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RESUMO

Nos depósitos laterít¡cos de níquel, em funçåo das condiçöes morfo-

cl¡máticas e estruturais que reinaram durante o periodo de desenvolvimento do perfil de
alteração, o níquel pode estar associado a várias fases minerais, de tal forma que importantes

diferenças na composiçåo do minério são registradas, tanto dentfo de um mesmo depósito,
quanto entre depósítos de diferentes regiöes.

A alteração intempérica dos dois corpos de rochas ultramáficas (V1 e V2) do

Vermelho, sena dos Carajás (PA) levou à formação de um depósilo laterítico de níquel com

teores médios da ordem de 1,2o/o a 1,8%Ni, de acordo com os cálculos de reserva efetuados
pela Rio Doce Geologia e Mineraçåo S/A - DOCEGEO. Dois tipos de minério foram def¡nidos
para este depósito: o minério silicatado, constituído principalmente por serpentinas

acompanhadas por clofitas, esmectitas, opacos e quartzo em menor proporção, com teores

méd¡os mais elevados, e o minério ox¡dado, onde a goethita é o mineral predom¡nante e
podem oconer também, esmectitas, cloritas, quartzo e opacos. No entanto, como é habitual

neste tipo de perfil, estes teores nåo såo devidos a minerais neoformados de níquel. Os teores

médios são, portanto, resultado da presença do níquel em uma ou várias das fases minerais
presentes no minério. Neste trabalho, amostras provenientes de alguns poços de pesquisa

abertos pela DOCEGEO, tanto no corpo V1 quanto no corpo V2, foram estudadas

detalhadamente, após descriçåo petrográf¡ca, com auxílio de técn¡cas como difraçåo de raios

X (DRX), micfoscopia eletrônica de vanedura e de transm¡ssão (MEV-MET), microssonda

eletrônica (ME), espectroscopia do infravermelho (lV), espectroscopia Mössbauer.

Com base nos dados de composiçåo química e mineralógica, âs amostras

foram classificadas em três tipos: rocha fresca a parcialmente alterada, minério silicatado e
minério oxidado. Na rocha fresca, os teores médios de nÍquel situam-se em tomo de 0,3 o/oNiO

e o níquel está presente nas serpentinas, cloritas e flogopitas, em teores da mesma ordem. No

minério silicatado, o níquel está igualmente disfibuído nas serpentinas, que são os mineftr¡s

mais abundântes, e nas cloritas e, em menor quant¡dade, ocorre nos produtos amorfos e
goethita que começam a se formar neste nível. Os silicatos, de origem hipógena se

enriquecem incorporando o níquel liberado durante as transformaçöes minerais que se
processam nos niveis superiores do perfil de alteraçåo, chegando a teores da ordem de 2-
3oloNiO. Nas demais fases minerais os teores são da ordem de 1,57o.

No minério oxidado, a serpentina desaparece e o níquel associa,se à
goethita e às cloritas. Quando ocorrem bolsões de quartzo neste nível, as esmectitas e o talco
mal cristalizado assoc¡ados såo também po adores de níquel. As cloritas do minério oxidado,



que chegam a conter até 15olo de NiO, constituem a fase rninerel gue mais concentra níquel, o
qual sitLra-se, princ¡palmente, na cåmada brucítica, em substituição ao Mg. No entanto, apesar

de apresentar teores bem mais ba¡xos (1,59o), a principal fase mineral portadora de níquel é a
goethit¿ì, por ser o minerâl mais abundante. lnd¡cações de substituição diadóqu¡ca de Fe pelo

Ni nestes minerais foram obtidas através de estudos de detalhe. As esmectitas, com cerca de

99o de NiO, e o talco niquelífero såo minerais que, quando presentes, causam um aumento do

teor médio de níquel do minério oxidado que chega a valores anômalos da ordem de S%NiO.

Nas esmectitâs, do tipo nontronitas, o níquel encontra-se na c¿¡mada octaédrica, distribuÍdo

em domínios altemados a domínios feníferos. Devido à alta concentração de níquel nas

cloritas e nas esmectitas, esses m¡nerais têm um papel importante na composiçåo do teor

médio do minér¡o nos niveis onde eståo presentes. No corpo V2, onde as cloritas såo mais

abundantes, o minério oxidado possui teores de níquel mais elevados do que no corpo V1.

O teor métJio no minério oxidado, de 1,2oloNiO, é inferior aos teores das fases
portadoras de níquel, cloritas e goethita. Essa dilu¡ção é dev¡da à presença de opacos e
microssilicificações no plasmâ goethít¡co gue nã contém níquel.

A orig¡nalidade do depósito de níquel do Vermelho está, ao contrário do

estabelec¡do para os dema¡s depósitos deste tipo, na presença, no minério oxidado, de outra

fase mineral além da goethita como concentradora de níquel, as cloritas niquelíferas.



ABSTRACT

Weathering of two ultramafic bod¡es (V1 and V2) of the Vermelho sector of
the Sena dos Carajás (PA) led to the formation of lateritic nickel deposits with mean Ni

contents of about 1.2Vo and 1.8%, according to reserves calculat¡ons by Rio Doce Geologia e

Mineração S/A - DOCEGEO. Two ore types were defined for this sector : the s¡lic€te ore, richer

in Ni, is mainly composed of serpentine accrmpanied by chlorite, smectite, opaque minerals

and a lower quartz content; and the ox¡de ore in which goethite is the ma¡n m¡neral, but in
which smectite, chlorite, quarÞ and opaque m¡ner¡ls are also found. On the other hand, as is
common in this type of situation, the nickel concentrations ane not due to the presencê of
newly-fomed nickel minerals, but to its presence in one or other of the major minerals of the

ore.

ln this study, samples from DOCEGEO prospection pits opened in the V1 and

V2 bodies were subjected to detailed study, includ¡ng in¡tial petrographic exam¡nations followed

by X-ray diffraction, scanning and transmission electron microscopy, electron m¡croprobe and

Fourier transform infrared and Mossbauer spectrometry stud¡es.

The chemical and mineralogical compositions allow the samples to be

classified in three types: fresh to partially alterêd rock, sil¡cate ore and oxide ore. ln fresh rock,

mean Ni concentrations are amund 0.3% NiO, and N¡ is present in serpentite, chlorite and
phlogopite, in wh¡ch the concêntrations are of roughly the same order. ln the silicate ore, Ni is

equally distibuted between serpentine - the most abundant mineral - and chloÍite, and occurs ¡n

lesser quantity in amorphous producls and goethite, which being to appear ¡n th¡s ore type. The

hypogene silicates become enriched in Ni by incorporation of Ni liberated during the minêral

transformations wh¡ch occur in the upper levels of the alteration profiles. These silicates

contain 2 - 3% NiO, wh¡le other phases present contain about 1.5 9o NiO.

ln the oxide ore, serpent¡ne dissappears and Ni becomes associated with
geoth¡te and chlorite.. Where quartz lenses are found, smectites and poorly crystall¡zed talc
also conta¡n Ni. Chlorites of the oxide ore contain up to 15olo NiO, wtrich substitutes Mg ¡n the

brucite layer. Nevertheless, even though its Ni content ¡s much less (1.5% NiO), the most

¡mportant Ni-bearing phase is goeth¡te, the most abundant mineral. Diadocfiic subst¡tution of
Fe by Ni seems to occur. The presence of smectites with ¡v 97o NiO and nikelliferous talc is
resposible for anomalous ore grades of about 5olo NiO. ln nontronites, Ni occurs in the

octahedral layer in domains wh¡ch altemate the feniferous domains.

The Ni-rich smect¡tes and chlorites play an ¡mportant role in determining ore
grades. ln the V2 body in which cholrite is more abundant, the ox¡de ore is richer than in V1.



The mu.an gradø (1.2o/o NiO) of oxide ore is less than the concentrat¡ons in Ni-

bearing phases as a result of the d¡lution effect caused by opaque minerals and silicified

microbodies in the goethite plasma mass, which do not conta¡n Ni.

The most ¡nterest¡ng point about the Vermelho Ni deposits, compared to other

deposits of s¡milar type, resides in ,the presence of a Ni -bearing m¡neral - the n¡ckeliferous

chlorite - other than goethite in the ox¡de ore.



TNTRODUçÃO

O nÍquel ambora sendo um metal de pouca abundância na crosta terèstrg
possui amplo campo de aplica$o devido, princþalmente, à alta resistência à conosão. Cerca

de 90% da produção mundial de niquel é consumida pela indústria do aço inoxidável e

confecção de ligas não lenosas. No entanto, sêu mais nobre campo de aplicação, no qual é

até o momento insubs{ituivel, é o de superligas para aplicações aeroespaciais.

São dois os principais tipos de depósitos atualmente responsáveis pela

quasð totalidade da produçáo mundial. O mais important€ do ponto de vida da produção,

respondendo por aproximadamente 70% desta, corresponde aos depósitos sulfslados

formados, em geral, por segrega$o magmática. As principais jazidas de niquel deste tipo

eståo associadas a rochas máficas e ultramáficas, motamoÉizadas em graus variáveis, de

idades arqueana, proterozóica € mêsozóica, com pico no Proterozóico inferior. Possuem teor

médio elevado, entrs S$o/oNi e distribuição mundial restrita: Canadá, Austnília, Afr¡ca do Sul,

União Soviética e China (De YOUNG Jr. et al. 1985). O minério suJfetado possui uma

associação mineralógica constituida por sulletos da niquel, cobre e feno, pentlandita,

calcopirita, pinotita acompanhados por magnelita e cromita principalmente. No Brasil dois

depósitos des{e tipo são conhecidos, Americano do Brasil (GO) e Fortaleza de Minas (MG).

O outro tipo de depósito de níquel é constituido pelos deoósitos lateríticos.

A aluação do intemperismo, em zonas tropicais, sobre rochas máficas e ultramáficas,

serpentinizadas em diferentes graus, pode levar à concentração do niquel, de tal forma a dar

origem a depósitos economicamente exploniveis.

Durante o processo de laterização forma-se inicialmente sobre a rocha-mãe

um horizonte saprolítico onde as texturas orig¡nais p€rmaneoem. Este horizonte é constituido

por rocha parcialmente alterada que grada para um horizonte onde núcleos frescos

aparecem circundados por material mais lixiviado constituido principalmente por

argilominera¡s e, em seguida, para um nÍvel arg¡loso. A formaSo de um reticulado de sÏ lica

na bas€ dos perfis, crnhecido como "boxworK, é comum. Nesle prooesso de alteração o

magnésio e a sÍlica vão sendo progressivamente lixiviados até a formação de um horizonte,

onde o magnésio está praticamêntê ausente, constituído essencialmente por óxidos e

hidroxidos de feno, principalmente goethita e produtos amodos, e onde as texturas da rocha

mãe já apresentam alguma deformação. Em alguns depósitos este horizonte, conhecido

como saprolito fino, pode ser capeado por um horizonte mais hematitico, às vezes

ligeiramente transportado. Na base do pedil, fraturas preenchidas por garnierita e quartzo

podem ser encontradas. O niquel, ao longo do processo de lateriza$o, vai sendo liberado

dos minerais primários e íncoporado em diferentes fases minerais sêm no entanto chegar a

lormar minerais próprios. Está presente sm todos os horizontes poÉm em concentrações



diferentes o que faz ¿om que apênas parte do perf il seja economir:amentc. explorável. Os
horizontes onde os silicatos niqueliferos predominam constituem o minério silicatado que
possui teores enlÞ 1,5 e 2,5%NiO. Niveis onde os óxidos e hidróxidos de ferro são

domínantes constituenr o minério oxidado com teores em geral por volta de 1olo.

Os depósitos lateríticos possuem teores usualmente €ntro 1,5 e 2%NiO,

bas:lante inferiores aos dos depósitos sulfetados. Sua distribuiÉo, no €ntanto, é bem mais

ampla, estendendo-se principalmente pela faixa intertropical atual e mêsmo extrapolando-a.

O interesse nesté tipo de depósitos reside, ainda, no fato de suas rêsêruas constituirem cerca

dø 7Oo/o do lotal mundial. A explora$o comercial do níquel iniciou-se no fim do século

passado em Nova Caledônia, o mais conhecido depósito lateritico de nÍquel no mundo.

Outros depósitos imporlantes são encontrados em Cuba, lndonésia, Brasil, Filipinas, Costa

do Marfim, Guatemala, República Dominicana, Cobmbia e Venezuela.

O Brasil ocupa lugar de destaque no contexto mundial quanlo as resêrvas,

possuindo impodantes depósitos associados a maciços ultramáf icos dos quais apenas
Niquelândia (GO) e Mono do Mquel (MG) estão sendo explorados.

O minério de nÍquel dos depósitos laterÍticos possui alta complexidade
quimica e mineralógica. Em tunção das condições morloclimáticas o €struturais que

reinaram durante o perÍodo de desenvolvimento do pêÍ¡l d€ aheração, o níquel estani
associado a dif€rèntes fasas minerais. Assim, diferenças na constitui$o do minério podem

ser espemdas, tanto dentro de um mesmo depósito, quanlo €ntre os diferentes depósitos. O
aproveitamento do minério laterÍtioo requer, poñanto, um ttatamento especif ico para cada

depósito. O desenvolvimento de um processo extrativo envolve uma cuidadosa

caracterizaSo do minério na qual os estudos cristaloquimicos ocupam lugar de destaque. No

entanto, raros estudos deste tipo tem sido efetuados nos depósitos brasileiros e rplacionam-

se principalmente aos em e4qlora$o. Como nestes depósitos o minério oxidado tem pouca

e4pressão, sua caracteriza$o foi ainda menos abordada.

Dentro de um projeto mais amplo de caracterização cristaloquÍ mica do
minério laterítico de nÍquel brasileiro, o interesse inicial foi deçertado pelo depósito do
Vermelho, na sera dos Carajás (PA) que possui um importantè nível do minério oxidado. Os
cálculos de reserva efetuados pela DOCEGEO detectaram teores médios da ordem de

1,20o/o a 1,80%Ni porém, como é habitual nestes tipos de perfil, não são devidos à minerais

secundários de nÍquel. Porlanto, o signil¡cado dos valores médios nao é bem conhecido.

Dentro deste contoxto os estudos ofsluados nes{e trabalho tiveram por objetivo investigar

esta ques'tão através da identifica$o das fases minerais pressntes nos diferentes nÍveis do
perfil de alteraÉo, da determinaçao da distribuição do niquel entr€ êstas fases e da forma

como se dá esta associacão.

Para a consecussão dos objetivos propostos era imperativa a utilização em

conjunto de diferentes técnicas de microanálise. Buscou-se, então, na Universidade de



Poitiers (França) e laboratórios associados, os equiparnentos e técnicas necêssár¡os a €ste

tipo de estudo os quais foram complementados com os equípamenlos disponiveis no Brasil.

A apresenta$o dos resultados obtidos será efetuada em cinct¡ capitulos.

No prirneiro, são resumidos os dados disponÍveis na literatura sobre a cristaloquirníca do

minério lateritico de niquel no mundo; são apresentados os depósitos de niquel brasileiros e

os trabalhos ofetuados sobre o depósito de nÍquel do Vennelho. O capÍtulo seguinte

descreve os materiais estudados e as técnicas e equ¡pamentos empregados para sua

caracterização. O terceiro capÍtulo dedica-se à caracterização dos difèrentes tipos de minério

mostrando as fases minerais presentes em cada tipo e a distribui$o do nÍquel entre estas,

com a finalidade de identificar as fases poÉadoras de niquel e as estér€is. Os resultados dos

estudos cristaloquimicos, efetuados princþalmente nas fases portadoras de nÍquel do minério

oxidado, såo apresentados individualmenle no capÍlulo lV, O caminho perconido pelo nÍquel

durante o dessnvolvimento do perfil de altera$o é discutido no capitulo V, após o qual sao

efetuadas as considerações f¡na¡s sobre o trabalho desenvolvido.



CAPÍTULO I

coNsrDERAçÕES GERAIS

I. CONHECIMENTO ATUAL SOBRE OS ASPECTOS CRISTALOQUíMrcOS DO MINÉRIO

LATERÍÏCO DE NÍQUEL

Como destaca TRESCASES (1979), a formação de um depós¡to laterítico

de níquel é fruto de uma substituiøo progressiva dos sil¡catos da rocha-mãe por h¡dróxidos

de feno e níquel. Esta substituição é função da atuaçåo do intemperismo. O perf¡l de

alteração formado é constituÍdo por do¡s tipos de minério: o minério silicatado e o minério

oxidado. O minério silicåtado é o que apresenta ma¡or complexidade, sendo constituído por

diversos tipos de filossilicatos e produtos amorfos, havendo uma importante variação entre os

diferentes depósitos conhecidos no mundo. Já o m¡nério oxidado é mais homogêneo, tanto

ao longo do perfil, quanto entre os diferentes depósitos.

Os mais conhecidos e bem estudados minerais das jazidas laterít¡cas de

níquel säo as gamieritas, presentes no minério silicatado, definidas como uma m¡stura de

duas séries de silicatos hidratados de Mg, onde o Ni o subst¡tui em proporções variadas. As

duas séries såo constituídas por m¡ner¿r¡s do tipo das serpent¡nas, representados pela série

l¡zardita-nepou¡ta, principalmente, e tipo talco, representados pela série kerol¡ta-pimelita

(BRINDLEY & MAKSIMOVIC 1974, BRINDLEY & HANG 1973; HANG & BRINDLEY 1973;

UYEDA ef a/. 1973; ). Os estudos de caracterizaçåo clistaloquím¡ca destes m¡nera¡s revelam

uma subst¡tu¡ção ¡somórfica do Mg pelo Ni nas cavidades ociaédricas, acanetando uma

desordem estrutural (MANCEAU & CALAS 1983, CERVELLE & MAQUET 1982; BRINDLEY

et al. 1979,1977; BRINDLEY & WAN 1975). Esta substituição se dá de forma helerogênea,

sendo preferenc¡al nos minerais do tipo talco (MANCEAU 1984, BESSET & COUDRAY

1978).

Com o desenvolvimento dos estudos sobre lateritas niquelíferas, verificou-

se que, na maioria dos depósitos, as gam¡eritas constituem apenas fases acessórias,

oconendo preenchendo fraturas na base dos perfis de alteração. Outros minerais foram

então reconhecidos no minério silicåtado, como serpentinas, esmect¡tas, cloritas e sepiolitas,

alem de produtos amorfos. Os d¡ferentes depós¡tos våo apresentar um ou outro destes

minera¡s c,omo a principal fase porladora de níquel (GOLIGHTLY 1981, LELONG et al. 1976).

Ao contrário das gamieritas, estes m¡nerais são mu¡to pouco estudados do ponto de vista



cristaloquímico, sendo gerahnente apenas c¡tados em trabalhos de caracterização de

depósitos, onde sua classificação não é bem definida.

Alguns depósitos de níquel laterítico possuem esmect¡tas como a principal

fase mineral portadora de N¡, como é o cåso de Musongati e Burund¡ na Africa

(SCHELLMANN 1983) e de Såo Joåo do Piauí, rto Brasil (IRESCASES ef a/. 1986).

Freqüentemente, no entanto, esmectitas niquelíferas eståo presentes como const¡tuintes

menores, a exemplo das jazidas brasile¡ras de Bano Alto (TRESCASES & OLIVEIRA 1981),

Santa Fé (OLIVEIRA & TRESCASES 1980) e Jacupiranga (OLIVEIRA & TRESCASES 1985).

São citadas na lite¡atura as ocorrências de montmorilonitas (BRINDLEY & de SOUZA 1975a;

BRINDLEY & MAKSIMOVIC 1974), nontron¡tas (TRESCASES ef a/. 1986; BERNARDELLI ef

a/. 1983; NAHON ef a¿ 1982; OLIVEIRA & TRESCASES 1980,1982) e saponitas (COLIN et

a/- 1985; COLIN ef at1990). Geralmente, os autores c¡tados, referem-se a uma substituiçåo

do Mg pelo Ni nas cavidades octaédricas, verificada através dos estudos detalhados de

COLIN ef a/.(1990) nas saponitas de Niquelândia.

Ainda menos estudadas, as cloritas, como minerais niquelíferos, nåo

chegam a constituir a principal fase portadora de níquel nos depósitos onde estáo presentes.

Såo citadas como fase pura em Mono do Níquel, (TRESCASES & OLIVEIRA 1978), Onça,

Puma e Jacaré (HEIM & CASTRO FILHO, 1983; CASTRO FILHO & MATOS, 1983). Em

outros depósitos brasileiros såo citados ¡nterestrat¡f¡cãdos clorita-vermiculita (Jacupiranga,

BRINDLEY & de SOUZA 1975b; Santa Fé, OLIVEIRA & TRESCASES 1980 e Niquelåndia,

COLIN et a/. 1990). WEWÓRA (1978) estudando uma crosta de alteraçåo de serpentinitos

na Polônia detectou a presença de interestratificãdos clorita-saponita como portadores de

níquel, ao lado de cloritas puras. Segundo W|EWÓRA & WEISS (1990), nas cloritas, o

níquel pode subst¡tur o Mg nas cavidades octaédricas tanto da camada 2:1 quanto do folheto

brucítico. MANCEAU (1984) verificou para cloritas de Jacupiranga que esta substituição

restringir-se-ia às posiçðes octaédricas da camada 2:1.

Minerais residuais, principalmente serpentinas, mas também talco, clorita e

vermiculita podem constituir, em alguns depósitos, as princ¡pais fases portado.as de níquel

(BRINDLEY & MAKSIMOVIC 1974\. A forma como se dá este enriquecimento em níquel, cujo

aporte é fruto dos processos de ¡ntemperismo, portanto de origem supérgena, ainda é

discutível. Algumas hipóteses como transformaçao da serpentina por substituição do Mg pelo

Ni, adsorção superf¡cial ou ainda preenchimento das fissuras por camadas de hidróxidos

semelhante à brucita, são citadas (MANCEAU 1984; PELLEÏ|ER 1983; BESSET &

couDRAY 1978).

Também compostos amorfos sílico-ferruginosos, formados no ¡níc¡o da

alteração são fases capazes de armazenar Ni; seu papel e características ainda exigem

investigação ORESCASES & OLIVEIRA 1978; BESSET & COUDRAY 1978).



. O m¡néro oxidado apresenta como principal mineral const¡tuinte a gu.ethita,

mas são também encontrados magtrem¡ta, hematita, concreções de manganês além de

minerais como clorita, quarko secundário, cromita, caulinita e mesmo gibbsita. O conteúdo

de Ni, geralmente menor do que no minério tipo silicatado, tem pouca variaçåo, embora os

teores aumentem ligeiramente com a profundidade (SCHELLMANN 1983).

A associação Ni-goethita no minério oxidado é consenso entrc os diferentes

pesquisadores. No entanto, a forma como se dá esta associaÉo a¡nda nåo foi bem

esclarecida. Três h¡póteses principa¡s, substituiçåo diadóqu¡ca Fe/Ni, adsorção superficial e

¡ntercrescimento goethita/hidróxido de Ni, têm norteado os trabalhos sobre a associação do

níquel com a goethíta (GERTH 1990, SCHWERTMANN & LATHAM 1986; NAHON ef a/.

1982; LUSSIEZ & OSSEO-ASARE 1981, SCHELLMANN 1978,1983).

Análises ao MEV com EDS ou microssonda efetuadas por SCHELLMANN

(1978, 1983) e KUHNEL et al. ('1978) revelaram material quimicamente homogêneo quanto à

presença de Ni, Cr, Al, e Si. Não foi detectado íntercrescimento goethita- minera¡s de N¡.

Foram ainda efetuadas análises de conelação por microssonda (SCHELLMANN 1978;

LUSSIEZ & OSSEO-AZARE 1981) que mostram forte conelaÉo posit¡va FelNi e Fe/Si, o que

levou os autores a considerarem a possibilidade de uma substituiçåo conjunta do Fe por

Ni+Si. Ensaios de dissoluçåo de amostras de minério (SCHELLMANN 1978) mostram que as

curvas de dissoluçåo do Fe e do Ni säo paralelas, reforçando a possib¡lidade de incorporaçåo

do níquel na estrutura cristalina da goeth¡ta. Para comprovar esta possibilidade de

incorporaçáo do nÍquel, alguns estudos que envolveram síntese de N¡-goeth¡tas foram

efetuados (GERTH 1990, SCHWERTMANN & LATHAM 1986; LUSSIEZ & OSSEO-ASARE

1981, SCHELLMANN 1978,1983). Estudos do material s¡ntet¡zado levaram os autores a

concluirem pela possibilidade da incorporação de pequenas quantidades de níquel: 6-7 molo/o

ou 1,SoloNi (LUSSIEZ & OSSEO-ASARE 1981, SCHELLMANN 1983). KUHNEL ef a¿ (1978)

citam um máxímo de 3-47oNi que teria s¡do determinado nas goethitas de Barro Alto por

Roorda & Queneau (1973) em trabalho não referenciado. LUSSIEZ & OSSEGASARE (1981)

propóem, no entanto, que parte do níquel detectado nâ análise química do material

sintetizado esteja adsorv¡do na superfície dos cristais de goerthita. Em síntese, a posição do

níquel na goethita não é ainda bem entendida.

O processo de incorporação do níquel também é assunto controvertido.

Poderia ocorrer por subst¡tuição isomórfica do feno por níquel na goethita ou através de um

estág¡o trans¡tório amorfo com formaçåo de Fe,Ni(OH)2 o qual sofreria oxidaçåo posterior.

As experiênc¡as de síntese efetuadas por LUSSIEZ & OSSEO-AZARE (1981), a partir de

soluçöes hidrolisadas de Fe3+, resultaram num precipitado consistindo de uma fase amorfa

que os autores atribuem å fenihidrita. KUHNEL et al. (1978) sugerem que provavelmente o

níquel é incorporado em grandes quantidades nos compostos amorfos (fenihidrita) que

depois evoluiriam para goethita onde o níquel seria retido apenas parcialmente.



Embora nåo sendo significat¡va no contexto dos depós¡tos minerais, devido
à sua pequena quarrtidade, mas podendo apresentar altos teores de NiOo/0, registra-se
também no miné¡io oxidado a presença de concreçóes de manganês, especialmente

asbolanas e litioforitas. Nas asbolanas niquelíferas camadas de oclaedros de Mn altemam-se
com camadas de Ni;Oo(OH)2. descontinuas tipo'Thas" (CHUKROV ef a/. 1983), enquanto

nas lit¡oforitas, que constituem a fase mais freqüente, o Ni aparece substituindo o Al
(MANCEAU et al. 1987).

Uma síntese dos dados da literatura sobre as principais fases m¡nerais
portadoras de níquel citados neste item, é apresentada na Tabela 1.1.

2. OS DEPÓSITOS LATERÍNCOS DE NÍQUEL DO BRASIL

As jazidas brasileiras, embora conhecidas desde o século passado,

somente começaram a ser estudadas mais especificamente a partir de meados da década de

70. Foram efetuados, entåo, d¡versos trabalhos de caracterização química e mineralógica dos
perfis m¡neral¡zados de diversos depós¡tos bras¡leiros por um grupo de pesquisadores do lG-

USP, em colaboração com pesquisadores estrangeiros, princ¡palmente o Prof. J.J.

Trescåses, na época da ORSTOM e, atualmente, na Universidade de Po¡tiers. Uma avaliação

da l¡teratura existente sobre os depósitos brasileiros é apresentada por MELFI ef a/.

(1980,1988), OLIVEIRA (1990) e OLIVEIRA et al. (1992). Além dos aspectos citados acima,

esses trabalhos relatam as principais caraclerÍsticas dos depósitos bras¡le¡ros e propöem um

modelo genético para estes.

Diversos depósitos såo conhecidos no Bras¡|, associados a maciços

ultramáficos. Com importantes feservas, os melhor estudados såo, em Goiás: Niquelåndia,
(OLIVEIRA & TRESCASES 1982; COLIN ef a/. 1990) Bano Alto (TRESCASES & OL|VE|RA

1981; MELFI 1974) e Santa Fé (OLIVEIRA 1980; OLÍVEIRA & TRESCASES 1980), e na
reg¡åo norte, o depósito do Vermelho (ALVES ef a/. 1986, CORREA ef a/. 1984;

BERNARDELLI ef al 1983). Outros depósitos, de menor expressão com relação às reservas,

na regiåo sudeste, também foram estudados: Mono do Níquel (TRESCASES & OLIVEIRA

1978) e lpanema (ANGËLI et al. 1984) em M¡nas Gerais e Jacupiranga (OL|VE|RA &

TRESCASES 1985), em São Paulo. Na regiåo nordeste, o depósito de Säo João do Piauí é
objeto do habalho de TRESCASES ef a/. (1986). As demais oconèncias são menos

conhecidas, e as de ma¡or expressåo são as de Onça, Puma, Quatipuru e Jacaré, na sera
dos Carajás.

Os depósitos brasileiros, de modo geral, apresentam um horizonte silicatado

importante e um oxidado pouco desenvolv¡do. Apenas no depósito do Vermelho este nível
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la(erlticos.
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chega a atingir espessuras da ordem de 20m. Outra caraclerística peculiar de nossos

depósitos é a presença de uma camada silicificada - silcrete -, na parte superior do perfil. De

acordo com MELFI ef a/. (1980) e OLIVEIRA et al. (1992), sua fonnação está associada a um

episódio anterior de intemperismo sob clima mais árido.

Estudos de detalhe destes depósitos, buscando caracterizar os aspectos

cristaloquímicos do minério, såo raros e referem-se principalmente ao minério silicatado do

depósito de N¡quelåndia. BRINDLEY & de SOUZA (1975a) caracterizam montmorilonitas

fénicas com o Ni substituindo o Mg nas cavidades octaédricas ou entre as camadas. BOSIO

et al. (1975) detectaram a presenç€ de nontronita niquelífera. Já COLIN ef a/. (1990),

descrevem saponitas onde há uma excepcional concentração de níquel. Neste mineral

denominado Ni-sapon¡ta, a porcentagem das cavidades octaédricas ocupadas pelo níquel

varia entre 1O e 84Vo, com valores em geral entre 20 e 46% (conesponde a teores entre I e

2OoloN¡O). Também pimelitas associadas à saponita foram descritas. BRINDLEY & de SOUZA

(1975b) estudaram as clorítas do depósito de Jacupirangâ, concluindo que a presença de

camadas verm¡culit¡zadas ou tipo vermicul¡ta nestes m¡nerais é que seria a responsável pelo

enriquec¡mento em níquel. O depósito de Liberdade (MG), embora de pequena expressåo, fo¡

caracterizado por ESSON & SANTOS (1978). Os autores determinaram a presença de

gamieritas, constituídas por serpentinas, talcos e cloritas com teores de níquel por volta de

7o/o, fiãs variando entre '1,6 e 20olo, além de serpent¡nas primárias enriquecidas em níquel.

O minério oxidado, como referido anteriomente, não fo¡ estudado em

detalhe. É apenas abordado por KÜHNEL ef a/. (1978), quando se refere às goeth¡tas de

Bafio Alto (item 1 deste capítulo) e por SCHELLMANN (1983), em trabalho de câráter geral,

onde apresenta alguns dados sobre a compos¡ção guímica geral do minério oxidado no

mesmo depósito.

3. A JAZIDA DE NíQUEL DO VERMELHO

A jazida de níquel do Vennelho insere-se na Provincia M¡neral de Carajás,

estando situada na poçåo sul da serra, no estado do Pará (Fig. 1.1). É formada pela

alteraçåo laterÍtica de dois corpos de rochas máf¡co-ultramáficas, encaixados em rochas do

Complexo Xingu. Estes corpos são formados por três unidades diferenciadas, numa

disposiSo aproximadamente concêntrica, apresentando do centro para a borda dun¡tos e
peridotitos serpentinizados, piroxen¡tos e gabros (ALVES ef a¿ 1986). Reg¡stra-se na zona

ultramáfica a presença de diques de natureza piroxenítica.

A Rio Doce Geologia e Mineraçåo S/A - DOCEGEO é a empresa

responsável pela aval¡açåo das reservas do depósito. Os trabalhos de pesquisa foram



efetuados através da êbertura de poços em malha regular (espaçamento em geral de 50 por

50m nas regiões de interesse) nos dois corpos de rochas ultramáficas denominados V1 e V2,

complementados por furos de sondagem, análises químicas e ensaios metalúrgicos entre

outros. Uma síntese dos resultados parciais obtidos na fase de pesquisa é apresentada por

ALVES et a/. (1986). BERNARDELLI ef a/. (198i1) efetuaram estudos mineralógicos e

químicos mais detalhados em amostras provenientes de poços de algumas topossequênc¡as

do corpo V1.

Apesar das variações locais acanetadas pela heterogeneidade da rocha-

mãe, pode-se estabelecer um perfil típico da jazida. Da base para o topo, este perfil incluiria

os seguinles níveis: rocha pouco alterada, saprolito grosso, saprolito fino, silcrete (presente

nos topos e início de encostas) e laterita vermelha (presente nos topos e em encostas nåo

abruptas). A Fig, 1.2 mostra o perfil típico e os teores médios de Ni (% em peso). Såo

considerados m¡nério apenas os níveis de saprolito grosso - m¡nério s¡l¡catado -, e saprolito

fino - minério oxidado. Os teores de Ni såo bastante variáveis em toda a iazida, tanto em

profundidade, quanto entre os d¡ferentes poços. ALVES ef a/. (1986) citam teores máximos

de 2% no minério oxidado e de 3-4% no sil¡catado. Local¡zadamente, no entanto, foram

obtidos em três poços teores entre 5 e 90/0. Um destes poços, no contato com uma lente de

piroxenito, no corpo V1 , foi estudado por CORREA ef a/. (1987), e complementa as

¡nfomações disponíveis na literatura sobre o depósito do Vermelho.

As principais fases m¡nera¡s presentes na rocha fresca a parcialmente

alterada dos perf¡s sobre dunitos såo serpentina, opacos e, eventualmente, restos de ol¡vina

e piroxènio. Tâmbém calcedônia e quartzo microcristalino, além de goeth¡ta e produtos

amorfos, såo citados (ALVES ef a/. 1986, BERNARDELLI ef a/. 1983). Nos piroxenitos, além

dos ortop¡roxên¡os, podem ser encontrados talco, anfìbólios, clorita e serpentina

(BERNARDELLI ef a/. 1983). Apenas BERNARDELLI ef a/. (1983) registram a presença de

carbonato hidratado e brucita nos serpentinitos.

O nível de saprol¡to grosso que conesponde ao m¡nério silicatado é

constituído por serpentinas, cloritas, esmectitas, além dos opacos, quartzo e calcedônia

(ALVES ef a/. 1986, BERNARDELLI ef al 1983). Também produtos amorfos e goethita

podem ser encontrados. ALVES ef al. (1986) acrescentam a presença de veios de

garnieritas, na base do perfil, e CORREA et al. (1987) descrevem a presença de minério

gamierít¡co no horizonte argiloso rico em níquel do poço estudado. O termo gamierita possu¡

nestes dois trabalhos uma conotaçåo mais descritiva do ponto de vista macroscópico,

significãndo a presençã de sil¡catos h¡dratados de níquel esverdeados. Fraturas preench¡das

por gamieritas típicas nåo foram encontradas por BERNARDELLI e¿ at ('1983).

De acordo com BERNARDELLI ef a/. (1983), as fases portadoras do níquel no minério

silicatado såo as serpentinas e os produtos amorfos síl¡cofenuginosos. CORREA ef a/.

(1987) definem como principal fase portadora de níquel, no poço estudado, as
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= oorpo V2). (Modifrcado de ALVES ef a/ 1986)



esmectitas que, no entanto, const¡tuem apenas fases acessórias r'ìo panorama geral da
jazida, como verificado por BERNARDELLI ef a/. (1983) e ALVES ef a/. (1906). A natureza
deste argilomineral é apenas sugerida pelos autores, mont¡morilonít¡cã para coRREA ef a¿

(1987) e ALVES ef at (1986), nontronít¡ca para BERNARDELLT ef a/. (1983), porém estudos
específicos para carclctizáìa não foram efetuados.

Com relação ao minério ox¡dado, sua constituiçäo mais simples é consenso
entre os diferentes autores. A caracterização mineralógica, efetuada através de estudos
petrográficos e difração de raios x, mostra a presençå de goethita, clorita, quarÞo, espinélios
e, em menor proporçåo, caulinita. A goethita é a fase mineral apontada como portadora do
níquel neste tipo de minério. A sílica está presente sob a forma de quartzo e calcedônia em
fìnos veios em vários níveis do perf¡l de alteraçåo, mas se concentra em duas zonas d¡st¡ntas
(entre 5-10m e entre 18-22m) do minério oxidado, sendo mais ffeqüente na superior, onde
ocore na forma de blocos ¡mersos em matriz argilosa vermelho escura (ALVES ef a/. 19g6).

Doís estágios são propostos por BERNARDELLI ef a/. (1983) para a gênese
do depósito. o primeiro, sob condições climáticas mais secas, levou a uma silicificaçåo
generalizada, principalmente ao longo das fraturas, na base do perfil, isolando bolsôes de
rocha fresca. Posteriormente, uma mudançå climática favoreceu a laterização destes bolsöes
e o desenvolvimento de um perfil laterítico abaixo do nível s¡licificado. A evolução deste perfil
é, portanto, caracterizada por um ráp¡do decréscimo no conteúdo de magnésio e, menos
intensamente, da síl¡ca acompanhada por um aumento de feno, alumín¡o e cromo.

Do ponto de vista genético e de caraclerização geral, o depós¡to do
vermelho foi adequadamente estudado. No entanto, nåo forâm efetuados trabalhos de
detalhe a nível cristaloquím¡co que permit¡ssem def¡nir a distribuição do níquel entre as fases
m¡nerais ou mesmo identificá-las de uma forma mais precisa. Neste contexto, os estudos
efetuados no presente trabalho t¡veram por objet¡vo esclarecÆr estas questões e ainda
identificar as fases minerais portadoras de níquel, buscando conhecer como e em que
quant¡dade o níquel está a elas associado.
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CAP¡TULO II

IT,IATERIAIS E MÉTODOS

1. MATERIAL DE ESTUDO

A impossibilidade de se efetuar uma etapa de campo in¡cialmente prevista

no projeto desta pesquisa levou à retomada, para uma caracterizaçåo inic¡al da jaz¡da, de
algumas das amostras ut¡lizadas por Bemãrdell¡ ef a/. (1983) que se encontravam no lnst¡tuto

de Geociências - USP e na Universidade de Poit¡ers. Este material havia sido coletado pelos

autores em poços de pesquisa do corpo V1 efetuados pela Rio Doce Geologia e Mineraçåo

S/A - DOCEGEO durante a fase inicial de pesquisa mineral, como referido no item anter¡or.

Os poços 3, 4, 5,7, 14, 15 e 17 loram selecionados para este trabalho por apresentarem os
perfìs de alteração mais completos sobre os serpentinitos, com maior expressåo do minério

oxidado (F¡9,1.1). De alguns níveis dos poços escolhidos, no entanlo, só estavâm disponíveis

seçðes delgadas com lamínula, ou às vezes apenas a amostra putverizada. Por vezes ainda

faltava algum tipo de amostra de alguns dos nive¡s dentro de um mesmo perfil. Foram

utilizadas seçöes delgadas de 50 amostras e difratogramas de raios X de 60 amostras.

Para complementar o material disponível, foi solicjtado à DOCEGEO o envio

de amostras de perfís completos em poços com ¡mportante espessum do minério oxidado. A
escolha dos técnicos da DOCEGEO recâiu sobre os poços 674 e 534, do corpo V2 (Fi9,2.1),

amostrados metro a metro fomecendo, respect¡vamente , 37 e 24 amostras corespondentes

ao perfil completo escavado. Como estes pogos náo atingiram a rocha, fo¡ utilizada uma

amostra de nocha parcialmente alterada, coletada a cerc¿r de 5m de profundidade, no poço

284 do mesmo corpo. Os poços do corpo V2 foram abertos em uma fase de pesquisa

posterior à relatada por ALVES ef a/. (1986) a qual também foi efetuada em matha de 50 por

50m. Acompanhando as amostms, os dados de análises químicas de amostra total efetuadas

durante a fase de pesquisa foram também fomec¡dos pela DOCEGEO.



2. SEQÜÊNCN DOS TRABALHOS

A grande quantidade de amostras disponÍveis fo¡ objeto, inicialmente, de
uma caracteriza,ção geral, através de estudo petrográfico e de difraçåo de raios X,

complementado pelo tratamento estatíst¡co dos dados de análises químicas.

A fase de caracterização geral permitiu um reconhecimento dos d¡ferentes
tipos de minério (rocha fresca, minério silicatado e minério oxidado), baseado na m¡neralogia

e teores dos principais elementos químicos. Verificou-se, assim, que se dispunha de bom
material para estudar o minério ox¡dado, em detalhe, nos dois corpos, Tendo em vista o
minério oxidado como alvo, foram selecionados para uma prime¡ra etapa do trabalho, os
poços 7 (7-1,7-3 e7-51, 17 ('17-1) e 15 (1$1) do corpo Vl e 674 (67-1, 67-3, 674,67-5,67-
6,67-12,67-14, 67-17,67-18,67-22, 67-24 e 67-26) do corpo V2 que apresentavam
¡mportantes espessuras deste minério.

O número bem menor de amostras permitiu a ut¡l¡zação de métodos de
microcaracterizaçåo. Com a m¡croscopia eletrônica de vanedura, foi possível o
reconhecimento das principais fases minera¡s porladoras de níquel que deveriam ser
caracterizadas, tanto do ponto de v¡sta químico, quanto estrutural. Como os estudos
cristaloquímicos devem, sempre que possÍvel, utilizar fases minerais puras, tomou-se
fundamental a separaçåo destas d¡ferentes fases m¡nerais que foram, entåo, estudadas
princ¡palmente através de métodos espectroscóp¡cos e microssonda eletrônica. Ainda fo¡

necessário reduzir-se o número de amostras estudadas em funçåo dos métodos de
separaçåo, do tipo de mineral e do tipo de método util¡zado: difratometria de ra¡os X,

espectroscopia do infravermelho, especlroscopia Mössbauer.

A caracterizaçåo do minério oxidado mostrou a presença de fases minerais
portadoras de níquel que t¡nham continuidade no minério silicatado e na rocha fresca. Assim,
para complementação dos dados obtidos havia necessidade de se estenderem os estudos
para amostras destes níve¡s. No entanto, devido à dif¡culdadê em obter fases m¡nerais puras,

apenas foram efetuadas análises químicas a microssonda eletrôn¡ca em seçôes delgadas
das amostras selec¡onadas. Foram incluídas amostras dos poços 4 (4-11, 4-12, 4-18), 15 (11
3), 674(67-37, 67-35 e 67-32), 28A(28-5), conespondentes ao minério silicatado e rocha
parcialmente alterada; 1S.8 e lT6,conespondentes à rocha frescâ.

Uma relação das amostras estudadas nas duas etapas de trabalho consta
das Tabelas 2.1 e 2.2. No fluxograma da Fí9. 2.1 pode-se acompanhar a seqüência dos
trabalhos desenvolvidos, bem como os métodos utilizados nas diferentes fases de
caracter¡zação.



T¡bel¡ 2.1: Relação das amostras ssìtudâdas na cáractÈnzação geÍ l

Tåb€le 2.2: Relâção dâs amostras selecionadas para os trabalhos de det¿lhe
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5.1,5.2
7-l a 7.3,7-
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4-17
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t 5-l
l5-3
t 5-8

1m
l0m
20m
25m
ó0m
llm
ltm
20m

lm
l0m
45m

minério oxidado
minério oxidado
minério oxidado
minério oxidado
rocha fresca
minério silicafado
minério silicatado
m, sil./r.parcial.alterad
a

minério oxidado
minério silicatado
roch¿ fresca

pó, seção delgada, fragmeno
pó, seção deþd4 û-agrnento
pó, seção deþda, fragmento
pó
seção delgada pó

se$o delgada, S
seção delgada fr
seção delgad4 pó
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-::corDo v2
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6't4
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5m

minério oxidado
minério oxidado
minério oxidado
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minério oxidado
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minério oxidado
minério oxidado
minério oxidado
minério silicatado
minério slicarado
minério silic¿tado
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pó, seção delgad4 fi'agnento
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pó, seçåo delgada, û'agmento
rx\ sei-ãô deløâalâ ÊâÊmenfô

goethita
goethita
clorita
clorilâ, esmectila
clorit4 esmectitâ
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goethit4 clorita
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CARACTERIZAÇÃO GERAL
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3. TÉCNICAS UTILIZADAS

3.1 Petrografia

O estudo petrográfico das seçcies delgadas foi efetuado princ¡palmente na

fase de æraclenzaÉo geral, para reconhecimento das fases minerais presentes, suas

intenela@es e classificação das amostras, de acordo com os dois t¡pos de minério,

silicatado e ox¡dado. Serviu de base para a seleçåo de amostras a serem estudadas em

detalhe e para a escolha dos sítios dentro das seçôes delgadas a serem analisados por

microssonda eletrônica e m¡croscopia eletrônica de vanedura.

3.2 Separação das fâses minerais

A definição dos métodos de separação a serem aplicados ao minério

oxidado envolveu estudos e testes com diferentes equipamentos e técnicas, evitando-se a

utilizaçåo de métodos químicos que poderiam acarretar a destruiçäo de certas fases

m¡nerais.

A separação da goethita foi obtida com adiçåo de água destilada ao

material desagregado. Em seguida, a agitaçáo por ultrassom colocou em suspensão o
material mais fino que incluía, além da goethita, magnetita extremamente fina. A suspensåo

foi colocada sobre imá permanente pafa acelerË¡r â decantação desta magnet¡ta fina que se
juntou, assim, aos espinél¡os mais grosseiros. O material decantado incluiu a clorita, menos

densa que a goethita, mas de granulometria mais grosseira. A recuperaçåo do material em

suspensäo foi efetuada por pipetagem. Este procedimento foi repetido até que se obtivesse

a puríficação da goethita. F¡ltragem da suspensão com membrana de nitrocelulose perm¡tiu,

após secagem, a recuperaçäo da goethita.

A clorita sofreu separação manual por cataçåo com auxílio de lupa

binocular. Poster¡ormente, o material separado fo¡ defenificado conforme a técnica descrita

abaixo, para eliminação dos produtos ferrug¡nosos exlstentes por vezes entre as lamelas ou

envolvendo os opacos. O material assim tratado foi novamente levado à lupa para

separação dos opacos presentes, com auxílio de imã manual e pinça. Desta forma foi obtida

também uma fase pura constituida pelos opacos.



3.3 Defenificaçäo

Para a defenificação das cloritas fo¡ utilizado o método de Tamm (1922)

modificado por De ENDREDY (1963), que é um método de extrcção sob radiaçåo
ultravioleta. O material a ser defrrrif¡cado é coberto por soluçåo oxálica (ácido oxálico 0,14M
- oxalato de amônia 0,2M) e colocado sob uma låmpada UV que fará com que a temperatura

da reação chegue a 40oC. A cada 15 minutos a solução é f¡ltrada e testa-se a presença de
feno com solução de ácido sulfossalicílico e NH4OH. As operações são repetidas até a
eliminaçåo total do feno. Após a defenificação, a amostra é entåo lavada com água
destilada até a eliminação dos ions NH4+, filtrada em f¡ltro de nitrocelulose e seca em estufa
a 40"C. Utiliza-se o reagente de Nessler para determinação da presença do ion NH4+.

3.4 Difração de raios X

É a técnica ma¡s utilizada na ident¡ficação e caracterizaçåo dos minerais
que const¡tuem os produtos de alteraçåo de rochas. Em amostras totais atua como
complemento da análise pet[ográf¡ca, e em frações específ¡cas, através de diferentes

var¡antes experimentais permite a obten$o de dados sobre a estrutura cristâlina.

Baseia-se na dispersåo de um feixe de raios X pelos átomos que

const¡tuem a rede cristal¡na dos minerais. As direçöes de difração dependem do tamanho e
forma do retículo cristal¡no, enquanto a intens¡dade é determ¡nada pelo ananjo atômico ou a
natureza da estrutura cristalina.

Foram obt¡dos difratogEmas de amostras totais de todas as amostras
estudadas na primeira fase com 20 variando de 2. a 80., oom passo de 0.U.t2ø.

Para as fases separadas, foram empregadas condiçõês especiais que
perm¡tissem identificaçáo ma¡s precisa. Os difratogramas de goeth¡tas foram obtidos com 20
variando de 2o a 80., passo de O.O2|2O com contagem de 10 segundos por passo, com

adição de padráo intemo de silício e quarÞo. Para as cloritas, diferentes tipos de
preparações foram efetuadas. Amostras orientadas naturais, gl¡coladas e aquecidas a 550.C
por duas horas, com varredura de 2 a 30", com 2 segundos por passo de O.O2ne e

amostras desorientadas preparadas com auxílio de pene¡ra fina (so¡rm) sobre lâm¡na de
vidro ou com cola, anal¡sadas com varredura de 2o a 80., passo de O.O2\2O e adição de
padråo intemo de LiF (fluoreto de lítio). As esmectitas foram estudadas com preparE¡çðes

semelhantes às das cloritas, porém com um aquecimento a 490.C durante 4 horas. Os



espectros, no entanto, foram obtidos pelo método coirtínuo numa velocidade de 0.02"/5s,

sem adiçáo de padråo intemo.

Os espectros de goethita, cloritas e esme(xitas fcram utilizados para

estudos do grau de cristal¡nidade e cáfculo dos paråmetros cristalográficos.

Determinação da cristalinidade

A difraçåo dos raios X sobre os planos da rede cristal¡na nåo é fe¡ta em um

ångulo determinado mas em um setor angular que descreve f¡nalmente o tamanho aparente

dos cristalitos. O cálculo da espessura média do domínio de coerència (MCD - mean

cristallite dimention) segundo a fórmula de SCHERRER (GUlNlER, 1956), fomece

informaçöes sobre a cristal¡nidade e reflete, de uma certa maneira, a regularidade da rede

cristalina. Este cálculo se apl¡ca a cristais cujo tamanho esteja compreendido entre 10 e
1000A".

Fórmula de SCHERRER: MCD = À /(cose.ô)

MCD = espessura méd¡a do domínio de coerência (A)

ô = largura do pico a meia altura (radianos)

0 = ângulo de refraçåo

l" = comprimento de onda da radiação utilizada

O pico a ser util¡zado varia de acordo com o m¡neral, e deve representar a

díreção de crescimento dos cristais. Para a goethita foram utílizados os picos (1f 0) e (1f 1),

enquanto para as cloritas util¡zou-se o p¡co (004), e pari¡ as esmect¡tas o (001),

representando o crescimento perpendicular ao e¡xo c-

Paråmetros cristalográf¡cos

Os parâmetros a, b e c foram obtidos computando-se o valor de 20 dos

picos principais, devidamente conigidos com o auxílio dos padrões. Apenas no caso das

esmectitas não foi efetuada a correção devido à falta do padråo ¡ntemo. A determinação

ma¡s precisa dos picos e os cálculos foram efetuados abavés dos programas DETECT-

CEXSO desenvolvido por Bruno Lanson e LSUCRI, versão para m¡crocomputadores PC.



3.5 ESPECTROSCOPIA DO INFRAVERMELHO COM TRANSFORMAçAO DE FOURÍER

Este método baseia-se nos movimentos relativos de vibraçåo dos átomos
proporcionando assim informaçÕes importantes sobre as liga@es inter-aiômicas e, desta

rnaneift¡, sobre a natureza das substituiçöes.

Os espectros, cle 4000 a 4O0crn-1' foram obtidos em transmissão a partir

de past¡lhas confeccionadas com matriz de KBr numa proporção de Zmg de amostra para

100m9 da matriz, colocadas em estufa a 110oC por no máximo 24 horas, para eliminaçåo da

umidade. As amostras de cloritas puras foram submetidas a aquec¡mentos sucess¡vos (de

200 a 800'C), com o objetivo de caracterizar a estrutura cristalina.

Os espectros de cloritas foram ampliados na regiáo de 3800 a 3000cm-1 e

de 850 a 550crn-1, onde podem ser observadas, respectivamente, as bandas de absorção

correspondentes às v¡brações de estjramento das h¡drox¡las, tanto da camada 2:1, quanto

da camada brucítica, e aquelas conespondentes às v¡braçöes de deformação. Os especlros

de goethitas e esmect¡tas sofrerE¡m ampl¡ções semelhantes.

3.6 ESPECTROSCOPIA MÖSSBAUER

Este método tem como princípio a emissåo e a absorção sem recuo de

raios y pelos núcleos atômicos, em consequênc¡a de transiçoes nucleares. Apenas a
espectroscop¡a do fero é bem desenvolvida e utiliza o núcleo estável tFe, cuja fonte

rad¡oativa é o 57Co. É possivel obterem-se informações indiretas sobre o ambiente local dos

núcleos investigados. Permite verificar a existênc¡a de Fe2+ e Fe3+, sua proporção relat¡va,

distinção ¡slV s SsVl e, eventualmente, a distribu¡Éo do FeVl nos diferentes sítios

octaédricos, bem como a presença de substituiçöes.

As informações cont¡das num espectro Mössbauer eståo ligadas às

mod¡ficaçöes de energia dos níveis nucleares (estado fundamental e excitado), sob a
influência de campos elétricos e/ou magnét¡cos. As interaçöes entre o núcleo e seu

ambiente eletrônico (elétrons dos átomos de feno e dos ligantes vizinhos) fomecem os

seguintes parâmetros que podem ser extraídos do espectro:

-deslocamento isomérico (ô), que é sensível à valência do elemento e à
natureza .das ligações quím¡cas com os ligantes vizinhos;

-interaçåo quadripolar (Â), que é sensível à natureza dos íons gue rodeiam

o núcleo ativo e



-inleralþo magnética, que aparece quando o núcleo sonda é submetido a
um campo magnético de origem ¡ntema ou aplicada. Neste caso se¡s ra¡as såo observadas

no espectro. Quando nåo há componente magnética, apenas uma raia simples ou um

doublet compoño o espectro.

Como as temperaturas de aparecimento du. uma ordem magnét¡ca intema
das argilas såo muito baixas, os especlros obtidos à temperatura ambiente ou à do
nitrogênio líquido (77'K) apresentaråo somente doublets, como é o caso dos espectros das

cloritas provenientes de algumas amostras anal¡sadas-

Os espectros obtidos para as cloritas necessitaram de um período de trinta

dias de aquisiçåo cadâ um, dev¡do âo baixo teor de feno das amostras e desgaste da fonte.

Também materiais mal cristalizados exigem condições especiais de trabalho como

abaíxamento da temperatura e longos períodos de aquisição. Como o equipamento utilizado

nåo permit¡a o aba¡xamento da temperatura, e as goelh¡tas estudadas eram mal

cristalizadas, os espectros obtidos, apesar dos cu¡dados tomados, não foram de boa
qualidade. Consequenlemente, sua interpretação ficou prejudicada.

3.7 MICROSCOPIA ELETRÔNICA

Baseia-se na interaçåo de um feixe de elékons com a amostra a ser
estudada. Como resposta a esta interaçåo, tem-se a geraçåo de elétrons secundários,

elétfons retroespalhados, elétrons Auger, luz e raios X, além de eletrons transmitidos. Na

m¡croscop¡a eletrônica de vanedura (MEV) as propriedades topográf¡cas da amostra

controlam a em¡ssåo dos elétrons secundários, de forma que a captaçåo dos mesmos

fomece uma imagem da área vanida pelo feixe primário, semelhante à observada em um

microscópio de luz refletida. Variaçôes nas magnitudes das demais excitações podem

também ser captadas e fomecer outras informaçôes de caráter químico. Um sistema de

EDS, que capta os raios X caraclerísticos dos elementos cont¡dos na regiáo da amostra

analisada separando os diferentes comprimentos de onda das radiaçöes emitidas com base

em suas energias, perm¡te a obtençåo de anál¡ses químicas simultâneas à obtençåo de

¡magens. As análises químicas podem ser qualitativas com a obtenÉo de espectro com

todos os elementos detectáveis presentes ou quant¡tativas se forem utilizados padrões e
efetuadas as coneçöes necessárias.

A utilizaçao de MEV, acoplado ou nåo a um sistema EDS, em estudos de

alteraçåo de rochas tem sido cada vez mâis freqüente desde o fim dos anos 60, pois fomece

informaçöes sobre a morfologia dos materiais e suas intenela@es, além de informaçöes

sobre a sua composiçåo química através do EDS. É possivel obterem-se dados de análise

t9



quÍm¡c¿ qualitativos, semiquantitativos e quantitat¡vos, em funçåo do equ¡pamento

disponível. Podem ser utilizados tanto fragmentos de amostras de tamanhos variados

quanto seçóes delgadas.

No presente trabalho, esta técnica foi extensivamente utilizada,

principalmente através de análises quantitativas pontuais e cartograf¡a de elementos, o que

fomece dados da distribuiçåo dos diferentes elementos químicos na amostra estudada, em

diferentes escalas. Foram analisadas essencialmente seções delgadas (fragmentos apenas

no caso de veios de quartzo), nas quais buscou-se conhecer a distribuiçáo do níquel entre

as fases minerais presentes. Os elementos analisados foram Fe, Mn, Al, Si, Ni, Cr e
eventualmente Co.

Os elétrons transm¡tidos såo utilizados na m¡croscopia eletrôn¡ca de

transmissåo (MET). O espalhamento dos elétrons pelo núcleo dos átomos que constituem a

amostra é o fenômeno básico que ocorre na formação de imagem e na difração de elétrons.

Assim, é possível a obtençåo de informações morfológicas (¡magem), estrutura¡s (figura de

difraçao) e química, quando o equ¡pamento est¡ver equipado com m¡croanal¡sador. A faixa

útil de aumento possível na microscopia eletrôn¡ca de transmissåo (500 a 300.000 X) é mais

ampla do que na m¡croscop¡a eletrônica de vanedura (10 a 2o.0O0 X), permitindo a

observação e análise de partículas. Análises ao MET equipado com analisador foram

efetuadas em partículas de goeth¡ta de uma das amostras separadas.

3.9 MICROSSONDA ELETRÔNICA

A microssonda eletónica baseia-se na anál¡se de espec{ro de emissåo de

ra¡os X gerado pela amostra quando a mesma é submetida a um fluxo de elétrons. No

sistema utilizado, o WDS, a d¡fraçåo dos raios X por um cristal encurvado de espaçamento

conhec¡do permite a ¡dentif¡cação dos elementos presentes na amostra através da

determinação dos comprimentos de onda dos ra¡os X por eles emitidos. As condições

geométricas do sistema devem satisfazer a relação de Bragg, nl,=2dseno, que com d
(espaçamento) e o(ångulo de incidência) conhecidos permite a determ¡nação de )', que é o
comprimento de onda do elemento a ser ident¡f¡cado. Em função da necessidade de se

manter a geometria, a superfíc¡e da amostra analisada deve ser perfeitamente plana. A

exemplo do sistema EDS, a utilização de padrões permite a obtenção de dados químicos

quant¡tativos. O s¡stema WDS perm¡te em geral análises mais precisas e seu limite de

detecçåo é mais baixo do que o sistema EDS.



Esta técnica foi utilizada em seçöes delgadas principahente para obtençåo

de dados de composiçåo qufmica das cloritas, espinélios e esmec{itas no minério oxidado e

de cloritas, espinélios, f,ogop¡tas e serpent¡nas presentes nos demais materiais.

Foram tambéÍr analisadas past¡lhas confeccionadas com as cloritas e

goethitas separadas. Estas psst¡lhas foram confecc¡onadas com prensâ manual que fomece

superfícies adequadamente planas e polidas, depo¡s coladas sobre låmina de vidro e

devidamente metalizadas. Os elr¿mentos analisados foram Na, K, Mg, Ca, Al, Si, Fe, Ni, Cr,

Co, Mn e Ti.

O fato do feixe de elétrons ser altamente energético no caso do sistema

WDS utilizado, dificultou as ânálises do material mais alterado, des¡ntegrado rapidamente ou

fomecendo fechamentos muito baixos. O sistema EDS, que é o mais indicado para as fases

argilosas, nåo estava disponível no equipamento utilizado. As amostras com restos de

cloritas apresentando fortes sinais de dìssoluçåo dos níveis superiores nåo puderam ser

analisadas.

VI. EQUIPAMENTOS

Petrografia: Microscópio OLYMPUS BH do Laboratoire de Pétrologie de la Surface da

Universidade de Poitiers e microscópio Zeiss do NUPEGEL.

Difração de ra¡os X: Difratômetro Phil¡ps PV-1730, radiação de Co, llltro de feno, equipado

com motor passo a passo e detector de aquisiçäo numérico DACO da Universidade de

Poitiers. Difratômetro Philips PW 1730 c¡m anticátodo CuKa e monocromador do NUPEGEL

- USP.

Tratamento estat¡stico: programa STATVIEW versåo para m¡crocomputadores Maclntosh,

efetuado na Universidade de Poitiers.

Espectroscopia do lnfravermelho: espectrômetro NICOLET 510 FTIR do Laboratoire de

Pétrolog¡e de la Surface da Universidade de Poitiers.

Espec-troscopia Mössbauer: espectrômetro do Laboratoire de Pétrologie de la Surface da

Un¡versidade de Poitiers, a temperatura ambiente, com fonte de S7ColRh (25mci), emprego

de transição nuclear a 'l4,4KeV do 57Fe; vibraçåo da fonte a uma velocidade constante de

9,5mm.s-1.

M¡croscópio Eletrônico de Varredura: equipamento STEREOSCAN 200 equipado com

EDS AN '10000, marca CAMBRIDGE da ORSTOM, Centre de Bondy; equipamento JEOL

JSM€400 da Un¡versidade de Poitiers; JEOL JSM - T3304 do NUPEGEL - USP.

Microssonda eletrönica: equipamento CAMECA SX 80, com MEV, do Laboratoire de

Pétrographie de Jussieu, Universidade Paris Vl.



Microscópio Eletrônico de Transmissão: equipamcnto JEOL 2000 Fx do C.R.M.C.2 -

Centre de Recherche sur les Mécanismes de la Cfo¡ssance Cristalline, Marseille (França),

usando amostra d¡spersa em micrograde coberta por cårbono. Análises químicas por

m¡croscopia êletrônica analít¡ca, usando o mesmo microscópio, voltagem de aceleraçåo de
200 kv, equipado oom EDX TRACOR NORTHERN, deteclor Si(Li).
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cARAcrERtzAçÃo oo lvunÉRto

O perf¡l tÍpico da jazida laterítica de Níquel do Vermelho foi estabelecido
por trabalhos anteriores (Fig, 2.1) que também estudaram a gênese do depósito. Foram
retomadas neste trabalho amostras de rocha fresc€, rocha parc¡almente alterada, minério
silicâtado e minérío oxidado. A laterita vermelha que apresentou baixos teores de nÍquel nåo
foi estudada. Este capítulo procura mostrar as principais cåracteríst¡cas dos materiais
estudados e ident¡ficar as fases minerais portadoras de níquel que serão caracterizadas no
capítulo segu¡nte.

r. CARACTERIZAçÃO OUÍM|CA GERAL

Devido à grande quantidade de dados químicos de amostra total
d¡sponiveis, foram efetuados alguns tratamentos estatísticos para se avaliar globalmente as
variações químicas entre os tipos de materiais estudados.

Os elementos analisados nos dois corpos não foram os mesmos; por isso,

os lratamentos eståtísticos foram efetuados separadamente para V'l e V2. Na Tabela 3.1

são apresentados os dados de média, máximo, mínimo e desvio padråo para cada tipo de
material. Os dados de análises qulmicas da amostra de rocha parcialmente alterada do V2
(28-5) nåo constam da tabela por nåo terem s¡do enviados pela DOCEGEO.

A análise da Tabela 3.1 mostra que, da rocha fresca para o topo do perfil

de alteraçåo, no corpo Vl, há uma forte climinuiçåo no teor de magnésio, acompanhada por

um forte aumento do teor de feno. Há um enriquecimento em níquel com relaçåo à rocha
fresca, porém o teor médio no minério silicatado é mais alto do que no oxidado, como é
habitual neste tipo de depós¡to. Do minério silicatado para o m¡nério oxidado, além do
magnésio, também a sílicâ lem seus teores expressivamente reduz¡dos, ao passo que para

o cromo, o cobalto e o alumínio os teores sáo mais elevados.

O corpo V2 apresenta algumes diferenç€s com relação a V1. O minério
silicatado em V2 é menos silicificado e menos magnesiano; os teores de níquel såo mais
elevados nos dois tipos de minério de V2. As dema¡s tendèncias apontadas para V1

mantêm-se em V2. Destaca-se, ainda, neste corpo a presença de um nível s¡l¡cificado, na
parte méd¡a do minério oxìdado, que possui, também, elevados teores de níguel.



T¡bela 3.1: Teores médios (7æm peso) por nível do perfil de alt€raçåo e por coryo, dâs a¡nostras
dos poços estudados ne61e tratralho.(n: núnero de a.e,\sfas; PF = perda ao fogo)
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Com a finalidade de complementar as observa$es acima, foi efetuada

análise fatorial varimax, modo Q. As análisos químicas totais do corpo V2 fomeceram uma

matriz de 61 amostras e 8 variáveis. Dois fatores responsáveis por 72,5% da variaçåo dos

dados, foram obt¡dos. O primeiro fator é marcado pela oposiçåo de Mg+perda ao fogo e
Fe+Al+Mn+Cr que representa, portanto, a difenrnça entre os minérios sil¡catado e oxidado. No

segundo fator há um destaque para I associação S¡+Ni em oposiçåo a Fe+Al+Cr+Mn,

representando o nível sil¡câtado anômalo referido acima. No diagrama da F¡9, 3.1 såo
projêtaclos os valores dos scores por amostra do fator 1 X fator 2. As amostras distríbuem-se no
gráf¡co em dois grupos. No grupo que engloba a maioria das amostras, verifica-se uma

tendênc¡a a enriquecimento em níquel em d¡reçåo à base do perf¡l de alteraçåo, que

acompanha o aumento de Mg. As sêis amostras que se destacam no canto esquêrdo do

d¡agrama, constituem um grupo rico em níquel e síl¡c€ situado dent¡o do minério oxidado, já

c¡tado anteriormente.

O mesmo tratamento foi efetuado para as amostres do corpo V1 (matriz de

150 amostras e 10 variáveis) e resultou em 3 fatores explicando 68,7% da variação dos dados.

De acordo com os dados de comunalidade, verifica-se que os fatores explicam adequadamente

apenas o comportamento dos constituintes maior€s. O principal fator marca também a oposiçåo

Mg+PF ao Fe e separa as amostras dos diferentes t¡pos de minério, conf¡rmando os resultados

obt¡dos para V2.

Os resultados obtidos mostram que o limite minério silic€tado/minério oxidado

pode ser escolhido, quimicamente, em funçåo da queda no teor de magnésio.
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2. .A ROCIIA FRESCA A PARCIALMENTE ALTERADA.

Devido à grande espessura do perf¡l de alteraçåo, raras foram as amostras

de rocha fresca disponíveis para estudo. Ass¡m, nåo foi possível uma caracterizaçåo das

transformações sofridas pelas rochas ultrabásicas durante o prooesso de serpent¡nizaçåo.

Nas seções delgadas estudadas foi possivel constatar a presençâ

predominante de serpentina em diferentes geraçöes como descrito por BERNARDELLI ef a/.

(1983). Uma primeira geração forma uma rede de serpentinas (geralmente em duas bândas

com finos gråos de magnetita no cenho) em cujos núcleos observa-se serpent¡na menos

bem cristalizada. Às vezes há um entrelaçamento das serpentinas, e, nesse caso, nåo é

possível uma dist¡nçåo entrc as duas genaçöes. Uma geração de veios de serpentina bem

cristalizada e com cor de interferênc¡à mais alta dentro da mesma ordem corta as demais.

Estes veios såo acompenhados por veios de finos gråos de magnet¡tâ no cenùo ou na(s)

borcla(s). Ma¡s raramente, podem sêr observados ve¡os de serpentina fibrosa, indicando a

presença de crisotila. Bastitas formadas a partir de ortopiroxènio såo observadas

principalmente em amostra do poço 14. Nest6 mesmo poço foi possivel vêrif¡car-se a

presençå de restos de ortopiroxênio e rêstos de olivina com @rc,a de piroxênio, ambos

parcialmente alterados para produtos amorfos câstanhos. Estâ feiçåo é mais comum

quando o ortopiroxênio é uma enstatita, porém os dedos obt¡dos nåo perm¡tem uma

classificaçåo prec¡sa.

Bem menos freqüentes que as serpentinas, as cloritas aparecem como

aglomerados inegulares podendo formar uma rede cortando toda a rocha ou dispondo.se

ao redor de cristais de cromita ou ainde êm cristais isolados. A relaçåo com as serpenlinas

não está muito clara. De modo geral, a rede de doritas é daramente posterior mas,

espec¡almente no corpo V! foram observadas algumas cloritas cortadas ou sendo invadidas

por serpent¡na. A associaçåo forte da clorita com os esp¡nél¡os é comum neste tipo de rocha

tendo sido referida por BOUKILI (1984) e BARBOSA (1992) nâs ultrabásicas de Campo

Formoso, por Bl-AlS & AUVRAY (1990).na serpent¡nizaçåo de komat¡itos da Finlåndia e por

OLIVEIRA & TRESCASES (1980) em Santa Fé (GO). A âlteraçåo dos Cr-espinél¡os

fomeceria o alumínio necessário à formação da clorita.

Os Cr-espinélios nåo são abundantes, apresentando-se fraturados e,

€ventualmente, cortados por serpentina ou quarEo. Encontram-se cristais tanto euhédricos

quanto, subhédricos e anhédricos sendo os dois últimos mais fteqüentes. Estes minerais,

além da clorita, podem ùambém estar rodeados por flogop¡ta (amostra 1Sg). É possfvel que

a flogopita evolua para clorita ainda numa fase de alteraçåo hidrotermal (ou de

metamorfismo progressivo), mas nåo se pode descartar a hipótese de que as diferentes

paragêneses rêpresentem variações na composiçåo química da rocha orig¡nal, gerando



diferentes respostas ao pþcesso de serpent¡nizaçåo. A magnetita apr'ssenta-se de modo
gerel em granulaçåo muito fina, d¡sseminada ou formando aglomerados €, meis raramente,

veios, Em duss amostras de rocha Fesca foi observada a pr€sença de carbonatos; os

d¡fratogramas de raios X mosham um pico a 7,8 A indicando tratar-se, provavelmente, de

um carbonato hid,ratado do tipo p¡roaurita.

O início de altereçåo intempérica destas rochas é marcado pela

femrginizaçåo dâs serpent¡nas que se apr€senüam amareladas e p€la presençs de material

amorfo castanho provavelmente de composiçåo síl¡coferruginosa €ntre as clivagens. Os

aglomerados de magnetita mostram indícios de alteraçåo também para o material amorfo

cåstanho.

A Tabela 3.2 mostra a distribuiçåo do níquel nos minerais da rocha fresca.

Foram efetuadas análises apenas nas amostras 1$8 e 17€ que såo do corpo V1. Estas
poucas análises mostraram que o níquel está mais concentrado nas serpentinas com um

teor de 0,28%NiO (amostra 1SB) e nas ñogopitas. Nes cloritås fbram enconbados teores

variáveis entre 0 e 0,21%NiO. Na rocha parcialmente alterada (amostras 2&5,4-18) as

serpentinas e as cloritas já såo ma¡s enriquecidas em méd¡a; dados para o espinélio ¡ndicam

apenas 0,08%N¡O.

T¡beh S.2lDistribuiÉo do nlquel entre as diferentes fasi€s minerais ¡a rocha fresca
(amosûas l5-8 ô 17{) e parcialmente âIterada (28-5, 4-18). Dados d€
a¡álises à nicrossonda elelrônica, z = número de ponlos a¡ålisados, ¡ri'meros
entre parcnteses = inteft"lo de rariação do6 dados.

mcha ftesca rocha parcialmente

serp€ntiM (r=l;z=12)
cloÅta (n=7 n=29)
flogc'pilâs ( n=10)
ec¡inélin l¿=îì

o,2tolòIio
o,ogolòtio (0{,21)
0, I 6oloNiO(0,06-0, 26)
não hll dados

1,sgolol\¡io (0,40-3,58'
1,05ol;Nio (0,03-5,82'

ausente
ô nRol^Niô /fìJì r ?ì

3. O MNÉRþ SILICATADO

3.1 Fases minera¡s

O minério silicatado representa uma intensificaçåo na alteraçåo que é
acompanhada por um eumento nos teores de NiO da amostra total. Os teores da rocha

fresca que eståo em tomo de 0,3olo aumentam mais ou menos bruscamente quando se



passa ao saprolito grosso no oorpo V1. No co¡po V2, nåo temos dados gerais da amostra

de mcha fresca, mas es emostres meis profundas aprEsentam um gEnde

enriquecimento em relaçåo aos teores normais de NiO em ssrpentinitos sm geral e em

relaçåo às amostras do corpo V 1 (Nåo eståo disponívê¡s dedos sobre a aomposiçåo

química - rocha total - da amostra 2&5 do corpo V2). Os difratogramas de amostrå totial

registram, neste nível, além de serp€nt¡na, espinélios, clorita e quart¿o, e presençâ de

goeth¡ta.

Da base para o topo do minério silicatado, a serpentina ou se toma mais

amarelada ou se dissolve, dando lugar a um produto amorfo sílicofem.rginoso. A

dissoluçåo age in¡cialmente sobre as serpentinas ma¡s mal cristalizadas como já havia

sido destacado por BERNARDELLI ef a/. (1983). Os ve¡os da segunda geraçåo, as

bastitas e os veios de crisotila resistem mais tempo, começando a dissolver a part¡r da

parte média do nível silic€tado em clireção ao topo, onde desaparecem. A diminuiçåo no

teor de magnés¡o descrita no item 'l deste capítulo é portanto resultado da dissoluçåo

das serpentinas, cujo desaparecimento ma¡ca o limite entre o minério s¡licatado e o
oxidado.

Acompanhando as transformaçöes das serpentinas, parte dos

agrupamentos de magnetita altera-se em compostos castanhos amorfos. Os contomos

dos esp¡nélios våo sendo conoidos e estes se tomam, progressivamente, mais fraturados

ao passo que um plasma goethít¡co alaranjado a avermelhado va¡ se desenvolvendo

provavelmente ås expensas dos produtos âmorfos castanhos. A fotom¡crograf¡a da F¡9,

3.2 mostra este material ocupando espaços entre os cristais ou entre as bandas de

serpentina.

As cloritas såo mais resistentes, apresentjando apenas modif¡cações

nas características óticas (há uma variaçåo na coloraçåo à luz polarizada que na rocha

fresca é azulada e começa a se tomar amarelada, em direçåo ao topo deste nível) e

podem apresentar sinais de dissolução.

Na maior parte dos perfis há a destacar a presença de quarÞo em veios

cortanto toda a låmina ou preênchendo c€v¡dâdes, puro ou associado à goethita. Os

perfis dos popa 7117 do corpo V1 e 674 do corpo V2 não såo silicif¡cados como os

demais neste nível do perfil.

3.2 Distribuição do nfquel entre as fases m¡nerais

Embora haja um €nriquec¡mento no teor de níquel no minério silicâtado

com relaçåo à rocha fresca a parcialmente alterada Oabela 3.1), não há o âparecimento de



Fig.3.2:Crtografia de elernenûos €fetuada ao mioïoscópio eletrô¡rioo de varredr¡ra com EDS,
comprada à fotomicrografia do ponto snatisado. Amostra de minério silicatado.
Verifica-se que não há conoentração prderencial do níquel na clorita ou na serpentma

(chl = cloritq chr = cromital se = serp€ritina; p = plasma sllioo-ferruginoso) .
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novas fases m¡nsra¡s que poderiam ser as portadoras deste elemento. Há apenas as

mudanças nas caracieísticas óticas dos minerais presentes, serpentinas e cloritas, que

podem indicar mudanças na composiçåo quín-rica

Os estudos de cartografia de elementos efetuados ao MEV (Fig, 3.2) nåo

detec{am concentraçðes preferencia¡s de níquel mostrando que o elemento encontra-se

distribuÍdo igualment€ entre as serpent¡nas e cloritas. No entanto, em algumas

amostrasanálises químicas pontuais efetuadas em diferentes cristais de serpentina e de

clorita, apesar de grande variaçåo, mostram uma discreta tendênc¡a de teores ligeiramente

mais elevados nas cloritas do que as serpentinas.

Na Tabela 3.3 encontram-se os teores méd¡os por fase mineral presente

no minério sil¡catado. Devido aos problemas com as snálises à m¡crossonda das serpentinas

em dissoluçåo (Cap.2, item 3.9), só foram ret¡das as anál¡ses das amostras 37 e 35 do poço

674. Da mesma forme, apenas uma das anál¡ses dos amorfos sílicofemlginosos pôde ser

ut¡lizada e foi obt¡de através de anål¡se quantitativa por EDS acoplado ao MEV. Os

esp¡nél¡os têm, em geral, muito pouco níquel, embora local¡zadamente tenham sido obtidos

valores da ordem de O,3oloNiO. Como já havia sido citado por BERNARDELLI êf a/. (1983),

provavelmente os produtos amorfos castanhos contèm níquel como sugere a única análise

d¡sponível.

Embora os valores máx¡mos sejam da clorita, a serpent¡na tem, em méd¡a,

mais níquel. Porém a média das serpentinas baseia-se apenas em três análises, ao passo

que a da clorita é, provavelmente, mais significativa, pois representa 25 análises.

Os resultados conflitantes obt¡dos nåo permitem, portanto, dizer que o

níquel está mais concsntrado nas serpentinas ou nas cloritas. Ao contrário, os teores

obt¡dos para os do¡s minerais estáo dentro da mesma faixa de variaçåo.

Trbeh 3.3:Teores nédios de Nioo/o por mineral no ninério
silicatado (n:nimero de pontos a¡âlisâdG à

microssonda qr ao MEV)

Nio%
m€dia

Nio%
nr¡iximo

Nio%
minino

clorita (¿=25)

serpentina (n=3)
espinélio (z=8)

2,45
3,11
o,t2
16 t.

5,2t9
3,vr

0.327

0,573
1,39

0



4, O MNÉruOOXIDADO

4,1 Fases minera¡3

O minério oxidado coÍresponde a uma fase de laterizaçåo mais intensa, e

a passagem entre este e o nível subjacente é, em geral, relativamente brusca. Com o

desaparec¡mento da serpent¡na, o minério oxidado passa a ser constituído por um plasma

goethítico vermelho amarelado, com magnetita fina dispersa, no qual encontramos restos de

cromitas e cloritas. Vai havendo uma grande concentraçåo de opacos em direçåo à

superfície, posto que estes såo bastante resistentes, sofrendo apenas uma ligeira alteraçåo

que leva ao desenvolv¡mento de uma pelfcula lfna goothítica ou amorfa, c¡rcundando-os. A

evoluçåo das cloritas neste nível é marcada a¡nda pela mudança nas caracieríst¡cas ót¡câs,

com a cor de ¡nterferênc¡a passando em geral de amarelada a branca e pela ¡ntensificaçåo

dos sinais de d¡ssoluçåo. Há também um aumento na quantidade de cloritas neste nível,

devido provavelmente à sua resistência à alteraçåo, a exemplo dos opacos.

Os difratogramas das amostras totais deste nível indicaram a presença dê

goethita, espinélio, cloritas e, eventualmente, quar¿o. De modo geral, os difratogramas

mostraram goethita mal cristalizeda e nåo apresentaram os picos ma¡s caraclerísticos da

hematita. Assim, pode-s€ dizèr que o plasma vermelho amar,elado é constituído

essencialmente por goethita mal cristalizâde. Na verdade, bata-se de um plasma síli6
femlginoso pois observaçöes ao MEV mosbam através de estudos com grande aumento,

pequenas concentrações de sílica disp€rsas neste plasma. Este fato é confirmado pelas

análises quantitativas pontuais que semp¡e deteclam porcentagens de sílica nas enálises do

plasma, em média 167oSiO2.

Níveis com esmect¡ta aparecem ¡ntercalados no saprolito fino, em aparente

discordância com a tendência geral da evoluçåo. Conespondem provavelmente a

descontinuidades na rocha-måe, como veios de piroxen¡tos ou peridotitos cortando o

serpentin¡to. Feiçåo semelhante fo¡ descrita por COLIN (1990) no perfil de Angiquinho,

Niquelånd¡a (GO). Nestes níveis com esmec{ita, pers¡ste a dorita, o plasma ó ma¡s

avermelhado e apaÞcêm bolsões macroscópicos de quartro.

Além dos bolsöes macroscópicos de quarEo, a silicificaçåo é bestante

intensa em todo o minério oxidado no poço 534 do corpo V2. O minério é cortado por uma

rede de finos veios de quarÞo m¡crocristalino às vezes femrginizados, em cujo interior

encontra-se o plasma goethítico. A clorita também está presente assoc¡ada aos veios ou no

plasma com quartzo no me¡o das lamelas. Esta rede de quartzo nåo é observada no poço

674, embora neste os bolsóes sejam mais importantes.
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4.2 D¡str¡bu¡ção do nfquel entre as fases m¡nerais

O minério oxidado, como o silicatado, também não apresenta minerais de

níquel. A literatura aponta, pâra esse tipo de material, uma associaçåo do níquel com as

goethitas principalmente. Para estudar a distribuiçåo do níquel entre as fases minerais

presentes foi efetuada a cartografia de elementos ao MEV nas seçöes delgadas de

amostras do minéño oxidâdo do poço 674.

Na Fig, 3.3 podem-se observar imagens obtidas para Mg, Si, Al, Ni e Cr

comparadas à fotom¡crograf¡a do mesmo ponto analisado. Verif¡ca-se que a clorita é

marcada pela concentraçåo de Mg, Si e Al, principais elementos que a constituem. O

âlumínio marca também a presença da cromita no qual está contido. A imagem do nÍquel

mostra sua distribuiçåo fortemente concentrada na rÞgiåo conespondente å clorita, embora

esteja presente em todo o plasma. Na regiåo onde há conc€nbaçåo de Cr com Al e Mg,

conespondente ao Gr-espinélio o Ni está ausente. A cartografia do ctþmo mostra este

elemento apenas na cromita, ou seja, completamente ausente no plasma. Na cartografia de

elementos, quando um elemento estå fortemente concentrado em nódulos ou em uma fase

mineral, sua presença, em menor quantidade, em outros minerais pode nåo ser detectada.

Nesse caso, através da escÐlha de uma contagem ma¡s baixa para o teor máximo, i.é., um

teor de corte mais baixo, pode-se elim¡nar este efeito. Este procedimento foi empregado

tanto para @nf¡rmar a distribuiçåo do níquel, em outras fases além da clorita, quento para

se estudar a distr¡buiçåo do cromo fora da cromita. Desta forma, verificou-se que o cromo

está presente apenas nos espinélios conf¡mando sua ausência no plasma goethÍtico.

Nas segðes delgadas dos níveis 7-1 e 7-3 do poço 7 (corpo V1),

desprovidas de cloritas, a cartografia de elementos mostrou que a distribuiçåo do níquel é

homogênea no plasma apesar dâs variaçðes na coloraçåo (por@es mais avermelhadas e

mais amareladas) e está ausente nos esp¡nél¡os.

Para verificar os teores de níquel nas cloritas e demais fases prêsentes no

minério oxidado, foram efeluadas análises quantitativas, tanto à microssonda eletrônica,

quanto ao EDS acoplado ao MEV, cujos resultados médios encontram-s€ na Tabela 3.4.

Princ¡palmente pâra o plasma e para os espinélios, as análises obtidas ao MEV-EDS

mostraram melhores resultados, e por isto constam da Tabela 3.4, ao passo que análises de

cloritas e goethitas separadas foram efetuadas c¡m microssonda eletrônica. Como já havia

sido verificado na cartografia de elemêntos, é notável a associaçåo do níquel com a clorita,

que c¡ega a possuir mais do que 167o de NiO, portanto numa forte concentraçåo com

retaçåo ao plasma goethítico, cujos teores ficam por volta de 170 até um máximo de 2,7o/o. É.

também ¡nteressante ressaltar os alto teores encontrados nas esmectitas (amostras 6 e 11),

da mesma ordem dos teores presentes nas cloritas. A maior ¡mportância da clorita reside no



Mg+Al +Ni Fe

Fig. 3.34: Fotomicrografia de amostra típica do minério oxidado com cloritas (cN æloritas; goe =
goethitas; chr: cromita ) canparada à imagem composta de cartografia de elementos
( Mg + Al + Ni) e a imagern de dirribuição do Fe.
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fato de ser uma fase m¡neral presente em todo o perf¡l e relativamente al¡undante no nlvel

oxidado. É ainda interessente ressaltar que, embora com valores mais baixos, os teores såo

mais homogêneos nars gosthitas do que nas demais fases porladorss de níquel no minério

ox¡dado.

Tabclr 3.4: DistribuiÉo do nlquel n¡s prhcipais fases ninerais do
minério oxidado (O análises efetuadas à microssondâ
eletrônica; Ø análises efetuadas ao MEV; n= númem de
pontos analisados)

Nio% Nio% Nio*
mlnirno

clorita (n=87) O
ptasrna (r¡=28) @
goethirÂ (z=16) o
Cr-espinelio (n=2) @

esmectita (z=12) (D

6,17
096
1¿t
0Jo
ß-t¿

tó,69
z7t
t,7 5

0,37
tl Áo

1,79
0,19
0,93
0,23
I tc

4.3 Os bolsöes de crisoprásio

Os altos teores médios de níquel encontrados nos n¡veis onde oconem os

bolsões de quarEo tomaram interessante verificar a constitu¡çåo dos bolsões.

Os estudos petrográficos efetuados inicialmente revelaram que os bolsöes

de crisoprásio såo formados por grãos iregulares de quarÞo contomados por uma fina

película de material esverdeado. Estes bolsões eståo imersos em material const¡tuido por

esmec{ita e plasma goethít¡co com crista¡s bem formados de clorita. Para melhor

caracterizaçåo deste material foram efetuados estudos de fragmentos ao MEV equipado

com EDS para anålises qualitat¡vas. As fotograf¡as da Fig,3.4 mostram que os bolsöes såo

constituídos por cristais bem desenvolvidos de quartzo de tamanhos diferentes e, msis

raramente, pequenas esferas de quarÞo microcristalino que se desenvolvem sobre as faces

dos cristais. Ao redor dos bolsÕes e penetrando entre os crista¡s, observa-se uma massa de

argilas mal cristalizadas. Análises ao EDS (espectos da Fig, 3.4) mosbam que os cristais de

guarEo såo puros e que o níquel concentra-se no material argiloso que os envolve,

provavelmente em altos teores ou está presente nes cloritas. Análises êfetuadas nas

esmectitas detectam a presença de níquel. Pequenas esferas desenvolvidas sobre os

cristais de quarEo ou sobre a massa argilosa ecusam a presença de fero que pode ser

devida ao desenvolv¡mento de goethita
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As anál¡ses químicas qualitativas obt¡das ao EDS nåo permitiram a

determinaçåo da fase mineral argilosa. Foram entåo efetuados difratogramas de raios X
com o pó obtido destes bolsóes bem como do material verde claro que os envolve,

util¡zandGse contagem de 5 segundos por passo dø O,O2'120. Os d¡fratogramas dos veios

revefaram, através de uma banda larga na regiåo de d=9,¡14 A a prerjença de talco mal

cristalizado e o d¡fratograma do material verde mostra um pico melhor definido na mesma

regiåo, confirmando a presença de talco melhor cristalizado.

O talco niquelífero associado aos bolsö€s de quarÞo é, provavelmente, em

parte responsável pelos altos teores médios de níquel encontrados no nível onde oconem

estes bolsðes. Além d¡sso, verif¡ca-se que é o talco n¡guêlífero que confere ao crisoprásio

sua cor verde.

5, GONCLUSOES

O minério laterít¡co de níquel é v¡a de regra complexo do ponto de vista de

sua caracterizaçåo mineralóg¡câ, pois engloba tanto minerais hipógenos como supérgenos

enriquec¡dos em níquel, além de, mais raramênte, minera¡s neogenéticos específ¡cos de

níquel. No depós¡to do Vermelho o níquel nåo forma seus proprios minerais; sua fixaçåo se

dá através de associação com outras fases minerais presentes. Diversas foram as fases

portadoras de níquel detectadas nos dois t¡po de minério. A Tabela 3.5 sintetiza a evoluçåo

das fases minerais nos tipos de material estudados, enfdiizando quais as portadoras de

níquel. As fases minerais da rocha fresca e parcialmente alterada não fazem paÍte do minério

devido ao seu baixo conteúdo em níquel.

Foi possívê|, através das análises pontuais, verificar também que, além do

fato do níquel estâr distribuído em d¡ferentes fases minerais, esta distribuição nem sempre se

faz de mâneira homogênea. Embora o teor médio de NiOyo do nível sil¡catado seja de 1,78olo

verif¡câ-se que o níquel está presente nas serpentinas e cloritas em teores na faixa de 2-3o/o.

A maior quantidade de serpentina com relaçåo às cloritas toma-as o principal portador de

níquel no minério silicatado. No minério oxidado, a heterogeneidade é mais acentuada, com

teores variando de 0,9 a 16,7Vo. É. nas cloritas que o intervalo de variaçåo é mais amplo, de

1,8 a 16,7Vo, nas esmeclitas é semelhante, de 1 ,2 a I 1 ,77o. Nas goethitas separadas do
plasma fo¡ encontrada ma¡or homogene¡dade nos teorcs de níquel, com uma média bastante

inferior à dos demais minerais portadores de níquel: 1,28%. Apesar disso as goethitas do

plasma goethítico såo a principal fase portedora de níquel do m¡nério oxidado por ser a ma¡s

abundante.



T¡bcla 3.5: Sintese da evolução mineralágíca dede a rocha fresca até o minério oxidado, distinguindo as
fâses portadorås de nlquel e eléreis.
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CAPITULO IV

AS FASìES MINERAIS

Este cåpítulo dedicå-se ao detalhamento do estudo das fases minera¡s
porladoras de níquel. Dados de composição química foram obtidos para as diferentes fases
minerais portadorâs de níquel e, em menor quantidade, para as estóre¡s, tanto em amostras
provenientes da rocha fresca a parcialmente alterada, quanto dos dois tipos de minério dos

dois corpos. Os estudos de detalhe de cloritas e esmec{itas, só foram efetuados em

amostras do minério oxidado do poço 674 do corpo V2, nas queis fo¡ possfvel a obtençåo

d€ fases puras. Já no caso das gosthitas, foi possfvel sua separação, além das amostras do
poço 674, também em amostras provenientes dos poços 7 e '17 (corpo V1). para

complementaçåo dos dados obtidos com microscopia elet¡ônica, difraçåo de raios X e
microscopia eletrônica de vanedura, foram util¡zadas técnicas especlroscópicas como

infravermelho e Mössbauer.

1. AS FASES PORTADORAS DE NIQUEL

1.1 Cloritas

As cloritas (fórmula geral R6Si4O1g(OH)e såo descritas por WEWIóRA &

WEISS (1990) como filossilicatos 2:1 com uma camada de brucita ¡ntermediária. lncorporam

Mg, Al e Fe e, em menor quantidade, diversos elementos úaços como Cr, Ni, Mn, V, Cu e Li,

tanto no folheto octaédrico da camada 2:1 , quanto na folha de hidróxido interlamelar.

Existem séries de soluçåo sól¡da contínua entre um polo magnesiano - cl¡nocloro
(Mg5,qlXSi3Al)O1O(OH)B e um polo fenífero - chamosita (FeSAlXSigAl)OiO(OH)8. A maioria

das cloritas é trioctaédrica e possui compos¡çåo intermed¡ária entre estes polos, embora

existam cloritas d¡octaédricas e di-trioclaédricas. As possibilidades de substituiçåo do Fez+ e
¡lg2+ por outros elementos químicos pode ensejar o surgimento de ouhas espéc¡es de

cloritas, de acordo com o cátion octaédrico predominante.

De WAAL (1970) definiu como n¡mita um mineral amarelÞesverdeado que

ocone como veios no minério de níquel de Bon Accord, Barberton (Áfricâ do Sul) e possui

níquel como cátion octaédrico predominante. Este mineral pode ser considerado o polo



niquellfero (29,49%NiO) de uma série, sendo as cloritas magnes¡anas tuio.ctaéd¡icas o polo

magnesiano. Outras oconências dê doritas niquelíf€ras c¡tadas na l¡teratura såo em geral

reconhecidas como ¡nterestrat¡f¡cados com vermiculitas ou saponitas sendo, às vezes,

denominadas schuchard¡tas. BRINDLEY A SOUZA (1975), OSTROW|KI (1965) e

wlEWÓRA (1978) referem-se a cristais mistos clorita-vermiculita como fases trânsitórias,

formadas seje por estratif¡cação, seja por composiçåo defeituosa, reconhecendo a

ex¡stênc¡a de.uma verdadeira 'série de cristais mistos". WIEWÓRA (197S) refere-se à
presença de cloritas puras e uma série de interestratilfcados clorita-saponita, em que as

cloritas puras nåo contêm Ni, mas os interestratificados são enriquec¡dos nest€ olemento.

Cloritas como fases portadoras de níquel êm depósitos laterít¡cos nåo têm

sido freqüentemente descritas na literatura. No Brasil, é apenas c¡tada a presenç€ destes

m¡nerais em Jacupiranga, Bano Alto, Mono do Níquel e Vemelho. Foram estudadas ma¡s

detalhadamente apenas amostras de Jacup¡ranga e Mono do Níquel por BRINDLEY &

SOUZA (1975a e b), que contêm cloritas magnesianas possuindo 6m méd¡a 7olo de NiO e o
feno principalmente como Fe3+. Sua denominaçåo mais apropriada seria Ni-clinodoro.

COLIN (1984) refere-se à presença de cloritas niquelíferas em veios na parte superior do
perfil de alteraçåo de piroxenitos (Níquelåndia, GO) classificadas como clinocloro

(Ni--9,45olo) e péninita (Ni=9,93%). ESSON & SANTOS (1978) falam em veios com
gamieritas a 144 - cloritas, na base do perf¡l de alteraçåo do corpo ultramáf¡co de Liberdade

(MG)

As cloritas do Vermelho foram os prime¡ros minerais caracterizados como
portadores de níquel no decorrer deste trabalho e eståo presentes em todos os níveis do
perf¡l de alteraçåo e na rocha fresca. Observaçåo ao microscópio petrográfico permite

verificar que estes minêrais apresentam variagöes ao longo do perfil. Sua coloraçåo sob luz

polarizada varia de azul na rocha fresca a parcialmente alterada a amarela e branca, à

med¡da que prossegue a alteraçåo intempérica, o que sugere variaçöes na composiçåo
quím¡ca e/ou na estrutura destes m¡nerais.

A obtençåo de dífratogramas de raios X em amostras orientadas das

cloritas separadas (apenas para amostras do m¡nério oxidado) mostra as característicâs

reflexôes (Øl) que nåo sofrem variagöes após saturaçåo com etileno glicol. As reflexôes

(001) såo sempre menos intensas que as (002) e, em geral, as reflexóes (004) såo as mais

intensas. Aquecimento a 550oC por duas horas mostra mudanças nas intensidades destas

reflexões com um aumento da (001) e d¡minuiçåo das reffexões (002), (0O3) e (0O4) (F¡9,

4.1). Este aumento na reflexåo (001) é acompanhado por um ligeiro deslocamento da

mesma em d¡reçåo a ångulos maiores, c€indo para valores de d por volta de 13,74, também

característico para cloritas. Estes estudos mostram gue as amostras invest¡gadas såo

constituídas por apenas uma fase mineral e nåo há sinais da transformaçåo em verm¡culita

como a descrita por BRINDLEY & SOUZA (1975a), para Jacupiranga (SP). Os dados de
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Fig.4.1: Difratogramas de raios X da clorita 67-17 - A= natural; B: glicolada;
C =aquecida a 55O"C durante duas horas



Tabela 4.1: Valorcs da espessura média do domfnio de coerência (MCD) cølculados de
aco¡do com a fórmula d€ SCHERRER, para o pico (004) c parâmeûos

cristalográficos conìparâdos aos teores médioe de Nif)o/o.1O¿¿¿or ¿.
BRINDLEY & de SOU ZA\lg7 5b, @ dados de D€ \ryAAL, 1970),

tmostra MCD(Ä) ¿rÀì å r.Àl crÄr vrÄ3ì 8lo) NiOo/-
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Fig. 4.2: Variação dos Flrâmetros cristalográficos em fun$o do teor de niquel
nas cloritâs



cristalinidade (Iabela 4.'l) nnostrâm que såo m¡nerais bem cristalizådos com uma dimensão

mínima dos cristais entre 2894 e 3774 segundo o eixo c. Såo dados de certa foma
homogêneos, nåo permitindo estabelecer-se uma c.voluçåo dentro do nível de minério

oxidado. Com exceçåo da amostra ø7-26 e da nimit¿¡ de De WAAL (1970), as cloritas

apresentam aumênto nos parâmetros c, a e, em oonsegt:ênc¡a, no volume, @m o aumento

no teor de níquel. Nåo há uma clara tendència com relaçåo ao paråmetro ô (Fig, a.2)^

Para a deteminaçåo da forma como se apresenta o feno nas cloritas

n¡quelíferas do Vermelho, duas das amostras do m¡nério oxidado (67-24 e 67-17) foram

estudadas por espectroscopia Mössbauer. Os espectros obtidos (F¡9, 4.3) foram
decompostos em três doublets (COEY ef af 1984), um conesponde ao FeZ+ e dois

atribuíveis a Fe3' hexacoordenados (l'abela 4.2); portanto o feno nas cloritas estudadas

está em pelo menos três Eítios octaédricos. Nåo foi detec{ada nenhuma indicaçåo nítida da

existênc¡a de Fe3+ tetracoordenado portanto, se existir feno em pos¡çåo tetraédrica será em
quanlidade muito pequena. Os espectos obticl¡s, por possuirem muito ruido nåo perm¡tem

uma ¡nterpretaçåo mais detalhada. De modo geral, diversos autores entre os quais FOSTER

(1962), estudando cloritas metamórficas e HILLIER & VELDE (1991), estudando cloritas

diagenéticas, assumem que o feno está presente sob a foma Fe2*. Estudos por Mössbauer

em cloritas formadas por metassomat¡smo de pegmatitos, aplitos e micaxistos (De

PARSEVAL et al. 19911 mostram que efet¡vamente nestes casos o feno está presente

principalmente como Fe2+ em posiçåo octaédrica ao passo que o Fe3+ situar-se-ia apenas

em posições tetraédricas. MAKUMBI & HERBILLON (1972), estudando a transformaçåo

clorita vermiculita em solos verificaram que esta se dá por oxidaçáo do feno. É possível que

um prooesso de oxidaçåo semelhante afete as doritas durante o prooesso de laterizaçåo no

caso das cloritas aqui estudadas, o que poderia ser a causa da presença majoritária de

Fe3* com r6laÉo ao Fe2+' também em Jacup¡ranga, segundo BRINDLEY & de SOUZA

(1975) e em Liberdade, segundo ESSON & SANTOS (1978), as cloritas parecem ter mais

Fe3* do que Fe2*. No entanto, não tendo sido possível separE¡r as cloritas menos alteradas

do minério silicatado e inalteradas da rocfia fresca para espectroscopia Mõssbauer, nåo fo¡

comprovada esta poss¡bilidade.

Tabel¡ 4.2: Parâmehos dos esp€cFos Mthsbâue¡ decompostos em três "doublets"
(COEY, e/ ¿l 1984)

I
^

o/o do teor de Fe

67-17
þe¿-
F"3*rrl
FJ+^-.

I,l3
0,32
0 3l

2,s9
0,51
o94

l3
l5
72:

67-24
¡ez-
F.3*rrl
Fe3+r-.'

l,t2
0,32
o36

2,59
0,53
1.09

5

27
6E
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Através de análises å microssonda eletrönica em su.ções tlelgadas e
pastilhas confeccionadas com as cloritas separadas foi possível obter dados sobre a
composiçåo química das cloritas em diversos níveis do perfil de alteraçåo representado pelo

poço 674 (67- 4, 67-5, 67-1'1,67-12,67-14,67-17,67-24,67-26,67-32, 87-35 e 67-37) e

284(2&5) . Algumas análises em se@es delgadas provenientes de níveis isolados dos

perfis de alteraçåo, 4 e 5, do corpo V1 também foram efetuadas. Os dados médios

disponíveis por nível analisado encontram-se na Tabela 4.3.

As fórmulas estruturais das cloritas calculadas a parl¡r dos dados químicos

médios (Tabela 4.2) de cada nível eståo na Tabela 4.3(A e B). A fórmula utilizada foi a
sugerida por WEWóRA & wEtSS (1990): (S¡(4-ÐAtxXRl+RlF+tr2)Oto(OH)B; estes

autores cons¡deram importante para a classificaçåo de doritas nåo apenas as substituiçöes

no tetraedro, mas tåmbém as subst¡tuições nos octaedros, bastante freqüentes neste t¡po

de mineral. De acordo com a interpretaçåo dos dedos obt¡dos por espectroscop¡a

Mössbauer e de dados da literatura, considera-se, para efeito de cálculo da fórmula

estrutural, o feno presente nas cloritas do minério oxidado como Fe3* e nos níveis

silicatados e na rocha fresca a parcialmente alterada, como Fe2*. Nas amostras 67-17 e67-
24 Íoîar¡ utilizados os dados obtidos por Mössbauer que perm¡üram calcular as quant¡dades

de Fe2* e Fe3+ presentes nestas cloritas. É importante lembrar que a quanüdade de vazios

ou o grau de ocupação dos octaedros que resulta deste cálculo é função das prem¡ssas

escolhidas para efetuá-lo, como no caso a presença de Fe3+ e/ou Fe2+. Pelas fórmulas

estruturais apresentadas na Tabela 4.4 verif¡ca-se que a ma¡oria das cloritas estudadas

situa-se no campo das cloritas ki,trioc{aédricas do d¡agrama da Fig, 4.4 (WIEWÓRA &

WEISS 1990), Algumas amostras, principâlmente do minério oxidado, podem possuir um

componente d¡octaédrico (di-tri ou bi-di). A distribuiçåo das amostras estudas neste

diagrame pode indicar que as cloritas niquelíferas durante a alteraçåo intempérica podem

desenvolver um caráter parcialmente dioctaédrico. FOSTER (1962) trtiliza a relaçåo

Fe2+lRz+ para classificaçåo das cloritas. No caso das cloritas estudadas esta relaçåo é

sempre muito baixa colocando-as no campo das peninitas.

Na F¡9, 4.5, os diagramas A a D mostram as variações de Mg, Ni, AllV s
Alvl em funçåo da profundidade enquanto os diagramas E a F mostram as variaçöes entre

os elementos que podem ocupar posições octaédric€s. Nos diagramas A, B e C verifica-se

que as cloritas do minério oxidado são mais pobres em Mg, expressivamente mais

enriquecidas em Ni e lige¡ramente mais ricas em AlVl do que as cloritas do m¡nério

silicatado. Além d¡sso, é ¡nteressante ressaltar no d¡agrama D que há pouca ou nenhuma

variaçåo no AllV em funçåo da profundidade e, conseqüentemente, do tipo de minério. Os

diagramas E, F e G mostram que as amostnas do minério silicatado e do minério oxidado

formam dois conjuntos distintos ev¡denciando uma descontinuidade química entre as cloritas

dos dois tipos de minério, como também pode ser verif¡cado no d¡agrama B. Os valores

45



T¡bela 4.3: Dado6 de análises qulmicas de cloritås obtidûs atrâvés do análise à microssonda eletônica. Dados
médios (7æm pcso) por nlvel das amosras.

I I (n=20)
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Tabela 4.3: Dâdos dc análises quimicas de cloritas obtidos através de
análisc à microssonda eletr6nica. Dados médios (% cm pcso)
por nlvel das amostras. (Continuacãol
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Tebelt 4'4: Cálcuto da fórmula estrutur¿l das cloritas allalisadas (base l4 oxigênios). Nas amostrâs do
minério oxidado o fe¡ro foi cafculado como Fe3+ e nas do minério silicat¿do como FJ+.
A=amoslras do corPo V2; B: amostras do oorpo Vl.(tcálculos oom bases nos resullådos obtidos
por especlrosoopia Mössbauer)

A
minério oxidedo

674 67-5 67-lt 67-t2 67-t4 67-17 67-24

si 13.43 3.93 3.51 3,46 3,33 3,36 3.26
AIN 10,57 0,07 0,49 0,54 0,67 0.ó4 O.14
R2+
Mg 12.70 2.36 2.92 2,78 2,69 3,6ó 3,03
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0,66 0,72 0,66 0,51 0,6E

4,35 4,50 4,36 4,64 4,63
o,22 0,12 0,24 0,1ó o,o7
0,,10 0,39 0,43 0,35 0,37
0,00 0,00 0,01 0,00 0,01
0,01 0,00 0,01 0,01 0,m
0,02 0,01 0,01 0,01 0,01

0,03 0,03 0,03 0,02 0.02
0,01 0,02 0,02 0,03 0,03

0,72 0,74 0,62 0,56 0,63
o,02 0,00 0,05 0,03 0,04

0,01 0,00 0,02 0,01 0,02
0,23 0,19 0,2t 0,19 0,17

frc¡c¡

4-ll 4-17 4-1r t3.3 l5-t
Si
AIN
R2+

Mg
Ni
Fe
Mn
Co
Cå
R+
Na
K
R3r

ATVI

Cr
R4+

Ti
vazio

3,80 3,89
0,20 0,1I

4,01 3,74
0,03 0,05
0,39 0,32
0,00 0,01
0,00 0,00
0,02 0,05

0,03 0,04
0,04 0,02

3,62
0,3E

3,87
0,08
0,30
0,01
0,00
0,04

0,05 0,04
0,02 0.04

1,09 0,70
o,02 0,02

0,03 0,o2
0.5 t 0.13

3,34
0,66

4,27
0.03
0,25
0,00
0.00
0.04

0,89 l,l0
o,o2 0,02

0,01 0,01
0,53 0,65

1 1?

0,67

4,91
0,01
0,16
0,m
0,00
0,00

0,00
0,00

0,74
0,o4

0,00
0.13
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aproximadamente constantes do Allv ind¡cam gue as substituises tetrédricas nåo possuem

papel importante na evoluçåo das cloritas estudadas. Por outro, há variações ¡mportantes

nos eìamentos que ocupam posiçóes oclaédricas, indicando que é através de substi\iições

nessas posiçþes que se prcrcessa a evoluçåo destas cloritas.

Procurando esclarecer as variações nas posições octaédficas, fo!.am

confeccionados os d¡agrâmas triangulares da Fig, 4.6. De modo geral, pode-se d¡zer que, da

rocha fresca ao minério oxidado, as substituiçöes se dåo entre Mg, Ni e Al, nåo envolvendo

o Fe. Dentre as substituições, a principal é a do Ni pelo Mg, acompanhada pelo Al,

(diagrama B). Pode-se concluir, portanto, que o processo de laterizãçåo age no sentido de
intensif¡car a substituição do Mg pelo Ni. Com relaçåo ao tipo de substituiçåo octaédrica, nas

cloritas esta pode se dar tanto na camada 2:1, quanto na camada brucítica. Porém, apenas

as análises quÍmicas nåo såo suficientes para se detem¡nar a distribuiçåo dos elementos

entre estas duas camadas. Por esse motivo, empreendeu-se o estudo das cloritas através

dos espec{ros do infravermelho.

Estudos efetuados com espectoscopia do infravermelho (SHIROZU i980,
1985) permitiram verif¡car através da análise dos espectros obtidos que na maioria das
cloritas naturais o Al concentra-se principalmente na camada brucítica, embora proporçóes

apreciáveis situem-se na camada 2:1. Estudos detalhados de cloritas niquelíferas por este

método nåo såo conhecidos na literatura. MANCEAU (1984), estudando uma amostra
proveniente de Jacupiranga por espectroscopia do visível, concluiu pela presença do níquel

no folheto octaédrico da camada 2-.1 . Foram efetuadas diversas análises por lV nas

amostras de fases puras das cloritas do Vermetho. A Fig,4.7 mostra a regiåo das vibra@es

de estiramento do OH dos espectos obtidos para cinco amosbas, com teores variáveis de

níquel. Duas bandas laÍgas (2 e 3, Fig, 4.74), característ¡cas deste tipo de mineral, podem

ser observadas, ao lado de uma tercaira menos bem def¡nida (1), no flanco d¡re¡to da banda

2. A banda I representa as vibÍaçðes OH da camada 2;1, enquanto as demais representam

as da camada de hidróxido interlamelar (camada brucíticå). Como a freqüència destas

vibraçðes é afetada pelo cátion v¡zinho, a posiçåo das bandas 2 e 3 e suas intensidades

relativas seråo funçåo das subst¡tu¡çöes tetraédricas. A banda 2 conesponde à vibração
(S|S¡)O-OHeabanda3à(SiADGOH.Amenorintensidadedabanda3comrelaçåoà2dos

espectros estudados (Fi9,4.7) pode ser assim explicada pela fraca substituiçåo Si-Al no

tetraedro, como havia sido indicâdo pelo cálculo da fórmula estrutural.

Além das substituições tetraédricas, a froqüênc¡a das vibrações varia

também em função do cátion octaédrico aos quais os OH eståo coordenados. portanto, a
presençå do níquel nas cloritas do Vermelho pode ser considerada responsável pela

variaçåo na posiçåo da banda 2 com relaçåo às cloritas magnesianas nåo niquelíferas de

SHIROZU (1980, 1985) que apresentam comprimentos de onda entre 3560 e 36O5cm-1.

Além disso, a Fig,4.7A mostra que as posiçôes destas bandas variam também, pelo menos
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Fig. 4.6: Diagranâs mostrando as variações dos cátions que compõenr as camadas
octaedricas (\,éfices em átomos/célula udlária).
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parc¡almente, em funçào do teor de NiOTo no mineral. Outros cátions octaédricos

influenciam estas variâçðes, oomo pode ser o c¿¡so do deslocamento mais acentuado da
banda 2 do espec{ro da amostra 67-5, signiflcativamônte mais rica em feno que as dema¡s.

Fato semelhante pode ser observado nas cloritas ntais ricas em feno estudadas por

sHrRozu (r980).

No caso da banda 1 que representa a vibraçåo OH da csmada 2:1, o
comprimento dê onda da vibraçåo é conbolado pelos cát¡ons oc{aédricos. Nas cloritas do

Vermelho esta banda apresenta definiçöes variáveis, sendo no entanto sempre menos bem

def¡nidas do que em cloritas com camada 2:1 puramente magnes¡ana (SHIROZU 1980).

Estas variaçóes estão portanto relacionadas å presença de outros cátions nos oclaédros da

camada 2:1 embora nåo se possa saber quais såo esses cát¡ons. SHIROZU (1980) observa
que também os cátions tetraédricos podem afetar o comprimento de onda de vibraçåo desta

banda porém esta hipótese nåo deve ser considerada no caso do Vermelho onde a
composiçåo da camada tetraédrica é aprox¡madamente constante nas cloritas estudadas.

Aquecimento progr€ssivo das pastilhas de KBr foi efetuado para todas as
amostras com temperaturas de 110,20O, 300,400, 500,600,700 e 800"C durante duas

horas. A Fig, 4.78 mostra os resultados obtidos para a amosba 67-24, a mais rica em

níquel. Entre 400 e 500'C duas pequenas bandas 4 e 1 começam a se destacar devido å
destruiçåo da camada brucltica. A banda 2, conespondente à cåmada brucítica

magnesiana, no entanto, desaparece com o aquecimento a 600"C. Sendo as bandas 1, 2 e
3 já conhecidas para cloritas magnesianas e feníferas em geral (SHIROZU 1980), conclui-se

gue a banda 4 poderia reflet¡r a presença do Ni. Duas possibilidades podem ser aventadas
para explicar a origem desta banda: ou bata-se de folheto oc{aédrico 2'.'l cþm Al, Fe e Ni ou

de camada brucít¡ca com Ni. Ora, a presença de Ni no folheto octaédrico tomálo-ia mais

estável do que o folheto com Mg e, consegüentemente, mais resist€nte ao aquêcímento. No

entanto, a banda 4 é destruída antes da banda 1 conespondente à vibraçåo vMg3OH <lo

folheto 2:1. Desta forma a hipótese mais viável é a que considera a banda B como

representativa de Ni nos octaedros da camada brucítica. Conclui-se entåo que o níquel nas

cloritas estudadas não se situa majoritariamente na camada 2:1, como havia sido

estabelecido para as cloritas de Jacup¡ranga (MANCEAU et al, 1984) mas na camada

brucít¡ca.

Duas conclusöes princ¡pa¡s podem ser tiradas dos dados apresentados. A

evoluçåo das cloritas da rocha fresce para o minério oxidado se dá por substituição do
magnésio pelo níquel, acompanhada em parte pelo alumínio. O detalhamento da fórmula
química das cloritas no minério oxidado mostrou que o feno está prêsente principalmente

sob a forma de Fe3+, que o alumínio octaédrico deve estar concêntrado na camada

brucítica, embora nåo ausente na camada 2:1 e o níquel, a exemplo de Al, situa-se
principalmente na camada brucítica. Tendo em vista os resultados obtidos duas fórmulas
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estruturais podem ser sugeridas. Para as cloritas do m¡nério silicatado, o .+èno é considerado

Fe?* o Ni estaria em posi@es octaédricås da cameda 2:1 enquanto o Al está principalmente

na camada brucítica numa proporção de 60% para AOVo. No minério oxidado, é colocado

todo o fero como Fe3* e uma propoçåo maior de Al na camada brucítica, 709o. O nlquel,

que excede a quantidaLle nomalmente atribuída à camada 2:1 nas cloritas do minério

silicatado, é colocado na camada brucítica. Desta forma, as fórmulas estruturais sugeridas

säo:

minério silicatado: (Sig,sAlo,sXMg2,2Fe2+s,4Nis,1Als,3Tis,s1Crs,s2)O1s(OH)2

(Mgz,eAlo,s0ao, o2Nas,e31$, e2tre,z)(OH)o

minério oxidado: (Si3,y'ls,aXMg2,95Fe3+s,4Nie,1Als,3Tie,e1Crs,ætro,oo)Oro(OH)z

(M91, 
1 Nig,6Als,zCas,s2Na9,s2l$,9r Cro,or tr0,¡¡XOH)o

1.2 Goethitas

Embora, de modo geral, as goeth¡tas sejam a princ¡pal fase portadora de

níquel nos m¡nérios lateríticos de níquel do tipo ox¡dado, nenhuma prova estrutural de como

o níquel está incorporado na goethita, baseada em car:¡c{eriza@es de detalhe, foi

apresentada. O que se tem såo os indícios obt¡dos por SCHELLMANN (1978) ahavés de

análise de conelaçâo em microssonda que indicam que o níquel pode estar assoc¡ado à

goethita e que uma substituiçåo simultânea Fe3' por N¡2++Si4+ é possível. Por outro lado, os

estudos de síntese de goeth¡tas com alguns elementos de transiçåo, efetuados por GERTH

(1990), mostraram como evidênciâ para a substituiçåo isomórf¡ca Ni-Fe uma variação

sistemáüca do parâmebo b, embora nåo haja variação nos dema¡s parámetros, como no

caso dos outros elementos invest¡gados. GERTH (op. cit.) utilizou dados de análises

químicas, difraçåo de raios X e observações ao MEV para carasterizar os materiais

sintet¡zados. Outro trabalho que, embora nåo tendo estudado o níquel, apresenta resultados

interessantes sobre a incorporaçåo de metais de trans¡çåo na goeth¡ta é o de

SCHWERTMANN ef a/.(1989) sobre a substituiçåo Fe-Cr em goeth¡tas sintetizadas. Mostrou

que há uma diminuição s¡gn¡f¡cativa dos parâmebos cristalográf¡cos com o aumento da

incorporaçåo do Cr, principalmente no e¡xo c. Também a cristal¡n¡dade, medida através do

MCD, pode sofrer alterações em funçåo da incorporaçåo de Cr, mas apenas acima de

Tmolo/o de Cr. Os cristais de goethita rica em cromo formados são mais finos, menores e

mais inegulares do que os cristais mais puros. As possibilidades de incorporação do níquel



pela goethita ficam entre 1-2% segundo SCHELLMANN (1978) e entre &3,57o de acordo

com a incorporaçåo máxima de ô7 mol% sugerida pelos experimentos de GERTH (1990).

Esta pequena incorporação é utilizada pelo autor como expl¡caçåo para a ausência de

variaçåo no paråmetro c nas goethitas niquelífêrâs. Cálculos termodinåmicos efetuados por

KIBONZI (cAmunicaçåo pessoal) ind¡cåm uma incorporaçåo máxima possível da ordem d¡¿

&4%NiO. De qualquer modo, embora ainda incip¡entes, os resultados eståo de acordo com

os teoros médios usualmente encontrados no minério oxidado dos depósitos laterít¡cos de

níquel.

Com as goethitas separadas, provenientes de diferentes níveis do minério

oxidado dos poços 7,17 e 67A, forarn efetuados difratogramas de raios X que mostraram
picos nem sempre bem definidos, de modo geral largos, sugerindo uma má cristalinidade.

Um longo perÍodo de aquisiçåo fo¡ ut¡lizado para obter difratogramas adequados ao estudo

da cristalinidade. Foram efetuados os cálculos de MCD que, por nåo levarem em conta a
coneçåo em funçåo das características do equipamento, têm um valor acima de tudo

comparativo. A Tabela 4.5 mostra os princ¡pais dados obt¡dos tanto para a cristalinidade

quanto para os paråmetros cristalográficos. Os dados de teores de níquel disponíveis såo

os dados de análises químicas efetuados nas amostras tota¡s. Apenas com as amostras 7-

1, 7-3 e 7-5 foram confeccionadas as pastilhas com as goethitas separadas e analisadas å
microssonda. Os dados obt¡dos para estas amostras mostraram uma boa concordância

com as análises quím¡cas totais, de modo que se pode considerar que nas amostras

desprovidas de clorita do nível oxidado o teor de níquel na amostra representa o teor de

níquel na goethita.

Verifica-se que a esæssura média do domínio de coerência é em geral

baixa. Såo da mesma ordem de grandeza dos valores determinados para as goethitas

cromíferas s¡ntet¡zadas por SCHWERTÍT4ANN ef a/. (1989). Situam-se na pârte inferior da

faixa de variação das goethitas dos solos de Nova Caledôniâ, entre 140 e 330,4, estudadas

por SCHWERTMANN A L THAM (1986). De fato, ao Mössbauer em temperatura ambiente

as amostras apresentaram apenas um doublet e picos mal definidos o que é carac{erístico

de materia¡s com ba¡xa cristalinidade e cristais menores do que 1004. Não há uma clara

tendência de variaçåo do MCD em funçåo dos teores de níquel, embora ao maior teor de

níquel conesponda o mais baixo valor de MCD encontrado.

Com relaçåo aos paråmetros cristalográficos, é possível, numa primeira

aproximaçåo, verificar através dos gráficos da F¡9, 4.8 que há uma variaçåo dos mesmos

com o aumento do teor de níquel. A melhor conelaçåo encontrada foi com o paråmetro ô, a

exemplo do gue havia sido verificado por GERTH (1990), embora haja também uma

conelaçåo positiva com c e com o volume. Com o parâmetro a nåo há uma conelaçåo

nítida.



Tabela 4.5: Cristalinidadc e parâmetros crislalográficos das gocthitas separadas. Os tmrcs de NiO såo
f€ores nâ amo6lrâ totâI. MCD = esp€ùmra média do domfnio dc cocrêrrcia catculado de
acordo com a fó¡mula de Scherre¡ (Å).
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A análise dos espectros lV efetuados com as goethitas separadas mostra
que há variaçöes nas bandas de ressonåncia em funçåo da presença do níquel, porém os

resultados nåo såo conclusivos. Na zona das vibra$es de deformaçåo do OH, as v¡braçöes

no plano e fora do plano mostram variaSes signíf¡cativ¿ts em funçåo do teor de níquel,

caindo, respectivamente, de 907 para 897 e de 804 para 798 cmlnas amostras com mâ¡or

teor de níquel Cfabela 4.6). No entanto, fora do plano, estas variaçöes såo contínuas, sendo

mais signif¡cativas. No caso das goethitas c¡omíferas sintéticas, SCHWERTMANN ef a/.

(1989) verif¡cåram um aumento nestas vibraçöes com o aumento no teor de cromo. Este

aumento da freqüência de vibraçåo foi atribuído à diminuiçåo na ligação Me-OH verif¡cada

pela diminuiçåo do eixo c com aumento da incorporaçåo de Cr. Assim, como a coñelaçåo

com o eixo c é positivå no câso das goethitas estudadas, seria de se esperar a diminuiçåo

na freqüênc¡a de vibraçåo de deformação do OH. Desta forma, embora os dados químicos

disponíveis nåo sejam suf¡cientemente precisos, há uma coerência nos resultados. No

entanto, devese levar em conta também que estas variaçðes nas vibråções podem ser

devidas a variaçöes na cristalinidade das goeth¡tas e à poss¡bil¡dade de incorporaçåo de

outros elementos como Al, Si e Cr. O teor em níquel que poderia estar presente é bastante

baixo para gue sua presençå tenha um registro ¡mportånte nos espêc1ros de infravermelho.

lebel¡ 4,6: Posiçäo das bandas d€ ressonância de
infravermolho das goêthitas eslt¡dadas, na região de
yibrâÉo d€ defomåção do OH.
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Para complementar os dados obtidos, uma das amostras de goethita (67-

24) separada foi analisada ao microscóp¡o eletrôn¡co de transmissáo de alta resoluçåo com

analisador. As goethitas apresentam-se sob a forma de agregados policristalinos com

partículas em forma de "baguettes" (Fig, a.9). Diversas análises químicas foram efetuadas

nas partículas e constata-se que as goeth¡tas contem alumínio, cromo e níquel. Os teores

médios constam da Tabela 4.74. Verifica-se que as goethitas contêm em média 3olo de NiO

com uma distribuiçao praticamente homogênea, na faixa entre 2 e 4olo. Nenhuma
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concentru¡çåo de niquel foi deteclada, portanto, não deve haver óxi-h¡drúxido rle níquel

associado å goethita. Os teores de Cr2O3 såo mais baixos, média de 0,7%, nåo

ultrapassando 3yo enquânto o Al2O3 é mais variável com um teor médio de 37o. Nas

análises efetuadas, teores anormalmente elevados de sílic8 forâm encontfados; os dados

incluindo a síl¡cs constam rla Tabela 4.78. Foi observada a presença de uma membrana

cuja análise mostra ser exclusivamente constituída por um gel æ sílica (nåo difrata) e que

poderia estar associada às 'baguettes" anal¡sadas, contaminando as análises. Os

diagramas da Fig,4.10, confecionados oom os dados da Tabela 4.64, mostram a variaçåo

de composiçåo entre as diferentes particulas analisadas. Há uma conelação negat¡va entre

os teores de AlzOg e NiO e os de FeeO3 sugerindo substituifio do feno por estes dois

elementos. No caso do cromo nåo há uma conelaçåo nítida. Apesar dos problemas nas

análises efetuadas, a distribuiçåo homogênea dos teores e a conelaçåo negativa

NiO/FezOg, såo indicações no sentido de uma substituiçåo diadoquica do feno pelo níquel.

Tabele 4.7: Aaálises qrfmicas de parüculas de giæthita

efehÞdas por microscopia eleü6nica analitica,
n'de análises = 35. (A = dados recalo ados

eliminando.æ a sllica; B = dados originais).

B FerO? AbOc Nio CrOr sio'
néd¡a
náx¡mo
nínimo
,esvio D.

76,t8
90,16
54,89
6.41

2,56
5,58
0,00
1.3¡l

2,11
3,98
0,(X
0.93

0,õ8
2,ß
0,00
0,63

1E,27
37,12
5,51
6,12

Estudos por espectroscopia Mössbauer efetuados por NAHON ef a/. (1982)

em depósitos da Costa do Marfim, que possuem um importante horizonte de minério

oxidado, mostraram a presença de 59oAl2O3, 2,8%NiO e 0,98%Cr2O3 nos oxihidroxidos de

feno,.valores bastante semelhantes aos teores encontrados neste trabalho, nas partículas

de goethitas anal¡sadas por m¡croscop¡a eletrôn¡cå analítica (Iabela 4.7). Além disso,

referem-se também os autores à presença de microssilicific¿Ées associadas aos oxi-

hidróx¡dos de feno. Microssilicificações foram obsêrvadas em algumas seções delgadas dos

níveis superiores do minério ox¡dado do Vermelho, através de análises ao MEV, embora nåo

tenham sido detecladas nos difratogramas de ra¡os X das amostras separadas. Estas

microssilicif¡caçóes podem gerar durante a preparaçáo das amostras os géis sil¡cosos
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deteclados nas análises das partículas dè goettì¡ta. Com base nos êstudos efetuados,

NAHON et al. (1982) propöem que Al, Ni e Cr estejam presentes na estrutura das goethitas.

No caso do material estudado neste trabalho, também nåo foram
encontradas provas conclusivas da incorporaçåo do níquel na estrutura de goethitas

naturais. No entanto, pode-se dizer que a variaçåo do paråmetro ô com aurnento no teor de

níquel, bem como a variação observada na posiçåo das bandas de ressonåncia das
vibraçðes OH dos espectros infravermelho e os resultados de análises de partículas

efetuadas ao MET, apontam para a substituiçáo diadóquica do feno pelo níquel embora,

devido à diferença de carga, o processo pelo qual se faz a compensação de cargas reste a
investigar.

1.3 Esmect¡tas

As esmectitas nåo såo fases minerais presentes em todo o perfil.

Aparecem apenas em níveis dentro do minério oxidado, provavelmente onde o serpentinito

estava orig¡nalmente cortado por veios de piroxenito. Além destes níveis, aparecem também

no poço 6, que cþnesponde a um domín¡o piroxenít¡co rebaixado no perf¡l topográf¡co do

corpo Vl, e também no m¡nério silicâtado em poços mais próximos à borda do corpo (4 e
14), indicando uma mudança na composiçåo do corpo. Neste item seråo câracterizadas

esmeciitas presentes dentro do minério oxidado do poço 67A, onde estas encontram-se

assoc¡adas a bolsões de quareo, num horizonte que vai de 6 a 12m de profundidade.

Como mencionado no itøm 1.1, de modo geral, as esmectitas niquelíferas

nåo såo ainda bem estudadas do ponto de v¡sta cristaloquímico, embora sua presença

tenha sido detectada em numerosos jazimentos lateríticos. No Brasil, apenas as esmectitas
proven¡entes da a)teraçåo dos piroxenitos de Jacuba - Niquelåndia foram detalhadamente

caractedzadas do ponto de vista cristaloquímico. BOSIO ef al. (1975) denominaram

nontronita a gamierita a 15 A presente nos poços de Jacuba l, nas qua¡s cerca de 14olo das
posiçóes octaédricas da camada 2:1 e 15o/o das da camada interfoliar seriam ocupadas por

Ni (teor de S,44oloNiO). COLIN (1984) e COLIN ef ar. (1985) estudaram as esmeciitas de
Jacuba ll, classificando-as como Fe-saponitas ricas em níquel, onde este ocuparia de 33 a
507o dos sít¡os octaédricos (teores em NiO entre g e 207o). Estudos posteriores de uma
amostra de parte da populaçåo de esmectitas de Jacuba ll efetuados por DECARREAU ef
al. (1987) revelaram sua natureza mista, com domínios nontroníticos altemados ou

adjacentes a domínios pimelíticos que conteriam o níquel. Além das esmectitas naturais,

trabalhos de síntese efetuados por DECARREAU (1981, 1983) mostraram a possibilidade



de soluçåo sólida completa èntre um polo magnesífer) e um níquelífero, tendo s¡do obt¡das
stevensitas e saponitas com razåo atômica Ni/(Ni+Mg) ont¡e 0 e 1.

A quest¿io da forma com que se apresenta o feno nestes minerais foi
deteminada inicialmente ær BOSIO el al. (1975) stravés de análise químicå que mostrou
gue todo o feno está presente como Fe3+, conf¡rmado pelos estudos de espec{roscopia

Mössbauer de nontronitas efetuados por GOODMAN et a/. (1976). Esludos ao Mössbauer
efetuados por COLIN ef a/. (1985) e DECARREAU ef a/. (1987) conf¡rmaram este fato nas

esmectitas niquelíferas, além de definirem sua presença apenas em posições oc,taédricas.

Devido à semelhança com o material estudado neste trabalho e por serem os únicos dados

disponíveis, utilizamos estas informações na definiçåo da fórmula estrutural das esmeciitas
do Vermelho.

As esmect¡tas estudadas apresentam-se ao microscópio ótico como um

material mâl cristalizado, com coloraçåo esverdeada à LN e amarelada (fim da primeira

ordem) ou azulada à LP. Anál¡ses à microssonda elebrônica das amostras 67-11 e 6Z-6,
cujos resultados médios encontram-se na Tabela 4.84, fomeceram as fórmulas estruturais

médias da Tabela 4.88.

Trbela 4.8:Dados de análises químicas útidos at¡avés de análises à miøosssonda eletrônica (A)
e fómula estru1ùral (B); base I I oxigênios.

A fórmula estrutural sugerida pela média dos resultados apresentados para

as duas amostras é a seguinte:

( S i3,s71 A l6,ss2) ( M g 1,s4s F e 3 * 
s,6s7 N ie,5æ A ls,1as Ti6,¡¡5 C rs,goa C o o,ms M n o,oæ)

(N a ¡,139 C a s,æ6 Ke,ßo) O 1q(O H ) 2

Trata-se de fórmula incomum, que toma difíc¡l a classifìcaçåo das

esmect¡tas. Há um excesso de cátions octaédricos (respectivamente 2,5 e 2,3) em funçåo
de um excesso de Mg. Com relação às nontronitas normais (WEAVER & POLARD 1923), as

esmeclítas analisadas contêm pouco alumín¡o (O,177 em média) e alto magnésio (f ,048).
Por outro lado, a quant¡dade de R3 

t é muito alta (0,7+0,S5) para uma saponita
(normalmente<0,50), ombora os conteúdos de Al e Fe sejam compatíveis com uma natureza

!r8o urQ ;i02 l,InO FezO¡ CoO Nio Kzo CaO rio CrzO¡ lotal
t7-6(n=5)
í7-l I ln=51

0,15
|,73

9,û
9,5t

0,88
3,E5

i0,3i
IA ''',

o,o2
0,r2

12,49
7.14

0,03
0.r3

8,70
r10

0,16
0.t0

4,62
t.60

o,o2
0.14

0,o4
o at{ì

83,1(
36,84

B Si AIIV Me Fe3+ Ni AIVI Mn Ti Na Ca K
i7ó(n=s)
í?-l l(n=5)

3,95
3,99
3.97

0,05
0,01
o-o3

I,l2
0,9E
l.o5

0,82
0,50
o.66

0,55
0,5t
0,56

0,08
0,27
0,lt

0,00
0,01
0,00

0,00
0,00
0.00

0,00
0,01
o (xì

0,00
0,01
o (x)

0,02
o,26
0.t4

0,05
0,14
0.10

0,02
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saponítica. Os cátions bivalentes conespondem a 67% e 67,5% dos cátions oclaédricos,

baixo para uma esmectita trioctaédrica, rnar; compatível com as dioc{aédricås.

Comparando os resultâdos de anál¡ses químicas com os obtidos pâra as

esmectitas de Niquelândia, verif¡ca-se que as do Vermelho são menos niquelíferas (Ni

ocupa apenas 21,7Vo e 24,7Yo das pos¡göer.ì octaédrícas), possuem menos Al e Fe, sendo o

Mg e não o Ni o cátion oc-taédríco predominante. No gráfico de BRIGATTI (1981) (Fi9,4.11),

elas s¡tuam-se próx¡mas ao limite inferior do câmpo das saponitas ferruginosas e no

d¡agrama de FONTANAUD (1982) (Fig, 4.12) situam-se fora dos campos tanto das

nontron¡tas quanto das saponitas, embora bem mais próximas das últimas. Os dados
químicos sugeæm uma esmec{ita di-triociaédrica.

Para complementar as informações obtidas pelâs anál¡ses químicas à
microssonda, duas amostras de esmectitas separadas, 67-5 e 67-11 foram estudadas por

difraçåo de raios X. Os difratogramas obtidos (F¡9,4.13) mostram o pico (001) a 15,74,
típico de esmeclitas. Após saturaçåo com etileno glicol, um pico (001) a 17,6Ä, e um p¡co

(002) a 8,7Å mostrram a expansåo de todas as camadas, enquanto observa-se um colapso

das mesmas para 9,74, após aquecimento a 490"C durante 4 horas. Um pico a 7,14 pode

ser devido å presença em pequenas quantidades de clorita que está presente também

nestes níve¡s do perf¡l de alteraçåo (Cap.lll - ltem 4.3). A reflexåo (0G33) é normalmente

utilizada para determinaçåo da natureza di ou trioctaédrica das esmect¡tas. As espécies

dioctaédricas apresentam d variando entre 1,4&1,504 e as trioclaédricas entre 1,53-1,554

(BRINDLEY & BROWN, 1980). Os valores encontrados, entre 1,50 e 1,51A poderiam ser

característicos de uma estrutura intermediária ditrioctaédríca, como verificado para a série

be¡delita-saponita por GRAUBY ef a/. (1993). O caráter simétrico da raia (Oê33) da amostra

67-1 I indica a presença de uma fase únicå enquanto a discreta assimetria observada para

a amostra 67-5 pode indicar a existência de mais de uma fase mineral, em pequena

quantidade, tal como observado por GRAUBY ef a/. (1993) ao estudar amostras da série

saponita-beidellita. A espessura média do domínio de coerência segundo eixo c (001) é de

52-53Ä, aproximadamente 4,5 folhetos e é de 120-110Å segundo o plano a,Þ; valores

semelhantes aos encontrados por COLIN (1984).

Cabe aqui ressaltar que os dados de análises quÍmicas obtidos através de

microssonda eletrônica, cujo feixe possui um díåmetro mínimo de 1p não estará refletindo a

composição de ,ma partícula monominerálica, mas um conjunto de partículas que podem

possuir composiçöes químicas variadas. PAQUET et al. (19821, estudando a composiçåo de

partículas de êsmect¡tas proven¡entes da alteração de olivina-piroxenitos encontraram dados

bastante variados concluindo que a população de esmect¡tas const¡tu¡ um grupo com

composições químicas variáveis entre nontronitas, beidel¡tas feníferas e Fe-saponitas. Esta

pode ser uma razáo para os problemas encontrados ao se efetuar uma classificaçåo das
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esmectitas a part¡r das análises químicas obt¡das à microssL\ìda elrrt¡S¡içs e sua integft¡çåo

com os dados obüdos através de difraçåo de raios X.

Outras técnicas podem fomecer resultados que perm¡tam um avanço na

compreensåo da estrutura cristalina das esmec{itas. Neste trabalho as amostras separadtrs

foram tambdrm estudadas por especiroscopia do infravermelho. Os especfros infravermelhos

obtidos para as amostras separadas såo de modo geral típicos de nontron¡tias. Na Fig, 4.14
pode ser observado o espectro obtido para a amostra 67-11. Eståo presentes as bandas de

absorçåo g54ß., 1027 e 460 crn-1, típ¡cas de nontronitas segundo GOODMAN ef a/. (1976).

A banda 675 crn-1, que conesponde à vibração Si-O, é ligeiramente mais intensa do que

habítualmente e mostta uma assimetria no flanco esquerdo em direção a um comprimento

de onda maior, da ordem de 710 crn-1. Esta banda pode ser deconente da superposiçåo de

duas bandas, a 670 ctî-1(Si-O, +Ni) e a 710 crn-1 (6 N¡3(OH)) que são cårac{eríst¡cas de

f¡lossil¡catos niquelíferos tipo p¡melita (RUSSEL et al. 197Oi BRINDLEY ef a¿ 1979) e foram

também observadas por DECARREAU et al. (1987) nas esmectitas de Niquelåndia. Na

região conespondente a altos compr¡mentos de onda constata-se a presença de duas

bândas principais: 3626 cm-l conespondente à vibraçåo v N|3(OH) (DECARREAU ef a/

1987) e 3546 crn-1 conespondente å vibraçåo v Fe3t2 (OH) fípica de nontronitas

(GOODMAN et al. 1976).

Os resultados obtidos com lV mostram que a d¡stribuição do feno e do

níquel se dá em domínios ora feníferos ora niquelíf€ros, uma vez que nåo foram detectadas

vibraçóes mistas. No caso das esmect¡tas de N¡quelåndie (DECARREAU ef a, 1984, esta

distribuiçåo em domínios foi aÍibuída a diferentes fases minerais: uma tipo p¡melita rica em

níquel e outra t¡po nontronita, sem niquel, compondo assim partículas mistas. No entanto,

nestas esmec{itas o difratograma de raios X mostra uma acentuada assimetria da reflexão
(0ê33) com um pico principal a 1,53Ä e um secundário a 1,51Á. o que lheó daría um caráter

trioctaédrico ma¡s ¡mportante ao contrário do gue foi verif¡cado nas esmeclitas do Vermelho,

onde, provavelmente, esta distribuição em domínios refere.se à camada oclaédrica da

esmeclita.

Outra informação fomecida pelos espectros lV é que nåo foi detectada a
presença de alumínio na camada ociaédrica; portanto, se ex¡st¡r, será em muito pouca

quant¡dade. Pode-se portanto atribuir todo o alumínio à camada teraédrica, Como nåo foi

efetuado o teste Hofmann-Klemen, nåo é possível saber se há caça tetraédrica nestas

esmecl¡tas e portanto se também há substituiçåo do Si por Fe3* na camada tetraédrica. O

excesso de sílica resultante pode ser devido à presença de sílica microcristal¡na a
criptocristalina místurada com a argila. O excesso de Mg encontrado nas análises químicas

pode ser devido em parte å uma contaminação com clorita que, como foi v¡sto no item

anterior, é magnesiana. Uma outra parte pode ser atribu¡da a camada interfoliar; a presença
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de Mg nesta camada foi tanobém sugerida por TRESCASES (1975) para as esmectitas de
Nova Caledônia.

Considera-se que as esmectitas estudadas teriam uma natureza

nontronít¡ca, otja fórmula sugerida, eliminando-se o exoesso de síl¡c,a devido à
contaminação com guarÞo e o exoesso de Mg deconente da possível contaminação com
cloritas, seria:

(Si3,6Ale,2)(Fe3*1,2Mge,aNie,6)(Cae, 
1 MQs, 1 Nae, 141ft ,oz)Oro(OH)z

1.4 Serpentinas

As serpent¡nas constituem a principal fase mineral da rocha fresca e do
minério silicatado. Não estËio presentes no minério oxidado, razão pela qual seu estudo nåo
foi priúilegiado neste trabalho. Os dados de análises químicas pontuais obtidos à
microssonda eletrônica mostraram resultados variados para os teores de níquel. A Tabela
4.84 apresenta os dados méd¡os por nível analisado. Dev+se ressaltar que as análises que

deram origem a estas médias podem provir de diferentes tipos de serpentinas. Muitas

anál¡ses foram descartadas em função do baixo total obt¡do dev¡do, provâvelmente, ao fato

dos minerais estarem já alterados, parc¡almente dissolv¡dos. É interessante ressaltar que

composições internediárias entre serpentinas e cloritas foram encontradas em pontos no
contato entre os do¡s minera¡s, sugerindo passagem de uma fase à outra.

Uma distinçåo entre os m¡nerais da família das serpentinas é bastante
difícil do ponto de vista quím¡co, sendo usualmente utilizadas para diagnóst¡co as lexturas e
o aspecto morfológico dos cristais observados ao m¡croscópio eletrônico de transm¡ssåo. No

entanto, BOUKILI (1984) e BARBOSA (1992) mostraram que as antigoritas såo em geral

mais ricas em alumínio do que lizarditas e cdsot¡las, sendo ¿¡ dist¡nçåo guímica entre essas

duas espécies muito mais dificil. Os resultados quím¡cos e as texturas observadas perm¡tem

dizer que, provavelmente, estes três tipos de minera¡s eståo presentes na jazida de níquel

do Vermelho. Na Tabela 4.9 constam apenas os resultados de análises químicas que

apresentaram um bom fechamento. Diversas análises foram efetuadas em amostras do
corpo V1 e mesmo nåo apresentando bom resultado mostraram que as serpentinas

anal¡sadas são quase desprov¡das de alumínio, conespondendo possivelmente a análises

de lizarditas, posto que não foram efetuadas nos ve¡os cujo aspecto fibroso caracteriza a

presença de crisot¡la. Já as provenientes de amostras do corpo V2 apresentam teor de
alumínio compatível com os das antigoritas. É interessante ressaltar que estas serpent¡nas

mais ricas em alumínio são também mais ricâs em níquel Cfabela 4.84), Uma conelação



Tabela 4.9: Arálises qufmicas médias das serpentirus obtidas por análise à microssonda eletrônica (A)
e fórmula estrutural @) das serpentinas calculada ru base de 7 oxigênios,(*amostra l5-8 =
rocha fresca, amostrds 28-5 e 4-lt = rochâ parcialmente alterada )

Al2O3 SiO2 MnO FeO CoO NiO K2O C¡O TiO2

ls-8 (n=l)

28-5 (n=10)

4-18 (n=2)

0 38,48 0,14 39,62 0,09 2,43 0,04 028 0,03 0,08 0 0,0'l 8120

0,09 34,83 0,93 38,98 0,09 5,70 0,09 1,80 0,03 0$8 0,17 0,82 83,ó0

o,34 2525 O,32 47,07 O,O3 7 t6 O,02 0,s4 0,20 0,51 0,06 o3l 8220

0,12 34,02 0,56 39,32 0,06 6,52 0,13 1,39 0,03 0,07 0,07 0,02 82,30

16 31.86 0.75 39-99 0 4

B 2E-5 67-37 67-35 l5-8 4-18
sr
AJIV
FeIV
AlVI
FeM
Na
Mg
Mf,
Co
Ni
K
Ca
Ti
Cr

1,93
0,05
o,02

o22
0,0r
2,56
0,00
0,00
0,07
0,00
0,00
0,01
oo?
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0,04
0,t6
o,o2
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0,00
0,00
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0,01
0,00
0,00
n0ô
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0,01

0,00
0,01
0,06
0,m
0,00
0,00
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I,98
0,01
0,01

0,08
0,m
2,47
0,00
0,00
0,01

0,00
0,00
0,00
ll fYt

z,JL

o,o2
o28
0,03
1,84
0,00
0,m
0,02
0,01
0,03
0,00
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inversa entre níquel e feno é também observada e concorda com os resultèdos oL.t¡dos por

BARBOSA (1992) e BOUKII-I (1984) para as rochas ultrabásicas de Campo Formoso (BA).

A Tabela 4.88 mostra as fórmulas estruturais das serpentinas, nas quais é

possível verificar-se que elâs apresentam altos teores de sílica, chegando mesmo a um

excesso em algumas am(,stras Este alto teor em sílica também fo¡ verificado nas

serpentinas de Campo Formoso (BARBOSA 't992 e BOUKILI 1984).

2. AS FASES MÍNERAIS ESTÉREE

Outras fases minerais estão presentes tanto na rocha fresca quanto nos

m¡nérios sil¡catado e oxidado. Embora a caracierizaçåo destas fases não faça parte dos

objetivos deste trabalho, alguns dados, principalmente quím¡cos, foram obtidos a partir da

anál¡se de seções delgadas ao MEV e à microssonda eletrÕnica.

Na rocha fresca, em duas amostras (lSB e 176) fo¡ detecfada a presença

de flogopita ao redor dos Cr-espinélios. Seu modo de oconência é semelhante ao

observado para as cloritas em oubas amostras o que sugere que a formação das cloritas

seja, pelo menos em parte, deconente de alteração hidrotermal das flogopitas. Algumas

análises à microssonda eletrôn¡câ foram efetuadas nas seSes delgadas das amostras de

rocha fresca e os resultados médios constam da Tabêla 4.10 A. Na parte B da tabela são

apresentadas as fórmulas estruturais méd¡as das flogopitas.

Tebela 4.10: Análises qrlmicas nédi¿s das flogopitas, obtidas com microssonda eletrônica (A) e
fórmula estrutural calcrfada m b¿se de I I oxigênios (B).

A fórmula estrutural méd¡a das flogopitas sugerida pelas análises obt¡das é:

(Si2,86Ah,14)Oro(Mgz,oaFeo,zzAIo,s6Nie,¿Tie,s2Crs,od(OH)z(1ú,esNao,æ)

0,r3 23,95 14,51 38,37 0,03 4,02 0,04 0,r7 9,72 0,æ 023 O,32 91,48

24.18 t2.08 37 46 0.05 3.71 o.ff) 0.13 7

176(nd)

l5-8(n=4)

média

0,02 2,57 126 2,83 0,00 023 0,00 0,02 0,92 0,00 0,01 o,02

0,03 2,67 I,l4 2,a9 0,00 O22 0,00 0,01 0,78 0,00 0,03 o,02



Os Cr-espinélios eståo presentes desde a ¡ocha rtesca até a superfície do

perf¡l de alhlraçåo, mas nåo constituem fase m¡neral abundante. A Tabela 4.114 apresenlla

os resultadgs das análises químicas obt¡das à microssonda eletrônica com o teor de ieriro

não conveú¡do para óxido. As fórmulas estruturais foram câlculadas na base 32 oxigênios,

considerando-se R3+=R2+, uma vez que não havia dados sobre a relaçåo ps3+7pe2+. Trata-

se de cromitas aluminosas e cromitas feríferas de acordo com a dassificaçåo de STEVENS

(1944) (Fig. 4.15). As anál¡ses das amostÍas 67-35 e das do poço l5 conespondem a Al-

cromitas, semelhantes às encontradas por BOUKILI (1984), embora sejam mais feníferas.

Os Cr-espinélios das amostras do poço 4 apresentam composiçöes de fenocromitas, como

as de BARBOSA (1992). Os dados de análises químicas nåo obtiveram um bom

fechamento, posto que as condiçöes de análise utilizadas eram mais adequadas a

f¡lossilicatos. Por este motivo, muitas análises foram descartadas, o que nåo permitiu um

acompanhamento das variaçöes químicas sofridas por estes m¡nerais durante o prooesso

de alteraçåo. Há que se registrar que o teor de Cr nas amostras de rocha parcialmente

alterada (4-18 e 2g-q é ligeiramente ma¡s elevado do gue nas amostÍas de minério

silicatado analisadas, embora o número de anál¡ses seja muito pequeno para apontar uma

tendência.

3. CONCLUSÖES

O estudo detalhado das fases minerais presentes no m¡nério lateritico de

nÍquel do Vermelho pöe em ev¡dència sua complexidade.

A fase mineral que ma¡s concentra o níquel é a clorita que possui teores de

até 16%NiO. No entanto, este teor é bastante variável, mostrando que há uma evolução das

cloritas durante o procÆsso de alteraçåo. As cloritas do minério oxjdado, sendo ma¡s ricas

em níquel e mais pobres em magnésio do que as do minério s¡licatado, indicam que o

processo de alteração promove a substituição NilMg. Foi também possível determinar que

nessas cloritas do minério oxidado, mais enriquecidas em níquel, este encontra-se

principalmente na camada brucít¡ca, assim como o alumínio. Ainda nessas cloritas os

estudos de espectroscopia Mössbauer, detectaram que o feno encontra-se principalmente

como Fe3*.

Embora apresentando leores menos elevados de níquel do que as cloritas,

as goeth¡tas são a principal fase portadora de níquel por serem mais abundantes e

apresentarem teores mais homogêneos. Os trabalhos efetuados sugerem que a

incorporação do níquel se dê por substituiçåo do feno na estrutura da goethita.



Tabel¡ 4.ll: Análises qulmicas dca Craspinélios obtidâs por microssonda elctrônica (A) e fórmulas
€súuturais (B) calq adas na base de 32 oxigênios.

Na2O MgO Al2O3 SiO2 KrO CaO

o,l2 9,3E 22,26 1,06 0,SI 0,05 0,20 41,t2 0,31 18,01 0,00
0,06 E,05 t9,79 0,22 0,00 0,02 0,t7 44,79 0,17 tE,48 0,00
o,lt 2,m E,40 0,31 0,00 0,03 0,26 42,t6 0,41 32,85 0,06 0,3
0,01 2,72 9,88 0,10 0,00 0,02 o,2o &,75 0,31 32,66 0,00 0,1
0,04 3,24 tt,23 0,39 0,01 0,02 0,33 ¡to,,to 0,43 31,36 0,r3
0,01 4,72 16,94 0,m 0,06 0,16 0,12 41,31 0,t9 23,35 0,07 0,1
0,00 4,22 16,22 0,00 0,00 0,t0 0,15 39,94 0,o3 27,29 0,04
0,38 3,10 4,54 3,6't 0,04 0,35 0,o9 45,47 0,28 26,E3 0,1?
0,08 9,ll 18,87 O,52 0,0o 0,02 0,10 ,14,9t 0,38 18,77 0,12
0,09 7,99 t5,07 1,34 0,ll 0,05 0,13 47,t2 0,2ó 18,08 0,15 0,t
0,00 8,14 18,97 0,86 0,01 0,00 0,t7 46,50 0,15 20,17 0,00 0,ll
0,1ó 6,t'7 14,24 0,74 0,03 0,02 0,22 4s,93 0,32 20,26 0,00 0.13

t5-3
t 5-3

l5-3 l5-3 +ll 4-ll 4-ll 4-lE 67-35 67-35 28-5 2E,5 28-5 2E-5

9,33 8,44 9,19 9,23 9,67 9,54
I ,06 I ,81 3,22 3,O7 2,æ 2,29 0,75 0,48 0,92 0,12 0,78 0,83
5,18 4,96 2,57 3,O2 3,44 1,39 6,81 6,M 5,77 4,61 5,81
1,83 1,63 l,t2 I,O5 1,25 1,20 3,63 3,lr 3,52 3,09 3,15
0,04 0,01 0,09 0,07 0,09 0,06 0,07 0,04 0,08 0,06 0,03

(Mg,Fe)O.C12O3

cfomo
espinëlio ..,/

:' lerro
esptnélio

alunlnio
n agnetila

(Mg,Fe)O.Al2O3 ifomos de Al por célula unfária (Mg,Fe)O.FezO3

Fig 4.15: Classifica$o das cmmitas do Vermelho no diagrama de STEVENS (1944)
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A queståo da Fresença de produtos amorfos niquelíferos nåo foi
investigada porém a quantidade destes produtos diminui em direçåo ao topo do perfil em
favor da goethita, o que pode ser acompanhado pelo aparec¡mento dos pic¡s de goethita

que, no minério oxidado såo bastante nítidos. Tambétn nas amostras separadas os
difratogramas nåo mostram em geral o'background" convexo gue ¡ndicaria a presençâ de
amorfos. Além disso as análises químicas à microssonda eletrôn¡ca efetuadas nas past¡lhas

com goeth¡tas puras mostra teores bastante semelhantes aos da análise quimica total

mostrando que, no m¡nério oxidado o nQuel nåo está associado majoritariamente a
produtos amoÍfos. A pequena quantidade de amorfos no m¡nério oxidado foi também

reg¡strada por TRESCASES (1975) em Nova Caledônia e por OLIVEIRA (1980) em Santa

Fé

As esmeci¡tas sâo fases minerais menos fteqüentes por ocorrerem apenas

localizadamente, tanto verticalmente, no perf¡l quanto horizontialmente, no depósito do
Vermelho. lncorporam níquel em teores altos, em média 8,5%, nas cav¡dades octaédricas.

Os esh¡dos efetuados indicam tratar-se de nontronitas com níquel em domínios altemados

aos de feno na camada octaédrica, ausência de alumínio nesta camada e presença de
magnésio em posiçåo interfoliar.

As serpent¡nas niquelíferas são a principal fase portadora de níquel do
m¡nério sil¡catado. As análises químicas mostram teores de até 3,977oNiO. De maneira
geral, neste tipo de serpentinas, o alto teor de níquel pode ser devido à presença de géis

niquelíferos nas descontinuidades ou recobrindo o m¡neral ou à substituiçåo do magnésio
pelo níguel, nos octaedros. No caso do Vermelho, as anál¡ses à m¡crossonda foram

efetuadas em serpent¡nas que nâo apresentavam a coloração amarelada típica da presença

de géis, portanto, os teores encontrados referem-se, provavelmente, ao níquel presente nos

octaedros dessas serpentinas.

Com relaçåo às fases m¡nerais estéreis, há a destacar apenas que as

cromitas såo príncipalmente cromitas aluminosas, embora algumas anál¡ses tenham dado
pontos no campo das cromitas feníferas do diagrama de STEVENS (f 944XFig, 4.15).



CAPITULO V

DISCUSSÃO: O CICLO DO NÍQUEL

O desenvolvimento de um depósito laterít¡co de níquel se dá,

essencialmente, através de um processo de substituiçåo progressiva dos silicatos da rocla-
mãe (rochas ultramáficas - dunitos ou peridotitos, total ou parc¡a¡mente serpent¡nizadas) por,

em última inståncia, hidróxidos de feno e níquel. No entanto, durante o processo, dois tipos

de horizontes considerados minério såo formados: um primeim momento da elteraçåo

intempérica leva à formação do m¡nério silicatado flja alteraçåo posterior gera o minério

oxidado. As espessuras relat¡vas destes do¡s horizontes variam bastante de um depósito para

outro e, em funçåo das especificidades de seu katamento, apenas um dos tipo serå

explorado comerc¡almente.

O ritmo e a intensidade do enriquecimento em níquel no perfil e o t¡po de

perfil formado, com seus minerais cåracterísticos são ¡nfluenciados por fatores

morfocl¡máticos e relativos à compisição petrográfica, textura e estrutura da rocha-måe.

Ass¡m, a presença de m¡nerais com d¡ferente suscet¡bilidade à alteraçåo intempérica, na

rocha-måe, seu grau de fraturemento, que controla a percolação das soluçöes, as condições

climáticas com um¡dade variável e a presença eventual de estações contrastadas que

influenciam a dissoluçåo, remoçåo ou fixaçåo dos elementos químicos, e as variaçóes

topográficas conduzem a tipos específicos de perfis de alteraçåo, câracteríst¡cos de cada
jazida.

OLIVEIRA ef a/. (1992), LELONG et al. (1976), GOLIGHTLY (1981),

SCHELLMANN (1983) e TRESCASES (1979, 1986), em seus trabalhos de sÍntese baseados

em diferentes depósitos minerais do Brasil e do mundo, fomecem as principais informaçöes

que permitem uma compreensåo deste pfocesso.

No início da alteração, o meio é quase confinado, prat¡camente não há

circulação de água e o pH é âlcâl¡no. Nestas condições, apenas o magnésio é solúvel e o
níquel tem um comportamento praticamente insolúvel. Dos s¡licâtos que podem estar
presentes na rocha-måe, olivina e serpentina princ¡palmente, a olivina é o primeiro mineral a

se alterar, ¡nicialmente com corosåo de suas bordas. Através das fraturas vai se

transformando em produtos amorfos fem.rginosos ou em esmeclitas feruginosas que retêm o

níquel e que envolvem núcleos ainda frescos. É, em seguida, rap¡damente dissolvida

deixando vazios parcialmente preenchidos por seus produtos de alteração niquelíferos,

criando uma microporosidade. Embora mais resistentes do que as olivinas, as serpentinas

desde o início da alteração vão sendo impregnadas por aqueles materia¡s femlginosos com



níquel, tomandcse c€da vêz meis Èmaneladas e ma¡s enriquec¡das em nfquel. Quando a
serpentinizaçåo foi mais ¡ntensa testam poucos núcleos de olivina s i¡penas parte da rede de
serpentina será impregnada pelos produtos femrginosos. A elteração das serpentines
geralmente ¡nicia-se após o desaparec¡mento das olivinas. No início do ataque, podem se
formar vazios na êstrutura cristal¡na da serpentina em funçåo da par{ida do magnésio. Estes

sít¡os podem ser ocupados por níquel que esteja disponível nas solu$es. Portanto, à med¡da
que é liberado em funçåo dà d¡ssoluçåo dos silicatos primários (ol¡v¡na) o níquel é fxado nas

fases neoformadas a partir da hid¡ólise das olivinas, acompanhando o feno e parte da sílica,

ou, eventualmente, ¡ncorporado nas serpentinas. Há, portânto, uma acumulaçåo relativa do
Ni e Fe devida à eliminação de Mg e também de parte da sílica.

Com a porosidade gerada pela dissoluçåo das oliv¡nas, há uma

intensif¡caçåo na circulaçåo da água, aumenta a dissoluçåo da sílica, as soluções tomam-se
menos @ncentradas, o pH se toma mais ác¡do e a serpentina começa a ser dissolv¡da,

dando lugar a uma pequena quantidade de produtos amorfos fem.rginosos os quais, retêm

níguel. Em conseqüênc¡a da dissoluçåo das serpent¡nas, a poros¡dade vai aumentiando €
gerando condiçðes mâis agress¡vas de alteraçåo. Assim, em direçåo ao topo do nível

sil¡catado, as serpentinas desaparecem. Os produtos amorfos femlginosos e silicosos

niquelíferos evoluem para goeth¡ta, com retenção apenas de parte do níquel. Solúvel nas

novas condiÉes êm que se processa o intemperismo, o níquel restante migra para baixo e
lateralmente, no perfil. A presença de fase6 m¡nerâ¡s capazes de incorporar o níquel nos

níveis inferiores do perfil será a responsável por sua fixaçåo. A incorporação dar-se,.á

principalmente nos silicatos hipógenos (serpentinas e, eventualmente, doritas ou

vermiculitas) com vazios na estrutura cristalina em formaçåo na base do perfil, nas

esmect¡tas e nas gam¡eritas, que oconem preenchendo diáclases da rocha-mãe. A
acumulação de níquel passa entáo a ser absoluta em funçåo deste aporte de material
proveniente dos níveis superioæs do perfil.

Com o prossegu¡mento da alteraçåo, a transformaçåo goethita-hematita

que se processa durante å formação da laterita femlginosa no topo do perfil, liberam cada

vez mais níquel, aumentando as possibilidades de enriquec¡mento absoluto nos níveis

inferiores do perfif de alteraçåo. Em função das condiçôes de drenagem e das condições

topográf¡cas haverá uma componente de migraçåo lateral mais ou menos ¡mportante que

pode propiciar um transporte obllquo de níquel em soluçåo, de montante para jusante. Tal

tipo de transporte é bem descrito em Nova Caledôn¡a CIRESCASES 1975) onde a migraçåo

oblígua do níquel permite acumulaçôes nas baixadas pantanosas da ilha a partir dos platôs.

Também em Niquelândia (OLIVEIRA & TRESCASES 1982; COLIN ef a/. 1990), Santa Fé

(OLIVEIRA & TRESCASES 1980) e Bano Alto CIRESCASES & OLIVEIRA 1981) os

balanços geoqumicos mostram que a forte acumulaçåo absoluta de níguel encontrada nos



vales suspensos ou nas baixadas só pode ser explicada por um aporte lateral deste
elomento.

Na formaçåo dos depósitos latêríticos de níquel, os diferentes elementos
químicos våo se fixar em diferentes níveis do porfil de alteraçåo, em funçåo de sua
solubilidade. O mais solúvel, Mg, é praticamente lixiviado do perlll; já um pouco menos

solúveis o Si e o Ni act¡mulam-se na base do perfil; os de solubilidade intemediár¡a como

manganås, cobalto e níquel, na parte intermediária e os elementos residuais, insolúveis, fero
e cromo concentrar-se-åo no topo, acompanhados por parte do niquel. O níquel, insolúvel na

base do perfil e móvel a part¡r da intensificação do intemperismo, encontra armadilhas que o
retém em todos os níveis do perfil.

No Vermelho, o perf¡l de altereçåo gue constitu¡ o dêpós¡to latêrítico de
níquel desenvolveu-se a partir de rochas onde a serpentinizaçåo foi, praticamente, completa.

A mineralogia da rocha måe é simples sendo constituída por sêrpênt¡na com quant¡dâdes

subordinadas de clorita, magnetita e cromita. O níquel está contido nas serpentinas e nas

cloritas. Apenas raros restos de olivina foram observados naÊ amostras de rocha fresca;

assim, a formação dos produtos típicos de sua alteraçåo nåo é comum no Vermelho. Como

conseqüência, somente em um dos pêrf¡s pôdè,se observar a mudança de coloraçåo da rede
de serpentina para amarelada. Na ma¡or parte das ãmosfas, no início da alteraçåo, apenas a
serpent¡na mal cristalizada é afetada liberando o níquel. Por ser pouco solúvel nas condiçöes
reinantes na base do perfil, o nlquel pÊrmaneoe, sendo incorporado nos produtos amorfos

sílicoferuginosos que resultam da dissoluçåo das serpentinas, mantendo ainda a estrutura

da rocha. Com o prossegu¡mento da alteraçåo, as demais geraçöes de serpentina vão se

dissolvendo, ¡ntensif¡cando e liberâção de níquel. Há também a cristalizaçåo dos emorfos

femrginosos em goethita, formando um plasma onde apenas parte do níquel é fixada. Mais

tarde do que as serpent¡nas, as cloritas também começam a ser dissolvidas. O início do
ataque das serpentinas e das cloritas tem como consegüência, devido à lixiviaçåo do
magnésio, a formaçåo de vaz¡os na estrutura cristalina que podem ser ocupados pelo níquel.

Ass¡m, as serpent¡nas e cloritas, parc¡almente alteradas, se transformam em armadilhas

propícias à ¡ncorporaçåo do níquel. Såo, portanto, m¡nerais hipógenos que våo reter o nfquel

supérgeno.

A intens¡f¡cåçåo do processo de laterizaçåo, com diminuição do pH, acaneta

a dissoluçåo completa das serpentinas, com lixiv¡açåo da sílica e magnésio e oistalizaçåo do
fêro como goeth¡ta. Apênas parte do níquel que estava cont¡do ne serpentina será

incorporado pela goethita. O desaparecimento da serpentina é no final relativamente brusco

e marca a passagem pera o m¡nério ox¡dado. Além da goethita e das fases m¡nerais residuais

estéreis (magnetita e Cr-esp¡nélio), cloritas, bastante enriquecidas em níquel, podem estar
presentes, em quantidades importantes, em todos os níveis do minério oxidado.



Os dois m¡nereis portEdorÊs de níquel na rocha fresca, sêrper..t¡nas c\

cloritas, evoluem de mane¡ras diferentes durante o prooesso de laterizaçåo. As serpentinas

8ofrem uma fase de enriquecimento em nfquel e depois são dissolv¡das libêrando-o,

enquanto as cloritas nåo perdem níquel, apenas se enriquecem. A concenbaçåo de níquel

nas cloritas da rocha fresca é dg O,3YoNiO em média. No minério silicatado, sues

caracterfsticas óticas se atteram e ela passa a possu¡r teores da ordem de 1,5 - 2,OTo. Hâ

portanto um enriquecimento, que é semelhante ao sofrido pela serpentina, provavèlmente

resultado da incorporaçåo de níquel nos vazios da estrutura cristalina deixados pela l¡xiv¡açåo

do magnésio. Os estudos efetuados por MANCEAU (19e4) para cloritas de Niquelåndia

indicam que provavelmente o níquel está contido nas cavidades octaédrícas da c€mada 2:1.

Pode-se supor que as cloritas niquelíferas do minério silicatado do Vemêlho sejam do

mesmo tipo. No minério ox¡dado, como fo¡ mostrado nos diagramas de variaçåo qufmica, as

clorites såo diferêntes, um pouco mais aluminosas e muito ña¡s niquelífèras. Estudos

efetuados por RIGHI ef at (1993) em oxisolos com clorita sugerem que a alteraçåo destes

m¡nerais, neste ambiente, começa pela dissoluçåo da câmada brucítica e,

conseqüentemente, fragmentaçåo do mineral. De fato, a intensificaçåo das feiçóes de

dissoluçåo e a fragmentaçåo dos øistais de clorite é mercante no minério oxidado, no caso

do Vermelho. Ainda, os estudos de detalhe efetuados nessas doritas mostraram que, nelas,

o níquel está preferèncialmente localizado na camada brucítica. Porlanto, o próprio

mecanismo de dissoluçåo das cloritas, que se processa preferencialmente na camada

brucítica e cria aí, por perda de magnésio, os síüos mais propíc¡os à incorporaçåo de níquel

tem como conseqüência seu enriquecimento. Também a transformaçåo goethita - hematita

gue se processa na parte superior do perfil de alteraçåo, levando à formaçåo do nível de

laterita fem.rginosa, libera níquel em soluçåo que, ao migrar para baixo no perfil, aumentará

sua disponibilidade nos níve¡s subjacentes do minério oxidado. Portanto, as cloritas destes

níveis podem incorporar ainda ma¡s níguel fomecendo os teores expressivamente ma¡ores

destas cloritas (entre I e 159oNiO) se comparados às do minério silicatado. A pers¡stência

das cloritas niquelíferas em praticamente todos os níveis do minério oxidado, apesar dos

sinais de d¡ssoluçáo que aparecem desde a base deste nível, levam a supor gue a
¡ncorporaçåo de níquel pode ser o principal fator de sua estabilizaçåo. Apesar das

transformaçöes sofridas pela clorita que levam, num primeiro momento, a um enriquecimento

em níquel na camada 2'.1 e, em seguida, na camada brucítica, ela continua a possuir o

arcabouço da estrutura cristalina essencialmente hipógeno.

Dos diversos depósitos de níquel estudados do ponto de v¡sta da evoluçåo

dos perfis de alteração, poucos contêm clorita como uma fase mineral importante. No

depósito de N¡quelåndia, por exemplo, são referidos do¡s t¡pos: as cloritas hipógenas que

desaparecem no iníc¡o da alteraçåo e as neoformadas que acompanham os veios de

manganês nos níveis superiores do perfil de alteraçåo (COLIN 1984). Nåo há, portanto



continuidade da evoluçåo des cloritas ao longo do pêriTl. Em Nove Càledônie ORESCASES

1975), embora existann cloritas em vários níveis do perfil, foram detectadas como niquelíferas

apenas as intereslratificadas que ocor¡em em zona de intenso freturamento, associadas aos

demais minerais que const¡tuem as gamieritas. Em Uberdade (MG), as doritas estiio restritas

à base do perfil preenchendo diáclases da rocha fresca, também essoc¡adas às gamieritas.

Os estudos de BRINDLEY & dé SOUZA (1975a e b) caraderizam uma amostra de clorita

niquelífera, mas não sua evoluçåo. Nåo såo tampouco conhecidos na literâtura estudos deste

t¡po de cloritas utilizando espec{roscop¡a do infra-vermelho. As caracferísticas das cloritas do

Vermelho e, conseqüentemente, as hipóteses levantadas para explicar sua évoluçåo nåo

podem, portanto, ser comparadas às de outros depósitos.

A quantidade de clodta existente no perfil nåo é suf¡ciente para retençáo de

todo o níquel líberado nas ransfomaçöes serpentina - goethita ou goet¡ta - hematita. Parte

destê níquel poderá ainda ser incorporado peles esmectitas dos níveis argilosos intercalados

no minério ox¡dado ou precipitar junto com a sílica formando o talco presente nos bolsöes de

quarÞo. O níquel nestante migrará para baixo no perfil e será incorporado nas serpent¡nas e

cloritas hipógenas, com vazios na estrutura, que se formam na base deste perf¡|, fechando,

assim seu ciclo.



coNsrDERAçÖES FtNAtS

As carac{erísticas geraís do depós¡to de níquel do Vermelho com base nos
resultiìdos da pesquisa mineral efetuada pela DOCEGEO foram apresêntados por AI.VES ef
a/. (1986). BERNARDELLI ef ar.(1983) estabeleceram a gênese do depósito através do
estudo de algumas toposseqüências e CORREA et a/. (1984) apresentaram as
carac{erísticas gerais de um poço com teores anômalos de níquel. No entanto, estudos de
detalhe de caracterizaçåo do minério nåo haviam aindo sido efetuados. Os estudos
desenvolvidos no decoûer deste trabalho mosharem alguns resultados que pêrmitem um
avanço no conhecimento do miné¡io e fomecem subsídios importantes para os futuros
estudos de tfatamento do minério.

Como os minér¡os laterít¡cos em geral, também o minério do Vermelho é
complexo, pois o níquel se associa a diferentes fases minerais, em diferentes concentraçöes,

tanto no m¡nério s¡licatado quanto no oxidado. Assim é que os teores médios encontrados no
minério silicatado se devem principalmente à serpentina enriquec¡da em níquel, que é o
mineral predominante, às cloritas que também contèm níquel e ao plasma sílico-feruginoso
que se forma a partir da alteraçåo das serpentinas. Nessas fases o teor de nhuel está
principalmente entre 2 - 3% NiO (serpentinas e cloritas) e 1,5% (plasma). O níquel ocone
substituindo o magnésio nes cavidades octaédricâs das serpentinas e, provavelmente,

também subst¡tuindo o magnésio nas cavidades octaédricâs da camada 2:1 das cloritas. Os

Cr-espinél¡os e as magnet¡tas, além de quarÞo em veios eyentualmente presèntes, såo

desprov¡dos de níquel. A proporçåo relativa entre os minerais estéreis e niquelíferos

ûomecerá os teorês méd¡os variáveis encontrados neste tipo de minério.

No minério oxidado, embora a constituiçåo mineralógica seja ma¡s s¡mples,

a variaçåo nos teof€s de níquel incorporados pelas diferentes fases minerais é maior do que

no minério s¡l¡catado. Nestes níveis, as fases portadoras de níquel såo as goethitas do
plasma goethít¡co e as cloritas. As goethitas são a fase mineral mais abundante, e seus

teores variam entre 0,9 e 1,7%NiO. As cloritas, embora sejam menos abundantes,

concentram muito níquel, ating¡ndo teores de I a 157o. Neste caso o níquel, além de

substituir o magnésio na camada 2i1, ocÐîe também na camada brucítica; nas goethitas,

substitui diadóquicamente o feno na estn¡tura. Portanto, o papel das ctoritas na composiçåo

do teor médio do m¡nério oxidado é importante, apesar de sua menor abundåncia com

relaçåo à goethita. Por exemplo, o minério oxidado do corpo V2 apresenta teores médios em

níquel mais altos que os do corpo V1, onde as cloritas são menos abundantes. Ass¡m,

também no cåso do minério oxidado, a quantidade relat¡va das fases minera¡s estéreis e
níquelíferas é importante na composiçåo dos teores médios.



Nos níveis superiores do minério oxidado um infcio de fenômeno de
iluviaçåo e compact€çåo leva a um acumulo de opecos, quê såo fases minerais estéreis com

relaçåo ao nlquel, fazendo com gue haja uma maior diluiçåo dos teores deqse elemento.

Um nível, ¡ntercalado no minério ox¡dado, @m teores excepc¡ona¡s de

níquel, às vezes está presente nos perfis. Sua distribuiçåo es;pacial, no entanto, é
desconhecida. Neste nível foi ¡dênt¡f¡cada, além de cloritas, a presença de esmeclitas

niquelíferas com teores por volta de 8% NiO; nestas, de natureza nontronítix, o Ni ocone
em domínios altemados c¡m domÍnios feníferos na camada 2:1. Há a¡nda a destacar a
presença de talco niquelífeo (teores não determinados) mal cristalizado caraclerlst¡camente

de neoformaçåo que, nos bolsöes de quarÞo, apanece envolvendo os crista¡s, conferindo-lhe

a cor verde câracteíst¡c€ do øisoprásio. Neste nível, mais pobre em opaoos, a presença de

mais fases portâdoras de níquel, esmect¡tas, cloritas e talco, pode explicâr os altos teores
oncontrados,

A persistente p¡esença da clorita de origem hipógena ao longo de
praticamente todo o perfil de alteraçåo, excato nos seus níveis superiores rep¡eserìtados
pela laterita fem.rginosa, é uma peculiaridade do depósito do Vermelho. Em alguns out¡os

depósitos lateríticos de níquel como Niquelåndia, Liberdade, Mono do Níquel e Nova

Caledônia a clorita também está presente na rocha fresca ou no perfil de alteraçåo porém

restritas a determ¡nados horizontes no pêrfil- Uma explicaçåo para sua estab¡lidade

excepc¡onal num ambiente laterítico, como no Vermelho, pode ger exatamente a

incorporaçåo do níquel disponível em substitu¡çåo ao magnésio liberado a medida que as

cloritas se alteram. ZEISSINK (1969) registra também a presença de cloritas ao longo de
prat¡camente todo o perfil de slteraçåo em depósitos niquelíferos lat€ríticos da Austrália que,

embora apresentem semelhanças com as do Vermelho, nåo såo niquelíferas. O autor atÌibui

a estiab¡lidade destes minerais no perfil à presença de cromo na estutuÉ cristalina da clorita,

embora nåo tenham sido efetuados estudos de detalhe nestes minera¡s.

Com relaçåo às esmectitas, são reconhecidas bês possibilidades para sua

formaçåo num perfil laterítico sobre rochas ultramáficas: alteração das olivinas em condições

de drenagem difícil no início da alteração, alteraçåo da serpentina em condições climáticas

semi-áridas ou êntåo alteraçåo de pioxênios. lndependente de sua gènese, as esmectitas
poderåo absorver níquel, se este elemento estiver disponível. No Vermelho, foram

detectados dois t¡pos de esmect¡tas. As estudadas neste habalho, níquelíferas, såo
provavelmente provenientes da alteraçåo dos piroxènios que constituem intercalações
piroxeníticas nos sérpentinitos e que se enriquecem por incorporaçåo do níquel proveniente

dos níveis superiores evoluídos a part¡r de serpentínitos. CORREA ef a/. (19&4) referem-se a

um nível esmeclítico niquelífero espesso, cuja origem é provavelmente semelhante à das

esmecl¡tas estudadas neste trabalho. Há, ainda, esmect:tas nos perfìs desenvolvidos a partir

de lontes de piroxenitos, em fundos de vales suspènsos, que são estére¡s. Em Niquelåndia,



em situaçåo semelhante, os perfis såo enriquec¡dos em nlquel devido à migraçáo leteral,

enquanto no Vermelho, dev¡do ao desenvolvimento essencialmente vertical do perfil, este

migraçåo lateral não ocone.

Em síntese, dois tipos de fases minerais portadoras de níquel foram

deteminadas no minério laterit¡co de nlquel do Vemtelho. Um constituído por minerais que

mantêm um arcabouço èstrufural essenc¡almente h¡pógeno, embo¡a sua composiçåo qulmica

se modillque à medida que incorpora níquel durante sua alteraçåo: serpentinas e doritas.

Outro, por fases minerais neoformadas, goethita princ¡palmente, mas também esmec{itas e

talco essencialmente supérgenos.

Além do níquel, outros elementos de transiçâo podem ser oncontredos em

concênhaçées importantes em perfis lateríticos. No próprio distito de Carajás, na jazida de

cobre do Selobo 34, os teores de cobre encontrados no perfil de alteraçåo, desenyolvido sob

as mesmas cond¡çðes dimáticas do Vemelho, såo da mesma ordêm dos teor€s encontrados

no minério primário ê, a exemplo do níquel, também não såo èncontredos minerais de cobre

que justilïquðm esses teores. Os estudos efetuados neste depósito CrOLEDGGROKE ef aL

1989) mostram que o cobre está associado a ñloss¡licatos, a ox¡-hidróxidos de feno ou, em

menor propoçåo, a compostos de manganês. Os f¡lossilicatos que contêm cobre såo

hidrobiotita, vermiculita e esmectitras. É interessante rÞssaltar gue o cobre associado à biotita

alterada pode estar tanto na camada oc{aédrica, quanto na camada interfoliar da hidrþbiot¡ta,

ê nas interfoliares da vermiculita o que guarda uma semelhança com a distribuiçåo do níquel

nas cloritas. Como a biotita så nåo contem cobre, verifica-se que o enriquecimento de seus

produtos de etêraÉo é funçåo de processos supérgenos gue tomam o cobre disponível no

meio. Nas esmect¡tas, também do tipo nontronita, o elemento de transiçåo estaria em

posiçåo interfoliar, o que nåo foi verificado no caso de esmectitas niquelÍferas nem no

Vermelho, nem nas de Niquelåndia ou Nova Cafedônia. No Salobo constata-se também a

presença de cobre nos produtos ferruginosos que se depositam nas fissuras da biotita, da

mesma fo¡ma que provavelmente contêm níquel os produtos amorfos femlginosos, produtos

da dissoluçåo das serpent¡nas, no Vermelho, ou os produtos fenuginosos gue colorem as

serpentinas nos depósitos de níquêl em geral. Os óxi-hidróxidos de feno que se

desenvolvêm desde o início da alteraçåo, mas que såo ma¡s abundantes nos níveis

supérior€s do perfil de alteraçáo também såo fases minerais às quais o cobre se associa

(VEIGA & SCHORSCHER 1991). De ecordo com estes autores, constituem a pñncipal fase

portedora de cobre, em funçåo de sua quantidade, embora os teores maís elevados estejam

associados aos filossilicatos e aos minerE¡is de manganês. Os teores associados a materiais

onde os oxi-hidróxidos de feno såo mais importantes såo da ordem de 1,25VoCu ao passo

que caem para oerca de 0,72% Cu nos materiais ondê os silicatos predominam. Embora nåo

tenham sido efetuados estudos de detalhe, os autores @nduem que o cobre estaria

principalmente associado a óxidos de feno hidratados amorfos e que sua presença inibiria



sua posterior øistalizaçåo em goethita. Ao conHrio, o níquel, nos depós¡tos oncle sua

assoc¡ação com os óx¡-h¡dróxidos de fero foi investigada, está associado å goethita, porém

sempre de baixa cristalinidade.

Um paralelo enbe os comportamêntos destes dois elementos de transiçåo

mosba que, embora sendo móveis r¡o ambiente onde se prooessa a alteraçåo laterltica, a
presençÉ de fases minera¡s capazês de incorporá-los, principalmente f¡loss¡licatos e

oihidróxidos de feno, pode lixá-los no perfil de alteraçåo levando à concenhações que os

tomem e@nomicamente exploráveis.
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