra 7-4, representante da fácies saprorito gros

seiro, é pouco evoluída, apresentando teores de MgO ainda relati
vamente altos. As frações se apresentam distribuídas de maneira

ma is igua I , com as duas f rações ma j.s grosseiras representando

50* da amostra, evidenciando acentuada ação mecânica, visto euê,

as quatro frações são quimicamente muito parecidas e ainda cle

composição semelhante às amostras de rocha fresca e alterada.
Destacam-se ainda nesta fácies a correlação entre os óxj-dos de
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Mn e Co/ intimamente associados e o comportamento do NiO, que

além de se apresentar fortemente concentrado em relação ås ro
chas frescas e alteradas em todas as frações, apresenta ganhos

ainda maiores nas duas frações maÍs finas, O NiO associado às

frações grosseiras representa níquel associado às serpentinas,
enquanto que o níguel presente nas frações finas está associado

às esmect itas.
O saprolito argiloso, representado pela amostra L 6_g

é bem evoluido. Nota-se nesta fácÍes que a fração grosseÍra dimi
nui sensivelmente em quantidade, refletindo o avanço da aftera
ção, As frações apresentam diferenças bern mais sensÍveis entre
si; o teor em MgO cai drasticamente em relação à fácies ante

rlor, resultado da destruição das serpentinas e as frações meno

res são ainda ma j-s pobres. Sua presença em teores da ordem de

3? na fração mais grosseira deve-se provavelmente às serpentinas
aÍnda não alteradas; nas mais finas o magnésio esÈá associado à

pouca serpentina que resta e às esmectÍtas, As frações CeD apre

sentam teores bem mais altos em ferro, porque nelas se concen

tram as nontronitast podem conter serpentina em pequenas quanti
dades. A sÍlÍca está sempre presente, com leve concentração nas

frações grosseiras. O comportamento dos óxidos de ¡/tn e Co, tam

bém nessa fácies, apresenta fortes semelhanças, com concentração
pre ferenc ia Imente nas frações B e C. O NiO continua apresentan

do Leores elevados e as frações menores são as mais enriqueci
das. Nas frações grosseiras a presença desse elemento está ligg
da principalmente à serpentinai nas frações finas está associa
do essencialmente à nontronita, abundante nesta fácies.

A amostra L I3-5 representa a fácies saprolito argiloso
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srlicificado. o conteúdo argiloso encontra-se cimentado por fi
na "rede" de sílica, de modo que 51t do material é encontrado na

fração acima de 2r0mm. Nas frações fntermediárias e finas concen

tram-se as argilas esmectíticas; os difratogramas de raio-x in
dicam predominância de esmectit,a e pequenas quantidades em goe

thita e serpentina. A análise das frações granulométricas dessa

amostra sugerem, à primeira vj.sta, uma inversão na tendência ge

rar da alteração, pois as frações mais grossas têm menos Mgo.

Tsso e devido ao fato dessas frações concentrarem a sílica livre
e, desta forma, o teor de todos os outros erementos parece sem

pre muito baixo e tanto mais baixo quanto mais silicificado é a

amostra. o Fe, o, é encontrado em quantidades signifÍcat1vas em

todas as frações, mostrando enriquecj-mento nas frações menores.

Nas frações mais grossas aparece compondo as serpentinas e prin
cipalmente na magnetita. Nas frações finas está associado princi
palmente aos argilo-minerais esmectÍticos e à pouca goethita pre

sente.

Quanto aos elementos menores, o Al e o Cr se concen

tram nas frações intermedÍárias, B ê c, de todas as fáciesr rê
presentando o tamanho dos grãos de cromita e das concreções. Nas

frações finas ambos estão associados à goethita e, principarmen

te o Al, às esmectitas. os óxidos de Mn e co mostram correlação
enì todas as fraçõesr €[ todas as fácies. rsso indica que desde

o inÍcio da alteração eles estão associados aos mesmos minerais.
Ambos concentram-se nas frações B e c, correspondentes ao tama

nho das concreções. Liberados do retÍcuIo da serpentina, compõem

concreções de asbolito que são estáveis até os níveis superiores
do perfil.
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Composição Química das Esmectitas

Na análise da composição quimica das frações finas de to

das as fácies de alteração e em especial da fácies mais alterada

(saprolito argiloso), observa-se que nessas frações, cujomais im

portante componente ¡nineralógico é a esrnectita, a composição quí

mica é constituída de altos teores em ferro e níquel. Aliado a

esses dados, analisando-se a composição quirnica da amostra L 4-8,

um saprolito argiloso composto essencialmente de esmectita (Tabe

Ia 15), nota-se que sua composição possui baixos teores de M9O,

altos tcores de SiO2 e FerO, e alto teor em niquel. Assim, co!

clui-se que o principal produto da alteração supérgena dos ser

pentinitos de São João do Piauí é uma nontronita niquelífera.

TABELA l5

coMposrçÃ,o QUftfIcA REPRESENTATTVA pAS ESTVTECTITAS

- DÀDOS VOLU¡"IÉTRICOS

Nas amostras alteradas em que a estrutura da rocha ori

ginal é conservada, é possível calcular a quantidade, em peso,

de cada óxido, por unidade de volume e compará-Ia com a quanti

dade correspondente no mesmo volume de rocha fresca. Esses dad.os,

expressos em gramas de óxido por I00 cc de amostra, permitem ava

Iiar as ;'rerdas e ganhos reais nas dÍferentes fácies de alteração

de um perfrl, em relação à rocha fresca. Desse modo, obtém-se o

balanço geoquimico da alteração.

FÁCILS AMOSTRA Hr o* s io2
TOTAL

Mgo Fer o, A12 03 cr, o, NiO MnO, T

Saprol ito
Argi).oso L 4-8 l0 ,5 35, 1 717 36, 1 6,60 0,90 2,64 0, 33 99,87
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a) Balanço Isovolumétrico do perf il. de ALteraçêo

As Figuras 13, 14 e 15 apresentam as variações dos teo
res absolutos dos elementos maÍores, Si, Mg e Fe, dado em gramas

do óxido por I00 cc, em função de urn parâmetro indicatÍvo do

grau de alteração, que é a densidade aparente. Entre os outros
elementos dosados, por ser objeto deste estudo, o NiO também se

rá discutido em detalhe (Fig. 16). Na Tabela 16 são apresentadas

as quantidades absorutas médias de todos os erementos dosados em

cada uma das fácies de alteração.

O MgO apresenta uma evolução caracterizada por perda

rápida e contínua, passando de teores da ordem de 709/100 cc na

rocha fresca a valores de 69/100 cc no saprolito argiloso silici
ficado. Nos níveis silicificados dos saprolitos grosseiro e argi
Ioso, teores baixos de MgO, indicando estágio avançado de altera
ção, correspondem a densidades aparentes elevadas, causadas peJ_a

silicificação (Fig. 14).

A sílica apresenta perd.a menos acentuada gue o MgO. A

quantidade absoluta de sÍIica na rocha fresca é da ordem àe IOTg/

100 cc e seus teores médios mais baixos, presentes na fácies sa

prolito argiloso, nâo são inferiores a 659/100 cc. Os perfis,
de uma maneira geral, apresentan perda mais acentuada de sÍIica
na passagem da rocha fresca para a rocha alterada e menos acen

tuada no saprolito grosseiro e saprolito argiloso. Os níveis de

saprolito grosseiro e saprorito argÍloso sil-rcif icados evid.enciam

forte importação de SiO2 que não pode ser explicada apenas pelas
perdas discretas dos niveis imediata¡nente superiores. Assim, pa

rece que o silcrete dos topos é a prlncipal fonte para essas con

centrações.



Saprol ito
Argiloso

TABELA 16 - COMPOSiÇÃO QUTMICA MÉDIA DAS FÃCIES DE ALTERAçÃO
(DADOS VOLUMETRICOS)

Saprolito
Argiloso
(Silicif. )

Sí1ica
Total

Sapro l ito
Grosseiro

Quartzo

65,0

Saprolito
G¡ossei-ro
(Silicif. )

So luve 1

130,8

5,6

Rocha

Alterad¿

Mgo

6t,4

36,0

Fer0,

7L,3

r0 ,8

Rocha

Fresca

Mzos

94,8

6,5

I34 ,5

37 .4

Cr,O,

6,0

64,8

19,67

34,7

7q ?

2I,3

hoz

28 ,1

0,77

99 ,8

4,71

Ni0

413

106,8

3l-,6

0 ,79

L7 ,T

Co0

1 ,04

74,9

I,61

2,54

2,9

CuO

25,0

0,28

I,09

r0 ,8

0,91

N9 de
Arnostras

103,9

4 -27

0 ,14

1 ,93

26,6

0,49

),06

t0,3

t,77

4 ,24

tz

3,27

0,13

3r ,5

0,27

),07

0,32

I6

2,37

0 ,78

0 ,15

0,26

),04

0 ,48

l4

r,s2

J,07

0

),03

,34

t1

I,0s

I ,16 ),05

T7

),02 02
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A concomita¡te perda inten.sè de MgO e menos acentuada

perda de síIica no d.ecorrer da alteraçåo, reflete a dissolução

Íncongruente da serpentina com formação da nontronita.

A ímportação maciça de silica nos perfis não acontece

em jazidas laterÍtfcas. No depósito do Vermelho, Carajás, por

exemplo, embora exista ta¡nbém um poderoso nÍvel- de silcrete ca

peando o topo do maclço, que evidencia um processo pretérito de

concentração de silica análogo ao de São João do piauÍ, os pe!
fis subjacentes mostram totat dessilicificação (BernardelIi et
aL, 1983) .

Os teores absolutos de Fe203 permanecem aproximadamen

te constantes ao longo do perfil de alteração, com dÍscreto in
cremento nas fácies saprolito grosseiro e saprolito argiloso,
atingindo ganhos máximos da ordem de 5Ot. Esse enriquecimento

absoluto é, provavelmente, devÍdo å lluvÍação da goethlta a par

tir dos nívej-s superfores. Uma certa compactação observada na

fácies saprolito arglloso pode também dar conta desse enriqueci
mento absoluto.

O niquel apresenta um conportanento paraLelo ao do fer
ro: enriquecimento absoluto nas fácies saprolito grosseiro e sa

prolito argiloso e relativa constância na passagem rocha fresca
a rocha alterada.

O paralellsmo entre o comporÈamento do NlO e do Fe2 Ol

sugere uma intima associaÇão desses elementos e dá suporte à hi
pótese do níquel estar no retÍcul-o da goethita. No entanto, os

diagramas mostram um e.nriquecimento absoluto maior para o NiO

que para o ferro. Esse excedente de nÍcjuet que não pode ser ex

plicado apenas pela iluviação da goethita deve-se, provavelmen
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te, à contribuição de soluções descendentes ricas em nÍquel. o

aluminio apresenta enriquecÍmentos a-bsolutos enormes, passand.o

de 2,3I9/I00 cc na rocha fresca para teores de 19,67g/!00 cc no

saprolito argiloso; ganhos de tal monta corroboram a hlpótese da

exÍstência de variações litológícas, Os óxidos dos elementos Mn

e Co mostram forte corre laciona¡nento e apresentam enriquecimen

tos absolutos na fácies saprolito argiloso. Nessa fácies tor
nam-se frequentes as concreções de asbol-itos, ricas em Mn e Co;

provavelmente o CuO está associado às concreções, pois esse ele
mento também se concentra no saprolito argiloso.

b) Perdas e canhos por Setor na Toposseqüência

Nesse Ítem é analisado o comportamento dos elementos
que apresentam alguma mobilidade no perfil de alteração (SiO, ,

MgO e NiO) , em cada setor da toposseqüência, visando obter in
formações a respeito das contribuições laterais e verticais.
Assim, foram calculadas as perdas e ganhos desses elementos nos

5 sítios topográficos anteriormente definidos: platô, topo de en

costaf meio de encosta, base de encosta e planície (Tabela 17).
A síIica sofre acentuado ganho no platô, onde, em pra

ticamente todo o perfil, o balanço é claramente favorável à im

portação de sÍIica, apesar de os estágios inicia.Ís da aJ.teração

apresentarem leve perda. No topo das encostas, predoninam ganhos

discretos em sílica- No mero e na base das encostas ocorre impor
tação de silica. Na planície a evolução se dá por perdas discre
tas de síIica. Em um computo geral, ocorre importação Íntensa d.e

SiO, no platô, no meio e na base das encostas.

Considerando-se que no decorrer da alteração grande



T,,\]]ELA 17

B/U,\\ÇO CIOQUÍMICO DA SiO,, ì"rgO L NiO, POtì SLIOR DA ]'OIÐSSEQihNCIA

(i DIj G\VIOS (+) Ë PEIìJIAS (-) L¡l RLL\ç.ÃO À RO(]L\ HìlrSCA)

S¡\

s^ (sr)

SC

SC (SI)

IL\

5,\

S,\ tsl )

SC

SC (SI]

IL\

PLATÔ

-43

+37

+8

+ó3

+31

PL l'0

-95

-97

-50

-80

-32

I'1"\'lÔ

-{8

-1

+J0

-17

10PO

+28

+5

)o

SiO¿.

TOPO

-95

-5t

+2

!tæ

1OtÐ

-51

PLANfCIE

_)1

-33

+1

_2r

PLANfCIE

-75

-48

-72

-28

PI/NfC]L

+ 10i

-14

+68

-19

+ìi

lr{EI0

-40

+32

-39

-46

-30

BASË

-42

-44

+35

- -18

-54

-bô

-36

BASI:

+5

+ 306

+44

+ 190

}EIO

-84

-87

o

I]ASË

-94

S,\

SA (SI )

S(;

s(i (sr )

r

NILIO

+202

+345

+155

-62

+54

Ni0
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parte da silica dj-ssolvida das serpentinas vai compor as nontro

nitas neoformadas, a sÍlica excedente do processo da al,teração

não é suficiente para explicar o enorme ganho em sÍtica apresen

tado nesses perfis. Portanto, é necessárj.o outra fonte de sílica
aLém dos próprios perfis de alteração, para suprir esse exceclen

te. Essa fonte é o silcrete, produto residual dos antigos per

fis de alteração já removidos, existentes no platô e que susten

ta a topografia, As águas meteóricas, penetrando nesse silcrete
que é poroso, saturam-se de sÍ1íca, descem e vão por percolação

enriquecer os perfis do platô, topo e meio das encostas, atingin
do parcialmente a base das encostas, mas não os perfis de planí
cie. Esse é um fenômeno de sil_icificação atual, concomitante com

a esmectitização, A silicificação não atinge nem os setores maÍs

baixos da toposseqüência, nem as frentes de alteração dos per

fis, com exceção do caso dos perfis de topo.

O MgO sofre perda violenta em todos os setores; anali
sando a toposs.qüência como um todo, observa-se que as diferen
ças nas perdas absolutas de setor a setor são muito pequenas I po

rérn nas baixadas a perda é um pouco menos acentuada devido à me

nor movimentação das água s .

Quanto ao nÍquel, no platô o bal-anço é nitídamente de

perda, apesar de apresentar pequeno ganho na base do perfil, pró
ximo à frente de alteraçâo. No topo das encostas ocorre intensa
perda de níquel em todas as fácies. O pouco desenvolvimento do

perfil, causado pela ação erosiva devida à forte inclinação das

vertentes, irnpossibilita a acumulação do níquel, favorecendo seu

movimento descendente para sÍtios topogra f icamente inferiores.
No mcio das cncostas as fácies saprorÍti-cas são extremamente ri
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cas em nÍquel. A Tabela 17 mostra que o enriquecimento absoluto

é sub s tanc ia lmente ma j-or na fácÍes saprolito argiloso, onde mes

mo as porções silicificadas são ricas em níquel. A base das encos

tas também apresentam forte enriquecimento, porém o níque1 con

centra-se nas fácies saprolito grosseiro e rocha alterada. Na

planicie os enriquecimentos absolutos são menos expressivos e o

níquel se distribui por todo o perfil.

Na análise global da toposseqüência, observa-se que as

perdas em nÍqueJ- predominam no platô e no topo das encostasi os

ganhos predominam no meio, base das encostas e na planicie. Esse

quadro mostra muiLo bem os movimentos laterais do níque1, sendo

transferido dos niveis a montante para os níveis a jusante. No

entanto, os ganhos apresentados parecem ser bem maiores que as

perdas I o que sugere a hipótese de o enriquecimento nas encos

tas não se dar apenas a partir do niquel dos perfis atuais / a

montante, mas Èambém dos antigos perfis acíma do silcrete e hoje

erodidos.

A partir da análise dos dados volumétricos obtÍdos pa

ra cada óxido, temos condição de propor a seguinte escala de mo

bilidade relativa dos elementos do perfil de alteração desenvol

vido em São João do Piuaí: Mg > Ni > Si > Co, Mn > Fe, Al, Cu,

Cr.

À escala aqui obÈida não coincide exatamente com aque

Ia apresentada por Trescases (I969) e Schevciw (I980) para alte
ração de rochas ultramáficas da Nova Caledônia e Piên (PR) , reg

pectlvamente, que á a seguinte: Ca(?) >Mg > Si >> Ni > Mn, (Co?)

> Al > Fe, Cr. Também nâo é idêntica à escala proposta por OIi

veira (1980), para a alteração das rochas ul-tramáf icas de Santa
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Fé (Go) : Mg > si > Ni > Mn > cof å,1 , Fe, cr.

As semelhanças entre a escala aqui apresentada e as des

ses autores, reside na posição extrema do Mg de um lado (móvel)

e do grupo, Fer ÀI, Cr (residuais), do outro. A principaÌ dife
rença é a inversão na ordem de mobil-idade entre o Si e o Ni. Nas

condições morfocl-imáticas de evolução dos perfis no sE do piauí

a síIica apresenta caráter resid.ual, mantendo-se no perfil. O Ni

passa assim a ser o eleinento mais móvel depois do Mg,

CONCLUSÕES

Através dos dados obtidos no estudo geoquÍmico foi
finido o comportamento de cada elemento nos vários estágios

alteração, nas diferentes posições na toposseqüência.

Os cáIculos das médias porcentuais de cada fácies
alteração. mostram claramente o comportamento quantitativo
cada óxido, como segue:

- O magnésio apresenta caráter de alta mobilidade, com teores

crescentes em altas taxas com o avanço da alteraeão.

- A sílica apresenta-se com teores médios da ordem de 40? em to
das as fácies, da rocha fresca ao saprolj-to argiloso. Os ní
veis silicificados do saprolito grosseiro e do saprolj-to argi
loso mostram teores de síIica da ordem de 70t.

- Os eLementos Fe, Cu, Co, Mn, À1 e Cr apresentam caráter resi
dual, ou seja, teores crescentes à medida que a alteração pro

gride.

- O niquel apresenta comportamento mais complexo, com conc.entra

ções em diferentes níveÍs da al-teração, d.ependendo da posição na

de

da

de

de

de
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topossegüência; porém a grosso modo mostra a mesma tendência

dos óxÍdos dos elementos residuais.

AIém disso, os dados pon.derais mostram que a jazida

em São João do PÍauÍ, Iocaliza-se nas encostas, sendo o platô e

o topo não mj-neralizados.

As anáIises químicas das frações granulométricas, além

de possibilitarem o detalhamento da distribuição dos elementos

nos minerais, forneceram subsÍdios para a identificação d.a com

posição quÍmica do principal produÈo da alteração, as esmecti

tas, Trata-se de esmectitas rj,cas em ferro e com niquel, ou se

ja. de nontronitas niqueliferas.
Os cál-culos isovolumétricos possibilitaram a quantifi

cação das perdas e ganhos absolutos dos elementos no perfil e

o estabelecimento de uma escala relatj-va de mobilidade, Assim,

o magnésio é o elemento que apresenta maior perda, enquanto

que aproximadamente 508 da quantidade inicial de síIÍca fica
retida no perfil, combÍnada com o ferro, sob a forma de nontro

nita. Essa retenção de sÍIica e a evacuação intensa de MgO,

ocorre em todos os sÍtios topográficos, do platô à planÍcie.
Dentro do saprolito grosseiro e do saprolj-to argilo

so, há níveis que evidenciam aporte absoluto de sÍllca prove

nientef pelo menos em parte, do sÍIcrete que capeia os perfis
de platô.

Os elementos residua j.s, Fe, Cu, AI e Cr não sâo mobilizados,

permanecendo concentrados nos topos dos perfis, eventualmente

compondo crostas, Poden sofrer transporte mecánico em direção
aos sÍtios topograf icamente j.nferiores e como constatado por

Oliveira (1980) nos depósitos de Santa Fé, se acumulando nas
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baixadas por coluvionamento.

O ferro permanece no meío de alteração onde é liberado pela hi
drólise dos minerais hipógenos. Parte substancial do ferro lÍ
berado numa primeira fase vai recombinar com a silica, prin
cipalmente para a formação das nontronitas. Com a incipiente aI
teração das nontronitas, o ferro vai compor a goethita.

O nÍquel apresenta-se relativamente móve1: é Iixiviado dos ní
veis a montante e concentrado nos niveis a jusante, Nas fases

lniciais da alteração o niquel encontra-se associado às serpen

tinas, nas fases mais avançadas está associado às nontronitas

e à goethita.

- o niquel contido nos.perfis mais baÍxos na toposseqüência é

proveniente de:

- níquel transportado proveniente dos antigos perfis
pré-existentes e já erodidos;

- niquel trazido por aporte lateral, através de sol-u

ções aquosas, originário dos perfis localizados no platô e no

topo das encostas i

- nÍqueI acumulado por aport.e vertical, através da a1

teração do próprio perf i I.

À escala de mobilidade dos elementos pode ser ordenada

do seguinte modo: Mg > Ni > Si > Co, Mn > Fe, AI¡ Cu, Cr,

A aná1ise conjunta dos dados geoquÍmicos permite esta

belecer uma hlstória evolutiva para o maciço de São João do

Piaui, Assim, postula-se uma evolução supérgena em duas fases,

iniciada pelo estabelecimento de perfis de alteração com forte
acumulação cle síIica na base, a exemplo do que teria acontecido
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em grande parte dos maciços ultrabásicos brasileiros, co¡no por

exempJ-o, em santa Fé (otivefra, I980), Carajás (BernardeIIi et

al., I983), Barro ALto (Trescases e olíveira ' I98I) e NiqueIãn

dia (oIiveíra e Trescases, 1982). Essa camada de silcrete assim

formada protegeu o maclço da erosão e permitiu que ele se conser

vasse como relevo resldual. Um segundo processo de alteração,

controLado por condições climáticas sub aÈuais a atuais, estabe

leceurse sob o silcrete e nas bordas sem capeamento do maciço.

Esse processo caracteriza-se por dois fenômenos: I) hidróIise in
congruente com formação de nontronita; 2) evolução lenta e j.nci

piente da nontronita à goethita.

Conc omitantemente a esses processos ocorre dissolução

da síIica do silcrete do platô, transporte lateral e acúmulo nos

nÍveis saprolíticos dos perfis das encostas sob forma de quart

zo e ca Icedôn ia .

Assim a conservaçâo e mesmo o acúmul-o de sítica, alia
do a teores de FerO, não ultrapassando 508 nas fácies mais evo

Iuidas, são dados que evidenciam a não ocorrência do processo de

lateritização tão comum na evolução lntempérica nos c1ímas tropi
cais (Trescases, I975 e OIÍveira, I980).



CAPfTULO VI

CONSIDERAçÕES FINAIS E COMPARAçÕES COM OUTRAS JAZIDAS

Neste capítulo serão retomados os principais aspectos re

Iacionados aos dados mineralógicos e químicos e serão evidenciadas

as características mais importantes da al-teração. Considerações a

respeito dos fatores que controlam a alteração supérgena de ultrabá
sicos serão efetuadas, bemcono será estabelacida uma hipótese so

bre a cronologia dos eventos, desde o "emplacement', do mac j_ço até a

elaboração dos perfis atuais enriquecid.os em nontronitas nì-quelíferas.

Finalmente serão evidenciadas as part icu lar idade s que in
dividualizam o depósito em relação a outros congêneres existentes no

Brasil.

]. - A EVOLUÇÃO DA JAZIDA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ

a) ConsÌderações Gerais

O complexo bás ico-u I trabás ico de São ,:oão do piauÍ en

contra-se intrusivo no embasa¡nento cristalino, mais especifica
mente na faixa de dobramentos do Riacho do pontal-, definido por

Brito Neves (f975). Trata-se de um maciço do tipo alpinor de

acordo com a classificação de Berbert (Lgl1l ¡ pertence ao grande

"serpentine belt" definido por Almeida (1967) e possui idade pre

sumida entre 1000 - 1800 m.a. (MelfÍ et al_., 1979 ) , Sua constitui
ção é basicamente de gabros e dioritos que envolvem um núcleo de

dunitos fortemente serpentinizados. Com área ultrabásica de apro

ximadamente 6km2 , reservas estj_madas da ordem de 20000103 t de

minérj-o e com teores médíos de nÍquel da ordem de I,57? (M.M.E.,

1978)¿ São João do Piauí é considerado no contexto brasileiro co
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mo unìâ jazida de nÍguet laterítico de ¡rédio porte,

b) P.r i sagem

No sudeste do piauÍ o maciço básico_ultrabásico desta
ca-se na paisagem, dominando o relevo aplainado das rochas encai
xa'tes do eml:asamento cristarino. com artitudes da mesma ordem

do maciço estão presentes também as rochas sedimentares, forman

do cuestas c chapadas.

Topogra f icamente sua forma é de um morro ou domo único
pouco dissecado. Seu topo é tabular, formando um platô que é ca

peado por: um nível extremamente silicificado de alguns metros de

espessura, constituindo um verdadeiro sircrete, Esse silcrete en

contra-se. atualmente, em parte alterado e em parte remanejado,

As encosLas apresentam-se ora Íngrimes ora suaves, contendo áreas
parciarmente deprimidas. As encostas suaves terminam em áreas de

planicie ref ati-vamente bem desenvolvidas, E sob a cobertura do

silcrete, nas l:ordas erodidas do platô (encostas convexas e pie
mont) c: na planície circunjac<:nte que desenvolveram_se os perfis
de aJ,teração que hoje constituem a jazida.

c) PerflI de Altera ao

Como pode ser observado na Figura 7, no platô, abaixo
do siÌcrete que possui espessura variável de 2m a 6m, o perfil
desenvolvido chega a possuir 2O metros de espessura e é extrema

mente silicificado. Nas áreas de topo das encostas os perfis são

pouco cspessos e também muiLo síIicificados. Os perfis mais bem

desenvolvidos são os sj-tuados a partir do meío das encostas, em

direção à planícì"e, onde chegam a atingir mais de 30 metros de

espessura, constatados através de furos de sondagem, aprofundan
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do alguns poçÕs. A siIÍcÍficação atínge as porções saprolÍticas
dos perfis de meio e base das encostas, não atingindo os perfis
de planície, O perf iJ. representativo de São João do piauí é o se

guinte:

Rocha Fresca ou pouco Alterada: serpentinito,
ou verde escuro.

Rocha Alterada: serpentÍnito, coeso, pouco ou

cão.

duro, c inzento

sem silicifica

Saprolito Gros seiro:
cosas Iocalizadas.

Saprolito ArgÍloso:

Iocalizadas.

friável, argÍIoso, com impregnações sili

muito argÍloso, com impregnações silicosas

- Horizonte Superficial: níveI remanejado, parcj-almente coluvio
nar, contendo blocos de silcrete imersos numa matriz pulveru
lenta ma rrom-averme l-hada .

- Silcrete: horizonte que capeia o pJ.atô, fortemente silicoso e

endurecido; geralmente com brocos angurosos de tamanho variá
ver (c en t Ímétr icos-dec imétr icos ) , envorvidos por fino materiar
ferruginoso e pulverulento marrom-ave rme Lhado .

d) Evolução Mineralógica e euÍrnica

Ouando se Ínstala o processo de alteração, a rocha fres
ca, constit.uÍda essencialmente de minerais de serpentina, trans
forma-se em mate r ial nontron Ít ico que se torna abundante a par
tir da passagem da fácies saprolito grosseiro a saprolito argilo
so. Com o avanço do processo, ocorre uma discreta evolução das
nontronitas em goethita, mineral que surge na passagem da fácies
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saprol-ito grosseiro a saprolito arglloso e aumenta levemenle em

direção ao horizonte superficial.
Essas alterações mineralógicas ocorrem, quimicamente,

com grande perda de magnésÍo que sofre forte diminuição já na fá
cies saprolito grosseiro e praÈicamente d.esaparece nos estágios
finais da alteraçãoi com permanêncía do ferro, que se acumula re
sidualmente nas fácies mais arteradas e com acumuração absoruta
de sÍlica em certos nÍveis saprolítJ.cos. A sÍIica, gue sofre dis
solução através das águas meteórícas que penetram no sircrete do
pratô, vai precipitar na forma de quartzo e carcedônia nos hori
zontes saprolítj-cos dos perfis do platô, topo e meio das encos
tas. Com a lenta alteração das serpentinas, o nÍquel ê 1iberado
e vai associar-se às nontronitas¡ quando da discreta evolução
destas para goethita, parte do níquer se associa a esse ninerar.
Entretanto, somente um processo de concentração relativa de Ni
não é capaz de expllcar os teores da ordem ð,e L,5_2,0t que o nÍ
quel apresenta nos nfveis nontronÍticos, dado que a passagem ser
pen tina -nontron i ta se dá com etiminação apenas moderada de maté
ria.

e) Reconstituição Geral da Evolução

A semelhança das caracterÍsticas do depósito de

João do Piauí com outros depósitos brasÍleiros (relevo, presença
e posição do silcrete) permite imaginar que este maciço teve uma

história evolutiva comparável à dos de¡nais (Melfi et aI. , LgTg\,
que é resumida como se segue.

Com o soerguimento do continente sul_americano no

táceo Superior, estabeleceu-se um longo perÍodo de erosão que

São

Cre

ni

)

I

.,,1
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velou a paisagem brasileira sob a forma de um imenso peneprano,

que foi designado por King (f956) como superfície SuI Americana.

o rerevo atual foi esculpido a partir dessa superfÍcie, da qual

subsistem vários testemunhos.

No Terciário rnferior, durante a fase de agradação da

superficie SuI-Amerj-cana, a alteração meteórica das rochas ultra
básicas de são João do piauí, conduziu à formação de perfis de

alteração fortemente silicificados na base. Sobreveio um período
mais úmido, ou, pelo menos, com merhor distribuição anuar da pre

cipitação (Braun, L97r; Ètoreira, Lg77l , sob infruência do quar

o processo de alteração foi mais intenso, tendo provavelmente

até atingido caracterÍsticas laterÍtizantes. Esta suposição é su

portada pela existência de solos lateríticos terciários na re
gião (Braun, 197I). Como resultado desse processo, o níquel con

centrou-se nos perfis. um novo levantamento do continente, no

Terciário Superior, deu ensejo à retomada da erosão que desmantg

lou a superfície SuI Americana, tendo o nÍvel de silcrete exerci
do um paper de protetor com reracão à erosão. Assim, quando no

Quaternário rnferior, a fase de agradação do ciclo verhas erabo

rou uma nova superfícÍe, a parte ultramáfica do maciço de São

João do Piauí escapou ao nivelamento e restou como relevo resi
dual, mais ou menos erodido nas bordas. A pequena pranicie que

comeÇa a se desenvolver ao redor do núcleo ultrabásico, bem como

as áreas de base das encostas, apresentam restos erodidos d.o sil
crete.

A alteração meteórica a partir do ciclo Velhas formou

novos perfis, porém condicionados peros climas sub-atuais a

atuais de tendência semi-árid.a. Nesse tipo de clima, a erosão
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predomina sobre a alteração; no entanto, em São João do PiauÍ,
graças ao silcrete, o relevo foi mantido, permitlndo assim a for
mação de perfis de alteração relativamente espessos sob o pró

prio sílcrete, nas encostas e planície. Essa alteração desenvol

vida sob clima semi-árldo e, portanto, com restrita circulação

de águas, não apresenta tendência laterftica, mas caracteriza-se
pela formação de nontronítas. Essas nontronitas apresentam acumu

lação absoluta de nÍque1 proveniente da redistribuição por migra

ção vertical do estoque acunulado nos perfis SuI Americanos. Sem

um episódio anterior de concentração do níqueI que forneceu uma

fonte adicional desse elemento, os saprolitos argilosos dos per

fis atuais não seriam minério, pois a eliminação moderada de ma

téria não poderia conduzir a acumulações importantes,

2. - FATORES DE CONTROLE DÀS JAZIDÀS DE NÍQUEL

São vários os faÈores que controlam a formação de jazi
das laterÍticas de nÍquel (Lelong et al. , L9761 ,

Neste item serão discutidos alguns desses fatores e co

mo os mesmos atuaram em São João do PlauÍ.

- Rocha-Mãe - Os processos intempéricos desenvolvem concentra

ções econômicas de nÍquel apenas em rochas que possuem teor ini
clal alto desse elemento, ou seja, ês rochas ultrabásicas. A par

tir da rocha-mãe adequada, duas de suas características são im

portantes na formação dos depósitos 3 o grau de serpentinização e

o grau de fraturamento. Quantó ao grau de serpentÍnização, a Ii
teratura mostra gue a formação das jazidas supérgenas de nÍquel
é favorecida em rochas medianamente serpent ini zada s , pois permi

tem uma defasagem na alteração d.os minerais que contém níquel
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(olivina e serpentina) , favorecem a formação de armadilhas pa

ra o níqueI e propiciam o desenvolvimento de um horizonte silica
tado na base dos perfÍs que serve como fonte de captação do ní
quel anteriormente solubilizado. O grau de fraturamento favorece

o enriquecimento do nÍguel, na medida em que, quanto maior é o

fraturamento, mais rápida é a alteração e conseqüente liberação
do níquel, atém de favorecer a migração do mesmo, em solução,

através das linhas de fraturas, em direção à base dos perfis e

a precipiÈação do nfquel ao longo das fraturas na fc¡rma de gar

nierÍtas "sensu strfcto" (silicatos niquelÍferos neof or¡nados a

partir da precipitação de sol_uções d.escendentes ricas em Ni) .

Em São João do piauí, apesar da existência de rocha

mãe apropriada, a formação da jazída não foi favorecid.a pelos fa
tores grau de serpentinlzação (que é total) e grau de fraturamen

to (que é baixo) ; porém a aqão conjunta dos outros fatores cond.i

cionaram a concentração econômica do nÍquel. No piauÍ o minério
de nÍquel não se encontra na forma de garnieritas (s.s.), o ter
mo garnierita utÍIizado pelos geólogos de campo é dado para as

nontronitas niquelÍferas de coloração esverdeada.

- Cl.ima - o clima mais apropriado para a formação de jazidas de

nÍqueI laterÍtico é o clima tropical a sub-tropical com estações

contrastadas, poj-s esse tipo de clima favorece a alteração dos

mj-nerais portadores de nÍquel (olivtna e serpentina, principal
mente) e permite a conservação transitória das serpentinas que

funcionam como armadilhas para o nÍquel solubilizado. É a forma

ção desses horizontes silicatados que v4i reter a ma j_or parte
do níquel, formando depósitos ricos (efeito de acumulação abso

luta) . Os climas equatoriais, muito agressivos, não alteram dife
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rencialmente os minerals como no caso anterior. Esse tipo de c1i

ma faz com que todos os minerais sejam dissolvidos rapidamente,

os horizontes sil-icáticos praticamente não se desenvolvem e pal

te do níquel é perdldo; a acumulação só ocorre residualmente e

na forma oxidada; conseqtientemente os depósitos se empobrecem

(efeito de acumulação retativa) .

Nos climas temperados, ou excessivamente secos, como é

o caso de São ,¡oão do PÍauí, o intemperÍsmo atua de forma muito

lenta e a alteração não progride além do estágio esmectÍtico, is
to é, não ocorre suficÍente evacuação de matéria para que ocor

ram importantes acumulações relativas. Esse fato corrobora a hi
pótese de que se não tivesse ocorrido um prineiro episódio de aI

teração que pré concentrou o nÍqueI, dÍficilmente haveria lazi
da,

- Tempo - O efeito do tempo está muito tigado ao tipo de clima

reinante, Climas excessivamente úmidos provocam uma rápida ação

intempérica formando horizontes niquelÍferos bem desenvolvidos,

porém a lixiviação dos materiais é igualmente rápida e com o tem

po os depósitos vão se empobrecendo. Por outro lado, climas se

cos propiciam uma alteração mais lenta e uma lixiviação menos in

tensa e, nestes casos, a ocorrência de concentrações econômicas

requer grande perÍodo de tempo.

Fatores como presença de vegetação e dimensões do cor

po ultrabásico também influem, pois depósitos sem nenhuma cober

tura vegetal tendem a ser mais facilmente erodidos; já corpos mui

to grandes propiciam que o nÍquel liber.ado permaneça no corpo ul
lrabásico e vá se concentrando cada vez mais, passando de ]rma

armadilha a ouÈra, formando ricas jazídas.
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Se aceitarmos a hipótese de Melfi et aI. (1979), na in

terpretação geral da evolução dos jazimentos niquelÍferos brasi

leiros, observaremos que a formação da jazida em São João do

PiauÍ, bem como nas outras jazÍdas brasileíras, iniciou-se no Ter

ciário e que esse tempo foi sufj.ciente, no Brasil, para a ocor

rência dc dois ciclos de erosão e que propiciaram o enriquecimen

to dos depós itos.

- Relevo e Àtividade Tect.ônica - De modo geral, a formação de im
portantes depósitos niqueliferos é favorecida por uma atividade

tectônica moderadarpois em maciços sem nenhuma atividade tectônÍca

a lixiviação e remobilização do nÍquel é pequena e as concentra

ções são baíxas; quando a atividade têctônica é muito intensa,

o relevo passa a ser fortemente dissecado e a concentração nique

lÍfera é erodida. Um tectonísmo moderado permite que a alteração

se efetue, provoca um re j uvene sc Ímento no relevo e o niquel ante

riormente acumulado pod.e ser re¡nobilízado para os novos perfis,

enriquecendo os depósitos.

A acumulação de níquel se dá em posições topográficas

preferenciais; geralmönte os perfis associados a superfícies

aplainadas ou suaves são os mais espessos e mais ricos. Nas en

costas íngremes a erosão prevalece sobre a alteração e os perfis
não se de senvolvem.

Em São João do Piauí esses fatores foram preponderan

tes. pois somente com o re j uvene sc imento do relevo e conseqüente

retomada da erosão, pode haver o enriquecÍmento absoluto dos per
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_ COMPI\RAÇÃO COM OUTRÀS JÀZIDÀS DE NÍQUEL DO BFÀSIL

3.I. - A. Jazida de São João do PiaìrÍ

como foi descrito no CapÍtulo V, a jazida está locali
zada nas encostas, sopés e planície, desenvolvidas sobre o nú

cleo de ultrabásicas. Esse núcleo com dirnensões aproximad.as d.e

6km'¡ e coberto em cerca de 2km, por u¡na capa de silcrete, perfaz

308 de todo o macj.ço bás ico-u Itrabás ico.
A partir das anáIises globais realizadas nas quatro to

posseqüências, Figuras 7r 8r 9 e I0, pode-se afirmar que os hori
zontes enriquecidos são os seguintes:

- Rocha alterada, na poslção de base de encosta, com

espessura entre I e 3 ¡iretros e teores entre 0,41 e 3,56A de NiO.

Saprolito grosseiro, nas posições de meio e base d.as

encostas e na planÍcie, com espessuras entre 3 e 8 metros e teo
res entre 0,94 e 6,048 de NiO,

- Saprolito argiloso, nas posições de me j_o das encos

tas e planície, com espessurag entre 3 e l-2 metros com teores de

1,04 a 2,728 de NiO.

Assim, os três horizontes constituem mínério, poÍs o

Iimite de teor para o aproveitamento econômico em jazidas sup6r

genas é de cerca de It em níquel. O horizonte d.e rocha alterada
na posição de meio de encosta pode se tornar interessante econo

micamente, já que possui expessura média de 4 metros e teores mé

dios da ordem de 0,80t de NiO; o mestno ocorre com o saprolito ar
giloso da base das encostas, que poss\rí. espessura de 3 metros e

teores médios de 0,84S. As zonas mineralizadas situam-se prefe

I
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altera

A avaliação d.as reservas de minério de nÍquel de São

João do Piauí, de acordo com os dados da companhia e publicados

no Balanço Mineral BrasileÍror. fornece um valor de 20 x l05t como

tonelagem de minério (reserva medÍda) com teor médio de 1,57?NÍ.

Quando comparada com importantes jazidas brasileiras
em coiás e carajás que possuem teores d.a ordem de:

Barro Alto - 73 mÍlhões de toneladas

- teor médio de I,679 Ni (M.M.8., 1978)

Niquelândia - 60 milhões de toneÌadas

- teor médio de 1,40? Ni (M.M.E. , LgTgl

Santa Fé - 60 milhões de toneladas

- teor médio de I,508 Ni (Lages et aI., 19?6)

Vermelho - 40 milhões de toneladas

- teor médio de I,569 Ni (Bernâ-rdetli et aI,t9B3)

Conclui*se que São João do pÍauí é uma jazida relativa
mente pequena no cenário brasÍIeiro.

3.2. - Comparação Quanto ao Tipo de t*línério

Nas jazidas LaterÍticas distínguem-se, geralmente,

dois tipos de minério: o silicatado e o oxidado.

O silicatado caracteríza-se por alto conteúdo em sÍ1i
ca e baixo teor em ferro; enquanto que o oxidad.o, ao contrário,
caracteriza-se por baixo teor em sÍIica e alto teor em ferro.

A Figura 17, que mostra a composição das amostras com

mais de I,208 de nÍquel, em termos de seus principais constituin

I
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tes, SiO MgO e Fe2O¡, indica que todo o minério situa-se no po

Io silicatado, sendo que nenhuma amostra possui mals que 45* de

Fe2Or. Ass j-m, todo o mlnério existente em São João do piauÍ é do

tÍpo silicatado, na forma de nontronitas nÍqueIÍferas.
As principais jazidas niquelÍferas do BrasiI possuem

os dois tipos de minério, com pred.ominância do tipo sÍlicatado,
As jazidas de Goiás, co¡no: Barro Àlto (Melfi, l-g74) possui 7OE

de minério silicatado; Niquelândia (O1Íveira e Trescases I LggZ,)

contém 80t de minério na forma silicatada e Santa Fé (Oliveira,
1980) possui 50t de ¡ninério síIicatado. No Estado de Minas Ge

rais, as jazidas de Morro do Níquel (Trescases e Olíveíra, 1979)

e Liberdade (Esson e Santos,.1978) contém L00t de minério na for
ma silicatada. Em Carajás a jazida de Vermelho (Bernardelli et
aI., 1983) possui 50t de minério na forma silicatada,

Pelo tipo de minério apresentado (predominantemente si
licatado) e pera rnineralogia do mÍnério (nontronita niquerife
ra) , os depósitos de Barro AIto e Nlquelândia são os que mais se

aproximam da jazida de São ,foão do plauÍ.

3,3. - Comparação euant.o à História Evolutiva

Melfi et at. (1979) realizaram detalhado estudo sobre

a gênese dos principais depósitos de nÍquel laterÍtico do Bra

siI. Com base comparatlva nesse trabalho, observa_se que a evolu

ção da alteracão em São João do piauf fo1, na sua prineira fase
de de senvo lvimento , en tudo, comparáve1 à alteração ocorrida nos

outros maciCos brasileiros economicamente interessantes. Ou se

ja, a similarídade da alteração propiciou a formação e posterior
conservação de um silcrete sustentando a topografia e dando con
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dições à formação de uma segunda etapa de alteração. Esse sj-Icrete

se fâz presente na grande maioria dos topos tabulares dos maci

ços brasileiros, A espessura desse niveL de silcrete ó bastante

variável; em Barro AIto, Niguetãndia e Santa Fé, é de alguns me

Lros, porém chegam a atingir mais d.e 20 metros em alguns casos,

como em Morro do ltíquel e Ver¡nelho. São João do piauÍ, com sil
crete de espessura entre 2 e 6 metros, assemelha-se aos primei
ros depósitos c itados.

Por vezes, com a dissecação do platô, o silcrete é par

cialmente erodido, fragmentado, tornando-se poroso, permitindo

acentuados movimentos descendentes de síIica, dando lugar a um

hor.izonte parcialmente remanejado com material ferruginoso, pul
verulento contendo blocos de silcrete; é o que acontece em São

João do Piaui.

As diferenças surgem na segunda fase de desenvolvimen

to dos clepósitos, devido às condições climáticas particulares do

sudeste do PiauÍ que conduziram a alteração para a formaçã.o de

esmectitas, isto é, a alteração se dá co¡n bissialitização, en

quanto que nos outros mac j-ços brasíleiros a evolução da altera
ção caminha para a Iaterização.

3,4. - Comparação Quanto ao crau de Erosão

os maciços de Morro do uÍque1 e Vermelho são topografi
camente semelhantes ao de São João do piauÍ, pois são constituÍ
dos de um morro único, coberto por um horÍzonte de silcrete;
possuem dimensões comparáveÍs, Vermelho com 4km¿ e Morro do NÍ

quel com 0,5km,, No entanto, esses macicos se apresentam bem me

nos erodidos, sem área de pJ-anÍcie desenvol_vida; isto provavel
mente se deve à maior espessura d.o horizonte de sÍlcrete em seus



topos que teria d.if icultado a erosão, a despeito das condições

clÍmáticas mais agressivas que em São João do Piaui.

Já os macÍços de Santa Fé e no setor norte de Niquelân

dia, encontram-se num avançado estágio de erosão; as partes aI

tas, rel-acionadas å superfície Su1 Americana, já foram bastante

erodidas, de modo que na paisagem atual dominam as baixadas. Pro

vavelmente a menor espessura do silcrete, bem como suas maiores

dimensões (Santa Fé c.om 38km'¡ e Niquelândia com lO0km'?) , são os

fatores responsáveis por este quadro,

Nos maciços maiores e mais erodidos, a transferência

lateral do níquel das zonas altas para as zonas baixas levou à

formação de perfís muito enriquecidos nas baixadas, Em Santa Fé,

por exemplo, o esseneial da jazida ocupa este sítio topográfico.

Nos maciços menores a jazida está restrita aos topos e encostas

do domo. Em São João do Píauí, situação intermediária, a jazida

ocupa as encostas e a planície circunjacente ao domo.

lJ
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FOTO 1 - Amostra L15 - L.N., aumento

aproximado 120 X.

Rocha Alterada: serpentinÍto
formando reticulado (serpenti
na I), isolando núcleos (ser
pentina If) que formam os ceg

tros de malha, por vezes im

pregnados de óxidos de ferro.
Ivlarcam o retículado grãos de

magnetita e óxidos de mange

nês.

FOTO 2 - Amostra L8-I - L.P., aumento

aproximado 300 X.
Rocha Alterada: cristal de clc
rita, inalterador €ß contato
com serpentina levemente alte
rada e colorida, em parte, por
material ferruginoso.

FOTO 3 - Amostra L31-1 - L.N., aumento

aproximado 80 X.

Saprolito Grosseiro: malha de

serpentina parci-almente epige
nizada por esmectita, quartzo
microcristalino e material fer
ruginoso; cortada por o* g."f
de veio de quartzo bem crÍsta

: Iizado.
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Fig: 2



FOTO 4 - Amostra L3'1-1 - L.N., aumento

aproximado 80 X.

Saprolito Argiloso: serPentini
to tipo reticulado, totalmente
alterado em esmectita, Porém

com conservação da estrutura
da rocha original. Grãos d'e

magnetita e óxidos de manganês

marcam, Por vezes, o reticula
do.

FOTO 5 - Amostra L37-5 L.N., aumento

aproximado 80 x.
Saprolito Argiloso Silicifica
do: serPentinito tiPo reticula
do totalmente alterado; com a

serpenti-na Pseudomorf izada Por
esmectita. Os núcleos do reti
culado estão ocuPados Por mate

rial ferruginoso e quartzo m!

crocristalino.

FOTO 6 - Amostra L12-1 - L.N.' aumento

aProximado 80 X.

SaProlito Argíloso Silicifica
do: Porção da rocha aPresentan

do fantasmas de serPentina Pre
enchidos Por quartzo microcris
talino, material ferruginoso e

alguns buracos r rtos centros e

bord.as da malha.
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