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RESUMO

As rochas ul t rabdEicas c romí feras de Campo Formoso foram
alteradas por difercntes f a.,es de a'l tcraçõcs hidrotermais e
depoÍs supdrgena,
As a I t eracões hidrotermàis se caracterizam, inicialmente,
por uma serpentinizacão gcneralizacla, seguicla de cìoritização.

Esta, por sua vez., d di.l'erencrada em .luncão do ìrmbientp
mineralógico e tectônrco no qual ocoFre, promovendo o
ap

arec imen t o de

p

arag

ên

egpg secundárias

d

iversa¡

.

A a'lteracão supérgena É caracterizada por uma {orte
I ixiviacão
de elementos bival ent cs, princ rpal ment e magnéEio, e
acréscimos relativos pm elpmEnLos trivaìentes. Constata-se que as
esmect itaÉ trioctaddricas,
Iormad aÉ nos primeiros est ádios da
al teração supér9ena, evo I uem para dr.octaódricas, oc orrpn d o uma
substituj.ção do ll9 pelo Al e, Eobretudo, pelo FÉ3+. O estádio
seguinte É marcado pela EuÞstituicão daç esmectitas por
caol initas e oxi-h idróxidos de ferro, com posterior destrulção
por ferruginização. Toda evol ução supér9ena é
das caolinitas
acompanhada por uma forte dessilic j.{ricação, ma j.s lntensa no topo,
culminando, nos materi.ais autóclones, com a preÉrença de uma
couraca, por vezes, cromi Fera.
0 cromo, nas Fase s h i drot erma i s, encontrir-se, inrcialmente,
assoc i ado à ferrocromit a formadã pela t ransformação de cromÍt as,
A part ir desse mineral, o cromo ó I iberado, instalando-se, ainda
nest a fãse, principalmente en clori.tas cromí feras e estichtitas.
Na al teracão supér9ena, o Éromo posiciona-se nas est rut uras das
esmectitas, de al gumas caolinitas e de goethitus, principalmente
na que I as p roven ient es diretamente d¿s ferrocromitas.

Lf-1

AEISTRâCT

The chromit iferous ul t rabasic rock s of campo Formoso were
phases ol hydrothermal and supergenic
a+fected by dilerent
aì t erat i.on.
The hydrot hermal al t erat ionE are charact erized by overal I
serpentinization followed by chloritization.'lhis
chloritization
can be differentiated
as a function of the mineralosical ìlnd
tectonÍc envi ronmen t rn severa I sec ond ary paragenesis,
ïhe supergenic aìteration
is characterized by a strong
I ixiviat ion of divalent
elcments, particularlg
magnesium, and
relative increases in t riva lent elementE. It is noted t hat the
trioctahedrics
smectites, formed during the flrst
st ageç of
supergen ic al t erat ion, eval ued to dioctahcdì-ics smectites, r,lith
H9 being replaced by Al and Fe3{. The next st age iE tcpilied b9
substitution of the smecti.tes Þy kaolinÍtes and iron oxides and
hgdro-oxides, followed by destruction of the kaolinites
by
ferrug in izat Íon . The entire supergenic evolution Ís accompanied
by u strong desi I iEat ron, stronger ât the top, and culminating,
in authoctonous materials, with development of a iron crust
somet imes chromit Íf erous.
In the hgdrothermal phases, the chrome is ini,tialìr
associated h,ith lerrichonite
originated from the traneformation
of chromites, From this míneral the chrome 1e liberated in the
1o rm of chromit i ferous chloritee
and st ichtítes.
the chrome i3 posit ioned in
In the supersenic altcration,
the struEture of smectites, some kaolinites
and goethites,
p art i cul arl y t hose originated
direct ly lrom the lerrichromj.tes.

RéSUMé

Les roches ul tramafiquéE chromifères de CamFo Formoso oþt
été altereles par dif frirentes phases d'altération hydrothermate et
supergène

Les altérationE hydrot hermal es son t caractririsées par une
serpentinisa.tion gdnÉral isée su ivie d 'unc chloritiEation. Cette
chloritisation,
à son tour, est di[{erenciée en fonction de
i'environnement minéralogique et t ect on i que dans lequel elle
s'est formée, et ou s 'assoc ient des paragcnòses Eecondaires
diverse.,

L'attdration supergènc est caractérisdc par une {orte
lixiviation
des éléments bivalents,surtout le H9, ct une
augment at ion re I at ive en ÉtÉnentE trivalents. Un conEtate que les
smectites trÍoctaédriques, lormées dans les premiòrs phases de
t'aìtération supergène, evoluent vers des formes dioctaódriques,
avec suÞst it ut ion de l4q par Al et surt out pàr ¡:*3+ , La phase
suÍvante est marquée par la substitutron des smectites pãr la
kaolinite et leE hydroxydeE de fer, et finalement par la
ferruginisation des kaoli.nite et les hrdroxydes de fer, et
finalement par la +erruginisat ion deÊ kaoli.nites. Cette évolution
supergène eçt accompagnée par une forte d É s i I i c i f i c a t i o n , tres
intense en sur face ou l'on arrive dänE les produi t s aut hoct ones à
une cuiragse quel ques fois chromi feres
Le chrome, dans Ies épisodeç hydrothermaux se trouve d'abord
associé à la lerrochromite i.ssue cle 1a tr-ansformation des
chromites, puig est I j.bcré et se retrouve dirns des chlorite
chromifères et des st ict ites. DanE I 'a1t érat ion supertène, le
chrome liberd, se retrouve das ìa structure des smectites, de
quelques kaol inites et des goethites, Eurtout danE cclleÉ qui
derivent d irec t emen t des fe rroc h rom i t es.
.
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Ï NTRODUC?f

T]

As roch¿ìE ultrììmáf j-càs trromíferas de Campo Formoso
mostram
vãriados e sucessivos estádios de alteracão hrdrotermal
e,
posterj.ormente, supdrgenä. Eles foram desenvo.lvidos
em ambtentes
fÍsico-químicos het erogêneos apresent ãndo port ant
o paragêneses
variadas.
0 estudo deEsaË rochas e de suas al t erações exrbe um
duplo
i n t eresse, de um I ado äplicado, poÍe normalmente
encont ramÞ9 aí
associados depós i t os minerais de importância econômrca (
Cr, Ni,
Pt, Co ..,) e de outro crentÍfico, rel ac ionado à compreensão
do
comportamento dinâmico, ainda pouco conhecido, de
eìementos de
transição da primeira sdrÍe, como p. cx. Õ cromo,
no ciclo

supér9eno.

0 cromo Þode ser encontrado n09 estados de valência
e+, 3+ e
ó+, porém, é no eEt ado trivalente que cle apreEent a
suas marores
concent raGões ec onômi c as na forma de espinÉílio
cromi fero, t endo
na cromita seu ma j,or representante, Este mi ncra I
, entro out ras
propriedades, apresenta umã. alta recistância
aos processos de
alteração supér9ena. pela semel hanGa do rato iônico do
Cr3 r. com o
Al3+ e Fe3+, presume-se u comport amen t o pùrec ido
ent re estes
elementos no ciclo exó9eno (RANI(A A e SAHAMA, 19S5;
G0LDSCHHInT,
197Ø¡ l'lATZAT, L97?-;. SHIRAKI, lq7B), As propriedades quimj.caE
do
cromo, Þrincipalmente a 5ua batxa mobil idade no ambrente exó9eno,
tem permit j.do o seu uso, como um complemento
c,Ò método
i'sovolumétrrco ( isocromo) (t1ILL0T e ts0NIFAS, 1955)
. Em campo
Formoso as transformacões, totais ou parciìriE, de
cromita em
ferrocromitã por processo h i drot erma I , promoveu
a formaçäo de
outros minerais ricos e¡n cromo que, ao I ado da ferrocromita,
são
instáveis
aos procesÊo6 supdrgenos. 0 cromo nos perfis de
alteração supérgena, em Campo Formogo, apresentä, por
vezes, um
comportamento nà concentração e diEtribuicão,
narticularmente
diferenciado daqueles do rAl3+ e Feg,r., subordinado ora a
fonte ora
ao meio.
A geologia de Campo t ormoso foi alvo de inúmeroE t raba ì hos
que rernont am a BRANNER (7?LØ), seguido pelos
de H0RAES-RÊG0

2

1931), HELL0 (I?37), pAIVA (194?), SOUZê (794?t, JOHNST0N e
SOUZA <L943>, 6UIHARÃES (1?5ó), KEGEL (19ó3), 6RII.-ON (1964),
POESCHË (19ó5), HASCARENHAS (1969), IHAyER (I9ZØ), C0UT0 et al
(7978), e mais, HOLINAIII (1983), tlUDOt Sl(I et at (1?A6, !gB7),
entre out ros . Turis t rùbal hos const i I uem um import ant e äcervÞ de
eStudos geoeconômicos e est rut urais, em escal a regional,
que
incluem as jazidas dþ cromo. o detalhamento geoló! j.co dessas
jazidas comcçou com o trabälho de HELDUNÐ et aì (L?74) e, de
BESNUS et al (1,9751, este mais específ r.co sobre geoquimica dãs
aìteracões,
Vários outros trabalhos de geoquímica foram
realizados nessas rochas c romí feras, p odendo ser citadoB as de
NOUIKOFF et a'l (r,?Bø), NOVIKOFF et al ( 1983 ) , BOUK ILI er at
(1983), BoUKILI (1984), BoUKILI et at (1984), NOVIK0t-F et at
(1984) e, mars recentemente, PETIT et al ( 7?qI), BÉ{RE0SA et al
(1991a) e BARBOSA et al ( Lfglbl, pvidenci.ando o interessp que .a
Êomun idade cientÍfica
dispensa ao conhecimento det al hado desse
que é, atualmente, o mais importànte ja¿rmento de cromo do
Bras i I
0. objetivo r.nicial destc trabalho era estudar, de forma
geral , u a I t eracão supér9ena das rochas ul t rabásicas cromÍferas
de Cìrmpo Formoso. Esse est udo ut iì izaria c omo base os principaiB
traþalhos de alteração gcoquimica já reallzados na árca,
destacando-se, entre eles, a tese de doutorado de EOUKII_I (Lga4).
Ëntretanto, a 14ina Coitezeiro, esco)hida para o estudo, por
apresent ar uma boa c on + i guraç ão dos perfis e pErmit j.r um melhor
seguimento da alteração supérgena, mostr-ou-se, no desenvolvimento
do trabalho, como uma ¿irea partrcular onde os fenômenos de
cloritizacão
são mais rntenEos do que naE dreas cont í9uas dàs
mÍnas de Cascabuì hE e Pedrinhas, cst udadas por B0UK I LI (op. cit ),
Desta forma, tornou-se imperativo uma reavalição do objct ivo
inicial,
c ons i derando-se as possíveis impl rcacões assoc i ad as a um
maior grau de clorit ieação no sisterna de altcração est udado.
Ass im, no obj et ivo do t rabal ho foi
inc luido uma caracterizacão
das fases hidrotermars,
estudando-se, poEteriormcnte,
as
interacões däs paragêneses minerars dessas fases com as
p roduz idas pel a al tcracão supÉrgena, ob5ervando-se a
evo I uç ão dos
p rodut os c romí feros e, em parttu l ar, o c omp ort amen t o do
cromo nos
perf i s de atteraçäo.
(

.

2

No jazimento, o estudo sobre o comport ament o do cromo nos
mineraÍs de .alteração
têm início
nas pì-rmeirag fases
hidrotermais, correepondendo à transfor-mação total ou parciãl das
cromitas, fonte j.nicral do cromo, em ferrocromitas, [J cromo,
nessãs {errocromitas,
tem ainda uma estaÞrlidade mu j.to mal
conheci.da no ambiente exó9eno, A al tcracão envolvc também
minerais diretamente associ.ados a transformaçõe.. da cromita, como
o Cr-cliñocloro
e u estichtita,
aos estádros da alteraçìo
meteórica, fase importante a 9er sub'l inhada, onde as esmect i.tas
parecem ser ãÊi úlIimas armadilhas para o cromo antes da sua
I ixiviacão.
0 desenvolvÍmento do presente traþalho tem i.nício peìa
descrição do meio natural, somada à c arac t er i zaç ão dos perfis de
a I t eração, a part ir dos det al häment os macroscóp icos dos conjuntos
maiores. A seguir süo dcacrltos,
sucintamente, os métodos
utilizados.
A terceira etapìì é consagrada à caracterizaGão
miheraló9ica do perfi I de a l t eracão e às evo l uções supórgenas
(mineraló9ica e quimica), destacàndo.-se os estudos 5obre os
àrgilomÍneräis
c oxi-hidrdxidos
de ferro. A aprescnta6ão é
complementàda com o cstudo do comportamenì.o do cromo e)
finalmente, âs conc I usões são consequâncias dos resul t ados que
sobressairam dos egtudos das etapas precedentes.

I I

II.1.

A ÃREA DE ESTUI|O

LOCALIZACÃO

A área de estudo está situada na região Centro-l-este do
Ëstado dir Bahia, (latitude dc 1Ø'?B'Sul e longitude de 4Ø"?Ø'
0este), na borda ocxdent al da Serra de Jacobina, próxima à cidade
de Campo Formoso, onde encontram-se äs minas de cromo de
Pedrinh.as, Serjana, Ëampinhos e Coitezeiro.
Ëstas jazidas
encontram-se assoc j.adas a corpos ul,trabásicos s e r p e n t i n i z a d o s , os
quãis são limitados, a oeste, pelo ptúton granÍt ico de Campo
lrormoso, e I a leste, pelos cluartzitos da Serra de Jacobina (Fis.
1).

II.A

CLIMA

A região de Campo l:ormoso apresenta dois trpos c)imátrcos.
Na Serra de Jacobina e a leste dest a gerra, não mars que 1Ø km, o
clima é c I asst ficado, segundo l(oppen, como do tipo Cfa, ou seJ ä,
t emp erado úmido c h uvoso, mesot drmrco, verões qucn t ca, sem estacão
secã e pluviometria entre 6ØØ a 9ØØ nn/ano. A pouco maiE de 1 km,
a oeste dã Serra, o clima d do t ipo Bsh, com domÍnio regional,
semi-árido quente, com estacão chuvosa irreguìar (outubro.-abrrl )
e pluviometria entre 3øø e 6øø mm/ano (ANDREA, I?6?-). Cabe
sal ient ar que ã p I uviosldade sobrc os jaz j.mentos de cromita, em
meia-encosta na Serra de Jac oÞ r na, são mais e I evadas (média de
LøØØ mm/ano), devido à influência da cadeia de montanha no
controle da clrculação atmosférica (HENDLUND et al. , 7?74).
No domínio do clÍma Cfa, os meses de junho a agosto são,
gera l ment e, os maiB frio9, cont rast ando com dezembro e janelro,
os meÍ É quent es . Em Campo F ormoso a t emperat ura mdxrma registrada
é ¿e P8"C e a mÍnima de 1ó"c (mcídia anual de e5'C) scaundo
MoNTEIR0 (L?7A). A direcão de veàtos é de SE e mais raramente do
Ë, correspondendo å massa equat orial at 1ânt 1ca, com vel oc idade
média de ?,6 n/s. A umidade relativa do àr tem como média anual
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seus malores p icos ent re 5et emb ro e març o
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II.3.

com

VEGETAÇÃO

As crist as quartzit icas da Serra de Jacobrna, sobrePost as às
rochas ul t rabásicas mi-neral izadas, srt uadas a Pouco nais de L ØØØ
m de cota, exiÞem uma veget;.rção ra'la e e9Pàrsa de gramíneas e
arbustos Þaixos. 0s val es, ao contrárro, são densament P cobert os
por uma vegetação comp I exa, dev i do ao cont at o, nest aE ^árcas, de
diferentes ambrentes biogeográfico5, com mr st ura de esPéc ies e
e
enclaves, subordinada, principalmente a fatores I itológicos
r,endo denomÍnada por t'lONl F:IRO <I?78) com zonâ de
climático6,
"t ensäo eco l ó9 j.ca".
extensiva,
Os flancos das Serra exihcm uma agricultura
con t ràEt ando com as áreas dc fl orest a. Na medida em que se afast a
poucos cturlômetros, a vcaetiìcão transforma-se
da Serra,
progressivamente em "caatinga"
ou arbustos esgaìhådos e
esp j.nhosos, t íp ico do nordest e semi-árido do Bras i l ( LE0 et al.,
L964)

.

TT .4 . GEOLOGIA

Na 6eologia Re9íonal Pode-s'e destacar a presença de
gnaisses, metatexito5 e diatexrtos do Arqueano, que formam o
Grupo Caraíba (INDA et al, 1978); as formações quartzíticas e
vulcano-sedimentares do Erupo Jacobina, do Proterozóico inferior
(CoUT0 et a1, L978) ¡ e as coberturas de sedimentos clásticos e
químicos do Grupo Una, de idade proterozóica superior (Fi9. 1)
Aos t rês grupos cítedos ad ic i on à -se, no âmbito da área de estudo,
as Íntrusões graníticas, como o granito de CamPo Formoso com
1,.9øø + 13 m.a, ( I'ORAUAT0 et ai I?78) ' corresPondendo ao evento
transamazônico e, com destaque, o macÍGo ultrabásico de Campo
Ëormoso que, segundo HELDLUNÐ et al (!'974), d o resto erodida de
um mäc iÊo maior.
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0 maci6o ul trabásico, l ado ocidcnt äl da Serrà de Jacobina,
com largura de aì9umas centenàs de metros e extenEão de um¿f
guinzena de
quilômetros,
é formado por
eerpentinitos
mineraì izados com cromi t a, al dm de talco, clorrta-xistos
e gabros
en{ibol it izados. Ele apreÉentiì-se, à primerra vrEt a, como uma
sucessão de estratoE 'de 9erÞent j.nitos cromÍferos, onde 3 ù 4
nÍveis são at ua I ment e exp I orados, intercalados por serpent j.nrtos
est éreÍs. 0 conjunto d fort emen t c tectonlzàdo, prrncrpalmente naE
proximidades e no cont at o com os quart zi t os, e cort ado por d i ques
de diabásio, relativamente frescos, datados de 1,.Ø6ø + 74 m.a.
( BOUK ILI , L9B4)
As rochaF ultrabásicas são I imi t adas a ocEte através de
contato bastante irregular
com o pluton granítico
de Campo
Formoso, c a leste, em contato por faìha inversa, Éom o Grupo
Jacob ina, que ãs sobrepõem
0 fenômeno mineralógico marcante é o al Io grau de
transformação dos piroxênios e ol Ívina em serFent ina, talco,
clorita
e mä9netÍta. É raro encontrarem-se vestÍ9ios
de
piroxênios
e/oú olivinas.
Assim, o fenômeno Iigado a uma
alteração lridrotermal apaga os caractpres mlneralógi.coE da rocha
iniciai e provaveìmente uma parte dos caract eres geoquímicos.
A al t eração h id rot erma I não foi ac omp anh ad a por uma varra6ão
muito grande de vol ume, vist o que as cromi t as apresentam-se alnda
em cämadas Bucessivês näo peri urbadas, pelo fat o da existôncia de
um meio relativamente abert o à circulação de fiuidos, favorec ida
pelo alto grau de +raturamento das rochãs na área.
As rochas ultrabásicas
apresentam umir egtrutura
com
superposi.Gões de est rat os, de cspessuras varráveis (de a l gunr
cent ímet ros atd 3-4 met roE ) , fÕrmada por rochas verdes ou pretäs,
frat uradas, ricas em serpent ina e, ep i 9od icamen t e, em Eroml t as
com 9rãos disseminãdos ou reun tdos em camadaE. Essas camadas são,
geralmente, finas c sinuoças, mas àÉ vezes chegam a al guns met ros
de espessura (minério trpo "lump"). A pasEagem de uma {ácies p ara
out ra É frequente) sendo a fác ies em c amad as (ou "äntiorbicular")
a meis comum, o que é normal para uma jazid¡i estratiforme, já
por ïHAYER <197ø), HEDLUNII et al . (I?74) e N0VIK0l- l-'
c lassificada
et al. (794ø).
.
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As t ext uraE or j-grnais das roc h as ul trabásicas são at enuadas
Pelas transformacões hidrot ermals e supérgenas, mas arnda ei
possível observâr-se, pì-incipalmente em níveis maiE profundos,
reìíqui.as ou {äntasmãs de piroxênios (bastitas) e de o'l iv j.nas
1:.ssuradas no meÍo das serpent inas.
A rnt ensa al t eração supér9ena faz com que ãs rochas "duì-as.'
só aparecam, por vezes, na bas{ì dos corteg, a uma profundidacle
min ima de 3Ø met ros . Essa aì t eração tem umà evol ução gue pode ser
acompanhada peìas mudanGas nas core.i dos minerars de argi. la que
Passam de verde pãrÈ\ amarelo-avermeìhado, com manchas
esbranquiçadãs próximo à super'l ície,
oncje as estruturas
geoló9icas vão se atenuando. A alteração supór9ena "coroa",
n orma I men t e,
os est rat os ricos em cromita, com talco apresentando
manchãs ferruginosas e pouco erspi.nél i,o; as rochas frescas não
foram encontradaE, mas COUT0 et al (1978) obÉervaram na área
talco-xÍstos com clori.tas e tãlco-)(Ísto com tremol rta

II.5.

GEOMORFOLOGIA

A área está srtuad¿r na Elacla do Rio Itapicuru, cuja nascenle
local rza-se nas escarpas da Serra do Tombador, ?5 a 3Ø km a oeste
da Serra de Jacobrna A bac j.a de drenagem é {,ormada pela reunião
das á9uas do rro ltapi.curu-Assú p do I t a p ì. c u r u - l,li r i m que cortam a
Serra de Jãcobinã, após receber import ant es tributári,os laterais
dos pedíplänos cristalrnos e da própri.a Serrra Esta rede do alto
curso á mais Õu menos dendrít Lca a prnada torrencial,
com
j.nda
j.nha
caimento preferencial para leste, mas a
assim al
com as
estruturas do subst rat o crist al ino.
0s lados oeste e leste da Serra de Jacobina apresentam
relevo do t j.po "morros arredondados" (topogral] j.a suave), típrco
de terrenos gran:ltrcos. Na estrada que 'liga as ctdadeg de Campo
Formoso a Senhor do Bon{rm, tem-se uma topografia
mais
acidentada, com intercalaGtjes de crtstas e vales, resultante cla
erosão diferencial
filitos
e xj.stos. 0s
.dos quartzrtoE,
quarL zit os são bastantes frat urad os apesar da pe quen a parosidade.
Localmente, .na área de est udo, a hidrogra{ia ó bastante
i.nteressan.te, com al guns afluentes do Itapicuru, no t rechÕ da
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Serra , aFresent ando d i re6 öes de curços drferentes, podendo d ¡ zer5e que os rios são pouco encaixados.
0 mac t Ëo ul t rabásÍco de Campo Formoso ocupa a meia encosta
do lado ociden.tal da Serra de Jacobina
A at ividade de laterização parecE ser mais lntensa na parte
côncava da encost a, sobrepondo-Ee aproximadamente ao contato

estrutural
entre as úttrabásrcas e os quartzitos da serra de
Jacobina, onde os pedimentos do Ciclo Velhas (ING , 1g36), entre
as cotas de 75ø e 8ØØ n, são mais espessos.
Nà partE convexa da encosta, não distantc do contato das
ul t rabásicas com o 9riìnito, o perfi I de äl t eraGão exiþe um nível
silicificado,
em t orno de 1Ø m de profundidade, com bexturìr tipo
"boxwork", de origem prováveì no ciclo S u I .- A e r t c a n cr , preservàndo
al gumas serpent inas atd zon as mais próximas à superfic ie. Nessas
iíreas a lalerizaçäo parcce ser mcnos int ensa sob o ,.boxwork,,,
embora o perfrl intempérico seja mais profundo.
A geomorfol o9 iä evolut iva mos t r¿ que a al teração meteórica,
aliada a um clima quentc e seco e a um.à superfÍcie pìana e mal
drenada, durante a fase de agradação da superlície no penep.lano
Sul-Americano, conduziu à formação de laterrtas
ferruginosas,
Nestas áreas, a arteração de roEhas ultrabásrcas
foram
acompanhadàs por importante sil icifrcações nù Þase dos. perfis
(SANToS, !974¡ TRESCASES e 0l_IVËIRA, I?78 c 1?81; H
-FI et at.,
7979 e C0LIN, 7984)
0s pcr fi s de alteração sob re as rochaE u lt rabásicas foram,
em grande parte, erod idos, possivelnente durant e o Ciclo Velhas
(KIN6, 195ó) . As sil ici.f rcaçöes nir bàse dos perfrs protegeram,
na
màioriã das vezesi às rochas ultrabásicas
contra maiores
desgastes intempéricos e são o testemunho das arteracões em
t empos pretÉritos.
m
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TI.ó

DESCRICÃO MACROScóPICâ EsoUEMTíTIcA

DOS

CONJUNTOS MAIORES DOS PERFIS DE ALTERâÇÃO

A int ercaì ac ão de materi.aÍs estéreis e mineraì izados
j azida de cromo, al iada ao tectonismo que colocou em contato,
mesmo nível, diferentes t ipos de materiàis, submetidoe

na
no
a

l0
diferentes estád j.os de alterações (h j.drotermals e supér9ena),
criou um problema, na definiçäo de um 'perf ii tipo" para ã
cobert urã de al t eração das rochas cromíferas de Campo Formoso.
Desta forma, optou-se pela caracterizaGão de sistemaE de
gue representam volumes homogêneos, os quais
alteração,
post eriormen t e loram reagrupados, es guemät i.cãment e em um perfil
mode.lizado. Considerou-se primeiramente, o grau tectônico no
material e, post eriorment e, a presenGa de esp inÉ lio cromÍfero. A
Ìo j. ori-entada por certãs
distribuicão
das {ácies no perfil
caracteristicas
doÉ materi.ais alterados, como sÉja, mincralogia,
grau de alteração, cor do material e disposicão espac ial (Fj.g.
e).

I I . ó. I . Fác ies Rocha Al t erada
A

( RA )

rocha alterada apresenta como mrneral dominante a
serpent ina que passou por diferenciados I raus de cloritizacão,
chegando, por vezest a ser totaimente trans{ormada em clorita.
Essa translormação d mars intens¿ nas proxi.midades da intrusão
granit ica, nas zonas muito I i ssuradas, prlncipälmente naquelas
Portadoras de cromrta. 0 material mais rico em serpent ina (IA e
IIA) apresenta uma coloração pret a a verde escura nas fácies
rocha alterada (RA), passando para um verde vivo (inícro da
esmectização), que domina na fác i es sob rei ac en t e (SV).
predomina a coloracão do
Nos mãteriais onde a cìorrta
materral é diferenciada: Nos volumeE onde o predomínio não e
total, a cor É verdÉ eEcura (IB); quando a clorita está associ.ada
ao minÉrio de cromo, com predomín io t of al (-Bø'l) soÞre os
mineraÍs est ére i s, a cor d vrol ácea (IIB), p as såndo rapidamente
para um verde rnt enso nas fissuras e gradualmente para d iversas
tonalidades de verde na.direcão da sup.erf icie, o que corresponde
a fác ies saprói ito verde (SV).
Hanchas irrpgulares
de cor castanha, são observadas,
indistintamente,
tipoE de rochas alteradas na
em difercntes
j azida, com predominânc j.a do cast anho escuro nas mais ricas em
serpent inas e do cast anho claro nas mars ricas em cloritas.
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Fíg, ?r EsboGo esquemático dos perfrs d€ al t eracão com os Prinpais c arac t ereç macroscóp 1Êo9, em zona de bal'xa tectônica
(I) e de alta tectônica (II),
destacando os materrais
estÉreis (ô) e mineral izados (tl). Legenda: C = Caolinita;
Cl = Clori.ta; CR = Cromita; Em = Esmectita; FCR
Ferrocromita; G = Goethita; H = Hematita; t'1n = Manganôs;
Q - Quart zo; Rô = Rocha Alterada; SA - Saprói ito Amare I o;
"SL' = "Stone Line"; SP = SerPentrna; Su '= saÞró1ito
Verde; 1 = l'a.lco j V = Veio; x = misturaE; (l-AV) =
Laterita Amarela-êvermelhadã e (Km) = "Kamarerr t a"

t2

A fáciPs RA do per+il fA mostra o desenvolvimento de uma
+ase de sÍlicificação,
com velos de quart zo aÉgociado à soethita
e à hematitã.

II.6.2.

Fácies

Saprótito

Verde (SV)

A fácies sapróìito
verde (SV), apesar da profunda
esmectização, ainda guarda a estrutura da rocha original,
PrinciPalmente quando esta alteração ocorre em materiais ricos em
cloritas.
A serpent ina pråt rcämpnt e desaparece, rest ãndo äpenas a l guns
grãos
reliquiares
em
vlas
de
alteração,
srtuados
preferenciaìmente na hase dir fácies. VeioE de quartzo e
serpent ina, o primeiro cort ando o sapró1ito, est ão present es na
base e desaparecem em direção ao _topo, dando ìugar ao surgimento,
Progressivo,. de henatita¡ goethrta e óxidos de manganês, que
podem ocorrer associados, ou separados, preenchendo figsuras.
llanchas irregulares,
de cor castanha, estão present es no
saprólito verde de maneira semelhante às encont radas na f ác i.es
rocha aìterada. É marcant'e, na maioria das vezes, a diferença de
coloração dos compostos de ferro nas f i ssuras preenchidas por
esmectitas provenientes de serpentlna e daquelas oriundas da
clorita.
NaE îiEsuras ocupadas por esmectilas origi.nadas de
serpentina a tendência do material que a preenche é para o
vermelho, enquanto que naquelas provenienteg de c I orit as a
col oraGão inc l ina-se para o amare I o
No perfi I IIA as { i ssuras são predominant emen t p preenchidaE
Por mat eri al escuro, lemÞrando óxido de manganês . 0s vol umes cJe
esmectita, contornados por est ãs fissuras de preenchimento,
apresentam, inicialmente, núcleos " a c h o c o 'l a t a d o s ' que evoluem de
forma centrí{uga e intensificam-5e na drreção da superfÍcie,
t omando p ro9 ress i vamen t e os esp aG os esverdeados.
No perfil IIE, as fissuras preenchidas por talco esverdeado
passam, no sentido da superlície, a apresentar faixas castanhoamareladas, com cent ro5 averme I hados, ao mpsmo lempo em que as
passam da cor verde para o castanho esverdeado,
argilas
.

l3
iminu indo,

siderava
an t erior de cor vprde.
d

IL ó.3.

c

on

Fácies

I men t e

,

vol umE

em

reìacão

ars i I a

"Boxurc¡rk "

Uma cämada de "boxwork ",

formãda por um ret icul ado

de

quartzo e calcedônia, com espessura de ?- a 4 metroÉ, foi
encontrada no per+iì IA, I metros abaixo da I inha de pedras que
separa o perfil de alteração do perfil de sol o. Eçta fácies é
preenchida por material serpentÍnico e saprol ít rco, al ém de
goethita e provavelmente amorfos de l--e, 5i e l'1g, Cabe sal ientar a
Presenca constante, pntre os retjculos de quartzo e o
p reench imEn t o, de uma pel ícul a marrom escura, sil icificada,
cujo
aspeEt o é semelhante à hemat ita.
1I.6.4.

Fácies

Saprólito

Amarelo

(SA)

0 saprólito amare ì o é, aparentemente, mais het erogêneo que a
fácies subjacente, com manchas amarelas e avermelhâdas, e,
algumas vezes, manchas e/ou Êà j.xas pretas de manganês.
. Nesta fácies, de pot-osidade elevada, a estl-utura da rocha é
atenuada na base e desaparece em direcão ao topo, onde a
at ividade biológica pode ser constatada.
0s mi nera i s p resen t es vão desde esmectita, pouco pronunciada
na base da fácies, passando pel a caol inita, presente em toda a
fác i es, com concent rações mais import ant eE na fage i.ntermediária.
Desta, passa-se progressivamente ao domínio da goethít a e/ou
hemat it a, e por vezes do t al co, no topo da fác Ícs, AìÉm disso,
devem-se regist rar os frequent es preenchj.ment os de fissuras, em
todà a fácies, por materi.al argiloso desorganízado, iluviado,
Possivelment e, dos níveis sobrejacentes.
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II ó.5. Fácies Laterita

Amarel.a-Avermelhada (LAV)

A laterita,
presente no perfi I IA, é um conjunto argrÌoso
amarelado, mosqueado de vermelho na Þase, que passa,
Progressivamente, parA amarelo-avermelhado, mosqueado de malerial
viol áceo, mais endurec ido.
0 conjunto, cuja estruturã da rocha original ó rara, é
const ituído mineralogicamente de gopthrta, caol inita e hematità,
t endo o úl t imo uma presenGa ma j.s äc en t uada no t opo, en quan t o que
os dois primeiros doñinam na base. Na part e sup er i or do conjunto,
são abundantes os trãços de atividade biológica, como cana j.s
!e j.xados por raízes ou vermes . 0s grãos de quart zo, em pequenas
quantidades, est ão d i sp ersos no conjunto, aumpntando sua prespnGa
em d ire6ão ao topo.

II.ó.ó.

Fácies

CouraGa Feì-rr¡ginosa

A couraça ferruginosa, em fase de degradação, apreFenta
características
diferenciadas
sobre os diferentes t ipos de
máteriais de origem. Nas zonäs de tpctonismo forte,
pouco
depressionadas,
ela
por
mostra,
vezegt
dtscrptog
concrecionamentos,

No perfiì lA, sobre materrais alterados de sprpenttna, a
couraça é mai s porosa, com part es avermelhadas mais endurecÍdas
e partes castanho amareladas a amarelo-avermelhädas mats
{riávers.
0s ncjdulos f er-ruginosos, que se apresentam isol-ados
e/ou em textura reni{orme, são, p r e f e r e n c i a I e n t e , de hematita,
de cor castanha escura a preta, mas tambem de soethita, de cor
cestanho-amarelada, emþaladÕs em uma matriz
ferruginosa
essencialmente soet h ít ica . 0s vazios podem ser preenchidos ou
at apet ados ¡ parcialmente ou totalmente, por produt os ãmàre I os
m

9

oe t h í t i c os

,

No Perfil
IB, sobre materiais glterados
mineraìizadas, a couraca é mais maciça, Ela,
endurec ida, progressivament e, da fácres sapról ito
rrca
em caolinita.
Domínios de volumes
pseudonodulares a nodulares, de cor castãnha,

de cloritas
evolui e d
amare l o (Srâ),
ferruginosos,
muito pouco

t5

endurecidos, destacáveis, apresentam uma eEtrutur-a bastante
semelhante àque1a do sapróli.to amat-elo subjacente. 0s domínios
mat ric iais
amarel ados compöem-se dp caolinita e de goethita.
Os
nódu I os endurec id os, com porosidade maie alta, de cor castanha,
apresentam-se, por vezeá | delimitados por um córtex avermelhado
ou mais c I aro c¡ue o nódul o , 0. fundo mat rrc ial dominant e, de cor
cast anho egcura a avermel hada, é composto de caolinita,
goethita
e hemat ita, com leve predominância da hemat ita.
0s perfis IIA e IIB apresent am, entre o sapról ito amarelo e
ã linha de pedras¡ apenas algumas concreGões l:.monÍticas,
dispersas e desordenadas, no seio cie uma mat riz caolinitica,
oriundaE dos níveis superiores.

1L.6.7

Solo

Capeando o perf il,
sobreposto
à linha de pedras e
desenvoìvl.do sobre mãterlal
coluviä1, ocorre um soìo, de
col oracão cast anho averme I hada, rico em mat Éria orgânica até pØc
de profundidade. A c omp os iç ão mineraló9ica, com t eores e I evados
de quartzo (areia),
argila,
oxi-lridróxido de ierro e raras
cromitas dispersas, mostra a Ln fl uênc ra, na sua formação, de
mat er iai s p roven ien t es dos quartzitos,
de rochas ultrabási.cas ou
de seus subproclutos, Entretanto, o solo não foi obJeto de
invest isacão deste trabalho.
Separando as fúcies que caract erizam o perfil
de al t eração
do solo, ocorì-e uma I inha de pedras que à primeira vLst a parece
tratar-se,
simplesmente, da base de um materi.al coluvial.
Entretãnto, est e nível de I inha de pedras se est ende al ém de um
simples depósito de encosta. Eie ganha dimensões regronais,
acompànhando toda Serra de Jacobina até o embasamento cristal ino,
evidenc iando um ciclo eros ivo de grandes ext ensões.
Nos perfis
estudados, a linha
de pedras aumenta
progressivamente de espessura, assim como o tamanho de seus
const ituintes,
à medida em que a Serrã f ica mais próxima.
m
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IIÏ

METODOLOG I A

A neceFgidade de conhpcer bem a natut'eza dos processos de
àlteracão .que ocorrem em d j,{erentes estádios e, em paFticu.lar,
nos micFossist emas, var desde uma p reoc up aç ão trom as técnicas de
amostragem no c amp o, pa5sando pel aE prpparações e tratãmentog
prévlos das amost ra9, até a apl icação e combi.nação de mát odos e
técnicas anal ít icas, Entretanto, ant es da àplicacão de qual quer
t écn ica ou mét odo, é i nd r spensáve I aJ us t ar, t ambÉm ) a 5uij escolha
em vista dos objetivos d¿\ pesqulsa. Por outro lado, näo há
receit as un i versai s, quase t udo é condi(ionado às caract erist icaE
e às propriedades do mat erial est udado. flesta îorma, a adaptacão
de métodos e técnícas, aos diferentes trpos de materiaÍs, é
fundamental para se at ingirem as finãl idades pretendidas.

III.1.

AMOSTRAGEM

As emostras estudadas pì-ovem de co'ìetas efetuadas nas
jazidas de cromo de Campo Formoso, principalmente ã de
Coitezeiros, real izadas nos anos de 1989 e I??1
A amost ragem sistemát ica do mat erlàl da j azida de c romo t eve
início, ap ós a observaGão e descriGão da cobert ura de a l t eração,
a part ir dos horizont es màis profundos até a superfÍcie. A coleta
do material,
em amostras orj.entadãs e indeformadaÉ, {oi
realizada, tomando-se como base a variação de cor e textura,
amostrando-se também as zonas intermediárias ou de t ransição
entre esses materi.ais. Cabe sal ientar que ant es da apìicacão da
técnica de amostragem sobredita, as di{erentes
fácles de
aìteracão foram separadas e estudãdas na forma de conjuntos de
a I t eração,
mas sempre observando as int erações f í s i c o - q u i m:. c a s
dentro e entre os domínios dos conjuntos,
.
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I I I ,2.

MICROSCOPIA óPTICA

Q endurec imen t o das amost ras foi real j.zado por impregnação
com reeina artificial
bastante di.luídä (1ró), devÍdo ao aìto t eor
de argil a (6ø-95% ), sempre no vácuo e à temperatura ãmbiente,
A microscopiä óptica constituj.u a base para todas as
observacões e anál ises. Ela fol efetuada Eobre 35a 1âminas
delgadas e 2? secGões polidas e ocupou, n e c e 5 s a r i a e n t e , um
grande espaço nas etapas mrneral ógicas e anal ít icas, Na anál ise
quantitatÍva
permitiu
estimar a composrGão mineraió9ica do
possj.bilitou a identificacão
material , Na anál ise qualitativa,
dos minerais constiturntes, col ocando em evidênc ia its re 1acões de
paragôneses
ordem estrutural
e genética das diferentes
observadas. 0 estudo petrológico-mj.cromorfoló9ico,
alÉm da
carac t erizaGão dos consti.tuintes mi nera 1ós i c os, possibil itou a
sel eção e definiEão de microssist emas, para anál ises por métodos
mais espec i ficos, como: a mi c rosÉon da eletrôn j.ca e drfratometria
de raios-X pontual.
m

III.3.

DIFRATOMETRIA DE RAIOS_X (DRX)

Amostras naturais foram preparadas, rnicialmentp, na {ração
Ínferior a amm e anai isadas aos raios-X. Post eriorment e, separouse a fraGão argila por vià úmida, ut i. I izando pirofos{ato de scjdio
como dispersante e clorEto de magnásro como floculante.
Cabe
que a utiiizacão do ultrasom, como dispersante, näo
salientar
forneceu honÊ resultados devido a fáci1
frasmentacão da
ferrocromit a em fraGões mais flnas
A fração argilosa, na forma de po e orientada (ØØI), {or
analisada por DRX antes e após tratamentos prévios. Foràm
utilizados
métodos de tratamenos descritos por R0BERT (L?751 ,
THOREZ <I976\ e BRINLII-EY e BR0l,lN (198Ø), como r remoGão do {erro
(amorfo e/aú cristal izado); saturacðes cati.ônicas;
etiìenogricol, hidrazina e a quec i men t o, entre out ros . Al gumas amost ras,
selecionadas, foram suÞmet j.dãs a I est es de litio
de HofmannKlemen, aos de cristaìinidade e de distinGão (ØóØ).
.

IB

Hicroamostragens foram efetuadas em 1âminas del gadas,
atravéE do mÉtodo de BEAUF0RT et al (1?83), em mrcroz-onas e
micropontos, para o estudo das microfases dos argi'l ominerais
(NEUNIER e VELDE, 1?Be) , AE anál i.ses foram efptuada5 por
di.fratometria de raios-X, "passo a passo", ut Í I izändo-se um
acel erador I Ínear de pãrt ículas.
As ànál ises prel imrnares por drfração de raios-X, em 35e
amost ras, {oram real izadas at ravés cle um Ili frat ômet ro Rigak u, com
tubo de cobre e filtro
de niquel. As amostras naturais foram
analisadàs, normalmente, a uma varredura de 2" a 6Ø" 2Q, alta
tensão de 35 kV, corrente de 15 mA, tempo de IØ nn/nín, variando,
por vezes, a fenda de anál ise e de difratometria de acordo com a
amostra. Na fração argilosa,
util j.zaram-se as condícões
supracitadas, com varredura de ?" a 15' 20 e, algumas vezes t de
3" a 30" ?0,
No Laboratório de Pedologia, Pet rol o9 i a e Metalogenia da
SuperfÍcie da UniverEj.dade de Poit iers (FrìrnGa), 4? amostras,
selecionadas,
na fração argila,
foram analisadas em um
Difratometro PhilTíps L73Ø, munido de um tubo de cobalto e fi. ltro
de ferro <4ø kV - 3Ø mA). 0 estudo das variações frnaE da
distância d(Ø6ø) foi efetuado com um aparclho Siemens DSøø.
Algumas anál rseF foram feitas com a ajuda de um det etr t or linear
de part ícuì as ELPHYSE, para microquant tdade inferror a 1Ø-3 m9,
acoplado a um mi.crocomputador Victor Sirius,
ut j. lizando
o
programà de RASSINEUX et al . (1?88).

III.4.

ANÄLlSE TÉRMTCA DIFERENCIAL (ATD)

Foram re-al izadas 6? análises por A'tD da fração .årsila. As
ãmostras forãm pesadas e uniformemente compact adas den t ro de uma
microcáp su 1a t érmica e aquecrdas até -9øø"C, ao t empo em que eram
referidas a um mater j.al termicamente lnert e (alumina, p. ex. ). As
modifÍcações, durante o aquecimento, de n.åtureza química ou
física, t raduziram-se em forma de p icos endo ou exot Érmicos
A análise térmica diferencial
ei um método auxiìiar
na
identificacão
dos componentes cla fração argila que permtte
col ocar em evi.dência îases, por vezes, não percept Íveís, como a
.

'to

pre5pnGa de amor{os e goetlrÍta, pol- cJr{ratometrta de ratos-X e
por espectroscopia Mossbauer à temperatura ambrente 0 método
permrte ainda aux j. liar no estudo do grau de cristalinidade
das
caoìinitas,
através do pÍco enclotórm j.co em torno de 5SØ"C e pelo
cálculo do "Sìope Ratlo" (SR), técnrca esta, clescritas em
MACKENZIE (1.97Ø, e em Tll0MAS (1982).

III.5

EsPECTROSCOPIA
I NFRAVERMELHO
TRANSFORMAGÃO DE FOURIER (IVTF)

coM

0 método é fundamentacJo nas vibrações reticulares
que
contróiam as propríedades termodinâmicas e ópticas dos sól j.dos,
ou seJ a, dos movimentos de vtbraGão dos át omos, uns em relacão
aos outros. Como resultado, jmportantes j.nf ormações podem Eer
obtidas sobre aE lÍsacões i.nter-atômicas, e, consequentemente,
sobre a nat ureza dos át omos subEt iLuidos.
A Espectroscopia In fravermel ho com t ransformação de Four ier
foi ap l icada a 3?Ø amostras dos fi I ossi I icat oe, com obtencão de
igual número de espectros, de 4ØØØ a 4ØØ cn-! con ampliações em
3Aøø a 3!ØØ cm-1, de !3ØØ a 3ØØ cn-! e ?4Ø ¿ 73Ø cn-L, onde foram
observadasr a forma geral do espectro; a possibilj.dade dä
presença de rmpurezas e as vibraçõesi hidroxílicaç
(internas e
externas) daE camadas octaédri.cas. Foram analiEadas, aindä, as
bandas de vibrações 5i.-0, si.tuadas entre 1.?ØØ e 7ØØ cn-L e entre
6ØØ e 3ØØ cn-7, e, as vibraç:ões hrdroxí1i.cas de envolvtmento
catiônico da camada octaddrica, 4120H(94Ø-9!5 cr-1),
AlFe3+0H
(89ø-86ø cm-1), Fe23+ot, (a3Ø-aLØ cm-1) e M9Fe3+0Ft (BØØ-ZBØ cm-1)
(FARMER, !974 e SLONIMSKAYA et al , t9A6 ) . Cabe sal i.entar que as
bandas de vibracões dos cát ions inter{oliares,
ent re 1Sø e ZØ
ar-1,
foram somente observaclas superficialmente
devido às
interferências,
muito comuns nest a zona, principalmente aqueìas
das delormac 6es do ân ron sj. I icato.
No eEtudo da caol rnita,
a apl icação da espectì-oscopia
in{ravermelho 9e {undamenta, part icularmente, nas bandas de
absorção provocadas pelàs vibracöes, de 4 t ipoE de asrupament os
de hidroxil as I igadas ao Al, Nas zonas de altas frequências, as
v ib rações das h id roxi I as ext ernas lornecem 3 bandas observadas a
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3,ó?5, 3.67Ø e a 3,ó55 cm*1 (BARROSì et â1, 1927; ROUXHEI ei al.,
7977 ¡ CRUZ CUI1PRID0 et al . , f?L1? ). Por outro 1ado, as vrbraGões
de deformacão do Grupo 0H, que representam o movrmento dos
prótons em relaGão às I igaçöes A1-0, tracluz-5e pe.lã presença de
uma banda a ?15 cm-1 flanqueada rJe um abaul ament o a ?38 cm-1.
Dois testes de c r i. s t a i i n i d ¡l d e para caolinita, def rni.dos por
LIÉTARD <í?77) e CÉ¡SES et aì . , (1982), são ut il izados
frequôncia,
correntemente. 0 teste Pe, em zonäs de alta
{undament a-se no desaparecrmento progFes6ivo da banda de vibração
diminui. Esse
a 3.ô7Ø cm-1 na medida em que a cristalrnidade
desaparecrmento é precedido de uma inversão dos máxi.mos entre as
bandas de frequônci.a 3.ó55 a 3.ó7Ø cm-1. Q teste P1, feito em
é baseado no desaparecimento
zonas de ba¡.xa frequência,
progressivo da banda a ?38 cm-1 t ran:ì f ormando-se , s rad ua I men t e
em um simples abaul ament o quãn d o a crist al in Ídade dimÍnui
SegundÕ FRAMER (L974>, nas regiões de ba j.xa frequância, a
caolinj.ta mostra a banda L!Ø7 .r-1 do Si em fase paralela, a
1.Ø35 cm-1 do 5Í em defàsãgem, a !.Ø?? cn-L do Si em vibração
perpendicular e a 795, 76Ø e 7Ø3 .r-1 da camada tetraédrica.
0utras vibrações de Si-0, carac t eríst rcas da caolinita,
oc orrem
¿: 54Ø, 46?, 435 e 35Ø cm-1.
A apl rca6ão da espect roEcop iã infravermel ho deve 5Pr leita,
de preferêncra, em amostras purä5r mas nem sempre isto é
posEÍvel. As variaGões na composi.ção química do materj.aì,
desordens estruturaiS, ou arnda r mpurezas näs amost ra9, podem
provocar¡
hos espectros de 1n l't-avermelho, deslocamento,
mascãramento e atÉ mesmo surgimento e/ou desapareÊtmpnto de
bandas de vibrações.
NaE argrlas do tlpo 2:1, as corre'laGõeE são eEtabelecidas
entre
o envolvimento cat iônico mais próximo dÕs grupos
hidroxiìrcos
e as f requênci.as de vibracão de valância das
hidroxilas (SL0NIHSKAYA et al , 1.9A6 ). FARHER (f974) sugere que
as vibraç óes dão uma indicação mais clara da composÍção da
camada octaédri.ca. 0utrossim, a lntensidade daE bandas, em
preparadas dentro do padrão rpquerldo,
eEtá
amostras
cond ic ionada à quant idade do plemento químico P resen t e, ass im
como à sua afinidade em formar par com outro elemento,
provocando, também, pequenos deslocamentos em suas bandas de
,
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vibrações (PETIT et al, L99f)
0 aparelho utiiizado,
na aplicação do método, foÍ um
esp ec t rofot ômet ro NIC0LE r Fr-IR cro Laborat ório de petroìogla
da
Superfície da Universidade de poltiere (FranGa). Em rotina, os
espectros foram obtidos a partir de pastilhas cujã matr-iz, em uma
propor6ão de 7/5ø ms, foi o KBr.
.

TTI.ó.

ESPECTROSCOPIA MOSSBAUER (EM)

A espectroscopia l,lossbauer é iargamentc ut i.l izacla para
dist inguir o ferro est rut ural do ferro sob a forma de .'i mpurezas,.
tars quais gaethita ou he.matita (JANOI- et al . , I?73; H0GG et al.,
1975,, ou geles, não cristalinos (JEFFERSON et al ., l,g7S)
0s avanços na metodologia e nas j.nterpretaGões dos espectroE
l'lossbauer têm permitido uma merhor caracterizaGão cristaloquímrca
para determinado6 grupos de mineraj.E, em espetrial para as
nontroni.tas. Agora, leva-se em conta que o ion F.3+, lociàlizado
em uma mesma pos j.cão c r j. e t a I o 9 r á f i c a , pode ter vi?inhanGas
diferentes, desde que as cargas de cútrons na proxi.midade do
íon Fe3+ concernente sejam diferentes.
Isto implrcará, por
outro lado, na distorcão do l-'e3+ contrdo no octaedro. 0 estudo
dessas distorções pode ser feito pelo cálculo do gradiente de
(EFG) que afetam o núcleo do Fe3+, Taig
campo elÉtrico
ap roximaGões pprmit em a rnt erpret aGão do espect ro Mossbauer,
em
concordâncra com a concepção de va)¿ io nìts posicões t ransoctaédricas ( M1) e o est abe I ec i. men t o da forma de distriÞuição de
,

cát ron

.

TTT..7. ESPECTROMETRIA DE ABSORÇÃO ATôMICA (AA)
A espectrometria de absorGão atômica de chama é um método
fot omét rico bast ant e c onhec i do, no gual o elemento, d i sperso ao

estado de vapor atômico, ubsorve o espect ro de caracteristic¿L
idêntica àquela que eÌe mesmo pode emi t 1r quândo excitado. o
coeficiente de t ransmrssão do mat erra l vapor r zado é medido pelas
raias monocromáticas emi t i dàE nas frequêncj.as de ressonância

L'

asSoc iadas aos elementos estudadog

0 método foi ap I icado em ó? amostras naturais e .na fração
argila. Na separaçäo da fracão argila utili.zou-se o hidróxido de
amônia como dispersante e o ácrdo clorídrico
como floculante.
Foram anal isados L6 elementos quimicoF para uma visual izaçäo da
c ompos iGão quimica g I obal do material,
Entretanto, por não ser um
método fino de anál ise, em escala microscóeica, seus resultados
para {ornectmento de informações sobre a
foram utilizados
evol ução guímica geral do material, em funcão da al teracão.

I Ï I . B. MTCROSSONDA ELETRôNICA

( ME )

Ilas .35? lâmÍnaE polidas drsponíveis, 4? lâminas {oram
selecionadas para met al izaGão de suas super{íc ies com carbono,
antes das anál ises por mi crossond a eìetrônica.
A microssonda eietrônica permite u anál ise química pontual,
realizada
com auxí1io dä sonda eletrônica,
cujo mecanismo
consiste em analisar um espectro de emissão X, emiticJo pela
amostra, sob impacto de uma f at-sca elctrônica (PROUS'1 , lgB3), 0
espectro
de
emissão X É diretamente
por
analisado
que podem t rabal här com um sistcma por
espectrolotômetros,
dispersão de energia (E.ll .S. ) ou pel o sist ema por dispersão de
comprimento de onda (tJ.D.S. ).
0 çrstema ma j.s indicado,
normalmente, para os filossilicatos
é o E.Il .S., por m j.nimizar a
vol at izaç ão ¡ cont aminação, migracão de eìementos, entre out rog
P rob I emas, devido à fragil idade das m i c rofases arg i Iosas que são
rapidamente desÌntegradas quando o feixe de e I et rons é muito
energético, como, por exeÌpIo, no sistema tl .n,S. Entretanto, fazse necessárj.o preci.sar o limite
de tais análises químrcag
sobre iàs fases argilosas
e secunddrias estudadàs, pois,
normalmente, as diverEas análises
realrzadaE,
com este
instrumento, ção mais qigni{icativas
de um voìume .do material
enalisado, principalmente os argilominerais,
do que de uma
part Ícul a monominerál Íca ( DUPLAY , LgEe).
As análises químicas cuantitativas
apresentadas nest e
trabalho, de um total de 112Ø micropontos e 1ó e i ement os quimicos
analisados, loram realizadas no siEtema E.l-).S., utilizando-se a

microssonda eletrônicã CAI,IECA SXbØ, instalada no Laboratório
Petrologia dà Universidade paris Vl

de

.

III.9.

FóRI'4ULAS ESTRUTURAIS E DIAGRAMAS

As anál ises quimicas, sob a forma de óxidos, resul t ant es da
sonda eietrônica e da absorção ut ômica, {oram processadas at ravás
de um programa "EASE" de JEAN pARISOT (0RSt'0H,zUniv. poitiers,
França ) , el aborado segundo o mét odo de FOSTI--R (1,g6") e os
critÉrios
de vELDE (1,977). Ele permite calcular as fórmuìas
estruturais,
representaGões quimi.ográficas em diã9ì-amas binários
e ternár j.os, e cálculo dos prinËipais pirrâmetros e gráficos
est at íst icos.
A sonda eletrônica não permit e a dosagem de oxi-hidróxidos.
Por est a razão, as fórmui ãs est rut urals são car cur àdas Éupondo-se
a malha crj.stalina
desidratada e a quàntidade de hidróxidos
determinados pel a composicão estequiométrica dos mlnerars
anal isados pela quÍmica c I ássica. 0 cál cul o da quant idade de Fee+
e Fe3+, nas cromitas, foi estimacJa, com base na proporGão de
THAYER <1946), considerando-se que exiEte duas vezes mais i.ons
t rivalenteE que divalentes.
0 cromo, rìo cáìculo das fórmulas estruturais
dos
+iìossilatos,
foi al ocado, com fundamen t o no trabalho de CALAS et
al ( 1984 ), na est rut ura octaédrÍca para as argi.las do típo I/! e
2/L, e, em cloritas, na c amad a hrdróxj.do contínua
A base de oxigônÍo, por unidade de fórmu l a est rut ura l , foi a
seguinte; Filossilicatos
(11);
t"/I (7 l¡ FilossilrÈatoE
?/I
Filossil icatos e/L/I (14); Feldspato (B); Cromit a e Ferrocromita
(1ó); Hematita (18) e Goethi.ta (B). Cabe sal ient ar que o Ferro
Total é computado em FeP+ ou Fe3+ no cálculo das formas
est rut urãis. Dai a neceEsi.dade de se calcurarem separadament e as
fórmulas estruturais dos minerais que contêm os dors tlpos de
ferro, com os dados da microssonda, tomando-Ee como base dados
bibliográficos,
Eomo, por exemplo, o de THAyER (1946) pãra as
cromitas.
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IV . CARACTERIZAÇÃO
MINERALóGICê
PERFIL
DE ALTERAÇÃO
IV.

1

DO

OS I",IINERAIS PRIM4íRIoS

As observaGões -macroscópicas mostram que os ¡ninerais
primáriÞs do corpo ultramá{ico encontram-se em uma rocha
completamente serpentinizada, onde o material alterado parece
conservar as {ormas dos minpra,is primários (piroxênios e
ol ivinas ), orig inando uma t ext ura granul ar. As cromit as, contiders
na5 rochas serpent i n i zadas, apresent am-se, dist intamente, nas
fác ies d i sseminada, fitada e maciGa,

rv.

1

AÉ Ol ivinas

0l ivinas

frescas não foram encont radas em Campo Formoso.
Entretanto, NovIKOFF et al (l9gø) estimaram atravÉs do estudo
geoquimico de ?4 elementos, maiores e traços, de serpentinas
orÍ9 inadas de ol ivinas (pseudomorfos), uma composição de peridoto
mã9nesiàno do t ipo forsterita,

IV,1 . e. Os PÍroxenros
Relíquias de píroxênios são muito raraE. 0s restos
encontrados são, por vezes, pequenos em demasia para serem
determinados, Entretanto, nas lâminas do furD de sonda SC7? da
Hina Coitezeiro,
a uma profundidade de 7Øn, foi
possiveì
por microssonda eletrônica, 3 pontos ei¡ restos de
analisar,
piroxênios que. apresentaram uma composição média próxima da
enstat ita (Tabela I e Fi9. 3) . Na hase do quartzito da Serra de
Jacobina, no contato com as ultrabásicaE, foram encontrados
piroxênÍos
"freEcos" cuja composicão, média de 4 pontos,
asserfleìha-se àquela da þronzita (Tabela 1 e Fis. 3).

l5

I¡bel¡ I -

quirica (ricrossond¡ eletrônica) de piroxênios e croritas.
sequånci¡ ultr¡básica; D = rineräl residu¡1, dentro do quartzito.
Corposição

Erenentos

-

1

A: rinerãl

dä

:l:::'

5i0¿ Feo Al?03 ttg' ltn0 NaA' trr

;;;,

;;;-;

;;;- ;;;:;

Piroxên ios

A
E

57,30 3,95
59,00 7,80

I,00 32,00 0,t4 ø,ø2 0,78
l,?ø ?7,øE 0,15 ø,ø4 0,98

0,58

0,0r 0,05 0,05

95,88

0.39

0,ø4 0,10 ø,ø4

9ó,8?

Cro¡ i t as

A
8

0,11 ló,0t 15,33 13,1?.
0,0ó 20,58 25,2ø 15,?ø

ø,44
ø,41

ø,ø4 5?,87
0,03 35,50

0,03
0,03

0,17 ø,04 ø,1ø 98,8ó
ø,30 ø,ø4 ø,ø3 97,38

Co

/
/^"",,^

/1

ENsr
Mg

/

g8noNzrrÂ

,/

HrnensrÊrro

e 2+

Pos j,çäo dos piroxênios no diagrama triangular
Ca-Fe-1,1g,
de DEER eE al (1928). A = piroxênio na sequência
ultrabásica; B = Plroxên io resrdual dentro do cuartzito.
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IV.

1

.3.

As Cromit as

Ao mÍcroscópio óptico, as cromitas mostram contornoE muito
ginuosos que parecem ser originados por fenômenos de dissolucão.
As {orma9 octédricas primit ivas ficam, na maioria das vezes,
dissimuladas. A presenGa de mj-crof issuras com orient ações, por
vezes, privilegiadas, em alguns 9rãos, parecem resultar de
esforGos mecânicoE, retirando do mineral suas formas originai.s,
dã megma forma que a dissolução, Esses fenômenos aEarretam,
frequentemente, um lracionamento importante dos 9rãos de
cromitas, reduzindo-os a fragmento de alguns Am,
Sob luz refl et ida, a cromi t a most ra, ao l ongo do seu bordo,
uma zona, com aspecto "cariado,,, assemelhando-ge a uma esponJa.
As vezes, o aSpecto esponjoEo ou cavernoso toma conta do
esp inél io inteiro,
princi.paimente nas zonag ricas em clorita
cromÍfera. Esses diferentes aspectos na cromit_a Já {oram
observados por inúmeross autores, entre eìes BLISS e HACLEAN
(L975) , e em Campo Formoso por NoVIKOFF et at ( 1983), BoUKILI
(1984, e mais recentemente por BARB0SA et al (L99Ib).
0s resultados de análises realizadas por microssonda
eletrônica em cinco 9rãos de cromita do rnterior do maciGo
ul t rabásico, sel ec ionadÕs de diferentes amost ràs que apreEent avam
superfície menos cariada, estão contidos na Tebela L Foram
também ãnal isadas ? cromi t as residuai.E encont radas dentro do
quartzito, no contato com as ultrabásicas (Tabela t). Das
dilerenGas entre os doi.s tipos de cromita (A e B), destaEam-se os
t eores e as rel aGões diret as ent re o Al e o Fe, e dest es,
inversament e, com o cromo.
IV. 1.4.

Observações

Complementares

As composições química doE resíduos de piroxênios
e
cromitas, encontrados no quartzito, diretamente posicionado soÞre
as rochas ultrabásicas de Campo Formoso, ao ludo da posÉibilidade
del es serem rel íquias de uma erosão pretérita do t opo do maciGo
(HELDUND et al.,
ultrabásico
L7BØ), corroboram a hipótese das
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cromitas e piroxânios,

radoE no quartzito/ pert encerem ã
segmentos màis diferenciadoE do maciGo ultraÞásico supracitãdo.
As reì íquias eu fantasmas dos minerais primários €stão
associedo5 a diferentes t ipos I i t ol óg icos, cuj o det al hament o,
,exceto para a cromita, não é ob¡eto clo presente trabalho.
Entretanto, NOVIKOFF et at (l98ø), utilizaram resultados
analíticos obtídos pa¡.a a4 elementos c¡uimicos, maiores e traços,
em várias amost ras do perfi I de a I t eração, e t omando como b ase os
trabalhos de t^,IL.LIE (7?67), GUILLON (I9ZS), NESBITT et at <L?7p)
e BESSON <L?79), esboçaram uma reconstituicão da sequência
litológica, de peridotito p ara 9 ab ro, nas ul trabásicas de Cãmp o
Formoso (Fic. 4).
Cabe salientar quÊ os autores consideraram o grau de
alteração do mat eri a I anal isado, as perdas possiveis de elementos
móveis e a acumuracão relat j.va de erementos pouco r ixiviáveis,
como Fe, Al, Cr e Ti. outrossim, o perfi I anal isado (Fig. 4) est á
situado em zona com evidôncias de baixa atividade tectônica e,
consequentemente, mostra uma evolucão mais gradat iva dos nÍveis
de al t eração , Porém, no decorrer do trabalho, será most rado que
este tipo de interpretação não pncontra base conceitual
def init iva.
encont

IV. E. OS MINERATS DE

ORTGET"I HTDROTERMAL

0livina, p"iroxênio e cromita, minerãÍe da rochã original,
sob a ação dos fluidos hidrotermais, têm suaE proprj.edades
f i s i c o- qu i m i c as
mod i f i c ad as ,
oc o r ren d o
c on se quen t emen t e ,
transformações mineralógicas que são buscas espontâneas de
estabilidade dos const ituintes äo novo meio. As dissol ucões dos
minerais coloca em solução eìementos químicos gup podem se
combinaÈ e formar novos mi.nerais.
Em Campo Formoso as alterações hipógenas têm dois eventos
marcantes. A serpent inização, primeiro del es, provocou uma
transformação concomitante da olivina e piroxênio em serpentlna,
evidenc iando um sist emä aÞert o; a sílica é o princ ipal subprodut o
da transformação dos p j.roxênios e o magnésio é o das olivrnas.
Estes elementos I iberados se
combinam e precipitam,
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P

rinc ip a I ment e naE fissuras, 5ob a {orma secundária de serpent ina

e talco.
qup ocorreu apds a serpentinlzacão,
A cloritização,
provocada pela intrusão granÍt:.ca, causou lransformaGões,
signÍficatiúas
e
heterogêneas nos - materiais
Essas
transformacãoeE {oram condicionadas pela composição química e
minera I ó9 ica do mat erial percol ado, e pel a d imensão e intensidade
de frat uras dest e material . Em princípio, a ext ensão e o contato
irregular do granito com u ul t rabásÍca deixu uma expectãt iva que
as soluGões hidrotermais percolantes tenham tido, inicialmente,
uma t emperat ura mãiÉ elevada.
IV.e.1.

As Serpent ina.s

0s minerais da família da serpentina são os mais abundantes
nas rochas ultrabásicas de Campo FormoÉo, onde piroxênios e
ol ivinas são prat icament e ausent es
As serpentinas, estudadas em det al hes por B0UKILI ( 1984 ),
apresentam-se sob a forma de lizärdÍta, crisotiia e ant igorita.
As duas primeiras, formadas numa fase de serpent inização de baixa
temperatura e comumente asBociadas, mostram uma textura
"malhada", conservando as texturas das oì ivinas de onde foram
geradas. A lizardita
predominä no centro do corpo. Nas
Proxifflidades das fissuras e dentro delas, predomina a crisotila.
A antigorita,
originada em temperatura ma j.s elevada, de
paragênese gecundária na fase de cloritizacão, apresent a-se Eom
hábito criptocristalino ou acicular, frequentemente associada ao
talco, principalmente nas zonas onde preenche fissuras e
frãturas, apagando as texturas precedentes.
A de fin iç ão do I imite superior de estabil idade da serpent ina
foi objeto de numerogos trabalhos experimentais, entre eles os de
CARUSo e CHERNoSKY (7979, e CHERNoSKY ( 1?8e ) . Est ps aut ores
constataram que a antigorita é mais estáve1 a aìtas temperaturas
que a lizardita e a crisotila (Fig. 5), 0utrossim, observaråm que
a presençã do alumínio e do cromo aumenta a estabilidade da
I izardita, tornando-a mais estável que a antigorita.
.
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Fig. 5; Estabilidade das serpent inas em funcão da t emperat ura e
da pressão (çeeundo CARUSO e CHERNoSKy, i.929). A =
An t i s o r i. t a
B = lJruc l-t a; C = Cl orlt a; Cr Crisot i I a; f- =
Fosteritaj L = Lizardita; T = Talco e l,l = =Äsu¿.
;

Aç anál íses
químicas das serpent inas,
por
obt idas
nicrossonda eletrônica, na Tabel a ?, são compat íveis com aquelas
encont radas por BOUKILI (19A4).
As serpent inas de Campo FormoSo apresent am altos t eores em
quase em excesso. As distincões entre eras podem Eer
sítica,
leil,as,
pelos teores nais elevados em Al naE
inicialmente,
ant igorÍtàs em relacão à crisotila
e à lÍzardita,
acompanhados de
uma diminuicão dos teores de magnésio na antisorita, A diferenGa
na composiGão química entre a crisot ila e a lizardita
é pouco
clara, con.figurada apenas pelas relações inversas dos teores de
niquel e ferro, entre eìas.
Gl-ASS et ãl ( 195? ) analisaram serpentinas arroxeadas, da
minå de Lancast er (pennEylvania), e const at aram t eores el evados
em Cre03 (4,4%) e Ai¿03 (Z,S%). HO0Dy (!976) sustenta que o Cr203
pode atingÍr Ilt na lizardita
e L,?% na antigorita,
o que está
mais próximo dos resul t ados obt idos em Campo Formoso (Tabela p)
0 cromo e o alumÍnio das serpent inas, tipo ant igorita, não provêm
das olivinas e piroxênios originais, poi s oE teores em Cr e Al
desses minerais são, em 9eral, extremamenbe baixos. Desta forma,
.
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Tabela 2 - Composicão qui¡i.. da6 Serpentinas obtidas Por Microssonda Eletrônica (R), comparadas àquelas (B) obtidas
por B0UK ILI (t984).
% óxidos

sioz
A

I

Bt{

4?,2A

4e

4?,85
ø,Le
? ,3ø
41,7?
Ø ,39

,5?

203

FeO
Mso

,49
41,85

1,øA
47,?Ø

Ø,9A

L,34

1

Ni0
Crp0g

ø,ø6

ïotal

46,66

46,14

I CRISOTILA

87 ,6Ø

I

(x)Anál ise por Absorcão Atômica

4t,Ø4

4L ,67

e, 85
e, 35

?,4?

4t,7Ø

3ó, ó5

Ø,1?
Ø,Ø7

,31
1 ,52

aJJ, Cö

85, 3ó

LIZARDITA

Ø

4ø,1ø
3 ,3e
e, 5e
38, 43
Ø,73

7,31
85, 83

IANTIGORITA

é lóqico pensar que estas serpent inas, geradas a temperaturas
mais elevadas, tenham parte dos elementos constitutivos,
P rinc ip al men t e Cr e Al,
provindos das cromitaE, I iberados durant e
a fase de cioritizacão,

IV. e. e. As Cl orit as
Em Campo Formoso as cÌoritas podem ser separadas,
macroscopicamente, por suas cores verdeÉ e rosas. AE cloritas
verdes, por sua vez, apresentam tonar idades clarag e escuras. A
verde cìara d encontrada di.Epersa dent ro de nateriàis ricos em
serpent inas, em zonas de pouca pert urbação tectônica. A clorita
verde escura é encontrada, na maioria das vezes, em associaGão
com níveis mineral i.zados em cromita disseminada. As cloritas
ro5as, associadas freguentemente ao minÉrio de cromitas
concentrada, tipo "lump", nostram uma vari,edade de tons de rosa
de acordo com as proximidades da cromit a. Ao contato, capeando a
cromita, a clorita tem uma coloracão ãrroxeada,

1a

As análises por microssonda eletrônica das c)oritas
supracitadaF (Tabela 3) most ram que elas são muito magnes i anas e
que as rosas têm teores elevados para Cr e Al
.

Tabela 3 - Análises quínicas médias de cloritas por microssonda
eletrônica. A = cloritas arroxeadas; B = cloritas roËasj C = cloritas verde escura e D = cloritas verde
cI

ara

.

I óxidas

H

B
C

D

Si0¿

AlpO3

t
3e, 45
34,3ø
36,6L

7L

33,.7

HgO

,3? 33,?4
LL ,4ø 3A ,4Ø
? ,4L 34,e6
9 ,3ø 33,Aø

FeO

1,51
7 ,47
6, Le
L,?Ø

Crp03

Ni0

7,73

Ø

3,

Be

Ø,33

3,eø

Ø,?6

ø, 35

ø,?7

,3?

TiO
ø,øø
ø, ø2
ø, ø4
Ø ,ø7

Totàl
87 ,A3
A7 ,A3

87 ,6?,
81 ,6ø

Todas as cloritas rosas em Campo Formoso são cromíferas.
Est udos real izados por CALAS et a l ( j.gA4) , usando espect romet ria
X e espectroE de absorção óptica, constataram que t odo o cromo é
trivalente e est á sit uado na camada brucÍt i.ca. Essa I ocal ização
limita o enriquecimento dos cl inocloros em cromo (pHILIpS et al,
7?Bø)

.

udos crist al ográficos, real Ízados nas cloritas de Camp o
Formoso por BESNUS et al ( 1?25) mosträm o mesmo t Ípo mineralógico
com diferentes intensidades de picos nos difratograma de raios-X.
Est as diferencas são associadas äo t amanho dos cristaj-s, com os
maiores apresentando picos mais intensos. 0s resultados obtidos,
por espectrometrÍa l*lossbauer, pelos autores citados, most rarn que
nas cloritas cromíleras existe L?% de Fe3+ na posiçäo tetraédrica
e 8L% de Fe2+ em posição oct aÉdrica . Nae c I orit as näo cromÍ feras,
?E% do Fe3+ aparecem na posição tetraédrica e 7?% de Fe?+ na
octaédrica.
As cloritas analisadas, 5egundo o esquema de FOSTER (Lg6e),
baseado na reìação Fe?+/R2+ com Si0e, pertencem à famÍl ia das
Peninites, mas pela classificaCão de BAILEY <L?Bø), recomendada
Est

pela AIPEA (Association International pour I'Etude des Argiles),
essas cloritas devem ser classificadas nÕ grupo dos clinocloros
cromí fe ros

.

Segundo

IL I ( 1984 ), os elementos que formam
Campo Formoso provém da serpentina e da

B0UK

cromÍferas de
As constantes associaGões das clorilas

as clorj.tas
cromita,

cromíferas com aE
antigoritãs, principaìmente em zonas de alto tectonismo e
mineral izadas, indicam uma cert a cont emporaneidade ent re elas,
cujos campos termodinâmicos, mostram, segundo CERNy (!"96A),
temperatura5 de cristalizacão semelhantes ou afins. Essa
contemporaneidade pode ser estpndida ao talco que, em Campo
Formoso, apresenta-se em cristalrzação ritmica com as
ãntigoritas, preenchendo fissuras (BARB0SA et al ., 1?g1a),
0s estudos de NOACK (1?85), nas cloritas .r.osas de Campo
Formoso, mostrãm una clorita com característ ica mineralósica do
pol it ipo I Ib, cuja composicão em Hs, Fe e Al e seus coeficient es
de correl ação inter-cat ions permi t em est imar sua t emperat ura de
formacão em torno de 4øØoC,

IV.2.3

O Talco

0 talco é

mineral bast ant e comum nas rochas ultrabásicas.
Em Campo Formoso, ele ocarre, principalmente, em subst ituicão a
lizardita e preenchendo {issuras. No primeNiro caso, o talco está
assocÍado a serpentina acicular, do t rpo antigorita, dent ro da
rocha serpentinizada, e, no segundo caso, de forma maciGa,
preenchendo fissuras de mat eriais mineral izados, t ambém associado
à serpent ina. 0utro t ipo de ocorrêncta, porém bem måi s rara, é a
epigenizacão de
minerais ferromagnesj.ano5, automorfos,
neoformados por metamorfismo de contato.
A est eat izacão das serpent inas é ac ompanhada pela exp u 1são
do ferro das redes cristalÍnas (MOODy, I?26) . Em Campo Formoso
esse ferro vai recrist aì izar-se, em part e, sob a forma de finos
agregados "poeira" de magnetita sobre os cristais de talco. é
notório, na áreas estudadä, o +ato do talco ser posterior às
primeiras serpent inas formadas, o que est á em conformidade com os
esquemas de evolucão metamórfica das ultrabásicas (HOODy, L976¡
um

?¿

& TOURET. 1977)
As análises por microssonda eletrônrca, em talcog de Campo
Formoso (Tabela 4), mostram a influência do anbiente geoquimico
nas constituições genÉticag e químicas. As amostras correspondem,
inicialmenÈe, a um talco I ige i rament e f erro-al umin oso, onde as
quantidades de Al são compatíveis com äs crtadas por BRINULEy e
BRotl (198Ø). As amostras A e c da Tabela 4, de taicos associados
a serpenti.na, são mais magnesianàs e têm t pores menores em c romo
HI]HAHED

do que as outras duas (B e D). Na amostra B, de um talco
preenchendo tissuras de cloritas cromíferas,
.salpicados de
"magnet i t a" e/ou "ferrocromita" ( ind ist int os ) , os t eores mãis
elevados em {erro e cromo parecem provir de lnpurezas de
"ferrocromj.tas", sempre próximas. As análises do talco do topo do
perfil
de alteração (D), onde por ve¿eÉ, este mineral É
dominante, mostram, em prrncipio, um talco mais rico em
quantidades de metais (Al, Cr, Ni e Ti) que assemelham_se,
segundo NoACK (1985), àqueles talcos formados em baixas
temperaturas, incorporando uma grande quant idade de metais a sua
est rut ura. En t ret ant o, na amostra em questäo l), os elementos
metálicos podem ter suas origens de impurezas no material
ãnal isedo ¡ 9ue oo c aso correspondem às caol initas, {requent ement e
associadas ao talco no topo do per{i I , e ao acúmulo relativo de
elementos, de baixa mobil idade, nesses ìocars.
Tabela 4 -

ises química de talco por microssonda eìetrônica.
A = associado a serpent ina; B = preenchendo fissuras
Próximo a "Ferroc¡.omita':¡ C = na base do perfil AT¡
D = tro topo__do per+il BII, misturado a caolinita.
Anál

%

Si0¿ Alp03
A
B

c
D

FeO

oxidos

Ms0

6?,?ø ø teL 1,35 e9 ,8Ø
55,óø ø,36 6,36 ?7,4A
6?., âL ø,57 L,4A 3ø,øø
5ó,8ø ø,?ø 1,31 eê,8ø

NiO Ti0p

Ca0

Crp03

,1?
ø,ø7

ø,Ø4
L,Ø5

ø,ø7

ø , Lø

Ø,1-Ø

ø,Ø4

ø,ø3

ø,?Ø

ø,?4

ø

Ø,ø¿

Totat

Ø,ø1 94,5e
ø,øe 9ø ,95
ø,øe ?4,9?
Ø , I1
8ó, 39

?E

As análises.. isotdpicas obtidas por NoACK (t?Bb), para os
talcos de Campo Formoso, associados a serpentinas, mostram
valores Oe dO18 entre 8,6 e B,B, gue correspondem ã talcos
hidrotermats, com temperatura de formação est imada em 3ØøoC. Cabe
saìÍentar que essäs amostras de taìco analisadas estão
relativamente afastadas das zonas fissurais, onde ocorrem outros
tipos de talco, e, coirsequentemente, estão sob efeito de soluções
hidrotermais com temperaturas mais baixas do que aquel as que
percoìam as zonas fissurais. 0 exposto faz com que, em primeträ
inståncia, considerem-se os talcos fissurais formados a
temPeraturas mais elevadas ou, no mínimo igual àquelas
encontrådas por NoACK (op. cit. ) em tà.lco associado a
serpentinitos. No momento, sem as análises isotópicas para os
talcos fissurais e pärä os posicionados no topo do perfi l, es
est imat ivas p ara suas t emperat urãs de formação cst ão no domÍnio

das hipóteses,
A gênese do talco em Campo Fornoso é atribujda por BOUKILI
( 1984 ) à duas frases hidrotermais:
a serpent j.nizacão secundárÍa e
a carbonätacão primária. Entretanto, estudos detalhados de campo

e petrológicos, indicam que os diversos tipos de ta¡co
encont rãdos em Campo Formoso, excet o äque I es derivados do
metamorfismo de contato, est äo assoc iados à fase de clorit ização;
nestã, as soluções hidrotermais percolantes reagem com os
diferentes tipos de materiais, mineralizados e estÉreis, de
variadas formas, gerando, como paragênese sec undár i a, talco e
SerPehtina, por vezes, h i d r o x i c a r b o n a I o s e carbonatos.. As
formações destes minerais estão assoc j.adas ås flutuações da
pressão de COp e água, controlàdas, principalmente¡ pelo grau
de
fraturamento do material, o que está de acordo com os trabalhos
de NALDRËTT (L966) e SANFORU (198e). A aEsocÍacão
talco+serpentina, segundo CARSI4ELL et al <L?241, é estável a
bàixas temperaturas e a atd SøøoC.
IV. e.4.

Os Minerais

Carbonat ados

Dois grupos de mineraj.s carbonat ados foram encont rados nas
alteraGões estudadas. 0 primeiro contendo carbÞnatos do tipo da
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a e dolomita, e o segundo
Cr, Fe e Alr a estichtita.
Dagneg i t

com um h i d roxi cerbonat

o de

Hg,

- A Dolomita e a Hasnesita
es mineràis são lre quen t emen t E associados a quañt idades
variáveis de talco, epigenisando serpent inas ou croritas. por
vezes, em aì9umas cromitas acamadadag, parte desteg sil icatos
(serpentina e clori.ta) {oram suÞstituídos por dolomita.
Junto com
os carÞonat os encon t ra-se magnet i t a.
A dolomita aparece frequentemente associada ao tarco. E5te,
por sua vez, mostra indÍcios característ icas de ter sido formado
ora antes, ora depois do carbonato, o que pocJe significar que
eles formaram-se quase ao mesmo tempo. Outras observaGões mostram
que carbonatos e talco são neoformaGöes conlemporâneas, como, por
exemP'lo, o talco seguindo, no mícroscóp io, filetes de magnesitã,
nas suas extremidades e bordos, ao eontato da serpent ina, Essas
observaGões est ão em _c.onf o[.tnidade com as de NAl..nRETl. (1g66., e
BARNES et al ( L973)
A reaGão 5e9uinte, citãda por HUELLER et at <1977), pode
exp I Ícar essas t ran s {ormaG ões e ãssoc j.ações,
Ëst

.

? serpentinas +

3C0¿

-) l talco + g magnesita +

3¡1rg.

Essa reacão não necessit a de uma +ort e concent ração em C0e
nem de temperaturas muito elevadas, ocorrendo, segundo J0HANNEs
(1969), entre 3?Ø a SØØoC
Para BOUKIt-I (L.?84) uma das características da dolomita de
CamPo Formoso consiste na sua poÞreza em ferro. 0s teores de FeO
5ão, em 9eral, inferrores a Ø,57i. A magnesita também é pobre em
ferro, e o cromo, com baixo teor, mostra uma distriÞuiCão
het erogênea no mineral
- Os Hidroxicarbonatos
A presenÊa de um mineraì cujas c arac t erÍst icas se assemeì ham
a un hidroxicarbonato de 1"19, Cr, Fe e Aì, próximo da "est icht ita"
ou da "barbertonit e', ( isót ipo hexagonal do precedente), foi

)1

descrito em campo Formoso por NovIK0FF et aì
( 1984

)

(

1983) e BouKILI

,

A análise macroscópica do hidroxicarbonato reveìa um
materiàl de cor roxa cimentando as cromitas. Tem um¡t certa
semelhança de aspecto com a clorita cromífera, porém a cor ó mais
escura, lembrando a do permanganato de potáss:.o.
No microscópio, em luz "natural.., o mineral mogtra um Ieve
pleocroÍsmo na cor riiás e rerevo r igeiramente superior ao das
clorÍtas e serpent inas. Em luz polarizada, const at a-se que as
cores de bi.rrefringência são bastante elevadas e próximas
da quel as da qlorita,
fazendo com que ple sej a c on fund i do com esse
mineral.
Entre os espinélios e nas microfissuras, o
hidroxicarbonato ap resen t a uma t ext ura do tipo mosaico. Al gumas
ferrocromÍtas, pequenas e microdivididas, podem apre6entar uma
auréola de hidroxicarbonato que aparenta substítuir as cloritas
que adornavam o espinélio cromifero.
os d i fra t o9 ramas de raios-X e as anál ises t ermo diferenciais
(ATD), obtidos por NOVIKOFF et at (1983) e B0|JKILI (L?84) do
,
hidroxicarbonato, säo comparáveis ao5 oÞt rdos por BECK ( l9Sø )
para a estichtita.
Mas, no AtD, ocorre um deslocamento, em
direção as baixas temperaturas, cle dois pl.cos endotÉrmicos
característ icos desse mineral,
A anál ise química do mineral, real izada por Microssonda em
três pontos de uma i¡moEt ra rica em cloritã
cot¡l cromita
d i ssemÍnada (Fi9, ó), apresent a resul t ados onde oe
t eores varlem
de acordo com ä posição do ponto anaì isado ( Tabel a 5). llesmo qom
essas variacões, os dados obt idos são próx j.mos aoE de F R0NIIEL
(L94t, para una mistura ',estichtitir-barbertonita.,. . l,las os
resultados para perda ao fogo (A,(r%), entre 4øø d 6øøoC,
registrados por B0UKIL.I ( 1984), estão bem próximos .do valor para
uma est icht ita típica.
0s resuìtados analiticos (Tãbela S), mostram uma possÍvel
compensacão entre Fe e Cr nà rede, onde o aumento de um acarreta
a diminuição do out ro. 0 fat o pode significar que el es formam uma
sol ucão sól ida e exp I icar as var iações nas compos i Göes dos pontos
anal i.sados em rel aGão às proxÍmidades dos diferentes con t at os. Do
bordo das c romi t as em direção as cloritas (A-)C), o cromo drmj.nui
e o ferro, €t[ consaguência, aumenta. 0 alumínio parece ter. um
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AssoÉ i aç ão cromita, serpent ina, clorita
nato cromi fero (est i.cht ita ).

hi.droxicarbo-

comportamento semelhante ao do ferro, contudo, os resu I t ados
podem est ar apenas refl et indo cont ribuições de At oriundoE da

clorita.

Tabela 5 - Análises químicas de hidroxicarbonatos por microssonda

etetrônica. (A) ponto próximo_-.ao contato com a
cromita, (C) ponto próximo contato com a clorita e (B)
pont o intermediário.
l'lso

A

38,ó4

!

4t,38

c 41, r0

Ni0

Cr¿03

0,34 ¿3,88
0,46 ?3,07
t7,7ø

Al p03

Cations co¡l base 0 =

Fe0

1ó

R3+

Al9,¡g

f"3*9,1¿t

?,16

1,72 Alg,22

Fe3+6,1¿)

?,0?

1, s5

1,47

Ì115,73 l{ig,93 (Cr¡, 96

?,04

1,55

llg5, Bó Nio, oq rcr

?,80

3,50

Hs¿, o3

1Cr1,37 416,3¿ Fe3+6,¿9)

-

t,98

Com relação à gênese, os estudos microEcópicoE mostram
Pequenos veios de carbonatos e hidroxicarbonatos atravessando

todos os outros minerais, o que çu9ere formacäo em fases
hipogenéticas mais tardias. .Essa observa6ão, ¡unto a outras já
mencionadas, permíte imaginar que .å estlchtita formou-se com
elementos provenientes da alteraGão de cloritas, com diEsolução e
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Pseudomorfose, parcial ou total, das ferrocromitas que envolviam
as cromitas.
A I igacão entre carbonatos e a est tcht it a não é bem nitida.
Parece lógico que magnesita e estichtita 5ejam geneticamente
ligadaE. Has a ligaçäo com a doromita é mais duvidosa, por outro
lado, pode-se afirmar que a sucessão no tempo de serpent j.na_
)clorita-)carbonat o e/ou talco é um fat o seguro.
A partir da ferrocromita, a formacão de hidroxicarÞonato
pode ser expl icada pel as baixas t emperat uras, segundo CR0VISIER
et al (L98?, 1?83) e THO|'4ASSIN e T0URAy (Lp1?), e a uma baixa
Pressão pärcial de cOp (GARRELS e cHRrsr, Lq67 ). o empobrecimento
em C0e pode estar relacionado, em Campo FOrmoso, ào esfriämento
das sol uções à distância das frat uras, ou ainda da crrstarizacão

dë minerais nas frat uras e/ou fiEsuras, d im inu indo o supriment o
de CO¿ em zonas afast adas, aCompanhado da queda de t emp erat ura , É
certo que aquÍ o material anal i.sado É diferente daqueles dos
autores supracitados, Porém, o grau de hidratacão d.a estichtita,
determinado por BoUKILI (1984), e o fato da existêncra de
l izardita, não t ransformada, na vizinhança, parece most rar t amb ém
que o hidroxicarbonato formou-se em conclições de baixa
t emperat ura e pressão.
IV. e.5.

Os Minerat É Opa,cos

A magnet it a formou-se, sen dúvida, depois das cromitas. Ela
É encontrada chapeando a borda dos espinéli.os ou preenchendo
-suas
fissuras; está presente também nas fissuras gue cortam a rocha,
em companhia de silica ou de carÞonatos. A sua 9ênese parece
est ar I isada a uma a I t eração hipogenét ica de minereis bast ant e
rÍcos em ferro, como olivinas,
piroxônios
e espinélios,
9erando sil icãtos hidratados menos ricos nesse elemento, como
serpentinas, c ì orit as,
talco e carbonatos. Nessa al t eração,
parte do ferro
é liberada e pode precip j,tar soþ forma de
magnetita. Entretanto, ãrs magnetitas näo são necessari.amente cogenét icas pois, en cadà nova fase de alteração hipogenét ica pode
acontecer uma precipitaGão do ferro e formar a magnetita.
Outrossim, nas amostras analisadas, é caracteristica
a presenca
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it a, gerada por processo de exsol uçäo da magnet ita.
A {errocromita, mineral def i.nido por SPANGENBERG ( 1?43) como
"uma substância opaca com propriedades químrcas e fisicas
situadas entre as da cromita e as da magnet j.ta.., tem sua or19em
bast an t e discut ida na I iteratura, As observações real
izadas em
Campo Formoso não permitem associar sua gênese a fenômenos
tard j._
magmdticos devido à ausância dp minerais ferromagnesranos
prin¡ários_. Nas raras amost ras onde as serpent i.nas
est ão em
contato com as cromitas, as cloritas também estão presentes. É
somente quando a clorita cromífera abunda que as cromÍtas
apresentam-se nuito alteradas, provocando um aumento relativo
do
ferro e, por vezes, do cromo, prrncipa.l mente nàs zonas
fraturadas. Tudo rsso mostra que a aìteração cJas cromitag em
ferrocromita e outros produtos está relaclonada ou foi. favorecÍda
por uma alteração hipogenét j.ca das rochas ultrabásicas
cromiferas
ou das cromitas, caracterizada pel a formacão de cloritãs,
principalmente as cromí feras
Em Campo Formoso, as observaGões de G0t_IIING e BAyLISS
(19ó8), corroboradag por NovIKoFF et a1 (19g3) e B0uKrLr (i,?al)
são as que encontram um maior amparo pàrä, explicar a
t ransformação de cromit a em ferrocromit a . Segundo
esses aul ores,
a transformacão é originada pel a ox i daç ão da cromita provocada
Pel a alteracão hidrotermal generalizada (c.loritizacão),
quc
afetou a5 rochas serpentinizadas. Nesse processo, a pàssagem do
Fe?+ para Fe3+ provoca uma expursão seretiva de ,,certos
Íons a
comeGär peìo Al3+. A saída de aiumíni_o, magnéEio e, em
menor
proporção, de cromo, promove o aumen t o rel at ivo de ferro
e, rilras
vezes, de cromo nas cromitas, gerando outros espinél ios
cromíferos, cuja variedade composì.cionaì e heterogene¡.dade
morfológica são devidas às variações e caract eríst icas do meio,
grau de fissuramento das rochas, entre outras.
As anál ises químicas, pont uais ou I ineares na microssonda,
mostram que no interior de um espindl io cromífero podem ocorrer
variacões de t eor em um e I ement o c ompensad as por uma variação
em
sentido oposto por outro elemento de mesma valência. pequenas
varÍações podem corresponder a fracas oscilações nas condições
magmáticas no momento da ErÍstalização do espinél io ou a uma
"reequilibragem" tardimagmática da borda da cromita
em contato
de

hemat

.

,
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com ã olivina.

Na mina Coitezeiro, onde foram mars concentrado os estudos,
säo frequenteE os teores eìevados em ferro em todo o corpo do
espinél Ío c romí fero, com acrésc Ímos do centro p ara a borda. Esse
crescimento do teor fica compensado por uma el iminação notável do
alumínio e do magnésto, Essas mudanças ocorrem, de, p¡-s{srência,

em zonäs onde a atividade tectônica dã área é acentuada,
acarretando um maior fracionamento e drssolucão da cromita,
translormando-a, parc ia I ou t of al ment e, em ferrocromita. Est a
ferrocromita corresponde ao mineral com aspecto cariado ou
esponjoso, iá citado, substituindo, envo) vendo e/ou at ravessando
ãs cromitas. 0 poder refletor da ferrocromita é tanto mar'or
quanto menor for o teor em Al e Ms, e maior em Fe¿ diminuindo
na
PresenGa de impurezas, como as de Si,
A Tabela ó dá umã idéia das variaçöes supracitada5,
incluindo nela dados comparat ivos de BouKILI (1984) e BARBOSA et
al (1991b), com resultados subdivididos, além daqueles de centro
e borda db grão, por zonãs de atividades tectônica (alta e
baixa), dest acando-se, t ambém, o t amanho dos grãos anal j Eados. 0
ferro foi repartido em l--eP+ e F.3+, basuando-se no fato dp gue o5
espinéìios tem, em principio, duas vezes mais e.lementos
trivalentes que elementos brvalentes (THAyER, 1946) j mas, nà
verdade sua valência não está determinada.
Os resultados analíticos, do centro para _a borda dos
espinélios, mostram uma forte dimiruricão do..-qlumínio, diminuicão
um Pouco menor do magnésio, aumento considerável do ferro e
aumento discreto de niguel . Essas mudanGas são ampl iadas, exceto
Para o Ni, em zonas de mi¡ior atividade tectônica e com a
diminuição do tamanho do 9rão do espinélio cromífero. Na amostra
de BOUKILI (1984) pareEe ocorrer mãis uma cromitização do que uma
ferritizacão do espinÉlio, l.:ssa cromitrzação, segundo o cttado
aut or, é sist emat icament e l19ada a uma m i crodi vr são do espinél io,
favorecÍda pela presenGa de fissuras, não se trãtando de um
fenômeno magmático. 0 caso não É raro, registrado também por
NOVIKOFF et al (1983), podendo ser encontredo, com certä
frequência, em cromitas EÍtuadas em zones fissuradas e
cloritizadas.
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T¡bela ó

-

Anills¿s quÍricas por llicrossonda de Centros (C) e ¡orde6 (B) de Espindlios Crorilrro¡ rr Zonr¡ dr Atlvid¡dr¡ Tect0nicr¡ Brix¡ (Il e Alt¡ ¡), rr ¡r[og de dlfetes t¡renhos (d), corp¡radas aE de B0U(ILI 9B4) e BARBoSA et ¡l 99lb).
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?3,60 ?,t0
0,?ø ø,?ø
ø,7ø ø,9ø

r,5ø
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(r)Rec¡lculados

As

anál ises +Eit as por BARB0Sê et al ( 1,??Lb), em uma amostrã
ferroc romi t a, coletada na base de um mat eriãi col uvionar e sob

de
fort e ação da alterãcão supér9ena, mos t ram um aumen t o no t eor de
cromo na borda segui.do da diminuicão do ferro e baixoÉ t eores de
magnésio em todo corpo. 0s t eores mai-s el evados para titânio e os
baixos para magnésio, sugprem, nessa amostra, ufltà tímida
segregação do cromo por acão dos fenômenos supér9enos.
0s resultados das andl ises foram registrados no 9ráfico
triangular de STEVENS (1"9441 (Fig. Zl , onde os eìementos
trivalentes somam 1ó átomos por malha de 3ê oxigênios, mostrando
com malor clareza as evoluGões clos materiai5 anaì isados em
relação ao Al, Cr e te3*. Inicialmente, com a di.minuicão do Al
ocorre um aumento relativo de Fe3+ e..de Cr. 0uando os teores
de Al atingem nÍveis muito baixo, o Cr passa a ser substituído,
progressivamente, pel o Fe3+. Dest a forma, uma cromit a a luminosa
Pode passar não somente a uma ferrocromita como também para um
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nãgnetita crgmÍfera¡ conforme oç registros
de STEVENS (op. cit. ).
(c)

¡
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Fis. 7: Classilrcacão e composicão das cromitas e dos minerais
(STEVENS ,
l igados ao erupo dos espinél ios
f.944)
comparadas aos dadoç de E0UKILI (1984) e BARB0SA et al
(19?1b), no centro (C) e horda (¡J) dos minerais,
(Il)
destacando-se as zonas de barxa (I) e alta
tectonicidade e os tamanhos dos mtnerais ana'l tsados (l)
,

IV. e, ó . Obserwações

Comp

l ement a.res

As observaGões de carflpo, complementadas pel as análises
mor fol óg icas químicas e cristaloquÍmicas das amost ras, permit iram
seParar, seguir e relacionar as diferentes lases na evoluçäo dos
mat eriais (Fis. 8),
primeira
A
fase
hidrotermal
corresponde a
uma
serpent inizacão general rzada das rochas uì trabásicas, provocdda
Por um met amorfi5mo de baixo 9räu. Esse event o pode est ar
relacionado ao enterramento dðs ultrabásicas Eob a sÉrie
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AE

detrÍti.ca do Proterozóico (Grupo J_acobina). A alteração däs
ol ivines e piroxÊnioE ri completa, As ol ivinas são t ransformadas
em lizardita e crisotila com t ext ura em mal ha, e os piroxênios em
þà6t itas.
A segunda fase corresponde à cloritizacão, provocada pela
intrusão granítica no contato com as ul t,.r-abásica.s, +ormando
cloritas, dest acando-se as cromí ferag nas áreas maiE frat uradas e
mineral izadas em Eromo. Cabe sal ient ar que , durant e o processo de
c I orit ização, ocorre a formação de novos minerais por paragêneses
secundárias. Estas, por Eua vez, apresentam constituicão
mineraló9ica cond ic ionadã, inicialmente, à composição quimrca do
materiàl percolado, à termodinâmica e à cinét ica das reacões,
IV.3.

OS MINERAIS DE ORIGEM SUPÉRGENA
Em Campo Formoso, os p erfi s int empéricos foram desenvol vidos

com diferentes característícas
sobie as rochas ultrabásicas
totalmente serpentj.nizadas. F.ssas caracterjsticas estão ligadas a
feicöes climáticas, geomor {o I ós i cas, ì itológicas e estruturais,
além daquelaE sobre ãs rel iquias de paìeoperfis, formados em
condições paleocl imát icas drferentes das atuars.
A espessu.ra do manto de alteraGão, nos perfis da área
est ud ada, é infìuencj.ada pel o seu posiE ionament o em meia encoÉt a,
somado à irregularidade dos pedimentos, à faixa de t ransição
c I imát ica e à variaGão mineralósica.
Os mÍnerai s de origem supérgena loram est udados no espesso
manto de aìteraGão. A alteração supérgena promoveu trans{ormaGões
mineral óg icas nos mineraÍs preexr st en t es, forman d o novas f ases
mi.neraÍs que guardam identidade, geralmente, com oE aspectos e/ou
com as composições químicas, daque I es minerais çubst ituídos.
Outrossim, a formação desses mineraj.s é influenciada
pela
nat ureze e vel oc idade das á9uas percol ant es e, secundari.amente,
pelos outros que og cercam.
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IV.3. I

A sí I ica

A precipitacão da sílica sob diferentes formas está
condicionada a existÊncia de solução supersäturada em síì ica,
sob +orma de ¡icido mÕnosiliclco nâio cri¡talizado, que polrmeriza
gradualmente ao contato de nucìeaçõeE de sílica
amorfa
preexistente ou formadas espontaneamente (ARBEy , L?Aø)
A velocidade de precrpitação é função direta do grau de
saturação, aumentando o número de nucleações formadas¡ por
unidade de tempo e vol ume, Ëla cresce tambÉm com o valor do pH e
com a temperatura (KRAUSKOPF, 195ó e !?62).
Os resul t ados obt idos por FOLK e pI fTMAN ( L97 1) most ram que
os t ipos minera I óg icos dependem dos t eores de siì ica das sol ucões
.

percoìantes.
AE formas c I ássicas de sÍlÍca ( çluart zo, calcedônia e opala),
fre quent emen t e observadas nas al t erações supérgenas de rochas

ultrábasicas,

encontram-se em baixas quantidades em Campo
Formoso, mas com grande diversidade nas formas de ocorrênc j.a.
0 quartzo, com malor frequência nos niveis superiores ,d.o
perfi I e./ou nas zonag de frat uras, most ra, no mi croscóp io, formag
e t ext uras variadas. 0s aut omorfos apresent am t ext ura serri l hada,
pal issádicas e pet al óide, com ext in6ão frequent ement e ondul ant e.
Os tsomét r j,cos, com t ext ure em mosa i c o, t erminam por preencher as
cavidades ou epigenizam em massa o material preexistente, ou
ainda podem provir da r e c r i. s t a I i z a ç ã o da silica
fibrosa
primit iva.
A caìcedônia, mineral libroso com caracterist i.cas ópticas de
alongamento mais negat ivo que poËit ivo, apresenta-se com textura
esferulitica,
onde as fibras formam grupos contí9uos c
iusÈapostos, de largura variável e de sinais de alongamento
opost os.

A

opala

ocorre no contato do material percolado,
apresentando-se na suã forma amor{a clássi.ca e na forma de opala
CT, descrita por JONES e SEGNIT (I97L). Esta úttima, já deEcrita
em Campo Formoso por B0UKILI (LqA4,, é predominante nos níveis
mais pro{undos e repreEenta, {re quen t ement e, fasÞs int ermediárias
dos out ros t ipos mineralógicos de si ì ica present e.
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A opal a CI conserva o aspeqto isotróptco e o baixo Índice de
refracão das opal as fibrosas devido a presença de ág ua e cátions
como Aì, Fe, l'1n, l,ls, entre outros, nos espaGos intersticiais
dos
feixes ou dos esferul itos {i.brosos (AREEy, L?BØ) . Na trj.dimita,
para FL0ERKE ( 1?ó1) entre os prtnc j.pais Íons perturbadores está o
Cr3+, cujo teor, em análise por mÍcrossonda, chega até 4,1 cle
cr2o3, Além deste, os de Fe0, Hs0 e A1303, àpif recem em menor
quant idade . Val ores semeì hant es foram encont rados na regiäo por
BUUKILI <t?A4) para esse mesmo t j.po de mineral
0 estudo por difratometria de raios-X, nà opala CT ou
tridimita
atípica (FiS.9),
revela a presenGa do pico 4,øBA. com
intensidade 1øø, de 4,?7A" con 6Ø e o de 3,8Ø en forma de banda.
Na t ridimit a padrão a rel ação p i colin t en s j. dade é a seguint e ( ASTM
74.?âø1t4,3ØA" (LØø) j 4,ØAA" (9Ø) e 3,8ØA" (9ø), Eendo este
último bem definido (FLOERKE, L961,). A intensidade e a forma dos
picos
no material
analisado mostram umà cristalinidade,
ProvaVelmente, inferr.or
àquela encontrada na ì j.teratura, Uma
contaminãGão do mat erial também é aventada, como ¡ por exemp I o,
g <4,3L e ?,47A"),
uma miEturas de trj.dimita
contendo,
possivelmente, di.versos graus de desordem estrutural,
com ã
cristobalrta * <q,tt e ?,514" ), mai5 ou menos ordenada que a
.

ant

erior.
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As Figuras Lø, LL, L? e 13, mostram aspectos
sii icificação em Campo Formoso, em f issut-as selecionadas,
I arguras de aproximadament e Ø,5 cm, den t ro de mat eriai.s ricos
serpentina ou deia originadas e a diferentes profundidades.

da
com
em

profundas, ag soluções,
Nas pertes
nais
altamente
concentadas em sil ica, preclpLtam em p e quen os espaços Iissul-ar¡,
formados pela degradação da ant igorita frssural em hemat ita +
goethita, com perda de volume (Fi9. Lø). 0 prime j.ro materlal
sil icoso a depos r t ar é a opala "amor fa" , segu i nd o-se a formaç ão
dä opala CI. No nível da rocha alterada (Fig.
!L),
a
aproximadamente 3ø metroE de profundidade,
os processos
rniciais
dos niveis mais p ro fundos se repet em, adicionados da
presenGa de esmectitã fissural
e do acréscimo relativo
em
quantidade e volume de vazros, 0 uumento na velocidade de
c ircu I acão diminui,
provavel ment e, a concentraGão de sílica na
solucão, formando-se ai o quartzo automorfo serrilhado nas
fissuras. A cristal ização desse quartzo, por .sua vezt p_romoveu
uma cÍrculaGão mais ìenta das soluGões, dando uma nova formação
de opala CT.
Na fácies saprolito verde e na {ácies sapról it o amarelo
(Fi95. 1e e 13), antes situadas em zonas mais profundas, a
formação da sil ica está cond j,cionada também à veiocidáde cle
circulação e ù concentração de sí.1 ica na solução. 0 fato digno de
not a É a provúvel evol ução da cal cedônia Esferul ít icà fibrosa, na
saprólito
verde, para rìuartzo com textura em mosarco, na
saprólito amarelo, onde encontramoB também quartzo com textura
petalóide e pal issádica.
Sesundo l^IILLIA|45 e CRERAR et al ( 1?85), a dissoluçäo de
carbonatos ou de outro materÍal que forme complexo hrdróxrdo de
carge positiva, tal como H9 (OH)¿, pode-se flocular a sÍlica e
formar a opaia CT. Esses autores observaram tamÞém que a
cristal inÍdãde aumen t a, progressivamente, após a formacäo da
opel a CT,
A presenGa de argila ret arda a evol ucão da opal a A ( amor {a )
para opala CT. Entretanto, sua presençã parece acelerar a reaËão
de opala CT em quartzo (ISAACS, LqB?). Outrossim¡ o cFeÉcimento
gradual no tãmanho das partículas na opala CT, ãssociado ao
aumento relativo da cristobalita com a diminuicão da tridimita,
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Fis. 1Ø: Veios de Sí I ica no 5er- Fig
pent i.nito.G = Goethita;
H = Hemat i t a; 0= 0pala;
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Veios dP SÍlica no Saprólito
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Caoìinita, Qm = Quartzo em mosaico.
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sugere, segundo TJILLIAMS et al ( f?85 ) , mecan ismo de d issol uçäo e
rep rec ip i t acão, fat o não observado em Campo Formoso.
Em sínt ese, na medida em que as á9 uas Euper{iciais percol am
as partes alteradas, ocoì-re o enriquecimento progressivo em
síl ica I igado a d t ssol uç ão de m i nerai s e a vari.ação no fluxo dag
solucões. Dessa forma, torna-se evidente que com o aumento da
profundidade podem-se encon t rar diferentes fuses minerais da
sí1icã
0s quartzos com possivers origens hj.drotermais são t amÞ ém
encon t rados na área, preenchendo frat uras tectônicas, em îorma de
veios corroÍdos com 9räos bem desenvol vidos e do t ipo isomrjt rico.
Na presenGa desse t ipo de quart zo, const at a-se que os cont ornos
de seus 9rãos servem de ponto inicial
de polimerização e
precipitaGão de solucõeÊ saturadas em si. l ica, dispensirndo a
{ormacão inicÍal da opala "amor+ã".

IV.3. e . As Esmect it as
As observações de campo most ram uma profusão de cores e
misturas de materrais no perfil de alteração. Na base e en 7Ø% do
perfil ocorre um domjnio nas gradacões da cor verde, Esse domínio
esverdeado, representado normalmente pelas esmectitas, passa, em
direcão a superf Íc j.e, de {orna progressi.va ou por vezes abrupta,
para um domínio nas cores amarel adas a avermel hadas, const ituído,
em propor6ões varladas, de caol inita e ox r-h idróx r do de ferro,
As esmectitas são f iìoss j. licatos i?r1, ou seja, mj.nerars cuja
estrutura
elementar compreende duas camadas tetrãÉdrÍÉas
sepãredàs por uma camada oct aédrÍca. Os t ermos mineraló9rcos mars
comuns das esmectitaE são apresentadog na Tabela Z juntamente com
as fórmulas estruturai.s dos pólos puros.
0 {at or 9enét ico em Campo Formoso é sem dúvida mui t o
prrncipalmente,
crítico,
nà cristalizacão
das esmectitas,
considerãndo-se a concent raçào da sÍ l ica em sol ução e a presenFa
de hidróxi.dos met ál icos fl ocul adores da silica. 0s t rabal hos de
sintese de CAILLÈRE e HÉNIN (L96?) mostram que a troncentracão de
sÍ I ica deve ser mant ida ent re LØ e 7ØØ ppn de Siop, de .forma que
o ácido silicico
mantenha-se como monômeros em solucão, A alta

5l

concentraEão de síl ica pode pol i.meri.zar e rni.bir a cristal izacão
do gel em esmectita. A presenGa de l"l9e+, Nia+, Coe+ e ¿n?+, no
9et, {avorece a formação de esmectitas en quan t o que Hne+, Cu?+,
cr3+, FeaF.e. Fe3+, dificu.ltam (GUVEN, tgAA). por outro lado, a
presenGa de hidróxido metálico precip j.taclo, como a brucita, atua
como núcleo ou agente catai isador na deposiGão dos monômeros de
síI ica em soIuEão (cAÎLLÈRE e HÉNIN , 796?; hJII.I-IAHS e CRERAR,
19BS). Em Campo Formoso, a quantidade m¿lrcante de cloritas e
cloritas cromÍ feras, tipo Cr-cìinocloro, com o cromo poslc i.onado
na cãmadã "brucitÍca" (CALAS et al, lq?Ar, favorece, sob

aiteração supér9ena, a disposicão de H9(0H)e e Cr(0H)3 ou
CrO(0H), provindos das camadas "brucÍticas", em so I uç äo, o que
deveria provocar a flÕculaGão e pol imerizaGão da sílica, mas , o
que ocorre d a formacão de argilas com excesso, na matori.a daE
vezes, em sílica. O fato pode ser expticado pelos altos teores em
Mg2* nas sol uções, favorecendo a formacão das esmec t it as e
inibindo a deposição de sil ica.
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ão

I deve ser voltada para aç variaÉões notáveis
que ocorrem nas composições das esmectitas, em escalas de alguns
micrômet ros cúbrcos. Nesmo em amos t ras ap aren t emen t e homogêneas,
as composiçðes var j.am mu1to, de um pequeno eEpaço a out ro ¡ como
já foi demonstràdo em literatura por VELDT: <I?76), ILDEFONSE et
al (7979), C0URBE et al (L?81), NAHUN et at (198¿), PROUST (198A,
1983), C0LIN ( 1?84 ) e, mais rec en t emen t p BARB0SA et aì ( 1991ä ),
entre outros, 0s trabalhos efetuadoE à escala de part ícul a de
argila,
utilizando microscópio eletrônico eguipado de um
espectrômetro SÍ-(Li), com dispersão de energia, mostram que as
argiias são minerais com compas i c ão química muito varráve l, mesmo
à escal a de part ícul as (EAUAUT et å'l, 7?77 : BâDAUT, 1?81; DUpLrây,
1982; TARDY et al, 198aj PAQUET et at, L?A?, 1983 e 198ó).
At enc

eÉp eE

ia

IV.3.e.1, Característ Icas llineralógicas, euimicas e CrlstaloquínÍcas das EsmÉc t itas
A - Anál ise i4icroscópica

A anál ise microscópica das esmect itas reve I a, na maiorÍa das
vezes, sua ident idade com os materiais origrnais. As esmect itas,
de cor verde intenso (à Ìuz natural),
pseudomorfisam as
estlchtitas
originais
em voìta das cromitas. As esmectitas
cast anho-escuras a cãst anho-amarel adas, originadas de crisot il a9
nãs zonas fissurais, most ram umå aparância p I umosa orÍent ada pela
t ext ura f i.brosa ant erior da serpent ina. Até mesmo as esmectttas
esverdeadas, originadas de cloritaE e/ou serpent inas., dominantes
no perfil
de alteração,
apresentam tactóides
orientados,
lembrando os contornoE do materj.ù1 parental, dando ao conjunto um
äspec t o de t ext ura em mosai c o I evemen t e orient ada.
Nas anál rses por mi.croscopra eìetrônica cie transmi.Esão das
esmectitas de Campo Formoso real izadas por BOUKILI <r.?A4), foram
const at adas, no mat erial , a presença de c I or j-t as e raras
part ícul as de serpent inas. 0 citado aut or const at ou ainda, pela
forma aneläda do diagraoa de microdifraGão dos elÉtrons, que as
particulas
elementares das argi'las analisadas mostram uma
desordem de empilhamento do tipo "turÞostátrco".

E'
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frat

omet

ri a de Raios-X

As frações argilosas, no estado nat ural , foram analisadas,
por raios-X¡ selecionando-se as amostras
inicialmente,
aparen t ement e puras para deferrr ficacão peìo mét odo de DE ENDREDy
(19ó3). Outros tratämentoE químicos e térmicos, clássj.cos,
descritos por R0tsERT: e TESSIER <1974) e RoBERT (L975), toram
aplrcados nã tentat iva de diferenciar os t rpos de esmectitas
P resen t es .
Den t re as amostras an a I j. sad as, escol heram-se, como
referência, as de código B I I8a, BIIó? e BIIe5, pel os resul t ados
obtidos nos testes como também por seus teores significativos em
Al, Fe e Hg (Tabela 8),

I¡bel¿

I - Resultedos da Difração de R¡!os-X er Arostras
I]

de

ts;ectitas

Selecion¡d¡s

iltó9

I I8E

BI I?5

TESIE
dhk

l{or¡al (orienteda}

I

(A')

hkl

14,8e

001

14,44

øøl

ETIL-GL IC(lL

17

,68

øøt

500'c

t0, t4

øøt

l{ão orient rda

t.503

ø6ø

Deferri licada

(or i ent ada )

dhk (A')

16,8ø
1ó,?ó

I

hk

øøt
øøt

18,9e øøt
?,83 øøt
.1.504 0ô0

dhl

I

(A')

t5,71
15, t?

L7,43
I,9t
1.513

- -- ----j-::-::-----

h

øøl
øøI

ø0t
0øt
ø6ø
----

0s d i frat ogramas obt idos são caract eríst icos das esmect itas,
mas exibem bandas (hk ) dissimétrica,
nas posi.ções (ø?,LL) ,
(13,eø)
(Øø1,) distinta,
e (Ø6,33), com reflexão
basal
caracferizando
uma desordem de empilhamento do
tipo
"Turbosteítico". 0 fato co'loca em chegue o parâmetro d<ø6Ø),
frequentemente ut il izado na predição da composicão quimica da
camada octaédrica, onde, segundo BRIGATTI ( 1?Bg), ã dimensão
celular reflete o raio iôni.co dos cátions constituintes. para øóø
vizinho de L,4? à", o mineral é dioctaédrico e próximo a 1,S4 A'
é t ri,octaédrico.

EA

Apesar de muitos aut.ores não ind j.carem o cál cul o do d(ø6ø)
pãra argilas turbostática,
entre eles TH0REZ (I976), tentàtiväs
foram fei t as, como pode-se cont at ar nos resu I t ados da Tabel a B,
utÍlizando-se
a anál ise por Ilifratometria
"passo a passo',,
descrita por PR0UST (1983), onde cada "passo" correspondeu ã
ø,ø5"3, , tempo de contagem de ?øØ segundos, varredura de óS a
8ø"e , precisão de ø;14" e consumrndo aproximadämente 1ó horas
para a execuGão. Ainda assim o pico, por amostra, na {a j.xa
d(ø6ø>, apresentou-se largo e difuso, quase banda. 0s'rpsultadoç,
quando obtidos,
estiveram sempre entre L.5Ø3 e 1.513 A',
semelhantes aos registrados por B0UKILI (79A4), most rando uma
para ãs àrgilas anaì isadag. 0ut rossim,
t endênc i a dioctaédrica
Pelas Ímprecisões do paråmetro d(Ø6ø), evitou-se o cálcu1o
empirico do parâmetro cristalográfico
b.
0s dadoF obtidos para as amostras de esmect j.tas naturais,
orient edäs, de ferri {i c ad as, s I icol adas e aquec idas da Tabel a g,
excetuando-se o d(Ø6Ø), assemelham-se aos ohservados por TH0REZ
<L?76) parä beidel it as (BII8A), nontronitas (BIIó9) e saponitasFe (BIIê5), respect ivamente.
Anál

ise Térmica Diferenciat

(ATD)

As amostras de esmectitas apresentam uma composiGão em Ms2'F,
Fe3*, Al3+ e por vezes, Cr3+, re'l at ivament e alta e un i forme, com
domin ios indivíduais
localizados, mas, na maioria das vezes, sem
grandes destaques. Destas, al9:s¡¿9 amostràs foram escolhidas,
anal isadas e seus d iagramas de ATD apresentados na Figura 14.
0 primeiro pico endot érmico, cul minando a aproximadament e
135"C,.. representa a saída de á9ua hidroscópica. A presenGa, nos
espeGos interfolieres,
de cátions divälentes,
como Ms2+,
promovem, por vezes, aìargampnto e bifurcacão do pico endotérmico
citado (CAiLLèRE e HENIN, 1963, , muito bem exempt if j.cado na
ãmostra BII83. Esse fenômeno, assim como os daE reacões si.tuadas
entre e5ø" e 33Ø"C. pode também estar associàdo a um
empacotamento heterogÊneo da amostra no cãd inho (HACKENZIE,
L97ø) .
0 lraco pico exot érmico a aproximadament e j4ø"C e
atribuido
a crÍÉta'lizacão
de óxido de ferro
hidratado,
virtuàlmente amor{o, em hemat i t a (DECARREAU, 1983 ) . As reacões
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EndotÉrmicäs, situadas entre SøØ e ZøØ.C, correspondem a
dehidroxilação do mat ertal , variando de acordo com a vaìência e
tamanho do cátion na estrutura octaédrica e¡ ainda, com a
nat ureza dos cát ions int erfol rares ( MACK ENZ I I e BISHUI, 1958, em
MACKENZIE, 197ø, . 0s teores em Al3+, Fe3+ p H9e+, cont j,dos na
emostra, fazem variar
signiflcativamente
a temperatura de
deshidroxi I aCão das esmectitas. 0s t eores altos em F"3*, aoro na
amostras 4I91, diminuem a t emperat ura de reação. Sob dominio do
Hsê*, amostra AII1e, a temperatura de d es h r.d r o x i I a c ã o aumenta,
el evando-se t ambém para o Al3+, p orém em percentuals menores do
que para o H92+ (MAcKENZIE, L97Ø,. Essas constatações parecem
enquadrar-se bem com as esmectitas de Campo Formoso.
Na Amostra âIIL?, alÉm dos seus teores mais elevado5 em
Ms?+, oE picos endotérmicos de deshidroxi Iação a 235. e a 7Bø.C
Poderiam também ser atribuidos, segundo HACKENZIE (I97Ø), a um
fenômeno. causado por al gumag est rut uras al eat órras brucítÍcas
interfoliares,
mas isto á pouco prováveì, poi s est as est rut uras
não foram ident i ficadas nos Di frat rogràmàs de Raros-X da àmost ra
0s estudos doç picos exotÉrmicos, entre ?ØØ e t.øØØ.C, +oràn
inviabilizados
pel o fato do aparelho ut i l izado só at inglr
no
máximo, por vezes, a temperatura de ?15"C. l"lesmo ass1m, pode-.se
observar uma tendência deles ocorrerem a uma temperatura mais
el evada após a deferrifica6ão,
I sso acont ece pel a dimrnuicão de
lerro e de materiais amorfos na amostra.
A Tabel a ? aprpsent a aç amost ras em est udo comparadas com as
de I1ACKENZIE (7?7Ø). As temperaturas dos plcos endotérmj.cos
aPresentadas pelas argilas estudadas são, exceto na Amostra
AII1e, pouco supertores àquelas de HACKF.NZIE (L7ZØ). O fato pode
estar assocrado a teores mãis elevados em magnésio nas nossas
amost ras, p rovoc and o endot érmicos mais el evados, O inverso pode
ser dito p ara a Amost ra AI I lê. Ent ret ant o, essas observações são
hipotéticas
devÍdo ao desc onhec i men t o da5 c omp os i. ç ões químicas
9ìobäis das amost ras da literatura.
fissrm como nas bibl iografias
consul tadas, pode-se constatar que a5 temperaturas de reacões da
beidelita
e
da
montmorilonrta,
aqui
representadas,
respectivamente, pelas Amost ras BIIB? e B I5Ø, são bem próxi.mas e,
aPèsar dos aspectos diagramát icos de ÉttD I igeiramente d j.{erentes,
não dist rnguem os doi s minerats,
.
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Tabela 9

Afnost

rås

-

Comparacão

entre os Resultados de

([}eîerrí{icadas)

ATD

de

I,|AC|(ENZIE

lL970l e o Presente Estudo

Nossos Dados

Reações

Ì1ACKENZII ( I?70)

Seidelila
BIIS¿

Hao

IJJ

0H-

ó

L

130"C

15'c

6øø.C

(

BI50

l'lon t

¡rori

I on

i t a-Fe

Het)

135"C

1eø"c

0H-

ó18"c

55ø-ó50'C

(Nontronita)
A

I91

135"C
5ó0'c

H¿o

0H-

125"

C

40ø-550 "C

(Saponita-Fe)

AIIIE

135'C

Hao

13ó-?18"C

0H-( 1)

5ó0'C (lraco)

gH-(?)

735-78ø"t

(2

D - Anát ise por Hicrossonda

E

I

et rôn

pndot ermrcoç

6øø'C
77

)

5-88?'C

(? endotérmi.cos)

ica

ê Tabel a 1ø moet ra os re5ul t ados de anál i.ses por microssonda
de algumas arsilas caracterÍst i.cas da área Cerca dp 5Øø outra5
anái ises foram real izadas, cons,tatancJo-se, entre e1a.., uma alta
incidêncra de baixos valores pdra fechamento das análises e
evidêncras de j.mpurezas, {rãzendo com que fossem rejeitados 4øl
dos resul t ados.

)
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Tabela 10

-

Análise 0uimica por llicrosonda de Alguns Pontos dos PrincipaiE Tipos de tsmectita da
llina Coitezeiro, em llateriais llineralizados (B) e tstdreis (A), em Zonas de Fraco (l)
e Fort e ïectonismo

(II).
A¡ostr¡E

I

óxidos

----:-Ails¿ Au54

si0¿

ßuü Bllrz

AIIt¿ ill¿5 0140 ß141 AI03 AI04 BI50

rrsr

43,9e43,re48,18 48,20 3ó,03 4ó,49 47,e0 5ó,37 4?,57 46,62 43,81 43,73

Brró1

fit74 ßlt8r rrr8¿

¡9,r3 47,ie 47,76 44,8r

8iló¿ AI9r

48,3¿ 3t,54

At¿03

¿,09 ¿,8r

ó,?1 7,05 4,ó2 7,67 3,0? ?,05 7,5ó 9,?? ?,71 ¿,ó8 10,85 8,97 l¿,ó0 L?,11 6,1? 4,lL

FE0t

¿,3¿ 3,ó3

7,0ó 7,0? 5,23 8,14 5,87

10,19 11,10

tl,4?

14,54 14,37

0,11 8,¿4 ?,óó ll,¿0

19,ôt ?3,01

Cr203

I,1t I,t8 6,r\ 7,37 4,n 3,81 ?,94 ?, 3,ó9 ¿,39 4,?7 3,00
e,4? e,57 0,¿9 0,?7 0,00 0,43 t,4t tr,ló 0,50 0,67 1,37 4,72 ¿,45 4,e3 e,r8 A,t3 1,63 0,78

t{i0

e,¿5 0,24

e,3e 0,r8 0,s4 1,3,r 2,00 0,43 0,47 1,07 L,?6 0,72 0,4r e,38 0,33 r,83

r,53

ïi02

0,et e,ot e,07 e,01 0,¿4 0,0? 0,t7 0,01 0,04 0,0r 0,05 0,0ó 0,08 0,e3 0,13 0,05 0,?t

0,3ó

ll¡0

0,08 0,0e e,00 0,03

ilse

¿0,ôt t7,eó 1e,38 t¿,3e e0,e0

0,y

11,03

fi¡e0

e,t9 0,00 0,07 0,15 0,08 0,0¿ 0,03 0,t9 0,00 0,ft 0,0e 0,e0 0,37 0,53
0,0t 0,05 0,08 0,03 0,15 $,0t 0,LL 0,44 0,$8 e,08 0,eó 0,33 ø,76 0,74 e,t¿ 0,t0 e,3¿ 0,3¿
0,r8 0,14 0,28 0,33 e,39 0,?t ø,09 e,?9 0,34 e,43 0,¿5 0,2r e,19 0,48 0,31 e,3ó 0,?r 0,r2

[¿0

0,t5 0,t8 0,e8 a,27 0,46 0,39 0,03 0,e5 0,37 0,31 0,31 0,2¿ e,8¿ 0,55 e,3ó e,4ó 0,21 6,25

C¡0

7e,a2 67,99 75,90 75,83 ó8,4? 74,9ó 74,81

Feox = Ferro Total

99,6i ó1,98 7ó,¿3 73,44 71,58 96,35 73,ø7

'll,ll

73,29 82,57

7,{,15

.

0s resul t ados de anál ises das amost rãs cont idos na Tabel a 1Ø
estão arranjados de forma que da esquerda Para a direj.ta
caminhamos, grosso modo, em di.r'eção ao topo do nanto de alteracão
ou seja, em di.reção à super'Fíci.e. Nota-se uma dlminuicão de M92+,
correspondendo, por out v'o I ado, a um aument o rel at rvo de 413+
e/ou Fe3+ . 0 fat o pode ser assoc i.dado, segundo PEÐRO ( 1?81) , a
uma abertura do meio com diminuicão nas concentraGõeç das
soluções interstici.ars.
Essa organ j.zacão pode também rePresentär,
próximo ao pó1o rlco em M9?+, materiais arg i l oçoE formados em
zonas mais pro{undas e que 9uaì-dam uma rdent Ídade mais {ort e com
o mineral original , No pólo mais rico em ferro, ao seio dog

Ão

niveis mais superfic iais, sob uma maior lnfluôncia do clima, a5
esmectitas podem formar de reliquias de mtnerais hrpogânos ou
mesmo de out ras esmectitas.
As in t erc al aG ões al eat órias, na or9 an i zaç ão dos reEul t ados,
entre zonas e t ipos de materraj.s são percebidas a uma simp I es
visualizacão da Tabela Lø. É marcante também, uma varraGão na
composiGão da9 esmect it as em esca I as, por vezes de aì guns
microns, cofio veremos nais adiante.
E - Cátions Trocáveis e Capacidade de Troca
A medida dos cát ions trocáveÍs e da c ap ac i dade de t roca são
utilizados,
normalmente, no auxílio
do cálculo da fórmula
estrutural
e para saber-se quais os cátions que comppnsam o
déficit de carga da mal ha crist al rna. Em campo Formo5o, N0VIK0FF
et al ( 1?8ø) e BOUKILI <1984), estudando os argliominerais ?/L,
obtiveram uma capacidade de troca väriando entre 6ø e 7ØØ
mEq/1Ø09, com o magnésio represent ando, geraì ment e, mais de gø%
dos el ement os t rocáveis. 0s dados obt idos no present e trabalho
corroboram aqueles obt:.dos peìos citàdos autores apesar de
pequenas variaGões (Taþe'la 1t). Nas amoEtras, qualquer que seJa a
Tabela 11

Amost

ra

-

Cútions Trocáveis e Capacidade de Troca. Resultados em mEq/1øø9 do
Produto Seco a 40'C. Simboloeia IdÊntica a labela 10

Ca?+

H9

e+

BIIó9

9,36

87,?8

BTTT?

5,ø9

87

AIø4

ào¡l

I91

AI ø3

A

Na+

K+

Soma

C,T.C.

3, 8?

ø,e?

tøø,75

Lø7 ,4

t6,89

ø,øø

Tø?,Aø

|Lø,?

84 ,61

ó, øB

ø,øø

?3,6?

1ø5,ø

ø,øø

83, 30

3,67

ø,?5

a7

,??

7ø6,9

ø,øø

7

4,31

5, ø5

ø,øø

7? ,36

84,?

,8?
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caPac].dade de troca, a Hger- tem sempre teores ni.tidamente
superior aos cle Ca?+, Na¡ e K¡. Elas apresentam também uma
capac j.dade de troca superior a lØø nt_9/t ØØg, excetuando-se a
AIø3, situada em níveis mais profundos e menos esmect it izados. 0

fato

amost

pode estar associado a possíveÍs contrifJuiGões¡ nessa
ra, de serpen t ina e out ros minera i s, pouco at ivos, na f ração

anal isadä

F - Fórmulas Estruturais das Esmectitas e Aspectos Genéticos
Após a anál ise dos resultados cont Ídos no item ant erior,
como sejà,
cátions trocávei.s e capacidade de troca,
as
para
imprecisões
os cálculos das fórmu l as eEtrut urais são mais
evidentes, BoUKILI (1?84) ut i I izou dados de I 1t erat ura para o
cálculo
empír j.co da capacidade de troca
pelas
fórmulas
estruturais,
optando, poEteriormente, pela retlradas de ø,17
átomos de magnésio dos octaedros para as cargas interfoi j.ares,
mas o próprio aut or reconhece às possib i I idades de .incorrênci.a em
gravissimos erros por essp método. Il.sta forma, preferiu-se a
apresentacão das fórmulas est rut urais sem o d esd obramen t o de
Parte do M9 para as cargas rnt erfol iares, cuj as contribuições
podem situar-se entre Ø,15 a ø,?5 át omos de magnésro (Tebela 1p).
As aná1i.ses em ôII5? e lìII54 foram obt idas em mat errais cl e
aspecto fibroso, al ongados, I embrando a sepiolita,
intercalados
de talco, em domÍnio serpent inoso I rgeirament e meteorizado, cuJas
fórmul as est rut ura i s en quadram-se no campo das stevensitas.
0s resultadoE obtldos em BIIl1 e BIIIZ são de materiars
situados nas fissuras clos talcos, também f i.ssurais, em zonäg
minerãlizadas e t ectonrzadas. O aument o re l at rvo de l=e3+ e Al3|
em re l ação ao M9e+ aproxÍma as fórmul as encont radas a de uma
stevensita f erro-al uminoga,
A saponita e a saponita-Al, rcpresentadas, r e s p e c t i v a e n t e
Por AIIIe e BII?5, säo orrg j.nadas de serpentinas em zonaE
tectonizadas, cont idas porém em meios geoc¡uímrcos d i ferent es, A
Primeira (AII1e) resulta da al t eracão supdrgena de serpent inas,
misturadas a talcos, em zonas profundas e não mineraì izadas em
m

,
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Irbela t?

Fórru'la Estrutural Estirada para Alguns dos principais Tipos
de Esrectita da liin¡
Coitezeiro - Base ll 0xigênios, Sirbologia ldêntica a labela 10.

de

Arosttes
erentos

AIIS¿ AIISI

si

IIIII

SIII? AIII¿ ¡IN5 BI,II DI,II AIIS AIOl ¡I5I }I5I !IIT9 8I17{ ¡II8I ¡II8¿ rIIó¿
ÁI'I

3,8¿ 3,8¿ 3,Só 3,8ó 3,3¿

f,t8 0,t{ e,t{

AIIll

e,

3,n

0,5{ 0,?l

3,9ó 3,9ó 3,7[ 3,75 3,83

N,e1 p,04

3,re {,00 3,95 3,7t 3,75

3,73

3,49

t,24 e,¿5 0,17 0,r0 e,ee t,es e,¿, t,?5 0,?7

t,19

e,l8

Felv

i,53

-

t, i¿

AIllI

c,c,r 0,1ó e,5¿

f¿3+

t,t7 l,zt t,4t N,tI t,¿¿ e,5ó c,{t 0,ó0 c,8? t,n
2,69 2,32 t,,t9 f,18

e,53 e,¿ó 0,t3 0,55 e,ó3

¿,n

t,r1 0,18 e,87 e,8¿ e,17 l,Ce t,¿,
1,06

t,

t,68

e,5l e,30 c,¿s 0,47 e,3e 0,5{

,,1c

0,0i e,x, 0,33 e,35 t,3e 0,07 e,05 e,07

e,tó

I,Cl

I,il

f,re

f,t0 t,el

e,ee e,e? e,ee t,cl t,t0 e,et c,te

Itt

f,et

t,fi

e,0e

t,0t t,t¿

C¡

e,et I,et

t,

t,0e t,e¿ e,er 0,gl e,e{ e,0t t,01 e,03 e,c3 e,eó e,t7 0,et

lri

t,03 i,0¿ e,e¿ 0,e{ e,t8

0,1¿ ô,e3 e,03 t,07

0,e0 0,et e,00

t,il

t,n

t,?6

t,35 0,91 9,8¿ N,r¿ e,89 t,ó3

e,03 N,t,f c,e¿ 0,0¿ e,có e,03 t,ó? e,¿¿

t,07 e,tó 0,5s t,69

-

0,09

c,et e,e3 c,t3 g,0? c,l¿ t,il

e,il 0,et i,0t t,t0 0,et c,tl

0,01 t,e3

e,et c,00 e,0¿ e,0c e,et e,e0 e,ce e,03

t,0s

t,et

e,e3 t,03

e,t3 e,00 e,t5 e,eó

0,03 t,t¿

t,c3 t,t¿ t,e3 e,0l i,03 t,e4 t,e3 e,e{ 0,03 e,07 e,0ó 0,01 e,es

e,03 I,t3

0,

e,

e,e5 e,e5 e,e7

f,er

e,lt

N,e3

Stev¡nsitr StevmEit¡

fe-Al

t,

S¡pmit¡
Al

e,0t

t,el

0,0ó e,t7 0,0,t 0,e4

'|J0llofls- $¡ponit¡/

coita"

llontmri- l{ontr0ri-- leidelit¡ Fe

ontronit¡

lonit¡
Cr-[p

lonÍtr

Cr

ilontrorìit¿

o¿

cromo. A segunda (BIIeS) provem de serpent rnas, tntercaladas,
ritmicamente¡ coÍl talco,
profundas e
em zonas lis5urais
mineral izadas em cromo. A composiGão da EIIe5 fica muito próxima
daquelas dà "Stevensj.ta l-e-41", formadas nÕ mesmo ambiente
geoquÍmico.

A "volkonscoita",
anál iseE BI4ø e 8I41, uma camect ita
dioctaedral, ap resen t ã umã série de prob I emas de nomenc I at urà,
chegando ao ponto de iìl9uns aut ores, como FLEISHER (198g), não
considerá-la
como uma espécie mrneral
A questão está,
basicamente, relacionada a quantídade de Cr na camada octaEidrica.
Para BRiNfILEY <l?Bø) o termo "volkonscoita ' só deve ser ut il izado
quando o cromo for o cátron dominante dos octaedros, ou seja, a
amostra Þura deve conter mais de L3:l de Cr203. Esta regra vem
sendÞ acolhida por diversos autores, ent re eles F00RD et al.
(L987) e PAQUE'f et al. (198ó), tendo est es últimos del imitado a
ocupação oct aédrica do cromo en ø,7 A a Ø ,98 por cada ? íons de
meia malha sem que exi st a, n ec eF sar i amen t e, o domÍnio do cromo na
camàda octaédrÍca. No presente trabalho, devido as vari.aGões
observadas nos teores de cromo nas anál i-Ees de um megmo cristal
Por microssonda eletrônica, que enquadram ou não a argila como
"voìkonscoita" pela regrà da ocupaçäo octaédrica, optou-Ée pela
denominacão 9enÉtica, como noE trabalhos de GUVEN e CARNEy (I929)
e GUVEN (1988), denomrnando de "volkonscoita",
com aspas, a
esmectita originada da estcht rta.
A saponita/nontronita,
AIø3 e AlØ4, é observada em zonas
serpent inosas, a uma prof unidade aproxrmada de ?Ø metros, em
mat erial estéril
em c romo
NaB zonas mineralizadas em cromo, menos lraturada,
onde
t ambém encont ramos å "volkonscoita" em torno da cromit a, cont at ase a lormaGão de _montmorilonita cromo-f errí fera , anál ises ËISØ e
8I51, originada de cloritas
cromiferas Junto a estichtitas
criptocristalinas
d i,spersas na massa cl oritosa.
Em zonas frat uradas e mi.neral izadas em c romo, onde ecorreu
umã int ensa clorit Ízaçäo formando cloritas-cromí{era5,
tÍpo
kamarerita
segundo BESNUS et al <7975), origlnam-se
as
montmorilonÍtãs-cromileras, exempl ificadas pelas anál ises BIIó? e
,

BI174.
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As beidel i t as- ferr í leras, BIIgI e BI I8?, geradas em f endas
de mat erial c I orít ico mr.neral izado, most ram .evidênclas de campo
de aloctonia e são Ínfluenciadas quimicàment e tanto Pelo mat errai
sobrejacente quanto pelo encarxante, er<ceto pelo cromo.
AE nontronitas, sempre citadas em t rabal hos na área, não têm
um volume expressivo na MÍna Coitezeiro. F-l irs concentram-se
próximo à superfÍcie, no topo do saprólito verde, em um meio mais
aberto portanto mais rnfìuenciado Peio clima. Essas esmectitas
podem ser originadas de outrasi como no caso da 4I91, ou de
cloritas retiquiais; neste caso, tem-se a formacäo de uma
esmectitä mais rica em si I ica e com menor dóficit t et raédrico,
como na análise EIIó?. A {ormação dpsta última é acompanhada,
normelmente, de perdas importantes de magnésio e cromo, e, Por
vezes, em menor íntensidade, de aluminro.

RepreEent acão

Ouimiográfica de Esmectitas

As tentativas de representações quim j,ográf i.cas comParativas,
{oram
obtidos Éom aqueles da lrteratura,
dos resultados
porém sem murto sucesso. Assrm, oPtou-se Pelo
exaustivas,
Hg -A 1re9 i st ro de part e dos dados obt idos no d i ag rama terniirio
(Fe3+-cr¡VI71¡9r.¡1¡VI,
(cr+Fe3+)
nodificados,
e
Binário
respectivamente, de t,EAVER e P0LLARtJ (7975) e BRI6A'l'TI (1981),
pare uma melhor visualização de suas drst ribuições ( Figs . 15 e
L6)

.

0g reg i Et ros nesses d iagramas most ram c amPos Pouco def ini.dos
pela
para
anal isad05,
argilominerais
PrinclÞalmente
os
montmorilonita,
diversidade
composicional apresentada pela
formada em diferentes zonàs e de materials origlnai5 variados.
Ëssas montmorilonitas se ässemel ham as egmect it as dioctaedrais,
ricas em {erro, descritas p interPretadas Por BRIGAT fI (1?83)
como um posSÍvel membro int ermediárro ent re nont ronit as a um Polo
montmoriìonítico rico em ferro, ou ainda, com aquela5 de BRIGATfI
( t981)
situadas entre o domjnio dà5 sàPonitas-te e das
nontronitas, só que aqul em lugar de níque1 elaS são ricas em
cromo, No diagrama H9-Al-Fe3+ de M-:AvER e Pol.-LARD (l'975> elas
estariam contidae nos camPos dà celadonita e dà glauconita,
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X=

BEI - FE : BEIDELITA FERRíFEFA
SAP/ NON = SAPdVTTA/ NONTRONITA

o=

MONI Cr=

+=

0=

l,lON TMORILON

MIFERA,

MONT,
N

ITA

ITA

Mg

CRO-

IL="vôL:VOLKONSCOITA

A=

STEV= STEVENSITA
O = NoN : NoNTRoNrr/1
O=sqpe sAp - At = sApoNtraesAPoNlrA

-

Cr-Fe= MONÏMORILO- FEßRIFERA.

ALUM ìNOSA.

C7= STEV

\

CRON4O

ALU

FC _

iV IN

AI= STEVENSITA FERIIO-

OSA,

3+
Cr+Fe

Fis. f5: Srtuação no d ragrama Mg-ê'l-(Cr+Fe3+) de alguns t :.Pos
csmectitas da Hi.na Coitezelro.

(FefCr)

cle

vl
SoP = So'on to
Non : Nonl ronilo
l-lis -- Hisingerilo

;'q.-tr ,.f''

xö).

''í%l

Stev.Fe-Al

2

(Mq+Ni)

u,3

oe a19uns tiPos
Fi9, 1ó: Sit uação no d i ag rama (Fe+Cr¡VI-1¡9+¡r)VI
de esmect:.tas ãu 14ina Coi-tezelro Mesma srmbologia da
Fis. 15
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contudo ö ambrente de {ormaGão e oç; valores obt idos para l( e Na
não pernritem tais
por suaE
especulacões As nontronrtas,
disposÍções na Fi.gura L6, pro><rma.. ao campo das l.ì 1 s i n 9 e l- 1 t a s
mostram umà situaGão semelhantes àquelas ars j. 1as de baixa
cristal inrdade ( CAILLÈRE e l-lÉNlN; 1963).
,

H - As EsmectÍtas Fissurais de Zonas Hineral izadas e Tectonizadas

As paragêne9eE hídrotermais secundárias nas zonas {isEurais,
produzidaÉ gera'lmente duì-ante a +ase de clori.tização,
principalmente nas zonaç; mai.s tectonizãdas, tôm uma composi6ão
químìca quase homogênea (s j. l icatos de magnés j.o hiclratado) coflt
mÍneralogia variada (talco, serpenti.na), por ve,zes rrl tmica, com
campog de dominio mineralógrco.
A aìteiração 9uÞér9ena nos rnaterlais sobredrtos pode resultar
em diferentes tipoE de esmectitas sobrc? materi.aj-s Þrislnais
d iversos ou de um mesmo mat erial
As t ransirormaGõe9 dependem do
posicionamento, resi.stência, quant idade e domínro do mineral
origlnal sobre o9 out ros mrnera r s, àcarret ando uma maior ou menor
resrst ênc ia aos fenômenos supér9pnos. Esses latores poderão
auxiì iar ou diJ:icul l- ar a abertura do meio que tambóm é
condicionada a proÊundidade, ao grau de {rraturamento e a
resrst ênc ra do mat erral a met eorização
A Tabela 13 apresent a as aná'l ises químr.cas por mlcrossonda
de mat erials eEmectít j.coB, da llina Coitezeil-o, originados de
serpentinas e locali.zadaçi em lissuras de zonas mrnerali.zadas e
tectonizadas. 0s dados mostram o aumento si.gn1{icat i-vo dos teores
de {erro do centro para o bordo dàç, fissuras, seguido de leves
acréscimos pelo cromo. O invÉrEo ocorre para o magnésio L,, en
menor intensidade, para a sílica.
As fórmuìaE estruturai.. das esmect j.tas em apreço (Tabela
1,4), expõem comp os i ções que dest acam, inicialmente um crescente e
progressrvo déf i.cit t et raedral no sent ldo do contato, além das
var í ac ões químicae suprac it adas j est es fat o9 céract erizam uma
maior aÞ ert ura do meio, orrginando di{erenteE t ipos de esmect itas
a Pârtir da mesma sel-penti.na. Cabe salientar que o centro de
preenchimento da fissura é clomrnado pelo talco,
passando,
Progressj.vamente, para um domín io de serpent inas próximo às
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lebel¡

13

- Anilise 0ui:ic¡

por llicrossonda de Ìlateri¡l Esrectitico nas Frssuras de Zonas llineralizadas Tectonizades (BII), no Sentido do Centro (BIIll) para a Borda (BIISg) da Fis-

sure, na llina

Coi t

ezeiro.

Afllost ràs

f

óxidos ------

BIIII

BIII¿ BII13 BII24 BII?5 ¡II¿ó !II37

I}II38 SII49

BII5O

siO¿ 40,14 48,?0 47,8ø 48,ø9 46,49 41,øø 41,ô4 4?,81 38,74

37,74

41203 ô,91 7,ø5 7,94 7,9? 7,67 7,?5 9,82 1ø,34 ó,88

8,04

Fe0r

7,øó 7,ø? 7,7? 7,99 B,t4 e,9ó 10,?s 10,4? ?t,BT

lso

1e,38 1e,30 10,9U 11,89 11,03 7,øB 4,9?

5,43 ¿,Só

Cr¿03 ø,?9 ø,?7 0,4ø 0,33 ø,43 0,5ó ø,4? 0,80 0,91
ø,37 0,3¿ 0,51 0,48 0,54 ø,4ø 0,5s

?1,39

?,1ø

ø,77

ø,4ø ø,6ø

ø,7?

0,ø7 0,01 ø,ø7 ø,06 ø,ø? ø,06 ø,øX ø,ø3 0,13

ø,øi

a,øø 0,03 ø,øø ø,0ø ø,0ø 0,05 ø,0ø ø,øt ø,ø3

ø,1?

0,08 ø,ø3 0,03 ø,ø3 ø,ø7 ø,ø4 ø,ø3 ø,øB ø,ø7

ø,øB

lla¿O 0,?B 0,33 ø,?4 ø,?7 ø,?7 ø,3? ø,4ø ø,4t ø,44

ø,36

l(eO

0,¿8 ø,27 ø,?7 0,28 0,30 ø,st 0,35 ø,31 0,30

oßrt

5o¡¡

75,86 75,83 75,96 77,34 74,?ô 67,øj ó8,41 71,ø4 Ze,S3

7t,7ó

IiO¿

Cao

Fe0r = Ferro

lotal
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Esnectitit¡s en FissuraÉ de Zona6 l'liner¡lizad¡s Tectonizådas (BII), no Sentido do Centro (BIIl1) pära a Eorda (BII50) da Fissura, na

Fórrul¡ Estruturel

llin¡

Coi t

deg

€2€lro.

Anostras
E

I

enpnt os

DII1I BIIIE BII13 BII?4 BII25 BII2ó 81T37 81138 BII4?

BIISO

si

3,8ó 3,8ó 3,83 3,79 3,79 3,77 3,74 3,7ø 3,47

3,41

Aì IV

a,t4 ø,14 a,t7 øt?t ø,?t ø,?3 ø,?ó 0,3ø 0,53

0,19

AI|JI

0,5? 0,53 0,58 0,54 0,53 ø,36 ø,78 ø,76 ø,t9

0,?6

Fe3+

ø,47 ø,47 0,5¿ 0,53 0,5ó ø,77 0,77 ø,75 t,ó3

r,ó1

lls

1,49 1,48 1,3¿

0,35

ø,28

Cr

ø,ø? ø,0? 0,03 ø,ø? ø,ø3 ø,ø4 0,03 0,ø6 ø,ø7

ø,ø6

Ni

ø,ø3 ø,ø? 0,04 0,03 0,ø4 ø,ø3 0,ø4 0,03 0,øI

0,05

Ti

0,0t ø,0ø 0,01 ø,01 0,øø ø,0ø ø,øø ø,øø ø,ø?

ø,ø1

lln

ø,ø0 0,01 ø,ø0 0,0ø ø,0a 0,0r ø,øø ø,øø ø,øø

ø,øl

Ca

0,01 0,øø ø,øø 0,øø ø,øL ø,øL 0,øL 0,øt ø,øl

ø,øl

lla

0,05 0,05 0,ø4 0,04 ø,ø4 ø,ø6 0,ø7 ø,ø7 0,08

ø,ø7

K

l,4

r

l,3s

0,98

ø

,67

ø,7

r

ø,ø3 0,03 ø,03 0,03 ø,ø3 0,ø4 ø,ø4 ø,04 ø,ø4 0,05
Saponità/NontronÍtà Nontroniia
Saponit¡ Fe-âl
. Stevensita Fe-Al
(Fe-l'19 )

(Eor¡linsita)

6B

bordas, com fases

rntermediárias

que äprcsentam ritmicrdade

mineralósica,
A represent açäo quimrográfica dessas esmectitas no diagrama
|49-Al - ( Cr+Fe3+ ) na Figura L7, nostra uma progressão compostclona.l
de esmectj.tas t ríoct aédrrcas para dioctaédricas, com decréEc imos
em Mg e acréscimos proporclonais em Al e Fu3*, com a abertura do
sistema, as esmectitas tendem pãra o pol-o nontronítico.
com
substituicões do Mg e, por vezes, do Al pelo ferro.
As observações da Figura L7 5ão confirmadas tambeám no
( Fe3++Cr ) VIl(Hg+Ni ) VI da
d ia9 rama b inário
F i gura 1g, observandose ainda uma boa c orre I aç ão inversa ent re os pares de elementoE,
apesar da não comput aç ão dos t eores de alumín:.o na er aboracão do
gráfico.
As
saponitas
ferro-aluminosas,
em ambas as
representaEões quimiográficas,
estão sempre próximas das
Stevensitas
ferro¡-aluminosas,
podendo até
mesmo serem
classiticadas
como as últ imas. É evidente
que essas
classificações
não são perfeltas.
Todavia, as pa5sagens
comPosicionais progresElvas, impeìem ao estabeleclmento de
limrteE entre os t ipos mineralógicos multo próximos, como uma
lorma de mel hor dest acar as vari.ações
A formacão dos diferentes tipos de esmectitas, irqui
apresentãdos, ori.9:.nadas de um mesmo t ipo de mineral, está
cond ic ionad a a organ i za6ão mineraIósica do materral al t erado, As
anál ises das st evensit ãs foram oÞt i.das dp l ent es microscópicas de
serpentina dentro do materiar tarcoso. Essas l ent es aumentam
Progressivement e de t amanho passando pat-a pequenas camadas
microscópi.cas, int ercal ädas, de forma rítmica, com outras de
t al co. Nas bordas das fissuras, zona de contato com o material
cloritoso ñineral izado, o domínio é de mat eri.al serpent inico com
lentes de t al co, gue ori.ginam as nontronitas.
As drferentes
resist ênc ias do talco e da serpent ina à al t eração supÉrgena, ao
I ado da disposicäo do mineral e seus dominios, podem ocasionar um
meio mais fechado, como as I ent es microscópicas de serpentinas
con+inadãs nos domínios do talco, ou mais aberto, no materlal
onde predominãm as serpent inas, formando, conspquentemente,
diferentes esmectitas de um mesmo mtneral.
.
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M9

o

'. Slevensifo Fc - l\ |
Soponito Fe- Al

x

:

a

Soponilo

/

Nonlronilo

Nonlronrlo

Cr

Fis

l-e

17: Situacão no d i ag rama H9-Al-(Cr+FE3+) de aì9umas esmectas fiEsuraiÊ, em zonàs minerali-zadas (Jl) e tectonrzadas
(II) da Mrna Coitezei.ro.

(Fe*Cr
SoP

:

5o Oon,t o
Non 3 Nonlronilo

l'li¡:

Hisingerito

Nontronrlo
Sopo

nilo ,/ Non lro¡ilo

Soponito { Fc - AI )
slovonsito (Fc -At

)

42''3
( Ms+ Ni)

Fis.

1B

Sit uacão no d lagrama ( Fe+CrVI ) - ( l'1s+Nl )VI de algumas
em zDna5 mineralizadas (B) e
îissuraÍs,
esmectitaç
tectonizadas (II) da l'lrna Cortezetro.
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I - As Esmect itas Fissurais de Zonas Não l'lineral izada6

e

Tectonizadas

As esmect it as encontradas nas zonas lissurais de material
serpentini.co, tectonizado e não mineral izãdo em cromo, são,
comumente, r j.cas em manganâs e/ou assocradas aos óxidoE desse
eìemento.

As anál ises à microssonda do material esmect ít ico (Tabela
15), {oram feitas no sentido do contato (AII15) Para o centro
(AII1Z) do materiaì f r-ssural. Cabe Ealientar (lue os dados
apresentados fÕram se l ec lonados dent re out ros, não aproveLt ados
aqui pel as c I aras evi.dências de rmPurezas, PrinclPal ment e de
óxidos de manganês. l1as, isto não quer dizer que. os dados
apreEentados seJam puros. NA110N et a.l ( 19BZa) acredilam que aË
de barxa
em manganôs são rnstávei.s,
ricas
esmectitas
cristalinidade,
de duração e{ômera e subst lt uiclaÉ Por óxrdos de
manganês em um ambiente pouco maÍs ox j.dante.
Tabela

l5

-

Aná'lise Quimica por llicrossonda
neral izadas Tectonizadas (AII ) ,

Material Esmectítico nas Fissuras de Zonas Não Ìlisentido do contato (AII15) para o centro (AII17) da

de
n0

Fissura, na l'lina Coitezeiro.

I
Alllost

óxidos

ras -----Sig2 Alp03 Fe0x HsO Cr¿03

AiIlS 3s,14 5,35 ?,55 e,¿3 1,77
AIIló e8,7t'5,19 8,ó8 1,95 1,37
AII17 eó,51 4,e0 l0,só 1,4¿ 1,óó

NiO Ti02

,4ø
t ,08
1,3?
1

0,

13

ø,ø3
ø,øø

HnO CoO CaO Nae0 KeO

Soma

,47 ø,|'t

,19

6ø,89

ø,?3
3,ø7 ø,LL ø,18
5,09 ø,?t ø,?7
4

ø,?4

ø

ø,ø5

ø,

t7

5ø,46

ø,ø7

ø,1ø

5?,4ø

(r)Fèf) = Fprro Total

0s resul t ados ob t idos most rãm um lechamento anal it ico baixo,
ocas ion ado, poss ive Ì men t e, pela baixa cr j.5tal inidade das argilas
e, certamente, pela presenGa de material amorfo. A sílica e o
magnésio apresentam teores mais altos nas zonas de contãto
fi sÉura 1 . 0 fat o Pode
d im i nu indo no sent ido do cen t ro do mat erÍal
estar associado a lonte prj.n(iPaì de 5i e l'19, Provinda dä5
serpent inas encaixantes e, Provavelmente, a um fl uxo mais ráP i do

7l

de fl uidos no cen t ro do mat erial {rssural, I ixiviando, em parte,
esses elementos. 0s teores de ferro aumentam na direção do
cent ro, enquanto os de manganês varr¿m. No contato o manganês
parece estar mais ligado ao materiäl arg i I oso, decrescendo
l evemen t e em seguida parà ap resen t ar novos acréscrmos no cent ro,
zona mais oxi.dante, onde eie pode formar uma mai.or quantidade de
óxidos. 0E t eores ma 1s el evados nas fissuràs p arä cromo, níquel e
serpentinoso
manganês, do que os observados no materlal
encaÍxant e, são credrtados a uma lormaG ão al óc t ona ou a m j. st ura,
durante a alteração çiupér9ena, do material pré-existente
com
outros provrndos de níveis sup er r orpB e/ou a simpleE aport e de
elementos I ixiviados.
As fórmul as est rut urais das esmect itas fissurais ( Tabel a 1ó)
mostram que o .decréscimo de sil ica, do bordo para o centro do
material fissural,
é acÕmpanhado nas amostraç de um aumento no
da camada t et raédrica e aumento nos teores de ferro,
déficit
mantendo-sp os mesmos teores para o aìuminro. I sso indica que a
está
composrção das esmectitas, nessas zonas frssurais,
relacionada
nos
diretamente
a
dinåmica dos
{luidos
mic ross i st emas de al t eração de p roces sos I at erit rcos. As suas
variações composlcionaÍs, aos alLos t eoreE em 11n e a p resenç a de
out ros met ais de t ransicão na c amad a oct aódrica, en quad ram-Ée nos
primeiros
de roÉhas
estádros do j.ntemperismo lateriiico
ultrabásicas, já descr-itos por CALAS et al (1984), NAI1ON et aì
(198ea e 1982b) e PA0|ÊT et al (I9A?, f9B6 ), entre outros,
J - Espect roscop ia In fraverme I ho com Transformação de Fourier
A presença de grupos 0H, na malFa da esmect 1t a, determrnam o
aparecimento de al gumas bandas de absorcão, desse mi,neral, no
espec t ro inf ravermel ho,
Vibracões envo.lvendo prolon (hidrÞxilas de ext en são e de
Þalanceamento), são l igerrament e dependentes das vibrações dã
çi I ica e do oxigênro no conjunlo da maìha crist al ina (FARIlER e
RUSSELL, 1987), mas são afetadãs, marcadamente, pelos íons aos
quais el as estão coordenadas e as suae vizinhanças (FARMER,
7974). Esses ionE são uEualmente representados nà montmorilonita
pelo Al3*, M9e* e Fe3+ , El es const ituem, normalmente, a maioria
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Tabela 1ó

-

ifiada das Esnectìtas nas Fissuras de Zonas Não l'lineralizadas
no sentido do contato (AIIl5) para o centro (AIIl7) da tissura, na

Fór¡rula Estrutural est
Tectonizadas (AII

),

llina Coit ezeiro.
Elementos

Anostras

-------

Si

Al

IV AIVI Fe3+ e Cr Ni

Ti l,1n Co Ca Na

K

AII15 3,76 ø,24 ø,43 0,85 ø,36 ø,t5 ø,14 ø,øt ø,41 ø,øI ø,ø5 ø,1ø ø,ø5
AII1ó 3,ó0 ø,3? ø,47 ø,93 0,38 ø,14 ø,1ø ø,aI ø,34 ø,ø4 ,ø3 ø,øL ø,øI
AIIIT 3,46 0,54 ø,1? 1,15 ø,?8 ø,t7 ø,13 ø,øø ø,65 ø,øL ø,ø4 ø,ø? ø,ø?
ø

da população da estrutura

octaedral

da montmoriìonita

(

GRII'l

e

KULBÏCKT, I-9éL),

A Tabela LZ apresenta as análrses à microssonda de algumas
esmectitas analisadas por espectroscopiã i n fravermel ho . A9
análises BIIó9(1) a BII?B(5), foram efretuaclaE em materraiç
ar9 i l osos, originadoB de c1Õritas-cromí{eras e most ram teores
mais elevados em cromo. ês amostras BII37(â) a BIIã5(1Ø), aFsilag
orig inadas de serpent ìnas, ap reEen t am baixos t eores p¿ra c romo
mag, por outro lado, Elevam-se os de magnÉEro e ferro, com o
úl t rmo apresent ando p e quen as fl ut uações. Cs t eores de magnésio
tem um aumento apàrentemente cont Ínuo da amÕstra ÍJTI6? para a
BIIe5, As {órmulaE estruturar.s a partir deesas aná1j.ses (Tabela
18), a1ém das observaGões Eobreditas, mogtram um aumento no
déficit tetraÉdrico, da es querda p ara a drrejta da t ab e'l a, sendo
maiores nas esmec t it as orig inadas de serpent inas, acompanhado,
conseguentemente cJe uma dimr.nuicão de sílicå.
As cinco primeiras àmostras, BIIó? a BI I?8, representam
ricas
montmorilonitas-ferriferas
em cromo. Entretanto,
as
(Tãbela
fórmulas e..truturais
de BIL37 a BIIeS
1B), mostram
provavelmente,
ou,
mals
de
{ages
montmorilonitas-Fe
intermediárias
entre um polo de saponi.ta f e r r o - a I u m i. n o s a e
nontronita, como pode ser observado no cl iagrama h9-Al-(Cr{Fe3+)
(Fi9. L?) . Esses reg j-stros quimiográÊj.cos most ram t ambém que as
saidas de M9 são compensadas por Al e l-eJ em Proporcoes
e qu

i va I en t es

,

Tabela

l7

0uÍ¡rica por Iicrossonda das Esmectitas Analisadas por tspectroscopia
lnfraverllelho. llateriais fllineralizados (B) e eEtéreis (A), elll zonas de iraco (l) e
forte tectonismo (lI), (l) a (5) origrnados de clorrta, (ó) a (10) de serpentinas,

- Andlise

(1, ?, 3,

I

...)

nos Resistros 0uimiográlicos das

Fi9. lg.

óxidos

uró1ü) BII74(¿t 8il72{3) BIt97(4} il198(5t 8il37(ó) AI04(7) Ar03(8) nil¿ó{1}

5i0¿

59,13

4t,ß

,t8,tó

{8,84

41203 le,B5

8,97

1,18

?,9ó

Feor

B,tI

B.E.t

8,?9

9.73

llso

¿,9{

?,¿r

?,ót

Cr¿03

ó,45

4, ¿3

{,

?9

¡q?

J

l{i0

0,7?

0,41

0,45

ø,?7

0,98

rio¿

e,08

e,03

e,0ó

0,08

0,09

l{n0

e,ee

0,fi

0,08

0,fl

0,7¿

ø,7 4

0,70

t{a¿0

0,99

0,48

|(eo

0,8¿

0,55

e,

9e,85

73,01

Sor¡

FeoÌ = Ferro Total

48,19

4t,ó{

4ó,ó¿ 4¿,y
't

9,8¿

8,8e

41,e0

4ó,19

7,67

,56

te,?S t1,4? ,r0
ó,Ît

4,13

¡il¿5(r0)

9,%

8,14

,08

,e3

7

0,67

asA

0,5¿

0,,13

tÀ1

0,43

¿ì

¡a

0, r,t

e,03

0,0?

aal

4,0ó

0,0?

0, e0

0,00

e,0?

0,08

0,e¡

0,00

0,ó8

0,10

e,03

0,eB

e,08

0,04

o,47

û t7

0,4ó

i,t?

0,40

0,43

0,34

V, JÉ

ø,?7

êr

e,54

0,0?

,31

0,37

0,31

0,30

71,80

78,09

n

IÈJ

,17

0,4¿

e

ó8,41

7ô, ó3

ó9,98

6t,43

7

4,96

-------'i!---------------
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Cr+Fe"'

Fis

1?: Srtuacão no dragrama
- A I - ( C r + F p 3 r' ) das esmectitas
anal rsadas Por esPeCtrosCopia :,nf ravermelho. I, 2, 3,
números sequenclais dos rpsul tados naE Tabel as 1Z e
1"19

18,

A Figura 2Ø, apresenta segmentos dos espectros j.nf raverme.lho
em bandas de altas frequências (A.1,Øø a 3.7ØØ cm-1) e em balxas
{requênc ias (4ØØ a I.?ØØ cm-l)
A bibliogra{iä referent e as bandas de altas frequêncras e de
vibracões das hidroxÍ1as de extensão, mostì-a para bãncIas cte
frequêncÍas de montmorilonitas t Ípicas (Al-Ol-l-A1), ferri{eras
(Fe3+-0lJ-Fe3+) e magnesianaE (At-0H-1,1g), r,alot-es EorreEpündpndo,
respectivamente, a 3.64Ø, 3.36Ø e 3.687 cn-! (GRIM e |(JLBICI(I,
L961; RIJSSELL et al ., 197Øi FARMER, 1974; CRACIIJtl , I?A4). Na
Pesquisa bibliográfica
não foi. conEtatado estudos t
par
espectroscopia
para montmori'lon j.tas
infravermelho,
ferroma9nesranas que devem ter vibracõps stgnificat t vas do t i.po Fe-OHHg. As nontronitas, com teores elevadoE em Al, tem Þanda de
frequência para as vibracões de Fe3+*0H-Fe3+ em 3.ssØ cm-1
( GooDMAN et al . , L975 )
, mas out Fos dados de I j. t erat ura, em FARMER
(L974), mostram vibrações de Fe3-F-0H-Fe3r', nas nontronitas, entre
3.5óó e 3.577 cn-7
.

.
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Os espectroE de infravermelho, em bandas de alta frequência
(Fi9. ?øa), exiÞem vibracöes de 3.5?1 cm-1 (BIIó9) a 3.57Ø cm-1
(BII?B). Na iiteratura est es resul t ados est ão ent re aqueìes Para
(3.5óØ .t-1),
(3,()4Ø .t-1) e ferrífera
montmorilonita típica
possj.velmente em uma fase de v r braç ão int ermedrária do t ípo (Ai0H-Fe3+). As amostras numeradas de nIL37 (3.55e .*-1) a BIIe5
<3.547 cm-1) apresentãm fre quônc Í as cle v j.bracõe:; t íp icas dae
nontronitàs com var i aG ões na c omp os iç ão octaedral, Entretanto,
dados analíticos e quin¡*osráf1cos, já relacionado.- (Fis. L?),
mostram que eÉsaE argilãs fazem parte, provavelmente, de {ases
transici.onais ent re sapon i t as fprro-aluminosas e nontronitas ou
Dest a {orma, Pode-5e
de um pol o de montmorilonitas-lerríferas.
aven t ar å essas L:andas de abçorção c orresP on d en d o a vibrações do
t ipo Fe3r'-0H-Mg.
A larga banda em torno de 3.4?Ø .r-1 é atribuída a á9ua
int er{ol iar.
Nas zonas de ba j.xa frequência (Fis. eØb), caracterizada,
prÍncrpalmente pelas deformacões de g rup amen t os hidroxi.l icos, as
vibrações de OH, maÍs 1r-vres, dão uma Índicação mals clara da
composi.Gão octaedral do que nas zonas cle altas frequências
( K0HYAI'1 e SUDO ,
1975; G00Ðf1AN el a] , 1"97 6; DECARREAU e BONNIN,
198ó; ÐECARREAU et al, 198Z).
Seis bandas, Éom maiores abEorções, são observadas
aproximadamente a ??Ø, BZ5, 845, 8?Ø, 77Ø e óBØ cm-1. A Prrmeira,
localizada a ?15 cm-1, é atrrbuida a v:,brações Al-01-l-Al , Elas têm
um maior dest äque quant o maiot- For a quant i.dade de A l no5
octaedros. A banda A73 cm-l ei atri.buída a v j.brações de Al-Ol-lFe3+ . A bandà a 845 cm-1 ó usual ment e atribuida nas esmeEtitas as
vibracões de A1-oH-Mg.- Ela Pode também ser ässi.nalada como
vibracões Al-01-l-Cr (MAl(SIl'l0vIC et al, 1?81). Essa atriburção Pode
ser af i.rmada também aqui, vlsto que ä banda a 845 cm-1 só 9e
destaca nas amogtras mars ricas em cromo e com baixog t eoreg em
magnésio, A a?Ø cm-1 ocorrem as vrbrações Para Fe3r'-0H-Fe3+,
cujas int ensidades aumen t am com os t eores de ferro . A banda a 7ZØ
cm-1 pode ser atribuída a vÍbrações Fe-0H-M9. A presença de
vibracões Hs3OFl é assrnalada a aProximadamente 6AØ cm-1. Essas
vibracões são muito comuns e c l arament e exPressas em arqilas
magnesianas, como ) por exemp 1o, nas Saponitas.

7B

A band¿ a aproximadament e LØ3Ø cn-7, de vibraçõeE Si-0, d
Pouco influencrada por mudanças est rut urai s , en quant o que aquelas
si.tuadas em torno de 457 cm-1 é compìetada e fortemente
pelaç vibracões dos cátions octaédrj.cos. A
infìuenciadas
confirmacão dessas observações pode ser obtida nas bandaE em
torno de SØØ cm-1 t Si-0-Al vI t revl ) I e 431 .r-1 r Si-o-HsvI I , de
STUBICAN e R0Y ( 1,96I) , que, na Figura PØb, dest äcam-se na direção
do domín io d I uminoso e magnesiano, respectivamente.
0s dadoE apresentados mostram que o Al e Mg tendem a formar
pares de preferêncra com o Fe do que entl-e eìes.
A exemp ì o das esmectitas aqui anal isadas, a espectroscopia
infravermeìho demonstra que é possivel a identilicacão
e a
semi quan t ificacão de cát ions octaedrais, como, por exemp I o, o At,
o M9 e o Fe3+. Além disso, o mdtodo permite o acesso a pequenas
mud anG as de carát er crj.staÌoquímico näs esmectrtas, assim c omo na
ob servânc i a das t endênc ias evolut rvas dos mat errais anal isados.
0s espect ros de infì-ãvermelho da amost ra D3¿, com a I gumas
impureaas de quartzo nas frequênc i¿--- 7Ø98 e 7Bg cn-7, servirão
como um dos pontos de ref erênci.a nos estudos a se9u1r por
esp ec t roscop i a lfössbauer.
L - A

Espec t roscop

ia llössbauer

A amostra D3?, já submetida a espectroscopia t.n1ì-avermelho e
com uma composiGão química da argila ext rapol äda àquel a da BIIe5,
por espectroscopia
foÍ
analisada
tlðESbauer (FÍg.
?7),
ap resen t ando os seguint es parâmet ros: (à) deslocamento isomérrco,
que informa sobre o eEtado de oxidação do îerro = bf ,a = Ø,36 nn.
=-1, (b) a interaËão quadrueolãr, que é sensível à simetrÍa da
rede de ions rodeandÒ o núcleo ativo =Át = Ø,58 mm, s-1 e Ae
ø,23 mm. s-1; (c) a interação magnritica, que aparece quando o
núc.leo sonda é submet ido a um campo magnét ico de origem interna
ou aplicada =[1 = Ø,4Ø mm.s-1 eYe=ø,lz
mm.E-1. 0 parâmetro
nominativo 1 apresentou um percentual de 4e% e o e ficou com
5BZ

.

0 espectro, da Figura 21, rnostra que só exi.ste ferro do t ipo
Fe3+, É um espectro c1ássrco cle uma esmect it a a Fe3l com dois
sítios
i.mportantes dados por pste elemento no octaedro.
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E.,pec t ro Mossb auer de esmect ita ( amost ra 032 ) preenchendo +issuras de zonas mi.nÊralizadas (B) e tectonizadas
(II). Condi.cões r (1 = Ae't), E1 = Ø,36 rr.s-l, Át = ø,58
,nr.r-1, I t = Ø.4.Ø nn.s-L; (2 =^ 58)(.), 6¿ = 0,3ó - mm,s-1,
A p = ø,23- mm. s-l, I a = Ø 32 mm.s-1

A interpretração feit a por d iversoE au t ores , entre eles CARDILE e
JOHNSTON (1985), JOHNSTON e CARDII-E (l9B5) e DAYNYôK e URIïS
(L987), para psses clois tiFÈ'E
qur o Fe3* esteja
'1F dublet¡¿, È
posicionado noE sítios
Me (cis-confrguração).
E ao dubleto
ext erno É atribuída as subst iLuicões do Fe3+ nos t et raed ros
.

IV.3.3.

As traolinitas

A caolinita é um filossil icato di.octaédrrco mrcrocristalino
do grupo 1:t, de {órmula estrutural
etSÍ24ìp05(0ll)4).
Uma {olha
de caolinita
é formada pela associação de uma camada de
tetraedros Si04 e de uma camada oct aédrrca a I uminosà . 0s ions
Aì3{ ocupam ?/3 d05 espacos e estão llgados ä hidroxilas
(internas e ext ernaE ) e a oxigênios.
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Em Campo Formoso é muito di{ícil
a presenca de caolinítaE
puras. EìaÉ estão, noì-malmente, assoc:.adas a goethl,tas e, quase
sempre/ acompanhadas de esmectitas. Essas f recìuentes associ.ações
não permi-t iram a obtenção de rEsu.l tados ana1rl t rcos precisos, por
mi.crossonda, dãs caol init as.
As caolinrtas assoc iadas a.. goethitas, sem esmectitas, foram
pelo mótodo de DE ENDREDY ( 19ó3), modi{rrcado por
deferriÌicadas
SEGALËN (L97Ø). As caoi initas "puras" foram Eubmet idas a anál iEes

por difracão de raros-X, a análise térmica diferencial,
a
espectrosco.pia lnfravermelho e a análises quÍmi.cas giobais
As amogt ras anal isadas 'Êoram col et adaE nos topos doç níveis
de saproìito amarelo, em zona:; mr.neralizadas e tectonizadas
(EII), e em zonas est ére r s não tectonizadas (AI) EEt as últimas
loram col et adas, mals precisamente, naB manchas esbranquiGadaç
mosqueando mat erial verme I ho-amare I ad o com pintas vi.o1áceas.

IV.3.3.1. Característ icas H inera
micas das Caol initas
ê -

1óg

ic

as,

0ujm i

c

as e Crist al oquí-

frat omet ria de Raros-X e os Índi.ces de Cristal inidade
Caolini.tas
Ði

dag

A Ðifratometria de Raios-X permrte, além da tdent iticacão do
materiã1, determj.nar a cristal Ín j,dade dos minerais. Segundo CASES
et al . (1982), o f erì-o (Fe3t), em subst rtuicão nas redes
cristalinas
das caollni-ta5,
i.ntroduz defeitos
cristallnos
ordenados (rotação + ?'ll/3) ou aleatórios (falhas de empllhamento
de translação) no plano (a, b). ËÉses det'eitos podem ser
rndicados pel o rlndrce de Hinck I e! ( HINCKLÊY , f.963), dando uma
ap roximaGão quantrtatrva da crrstal rnidade das caol initas.
0 índice de H j.nck.leg (l-li ) +Õi calculado em condicões
especiais, utili.zando um diJrratometro PIIILLIPS Pl¡ 173Ø, com
radiacão Col( , fillro de F'e, 3Ø kV e 5ø mA. O espaço da varredura
foi de 18" a e8"e0, com "passo de Ø,?"?0, preci.são cje + Ø,4A' e
tempo de contagem de ?ØØ segundos. 0 difratometro é ligado a um
flricrocomput ador e permi t e, alrjm da estocagerÍ cle ângulo", ?0e do
número de impulEos medidos pelo detector,
suavizar
o

8t

difrãto9rama,
através de m t- c ì- o p r o c e 5 s a e n t o , mi.nimizando os
ruidos de fundo que i n t erferem no cál cul o do índrce.
0s resultados do Índice de l-linckley (Hj.) estão registrados
na Tabela 19, Juntamente com outros paråmetros como: ..Slope
Ratio" (5R), obtido por Análise Térmica Dii.erencíal (ATD), o
percentual em óxido de {err.o nas amostras; e a relação
compoEicionä1 das somaç; de outroE óxiclos com os de sil ício, quÈ,
ind i ret amen t e, corresponde ao g rau de sÍt icificacão do material.
0 índice de l-linckley decresce, de forma geral , da amostra
BIIlK para a AI3K. Ele tamÞém di.minui no mesmo trpo de material,
BrI ou Ar, quanto mars próximo est ivel.. a amostra do nível
c on crec l ona I ferrug inoso sobreJacente. O iat o é ac omp an h ado de um
aumento nos teores de ferro e de uma p.ssÍvel clessil i.cif i.cacão
nas amost ras . Essa úl t ima pode est ar rel ac ionada eos processos de
laterização
na área, tracjuzirlos, tamÞém, pela degeneraGão atual
na
couraca
ferruginosa
sobrejacente,
em estádío
de
dessiìrcificacão.
m

Tabe I

a 19 - Índ ices de Cristalinidade das Caol initas
Originadas
(A)
sobre Serpent rnas
e Cloritas (B), (1) A{astadas e
(3) Próximas da Couraça, na l'1ina Coiteizeiro. percentual em óxidos de Ferro (normalizados a !4% de HpO) e
Relacão da Soma dos cjxidos pe.lo Siìicato. Hi = indice
de Hinckley; SR = "Stope Ratio', (MACKENZIE, LqZø).
Amostra

Hi

BIIlK

BTIEK

Ø,aØ

%Fe7A3

?

,54

ø,a7
1,L9
? ,66

fNxctezsi_02

Ø. 85

Ø,87

SR

AIII(

AIAK

AI3K

Ø,a?

Ø,?1"

Ø,??

3 , Ø1

3,7

5,91

Ø, 88

ø,a9

1,58
3,96
Ø,?I

B

I

Ø

,88

T

3K

r,?a
6

Ø,c?
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B - Anál ise Térmica Di ferenc ia I (ATD)

As trôs amostras de caolinitas anal i.saclas (Fís. ??), mostram
o primeiro pico endotérmico, correspondendo à saÍda da água de
sorç ão, entre 9Ø e L 15oC. Os plcos endotérmicos compreendidos
entre 56Ø a 5??oC, correspondem a saída da dgua de constiLuicão.
Essa reaç ão endotérmica, segundo CASES et al (1./ga), corresponde
ad

à tran.jlormaGão clas caolinita em e t a - c a o I 1 n r. t a . 0s possiveis
picos exotérmicos entre ?4Ø-95ØoC e outros, não estão aqur
representados dev 1d o aos l imit es t écnrcos do aÞ are I ho ut il izado
que só at Ínsia no máximo a 915oC.
m

AT2K

ïoc
Fis.

ee

D

r ag

ramas de

ATD

zei.ro, (BII2K)

=

de al gumas caoì tnitas
Cód iso da amost ra

A diminuicão das temperaturas
desh i droxi 1ac ão, marca uma diminuicão
tamanho das part ícuìas (HACI(SIH0VIC e
CASES et al ., 1982; PETIl et al, 19BB;

da Mina Colte-

do pico endotérmico de
da crist al ini,dade e/ou do
ITHITE, 797? i T0DOR, L?7 6;
PETIT, L9?Ø,. No p resen t e
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estudo egse segundo prco clndot érmico, entre 5óØ a 59eoC, pode
apresentar asslmetrLa, a1ém da variação de temperatura, em
relação aos b raç o5 descendent es e ascpndent erì, o que pode estar
associado ao grau de criçtalrnidade da cãollnita.
ê assimetria
citada permite o cálculo da cristal i.nidade atraveis do "Slope
Ratio" (SR), que é a relaGão entre às tangentes dos bt-aGos
descendentes e ascendent es do pico. O val or de SR aument a quando
a cristal ini.dade diminui.
0ç resultados obtidos para às amostras de Campo Formoso
(Fi9. ?e) , mostram temperaturas de deshrdroxilacão e índice SR
( Tabel a 19), var i ando, p rovave ì men t e, seg un do a cristal Ín:.dade e
o tamanhÕ das part ícul as. Esses dados est ãc¡ em conformidade com
aqueles encontrados por HACI(ENZIE (I?7Ø), LIÉTARD (7977r, CASES
Pt al ( 19BZ ) e PËTIT (199ø).
Espect roscop i

a Infravermelho

com Tran s formaç ão de Four i er

A espectroEcopià infravermelha pcì-mi.te cleterminar a
cristalinidade
das caolinitas
e rnd j.car-, por vpzes,
o
Posi.cionamento cristaloquímico e elementos constrtutntes.
As caolini.tàÉ bem cristalizadas
apt-eseñtam espectros de
absorção c a r a c t e r í s t i c o s . ôs quatì-o bandas de vrbraGões à 3ó95,
367?, 3ó55 e 36?Ø cm-1, .m altas frecuâncias, corresponclem, nas
três primeiras, as vrbraGões das hidroxilas
externas e, na
últÍma, as vibracões das hidroxilas internas (C1ESI e DAITA,
1973; FâRHER, I?74; I]LAVAY et a1, I?77; RDUXIIET et al , f977 ). Näs
regiões de baixes lre<ìuêncras, as caol initas apregentam, segundo
FARNER (I974),
bandas à LIØ7 cn-I (vibração Sj., parateta, em
fase), à 1ø35 cm-1 (vrbraGão Si, paralelã, com defasagem), LØ??
-'l
(vibracão Si., perpendrcuìar), ; ?4Ø e ??Ø cm-1 (v j.braGão
cm-r
Ale-oH), à 795, 76Ø e 7Ø5 cm-1 (da camada tetraédrica),
a 54Ø
(vibracão
cm-1
composta Si.-0-AlvI) e 7ØØ, 46Ø e 43? cm-1
(vibrações de t ran s lormac ão 5i-0).
As vibracões de deformacão, devidas aos movlmentos de
Protons em relaGão ao eixo Al -0, ind icam a defeitos aleatórios no
plano (ð, b) e a defeitos de empilhamento segundo o etxo c
( LIETARD , L?77 )
,
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A medida da desordem cristalina,
no Þlano (a, b), das
pode ser leita utilizando o teste P2 de VAN DER MAREIcaolinitas,
e KHRONER (7?¿9). EÉse teste (Pe) tem como base a relacão de
intensidade entre a banda 3óZe e aque I a a 3ó55 cr-1. E=çaE Þandas
são sensíveis as modificacões que sofrem as ìì.9a6ões do
hidrogênio com os oxigênios cJa camada sj, l ici"ca (CASES et al,
1?8e ) . Na medida em que a cristal j.nidade da caol init a baixa, a
intensidade da banda à 362? cm-1 dimrnur, t ornando-se nitidamente
in ferior à banda 3ó55 cm-1, desparecendo em seguida, O fen ômen o
segundo LIÉTARD (1,?77), ó en decorrência de defeitoE aleatórios
no plano (4, b). 0 valor de F3 ei ligeiramente próximo a unidade
nos casos de caol j.nitas bem cristalizâdas,
crescendo quando o
número de de+eitos aumen t am
0s resultados obt idos para as âmostrãs de Campo Formoso
(Fig. e3), apresentam caol rnitas com bändas de vibração a 366?
cm-1 inferiores
äquelas a 35ó3 cm-1. Essa diferenca var
acen t uãndo-se na medida em que a cristatinÍdade
diminuj., como,
por exemp I o ¡ na amos t ra AI3l(, onde ã IlancJa 3óó9 cm-1 desaparece.
ês Þandas situadaE a 35?8 e 3585 cnì-1, exagerada
voluntariamente por a vezes para um melhor dpgtaque nos
espec t ros, podem est ar assocladae, rEspect rvament e, äs vibracões
octaédricas do trpo Aì3+ - cr3+ - oH e Al3+ - Fe3{ - ot-l . ê
variacão do Cr3+, segunclo IlAKSIMOVIC et al ( 1981 ) , t em efel t o
similar a do Fe3+, descrit o por FARI'1ER (7ç174, p. 337).
0 teste Pl, de CASES et al (1982), {az a relação das
j.ntensidades dos prcos à 938 e ä ?15 cm-1, aval rando os defeitog
de empilhamento segundo o eixo g. Antes, LIETARD (f977) j.; trnha
registràdo mudanGas nessps picos, observando que a bànda a gL5
cm-1, em caolinitãs bem crist al izadas, era preced ida de out ra a
938 cm-1 de menor i.ntensi.dade que desaparecla, p r o g r e s s i v a e n t e
a medida que a cristalrnidade da caolrnita diminuta.
As observaGões acima são nít rdas nos materiars de Campo
Formoso, trofta por exemplo na amostra BIIIl( que apresenta um pico
incrpiente
a ?38 cm-1/ que se transforma em um simples
abaulamento na amost ra AI3K (Fis, ?3).
0s resul t àdoÉ obt idos pel a pspect roscopj.a infravermelho, nas
caol initas
desordenãdas da mina Coit pzpíro (Campo Formoso ) ,
mostram que, iniciàlmente,
o grau dE crrstalinidade
está
,
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?3: l-l¡pectros de infravermelho de algumas caol initas
Coilezeiro.

da l'lina

relacionado à influência
do material do qual ã caolinita
é
originada. As caol in j.tas, originadas de esmectilaE provindas de
mat eria l rlco em clorj.tas (B), são mai s bem crÍst al izadas do que
aqueìas de esmect j.tas oriundaE de material rico em serpentinas
(A). 0 grau de cristal inidade ou a evoluGão das propriedadeç
crist aì oquimica das Eaolinitas tem orrgeng d i versas . Uma delas
est¿i I igada a p reEen ç a de impurezas quimÍcas, principalmente o
ferro. Ele é responsáve1, segundo CASES et al. (1?Ba), peìaE
fal has de empilhamento da caol rnita segundo o eixo g, causando
com isso uma diminuicão da t emperat ura do p ico endotÉrm j.co de
deshidroxilacão no ATD (Fi9. ee),

B6

As cãolinitas estudaUas são todas desordenadas e ferríferas,
com defe j.tos aìeatórios no plano (a, b) e de empr'lhamento segundo
o eixo g, 0ut rossim, os t eores de cromo observados est ão cont rdos
na sua es t rut ura cristal ina.
D - As anál ises Químicas

As anál ises quimicas foram efet uadaE por espectrometria de
absorção atômica, em mat erial previampnt e deferriîj.cado
pelo
mét odo de DE ENDREDY (1?ó3).
0s resul t ados anal it icos da Tabeta ?Ø mos t rãm que os t eores
de ferro cregcem da esquerda pal-a direlrta, como ¡á foi visto, no
mesmo sentido em que a cri..talinrdade
do mater:-a1 di.minui. 0
cromo só tem t eores significat rvos nas t rês primeiras amost ras.
0s resultados obt idos para a crist al i-nidade, indicam que a sua
Pregtrn6a não afet a, aparentemente, a crisf al inidade da caol inita,
como acontece nos estudos das halorsltas cromiferas de I'lAKSI140VIC
e h,HITE <197?').
0 grau dp impureza observado na anál rse c¡uímica, pode est ar
relacionado a uma possíve1 microinclusão (bolhaE) no seio do
empilhamento da caol rnita, c omo aquel as encont radas por TCH0UBAR
et a1 (198e), através de microscopia eletrônrca
de atta
resolução, em caolinitaE naturais. Para B0NNIN et al (198a),
essas mlcroinclusões podem conter óxi.dos de lerro e seus
associados, de dimensões muito pequenas, aumentando, segundo
CASES et al ( I?A'¿'r, a :.ntensj.dàde das reflexões ØØ7 pa.ye. 7,ê Ñ ou,
ma j.s. Essas úl t imas in formações são p róxr mas as encont radas para
as reflexões ØØL, nas caol:.n j.tas de Campo Formosa, que variam de
7,L5 a 7,e6 Ao, mas carecpm, arnda, de observaç óes por
microscop ia eletrônÍca de altð resol uGão Þara afrrmacões.
Em Campo Formosoj o melo, rrco em ferro e out ras rmpurezas,
pode p romover ¡ no c urso de formaGão da caolinita, a rncorpora6ão
de elementos compativeiE na camada octaédrica, adsorção e
preciPitacão
sobre as laces e na forma de microinc I usões. Tod os
esses fenômenos prornove$, a seu tempo, dr{erentc,s t rpos de
desordem cristal ina e modificam, consequentemente, a or j.entacão
dos g rup amen t os h idroxi I icos.

ó/

Tabela 2Ø - Composicão Quimica de Caol i.nitas Previamentp Def err j.cadas, 0riginadas Sobre Serpent inas (A) e Cloritas
(B), (1) Afastadas e (3) Próximas da CouräGa, na llina
Coitezeiro.

AmÕst

ra

Z dxidos
BIIlK

ÐIIEK

BIISK

AI1K

AIEK

43,94
3L ,92

43,4I

4!,BØ

4Ø,33

3e,3ø

3Ø,44

??,?3

4 , Le

4,76

5, 34

Ø,4?

Ø

Ø

,13

Ø,Øa

Ti02

ø,e6
Ø ,3?

ø,65
Ø,4t
ø,3Ø

Ø'¿r5

Ø,?Ø

K

Ø,?ø

ø,??

Ø,

,4Ø 38 ,67
??,Ø? e8,17
s,38
6,F14
Ø,Ø? Ø,1"Ø
Ø,Ø4 Ø,Ø4
Ø ,1_6
Ø ,'t-4
Ø,3? ø,?:9

s i De

At e03
Fe203

Crp03
Hso
eo

3,4Ø
r ,36

7A,AI

,47

Soma

aL ,4Ø

IV.3.4.

Os Oxi-Hidróxidos

BL

er

Ø

, Ø4

,3ø

76,ee

AI3K

39

73,34

74,?5

de Ferro

Numerosos t rabai hos Já foram reãl izados p ara exp I icarem os
fat ores que inî'luenciam na lormação de goethj.tas e hematitas.

Atuaimente, os îatores cli.mátÍcoB e aqueles asgoctados
amb ien t e seoquÍmico Eão os mai.s evocados.

IV.3.4. L Os Fatores

Cl imát

ao

icos

As crist al izações dès hemat it as e goethitas são exp I icadãs
Peìas variações das temperaturas e da pluviometria (LAI-1OUR0UX,
1.97?¡ SCHTJERTZMâNN e TâYL0R, 1977 j TARUY et a'ì, 1?BB). Para eEses
aut ores, a cristal izacão da goethita seria lavorec ida nas re9 iões
úmidas que apresentasÉem uma t axa el evada de matéri.a or9ân ica e
um pll baixo. Pelo contrári.o, os climaç maic Eecos, com uma

0Õ

decomposição mais rápida da matdria or9ânica, favorecem a
cristalização
da hemat j.ta. Os trabalhos experimentaj.s de LEI^lIS e
SCHITERTZIlANN (I?7e), most ram, por out ro I ado, que a formação de
hemat it a é favorec ida por um simples aumen t o da t emp erat ura
Alguns autores, como TARDY e NAll0N (1?85) e TR0LARD e TARDY
(79A7), propõem uma transformação cJa goethÌta em hematita por um
fenõmeno de desidrat ação, provocado pelo aument o da temperatura.
Entretanto, para TAYLOR e GRALEY <79ó7), IORRENI et al. (1,9Aø>,
KAMPF e SCHI¡JERTMANN ( 1?83 ) , esse t ipo de t rans lormacão não se
realiza
nas condições de çjuperf ícre.
Ela
de
necessita
temperaturas mais elevadas como ac¡ue1a9 da diagênese tardia ou do
.

met amorf ismo,

IV.3.4.a. 0s

Fat

ores QuÍmicos

0s {atores químicos est ariam relacionados, basicamente, à
ãtividãde da á9ua, que também é um fator cl j.mát j.co, e a cinét j,ca
das reacões.
Do ponto de vista quimic.o ou físico-químico, a cristalização
da hematita ou da goetlìita está, murlas vezes, tigada ao valor da
atividade da á9ua, que d contrÕlacJa pel o tamanho dos poros.
Mode l os termodinåmi.cos são propost os por tnúmeroE aut ores, entre
eles FRITZ ( 1981), ÐIDIER (1983), DIIIIER et al (1?83, 1?85),
TARDY e NAI-ION (1985), TROLARD e TARDY (7?87), IAR0Y et al (1988).
A goethita precipita nos poros maiores, onde a at ìvidade da água
é próxÍma da unidade e à hematita nos poros menores, onde a
atividade
da água apresenta valores mais fracos. Os meroÉ
argilosos, com uma lraca m i c r o p o r o s i d a d E , sert.am então lavoráveis
a precipitação
da hemai ita.
Entretanto,
RAI1ANAIBoU (1989)
d emon st ra a possibil idade de precipitacão
dã hemat it a mesmo para
uma ãtividade
dã água i9ua1 a unidade. E, nas formações
lateritÍcas
da região amazônica, LUCAS (1?8?) mostra que a
PrecipitãGão de goethitas e hematitas não tem reìacão com o
t amànho dos poros.
A precipitacão
de goaLhita5 e hematitas é igualmente
discut ida em funcão da cinética das reações e da presenGa de ions
est ranhos ao meto. A precipitacão desses minerais, segundo C0MBES
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et al (1?8ó), SCHI^JERTMANN (1967a, b), COI1BES (1988) e VEHPATI e
LOPPERT (198?), lembra um precursor que çi a ferridrit a. Esta
evolue em goethita ou hemat i t ä em função da t emperat ura, do pH,
da matéria or9ânica, da síì ica ou do aluminlo. Mas, essa idéÍa
não é unânime Porclue as ferrrdrl!as
nunca loram encontradas nae
al terações supÉrgenas das rochas.
IIIDIER (1?83), DlÐIER et al ( 1?85 ) e RAMANAIDOU (1?B?),
mostram atravcis de cálculos t e r o cl i n â m i c o s , que a presenGa do
älumínio influencia na estabilidade de goethitas e hematrtas.
A presenGa simultânea de goetl.rita e hemat Lta, no perf i, l de
al t eraç ão ¡ coloca, aut omat icamente, em quest ão o velho p rob I ema
de nat ureza 9enét ica e cronol óg ica entre esses doÍs mj.nerais.
A transformaGão de soeLhj.ta em hemat it a é ainda mot I vo de
muitas controvdrEias entre os peEquiçadores, No entanto, a
transformação inversa, hemat i t a em goethita, tem sido al vo de
inúmeros t rabal hos, principalmente nas al t erações lateríticaE.
Entre esses traba.lhos, o de NAI-|ON ( 1"976) , NAHON et al (Lq77,
AHBROSI (L984) e l'4ARIAl"l (7??Ø), destàcam a goethita sob a forma
de cortex em voìta dos dominios hEmat it icos. Vários fatores Gäo
p ropost os para expl icar
essa t ran s formac ão, como: a var i aç ão do
pH, o reqime hidrico e os teores em certos elementos ctuímicos
como o alumíni.o. Assim, umã parte do {rerro lÍberacla pela
dissolucão .da hematita pode reprecipÍtar nos pspaGos vãz i os sob
forma de cut ans goethit icos. MIJLLER (1?BZ) atribul a formac ão de
um ou out ro desses m inerai s a var i aç ões das condicões geoquímrcas
ao curso do avan o da lren t e de alteração.
m

,

G

IV.3.4.3.

As

Hemat

i t as e as Goethitas na Éirea Est udada

A goethita é o hrdróxido de ferro methor represen t ado nos
primeiros estádios da al teração ferrug inosa.
No conjunto, a goethÌta á murto mais obEervada na base dos
perfis e ã hemãt i t a, sobretudo, no topo,
A distribuição das goethit as e hemat i t as, em Campo F ormoso,
faz-se conforme a deÉcriGão geral, em literatura,
para a9
lateri.tas
desenvolvidas sobre rochas ul t rabásicas, Assim a
imobilização do ferro dar-se-á rnicraimente sob a forma de
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goethita, naÊ partes maís pro{unda do perîi.l de alteração. A
hematita apar-ece nas partes mais aìtas ou, por vezes, preenchendo
fissuras em nÍveiç inferrores. Essas t r a n s o r a G õ e s mineralógicas
são acompanhadas por evoluGões geoquímicas do meio ou do
microme j.o.
Assim, o apaì-pcimento de hematila pode estar lrgado a
uma el Ímj.nação maçicã do magnésio, clo alumínio e, possivelmente,
do cromo. Esses elementos, com presenças relatrvamente
abundant es, parecem mant er a estabilidade da goethrta. Na parte
baixa do perf i.l ela á mant ida predominantemente pel o magnésio e
no topo pel Õ alumínio. 0 cromo tem uma part icipacão e îet iva, da
base ao t opo do perfiì, somenl-e nas zonas mineral tzadas,
A part icul aridade na formação das couracas ferrug Ínosas, em
Campo FormDÉo, îica por conta do trpo de material em lase de
t ransformaGão. Nos materiais não mineral izados, com caolj.nitas de
baixa criEtal inidade e orig inãda5 de esmectrtas provindas de
serpent inas, a passagem p ara couraca é gradat iva, t endo est a uma
que hematít1ca. Nos materiars
composição mar.s goethitrca
mineralizados em cromo, com caoltnr.tas origi.nadas de materlaì
esmectÍtrco oriundo de clorihas,
a passagem para coura6a é
abrupta. Est a couraGã, por ouLro lado, e mai,s cDesa e mais rica
em hematita. Exr"stÉ, de fùtÒ, uma d j.f erenca marcante de
porosidade ent re as d uas couraGas, appsar de est arem em um meEmo
nivet, int erl igadas, e a uma drstâncra inferior a 1øØ met ros . A
primei.ra, tem poros maiores, é pouco mars espegsa e aparenta
est ar em fase de desradacão mais avan G ad a que a segunda.
A expl Ícação para aÉ d r ferenG as observadas, ent re outras
possíveis, pode es t ar, em prÍncípro, nas cl i ferent es resistênctas
ao intemperismo entre os materiaiE estudados e aos acúmulos
relat ivos de talco, muito marores nas zonaE mineral izadas que naE
estérers. Em consequênc ia dessas cliferenças, out ras são geradas,
como a da permeabilidade entre os materrais suÞjacentes à..
couraGa Na5 zonas estéreis o material É bem mais permeáve1 e
permite um fluxo mai.s ráp i do e sol uções men os concent radãÉ, mesmo
através da couraçà, pFovocando, com isso, uma degradação mals
ráp id a do mat erial
.f:

.

m

IV.3.4.4. As Anái ises por Microssonda e a

Represent acão

QuÍmiográfÍca

0s resultados
analíticoE
dae di{erentes
acumulaGões
ferruginosas (Tabela e1), mostram, p r e {' e r e n c i a I e n t e , t eores mais
al umÍnosos nos materiais minera'l izados em c romo (BII) do que nos
originados de materiais estére j"s (Al), com exceçõeç p ara os da
goethitä f j.brosa, córt ex goethítico e mrcronódulo goethít ico. A
m

Tabela

2t

-

Anilise quinrica por llicrossonda de Dilerentes

Al =

Zona

Acumulações Ferruginosas.

EstÉril; BiI = Zona llineralizada
f
si0¿

.

lli0 TiOA l1n0 C¡0

lla¿0

l(e0

Córtex 6oet[ltico

7,ói

ó0,88

0,08

0,0¿

8t,48

0, ¿ó

0,0¿

f,00

82,9,{

6,23

0,04
1,54

AI

0,78

0,3¿

't

4,07

0,51

DII

t,

óe

5,5¿

0J, ira

0.05

3,ó9

AI

0,09

0,0,4

ller¡titico

l{ridulo
AI

ßil

.

ft¿01

At¿03

óridos

0,5r

-

0,??

t,38

0,05

0,08

0,er

t,75

0,05

x,î7

3,88

e

0,0?

0,0r

88,51
,01

0/ ¡ ¿'l

e,05

78,t7

0,13

76,7i

e

ilódulo 6oetl¡itico

. llicronddllo

f,75 t?,¿8 1,55 0,14 0,57

.6oetit¡

fit
FeOx

0,15

Fibros¡

¿,35 0,¿3

8II

AI

t1

ßoethitico

BII

Fhs¡¡

0,

,11

0,0ó

4Ã1

12,81

0,08

Argilo-Ferruginoso

rt,ó7 ¿,¿8 34,37
11,47 8,88 55,15

= Ferro Total.

l,¿e

0,5t

0,ó5

e,l4

3,¿9

0,3¿

0,03

r,u
0,08

e,0?

e,03
0,0ó

e,04
0,15

0,0ó

5?,0¿

0,05

8e.1?
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goethita
presente em zona mineralízada,
fibrosa,
mais
precisamente no Éeio do plasma
âr 9i I o- f er r u9i noso ,
é
precipitada reveEtindo paredes de vãzios e tem baixo teor em
aluminio.
0 córte>< goethitrco,
contor-nando parci.almente ou
tof almente nódul os de hemat r t as f is..uradas, present es no topo da
couraGa em degradacão, sobre o materÍal estÉri l (AI), contém
teores elevados em aluminio e cromo.0 fato frode estal- associado
ag concent raGões resrduars de cromrl.a e ferroc roml t a, em fage cje
decomposição, situadas na base do talus e em contato com d
EouraGa, E, por úl t imo, mÍcronódul os goethít icoE, orrginados da
ferrocromita epigenizad¿r, apresent a t eores que são compat ívei 5
com os do ¡naterial origina.l , ou seja, elevados em cromo e quase
ausentes em aìumínio.
A represent ação quimiosrá lica das d i ferent es acumu l acões
ferrusinosas no trj.ângulo Fe¿03-E0 x 5i0p-eO x Aì ¿03 (Fi9. ?4),
caracteriza bem as passagens, desde um ponto hipot ét tco da
caolinita ideal r p erc orrend o as d e s e s t a b i 1 r z a c õ e s de filossilatos
e formacões de oxi-hidróxido
de f el-ro, até os nódulos
h emat ít icos.
0 pÌasma a r 9 i 1 o - f e r r u 9 i n o s o do matel'ial est Éri ì (êI) most ra
uma gradação, com enr j.c¡uecr.mento re'latìvo em ferro, mais regular
do que aquel a do mat erial mrneral izado (BII). Nest e entretanto,
as variações composrcionars, hã gradação dos materiaiE
m inera I izados,
e5t ão,
ini.ciaìmente,
associ.adas
as
het erogen e id ades do mat erial , provocadas, pri"ncipalmente, pelo
acúmulo progressivo de t al co, no Eent j.do do Lopo do ÉaprólitÕ
amarelo, e as alterações de {errocromj.ta em goethita,
ma19
acentuadas no topo da fácies supraci.täcJa.

IV.3.5.

Os Produt os Amorfc:s

0É hidróxidoE de +erro amorfos sãÕ considerados como os
prlmeiros produtos que aparecem no decorrer da al teracão dos
minerais primários.
A ausênc i a de crist ai rzação noE amor fos impede observaÊões
ao microscópio óptico. Entretanto, com o mrcroscóp io eletrônico,
sesundo B0CAUIER e NAL0VIC (I97?>, nota-Ée part ículas muito finas
achatadas ou esféricas cuJo drâmetro atinge alguns décrmos de

o?

t1

Cortox Goolhitico

X

Goolhito Fìbroso
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Nódulo Hemotl ico
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20x Si02

Fi9. 24r

2Ox Al2O3

t uaç ão no d i ag rama Fe203-ëØ x 5i0?-2Ø x A1¿03 das di{eren t es acumul acõas {errug in os as, em zonas estéreis

S:.

e

dE baixo tectonismo (AI) e zonas r¡ineral¡-zadas e de alto
tectonismo (EII ).

microns. Est as es feras p arec em 5er o regul t ado do a9 rup amen t o de
part Ícuias granul ares ou tloculadas.
A ausêncra de organizacão nos amorfos tem poì- consequêncra o
não aparec iment o de p icos caracterist rcos ncls raios-X / ma9 s1m, a
presenGa de abaulamento, de .lorrna convexa, cìue podem ócultar os
picos dos mi.nerais cristali.zados exiÉtentes na amostra (THOREZ,
r?76)

.

0 estudo dos hidróxi-dos amorfos de lerro requer muita
atenção, pois eleE estão, noKmalmente, misturados com óxidos e
hidróxidos cristal izados. Esses oxi-hrclróxidoE de f prt-o e outrog
minerais agsociados, podem ter uma baixa cristaì inidade e os
tratamentos para a destruicão dos amorfos devem ser fracog
(MILLOT,

7?7 7>

.

A doBagem c inét ica dos produt os amor fos em amost ras de Campo
Formoso, foi real izada através do método de SEGAI_EN <f.96A, L97Ø)
.

94

A dosagem é baseada nã repet i.ção clc umà série de ataclues
al t ernados de um ác ído (oxál ico Ø,1' Ytl e de uma base ( oxal at o de
amonia Ø,L75 ). As quant j.dades de elementos diesolvidos, Por
em frequências
extração, são anal isaclas e os resultados,
acumuìadas, colocados enr grá{ticos (Fj.9, 25), Oe Produtos amorfog
são. mais solúveis cJo que os pt-odutos cr-i.stalizados e, os
com o
quimiográficos,
t ì-aduz-5e em uma curva
regist ros
aparec imen t o de uma rut ura de decli.ve bÉm marcante, Rec en t emen t e,
PETIT (l??Ø) observou, através de raios-X e Ín îravel-melho, que os
métodos de extraGäo de an¡or{os ou aque lEr, de de{erri{icação,
principalmenLe os que ut i I izam à exposição 5ob ultravioleta,
11
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Ffs , ?5: 6ráficos de curvas acumul at 1vas, enì dr+erentes amoEtras,
obt idoÉ at ravés de I extracões de elementos qrlímicos de
substäncras amorfas e crr3talinas,
pel o método de
SEGALEN (1.968),
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Provocam também a dissolucãcr e amor{isacão cle mi.nerais de balxa
principaimente naqueles mats rlcos em f erro
cristàlinidade,
As análises real j.zadas, por pspectrometrra de absorção
atômÍca, na9 ext racões sequenciaig dos amor tos, foram regiEtradas
elr g rá fi cos acumul at j.vos (Fis. ?5), para aval racões do percentual
de amor fos
0 grá Fico das extraçöes afitorf as do Hs0, dest acadament e, d o
que apresent a um comport ament o no míntmo curioso. 0s amorfos de
Mg, em percent ã9ens próximas aos 7ØØ%, segundo o mát odo, são
obtidos de imediato na prrmeira extraGão Vale 'lembrar aqui os
resultados obtjdos, nesse trabaìho e nactueles cJe NOVIK0FF et al
(19AØ), para oE cátions trocávojs e a capacidade cje troca, comoì
na reparticão
d05 cátions trocáveiE, quaìquer que seja a
capacidadr.: de troca, no horizonte de aìteração, o Hq tem teor
sempre nitj.damente Euperior ao do Ca c ainda maior do que Na e K.
0s resu'ltados oÞti.dÕs por l'l0VIKuFfr et al (I9gØ) mosLram,
também, para Campo Formoso, qua ã soma de cát ions trocáveis é
superior,
na maior]"a da.; veze:; , à capacrdade de troca, dando um
grau de saturação com valores superiores a !øØ. Isto slsniflca
que certos cátions lrocáveis (1aci.ìmente extraíveis por reagentes
fracos) não est ão adsorvÍdcl., comp l exo. Dest a forma, é natural
acredrtar que exrELem sãis ou hidróxj.dos solúveis de l1g, cátron
de longe o maÍs abundantp npssas áreas, apesar da ausência de
regi.stros, na literatura consultada, de formas .io1úveis de l'19, no
t ipo de ambiente estudado.
As amost ras AIø3 e A'Í.Ø4, col et adaE à ?Ø met ros de
pro+undidade, em material serpelntínico alterado são as que
apresentãm, no quadro 9eräl , uma ma j"or suscept ibi'ì j.dade a
formacão de amor fos
.

ïV.3. ó. ObservaGões

Comp

l ement ares

A reiacão cronolcisica entre a .llormaGão de quartzo supér9eno
e a esmÉct rzação de um conJunto é, por vezes , duvidosa. ê análise
Pet roió9ica da I âmina de l sada BIee most ra lormaG ões quest ionáveis
de quartzo e "volkonscorta" (Fís. ?ê)
.
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|)

(2)

(3)
(LÂMINA

Fig

)

e6: ReÞresent ação esquemát ica da formação de quart zo e "vo1contornando f crrocrom j. la. A = llater j'al
konscoita",
esmectítico
e.,verdeado; B = l"laterial
esmectítico
(1)
ornada Por
cont
f:errocromita
anho-esverdeado.
cast
"volkonscoi.ta"; (2) Ferrocromita c on t ornäd a Por quartzo
e (3) por quart zo e "Volkonscorta".

As esmectitas domrnant es da áre a A, na I âmina supracitada,
são do trpD montmorrlonita origr.nadas, prtncÍpalmentP, de
com cromo (3 ¿ 3'/,), dando uma cor esverdeada ao
cloritas
Neste, encontra-se ferrÕcromitas contornadas Por
material.
"vol k onscoit as" que epigenizaram est icht it as, Entretanto, a área
B, subjacente, sepãrada da anterlor poì- uma fissura semLpreenchi.da por lìematrta E goethita, tem cDr- c a 5 t a n h o - e 5 v e r d e a d a ,
com filàmentoE de goehitta e, por vezes, hematita. Nessa área e
presenGa de quartzo é constatada, cont ornando parcial ment e ou
totalmente ferrocromit as. 0 cont orno Pãrcial da ferrocromita é
compìetado por "volkonscoita".
A subst ituicão, a prime:.ra vist a, da argiìa pel o quartzo é
aven t ad a; mas como a "volkonscorta", é encont rada norma l ment e em
ao lado de materj.al caol inít ico, onde
níveis mai s supprflciais,
as esmect it as do t ipo montmorilonita não mars existem, descarta-
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Ee Ínicialmente est a h ipót ese. Dest a forma , as Possrb r I idades de
formacão do quartzo "epigenizando , total ou parcia.lmente, o
hidrocarbonato de Cr e l'4çr, denominado est icht ita, existem.
A formacão do quart zo, "epi9enizando" os h Í d r o x i c a r Þ o n ã t o 5
que contornam as ferrocromitäs, pode ocorreì- na {:a5e lnictal
da
al t eração supejrgena. A p resen 6 a do mat erial carbonát ico aumPn t a
mesmo em soluGões
consideravelmente a precrpj.taGão da sílica,
diìuídas ( GREENT^J0OD , 1973; R0EERI'S0N, 1977 ¡ LANI , 1'?7?; lnILLIAI'1S
e CRERAR, 1?85) . t^IILLIAMS e CRERAR (op. cit . ), most ram que a
ad i ção de Ms(0H)2 em á9 ua cont endo stlica,
P rovoc a uma diminuicão
ãcentuãda nà
solubili.dade deste elemento e provoca sua
prec ip Ít acão.
Esses autores sugerem ai.nda algumaE hi,póieses, como: a
poiimerização da síli.ca, atrar,és da catalrzacão por 0H- de seus
pela
presÉnGa de
hl'dróx1dos metá1icos,
monômeros ou
principalmente Hs(QFl )¿, portando Êargas Posit ivas superfrciais.
Entretanto, ainda é questionável os carninhos do cromo, Partindo
dos hrdrocarbonatoE, não envolvidos na {ormaGão do quart zo. A
em
h ipót ese maÍs próxima ó que ele sei a incorPorado as argilâs
lase
de formacão. Neste caso, a formacão do quartzo,
"epigenizando"
ó
da lPrrocromita,
em volta
"=tirhtit.=
da esmect ização. Essa hrpótese
c on t emp orân ea as +ãÉp9 iniciais
expìicaria,
tambÉm, a ocorrêncÍa concomitante de quartzo e
"volkonscorta"
É
envo.l venclo o mPsmo grão de ferrocromlta.
possível que, nos pontos em que os hidì-ocarbonatos foram
sÍmpìesmente sili.cif rcados, formou-se a "vo'lkongEoita" e, nag
partes onde eìe {Ði disço.lviclo e boa Parte do magnúsio lixiviado,
formou-se o quart zo.
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V.

V.1.

EVOLUçÃO MTNTRALóGICA
SUPÉRGINA
PERFIL
DT âLTTRêç25O

DO

FÁCIES ROCHA ALTERADA

Nesta {ác ies, a rocha â1t erada tem como caracteristj.ca uma
poros j.dáde frac a e comp I et ament e ocupada por ásua . Serpentinas,
Cloritas e out ros {ilossil icatos constiturntes, excet o talco, são
parcialmente
dissolvidos,
fragmentados e
substituídos,
por
por
inicialmente
amorlos e depor5
esmect itas.

V. 1 . 1 . Evol ução das Serpent inas
podem ser
tipos
de
serpentinas
observadas
mãc rosc op icarÍent e em Camp o Formoso : uma esc ura (SØ1), const ituÍda
basicamente por lizardj.ta j uma verde escura (5ø5),
ctue
corresponde à misturas de lizardita com antigorlta; e, uma verde
clara (514) que corresponde à crrsot j. la. Est a úl t ima, ocorrendo
normalmente, nãs zonas fissurarE
As anál r ses por mrcro5sonda da5 serp en t rnas reve'l am que as
cores podem est ar associadas aoE teores de ferro ( Tabel a ??). As
serpentinas,
no inicio
da alteração,
apresentam manchas
ferrugi.nosas de cor cast anha e aspec t o amor fo e out ras castanhoesverdeadas de argilas. As anál ises por microssonda do materiãl
ar9 i I oso, na fác ies rocha alterada, proveniente de ltzarditas
e
antigoritas,
revelem uma esmectita magnesiana (AIØ1), tipo
sapon i t a ferri feras (Tebela ?3). Est a argila está assoc r ad a a um
meio com drenagem muito fraca, altas concent raGõe9 em St0e e M9
nas soluGõps i. n t e r s t i. c i a i s , ciando a elas camadas octaádricas
const i t uídas, p redomtnan t emen t e, por cát tons de magneisio.
A composição química observada na esmect 1t a da Taþela e3 é
principalmente,
derivada,
das serpentinas,
com pequenas
influâncias
dos mlnerais c ircunvizLnhos, princlpal ment e nog
teores de Al, Fe e Cr. Esse último pode eel-, ainda, resultante de
en ri que c i men t o re I at rvo
Três

.
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Tabela ?2 - Anál ises Quimicas das Serpent inas por llicrossonda

% oxidoE
Amost

ras

SiO¿ Al¿03
sø1

4Ø

Sø5

A?,14
4I,9A

s14

Cr¿03

Fe0x

HsO

7,6ø

36 ,7 4

Ø

ø,ø9

?.,?6

4Ø

Ø,?L

Ø,2.4

7,44

,91
41. ,44

,8Ê

NiO

85,ó1

,3?

Ø,?7

Soma

Ø,39
ø,LB

86,øØ

85, 51

Fe0x = Ferro Totel

Î¡bela ?3

-

Análise 0uírica por llicrossonda de Esrectita, originad¡ de Serpentinas, Fácies
Roch¡ Al terada

i( óxidos
Anost ras

Si()¿ Alp03 FeO{ llsO Cr203

AI0l

48,

08 5, 98 I ,48

13,

el

ø

,46

Ni() ti0e HnO CaO

0,

5¿

a

,ø?

Na¿O

a,ø? ø,08 ø,?5

t¿0

Sona

ø,?6 79,1ø

Fe0r = Ferro Totel

V.1.e.

Evolucão

das Clori.tas

Em Campo Formoso, duas variedades de cloritas podem ser
identificadas,
mac rosc op i camen t e, peìas core5 | violeta
e verde.
As análises por microssonda da clorita viol et a a rósea (C11),
encon t rada c j.ment ando 9räos de cromita ou p reenc hendo fissuras no
minério de cromo tipo "lump", mostràm altos teores em cromo
(Tabele ?4). As análi.ses de clorita verde (CØS), que sob a forma
de pal et as acompanham as serpent inas, apresentam Þaixos t eore: em
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cromo.

0utraE cloritas
verdes são encontradas em drverso5
amb ienL es, como as que acompanham out ras c i orrt as viol áceas no
minério de cromo drssemrnado e aquel as preenchendo zonas
tectônrcas. Cabe saì ientar, as fortes variacões composrcionars
gue Podem ocorrer em c I orrt as de uma mesma amost ra, como, potexemplo, na amostra BIle (Tabeia ?4) . NesEas anál 1ses, os dois
Primeiros pontos (a e b) correEpondem a uma clorrta rosa e o
terceiro (c) a uma verde,
Tabela ?4 - Análises Químicas de Cloritas por Mrcrossonda

I oxrdos
Amost

ras
Si0p

Al¿03

Fe0x

MsO

c11

3Ø,78 74,øI

Ø, 58

33 ,77

7 ,5Ø

Ø,36

87 ,?Ø

Cø5

36,e3

L3 ,48

4,53

3L,BØ

Ø,

J"4

Ø, 35

gó, 53

BI12a

33, 5ø

T?,48

Ø

,8?

35,?Ø

4

,63

Ø,?6

B6

BIIEb

33,ØL

L?, Ø7

L,Ø9

35,

5Ø

3,97

Ø,5Ø

Bó,ØB

3e, 3ø

L3

,67

e,Ø¿)

33,96

r,?6

Ø,L4

86,Ø9

'l

Cr203

NiO

Soma

-_)

I

nJ

l1

Êc

,89

Feox = Ferro Total

As cloritas de cor vÍo1ácea, rrcas em cromo, são as que
mostram rndícl.os da alteraGão supárgena na {:ácies rocha alterada.
Essa alteração é traduzida, macroscoprcamente, pel a mudanGa de
cor do mat erial , de vrol et a para um verde v1vo, na presenGa de
manchas castanho-amareladaç de aparência amorfa. As aná1 iseE por
(BII98),
microssonda dessa argila
revelam uma esmect rta
intermediária entre saponrtas e nontronitas, fiãs com alto teor em
SiOe, t ipo uma mont mori 1 on it a ferrÍ fera ( Tabei a e5 )
.

i l!.f li'l:i-'L)
:

lif- 0l-Or,ì!rfi(.; r^ j
i'.'¡¡(rrt- -

,,.'.r'

I

_t

l0l
I¡bela ¿5 - Análise Ouirica por llicrossonda de ts¡ectita, orisinada de Cloritas de Cor Uioleta,
Fdcies Rocha

Al t Êrada

I

óx¡dos

Arost ras

5i0¿ Al¿03 Fe0r 90 Cr203 tliO Ti02 fin0 CaO a¿0 l(eO

BII90 48,19 9,?9 8,80 4,93 5,¿3 0.?t

ø.0e

ø,2ø

ø,1ø ø,t? ø,ø2

Solra

77,97

Fe{]r = Ferro Tot al

V.1.3.

Evolução

dos Hidroxicarbc]na.t(rs

0 hr,droxicarbonato de cromo e magnésio, a estichtita,
encontra-se, normalmente, em forma de aureolas, envolvendo
cromitag e ferrocromitas ou, aincla, sob forma de minúscuìos ve j,os
atravessando serpent ¡nas e cloritas,
em zonas mlneral rzadas e
Pouco tectonizadas, As anál ises por mi c ros sonda cja esttchtita
(E?Ø) revela gue este h i d r o x i c a r b o n a t o tem alto t eor em cromo
(Tabela ?ó).
Tabela aô

- Análise 0uímica da Estichtita por

l'li.crossonda

Z óxidos
Amos t

ra

Si02 Al¿03 Fe0r+ tlsO Cr¿03 NiO
E?ø

ø,4?

ø,ø9

Feo* = Ferro Total

?,4?

39.tt

?3 ,8ø

ø,?A

Ì1n0 Câ0
ø,ø4

Soma

66,ø?
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Ao mic rosc óp i o óptico, const at a-sp uma possível eprgânla da
est icht it a pela "vol k onscort a" , As aná I Íses à mrcrossonda dã
"volkonscoita"
(Tabela ?7) mostram uma heran6a, em part e, dos
teores de cromo da est icht it a. Este mineral, por outro I ado,
parece ser totalmente substituÍdo, ao nível da rocha alterada,
pela "volkonscoita" e, por vezes, pelo quartzo. Esta última, já
foi discut ida em itens an t eriores
'.

T¡bela ?7

-

.

Análise Ouirica por llicrossonda de "Volkonscoite" orisinada de Estichtita, Fácies
Roch¡ Al t erada

f
A¡ostras

óxidos

-----Si()¿ 41203 Fe0r s0 Cr203 Nio Ti02 tln0 ,- Cao Nap0 (20

BI40 47,?ø 3,0e 5,87 7,51

9,46 1,34

ø. t7

ø,ø7 ø,11

Soma

ø,ø9 ø,ø3 74,87

Fe0r = Ferro Total

A formaGão de argrlas cromiferas, 5egundo SANYAL et a1.,
(L969), através dp sínt ese em I aborat ór i o, tem sua composiçäo
det erminada pel a relaGão mol ar Ms0/Cr2O3 na so I ução. euando essa
relação é igual a Løø, pode se formar uma argila cromí{era
contendo 5,AS:l de Cr¿03. 0s autores cÍtados afirmam que para uma
concentração mais elevada em cromo, a formação da malha dos
argilominerais ci inibida e-uma estrutura de espindti.o é rmposta
aos íons de magnésio. 0ut ross i m, BESSON et al ( 1?24 ) constataram
que os hidrocarbonatos podem se al t erar facilmente em argila.
Esses dàdos mostram c¡ue a formação das "volkonscortas'. em Campo
Formoso são compat ÍveiE com os resul t ados obt idos em I aborat óri o
A "volkonscoita" É, possivelmentE, a prj.meira esmect it a a se
formar, seguida da saponita, ol-i.ginada de serpentinaE, e,
poEt eriorment e, das nontmorrlonitas c romí feras,
p rovr nd as
das
cloritas
cromíferas.
Um balanGo na gênese das esmectitae
.
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cromí+eras, mostra gue ela se faz na prpsenGa de importantes
concent racões de si 1icà e de magnésro em sol ucão.
V.1.4.

Evolução

dos Materiais

Fissurais

AÉ fissurãs,
los materials endó9enos, são ocupadas
pre{erencialmente por serpent inas, quart zo, talco e óxidos de
ferro, Ent ret ant o, são as serpent inaF que most ram transf ormaEões
significat ivas ao nivel das rocha aìterada.
As serpent inas, princj_paìmente a crisotila, preenchendo as
fissuras, säo subst ituídas por hematrtas, que pFeservam, grosso
modo, a orientação fibrosa da Eerpent Lna, com fort e redução do
volume. Essa redução de volume promove o aparecrmento de vaztos
que são, progressivamente, preenchi.dos por Upaìas C..1 ., cuja
formação é catalizada pel a sÍlrca liberada na transformacão
serpentina/hematita. Em alguns 'locais essa transformacão é
intercalada, drscretamente, pela formação de esmectitas e
soethitas.
V. 1 .5.

Represent ação euimiográfica
Mlneralóelcas

das Ewol uções

As di{erentes evol uÊões dos mÌnerars hidrot ermais, no fácies
da rocha alterada, podem ser resumidas no d i a9 rama triangul ãr SiRa-R¡ <Fis . ?7).
A alteração
supér9ena das gerpenti.nas e cloritas
em
esmectitas,- segundo tiILLOT (Iq6A) e pEDRO (i?Bl), pode ser îeita
Por uma simpìes trans{ormação. Entretanto, o mesmo não se pode
dizer em reìação a estìchtita em "voll(onEcoita,', por9, apesar da
ePi.genia aparente, a passagem de uma para outrã envolve uma
grande Þerdä de magnésio da primerra e um aport e murt o forte de
pela
sÍlica
segunda, umã característica
importante
das
neoformaGões. Est a evol uËão encont ra respa I do nos t raÞãl hos
experimentais de BESSON pt al ( L?7 4l que most ram as facil idades
com gue as argilas se formam à part ir de hidroxicarbonatos.
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:

So

:

Sorponlino
Soponilo

ct .

Clor ¡lo

M

Monlmorilonito

:

= Es t ¡c hrìlo

="volkonocoito"

FÍs

?7

Situacão no d i ag rama S j. -Re-R3 das alteraGões supJrgen.=
de Eerpent inas, cloritas e estrcht j-tas em esmect it as, na
fácies rotrha al terad¿

V. E, FÉíCIES SAPRóLTTO VERDE
0 saprólito verde é const ituído de serpent rnas, clorltas,
espinÉli.os, oxi-htdróxidos
de ferro,
talco
inalterado.'
e,
P rinc ipa I men t e,
materrais argiìosos. Ist es úl t imos são domrnantes
e
aÍnda guãrdam a estrutura
parentais,
dos minerais
Principalmente na b ase, at enuando-se no topo, A cor verde varia
de tons maÍs escuros para tons mai s c I aros em direção ao t opo do
perf i I
A abert ura do meio aument a para o t opo e, consequentemente,
isso vai regul ar os tipos de Íons na camada oc t aédrica. Segundo
PEDR0 ( 198l ), quanto mais drpnado for o meio, mais d i luida é a
solução percol ant e, e mats a mai.s a camada octaédrica em vra de
neoformação será constituida
pelos cát rons menos solúveis.
Outrossim, salienta o cÍtado autor, cago as concentraGöes não
.

.]05

sejam suficientes, no meio de alteração, para consentir a
presenGa de esmectitas tip j.camente magnesianas, elas são
instáveis ao meio, excetuando-se os meLos conti.dos em
microespäGos muito part icul ares.

V, e. I . Evol uGão das Serpent inas
0 comport ament o das serpent inas podem ser me.l hor observado
nos mat eri al s não mineralizados, onde elas dominam, do que quando
misturadas a cloritaB, em materiais mineralrzados em- cromo, onde
ela é minoria.
Hacroscoptcamente, desde, o inÍcio
dc sua
ài teràção, a serpent ina apresent a uma cor verde-amarel ada que var
se ac en t uando, no amare I o, na direcão do topo do sapról ito verde,
desaparecendo quase que completamente na parte medrana dessa
fdcies,
restando apenas al9uns remanescentes em vias de
al t eraGão.

As esmectitas originadas das serpentinas, na base do
sapról ito verde, apresentam uma composiGäo proxima àquel as na
fácieE rocha al t eradã ( AIØ?; Tabelã eB). Em direcão do t opo, com
uma abert ura progressiva do meio, sua composicão vai mod j.f iEando,
tornando-se Lniclalmente, ma:-s ferrí{qra9 e, p o s t e )- i. o ì- e n t e , pode
se desestabilrzar e contriÞurr para a formaçäo de caolrnitas.
m

T¡bel¡ ?B - ânílise Ouínica por llicrossonda de tsnectitas originadas de SerpentinaÉ na Fácies
sãprdlito Verde. AI02 (l) = A;ostra ¡ais Profunda; 4191 (3) = AÊoEtra rais próxi¡a a
Superlicie. (1,?,3) na Fig. ?8,

I

óxidos

Anost ras

Si()¿ Al¿03

Fpt)i( llg0 Cr¿03 flio

Ti02 tho Cao

(3) 39,54 4,71 ?3,øt 3,øø ø,78 1,53 ø,36
AI04 (e) 4ó,óe 9,?? Lt,4? 7,37 ø,67 ø,47 ø,ø2
AI0? ) 41,41 7,44 9,15 7,64 ø,43 0, s5 ø,08
AI91

Feor = Ferro Total

0,53

ø,3?

ø,ø?

ø,øB

-

0,05

Na?0 Kel]

So¡ra

ø,t? ø,?5 4,15
ø,43 0,31 ó,63
0,3? ø,3ø 67 ,37
7

7

106

Quãndo as egmectitas ocorrem asFociadas som caol initas,

as

invest igações composicionais, tanto de caráter químico quan t o
cristaioquimico, tornam-se inviáveis, As anál rses da Tabela eg
mostram, além do esperado aumento do t eor de ferro no sent ido do
t opo, acompanhado da drminuicão do magndsio, um cresc iment o no
déficÍt de sílrca nos t et raedros, incrusive com a part icipacão do
Fe3+ na est rut ura tetr-aédrica, como é o c aso da amost ra AI91.

V

.?.?.

Evol ução das Cl ori.t as

Na pregença de serpenti.nas e c'lorita=, ìm uma meSma amostra,
sob alteração supér9ena, observä-se que as serpent j.nas alteram
p rime i ro que as cloritas,
As maiores concentracões de cloritas,
principalmente as
ricas em cromo, são encontradas em zonas de alto tectonrsmo e
mineraii.zadas.
Essas croritàs
apl-esentam teores de cromo
vari.ávers. e a alteracão supérgena atua pr1me1ro, nas zon as ma 1s
profundas, sobre as mais ricas em cromo. 0est a lorma, a al t eracão
suprirgena, a'lém da abertura do meio na direcão da superfície,
também é influenciada peras drferentes resrstâncias dos minerals
na formação das esmectitas (TaÞela p?).
Iàbela ¿9

- Análise 0uilica por llicrossonda de Esrectitas originadas de Cloritas n¡ Fácies
Saprrílito Verde. BII20 = Anostra rais protunda; BIIg? = Anostra rais próxina a
Superficie. (1,?,3) na Fig.

e8.

Z óxidos
Anost ras

Si02 Al¿03 Fe0t fsO Cr203 NiO ti[?
BII9e (3)

3ó,99 ?,56 ¿1,0ó
8tI50 (¿) 48,18 4,45 18,47
BrI?0 (t) 5?,44 4,1ø t9,ø?
Feor = Ferro Total

3,lt
3, 83

4,75

1,88 0,64
3,97 0, t8
4,8ó ø,99

ø,ø5
0, 05

finfi Ca[ NaZ[ K¿0

Soña

0,ø? 0,t8 ø,3? ø,34 67,?5
ø,øL ø,18 ø,?3 0,48 8ø,81
- ø,ø9 ø,2? ø,?6 86,73
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0s dados obtidos, na Tabela ?9, mostram que ocorre um
decréscimo de sílica no sent ido do t opo, acompanhado pelo cromo
e, em menor intensidade, pelo magnÉsio. Por out ro 1ado, os t eoreg
de ferro aumen t am na direção da superficre.
A diminuicão nos teores de silrca, magnés j.o, cromo e, màls
no topo do säprólito verde, do alumínio e niquel, pode ser
atribuida, inicialment.e, ao aumento nas alterações de cloritas
menos cromíferas e mais ferruginosas.
Estas, com mai.or
resi-stência aos processos supérgenos do que as mais r j.cas em
cromo, orrginam egmectitas em meio mais aÞ-erto, onde os cdtions
mais sol úveiE säo suþEt ituídos por out ros menos sol úvers, efeitoe
esses condrzentes com as condições laterrtizanteg da área , Essas
observações est ão de acordo ¡ grosso mod o, com aquel as descritaÉ
por MILL0T et al (1?ó5), MELFI et a\ (L?79-L9BØ), PEDRO (1?Bl) e
PAQUEI' et ai (1?81, 1983, 1?8ó).

V. P.3.

Evolução

dos Materiais

FÍssL¡ra j.s

As lisEuras naç zon as mineral izadas e tectonizadag, ri.cas em
cloritas,
são p reen ch i das por talco, serpent inas e, por vezest
quãrtzo.
0 desenvolvimento da ação supér9ena, atuando,
predominantemente, sobre as serpentrnas, 9eram, Êonforme o
domÍnio mineraìó9 j.co e a abertura do me1o, d i îerent es tipos de
esmect r t as de um mesmo tipo de material pärent al EEs as mudãnc as
já foram discut idas em item anterior ( ver 1V.3.a.1-I).

V.?.4.

Representacão

Ouimioslráfica

As serpent ina5 most ram uma evol uGão graduat desde a 1áci.es
rocha alterada até o topo da {rác j.es saprólito verde (Fig, eB)
0 fato mostra que a evoluGão das gerpentinag está fortemente
assoc j.ada as condiGões do mej,o. Entretanto,
as dilerentes
composiGões quimicas daB cloritaE dão a elas uma maior ou menor
reÉist ênc ia äos procegsos sup€irgenos . EsEas d i ferenG a9 fazem com
que elas sejam al t eradas em meios d i ferent ee, ma j.s fechados ou
mais abertos, resultando, junto àos materiais já al berados,
.

t0B

oCoolinilo

R2

R3

Serpenlino ¡ So: Soponito ; Cl: Clo¡ito
9:AI i O : BII ; l:Meio mois fechodo;3= Meio mois

S=

oberlo,

Fi9 e8r si t uac ão no diagrama si-Re-R3 das al t eraGões supergenae
de serpentinas e cloritas em esmectitas, na fácies
sapról rto verde.

esmectitas com ocupaG ão octaédrica por cdt rons mais abundant es e
est áveis ao ambiente.
Cabe sal ientar, apesar do d i ag rama (Fig. 2B) não most rar uma
evolução nas substitu j.cões de Mg, Cr e Al por Fe3+, est a aparece
de forma mais nÍt ida nos espect roE infravcrmel ho e diretamente
por
nas análises químicas ( Tãbela e9), 0 decrÉscrmo em silica,
outro I ado, é faciìmente observado na direçäo da superfÍcie
qualquer que seja a sua representacão, tanto na9 esmectitaE de
serpent inas quan t o nas de cloritas.
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F¿íC T ES

SAPRóLITO

AMARELO

0 desenvo I vr men t o dest a fác ies t ranscorre de forma disti.nta
sobre rñateriai.s mrneral izados e não mineral izados.

v 3

Os Mat eriais

em Zonas não Mineral iza.da.s

A alteraGão supérgena, na 1ácies sapról it o amarelado, é
traduzi.da, ini.cialmente, pErläs cores a à r e I o - e s v e r d e a d o , na base,
passando pela amarela, atd a vel-meìho-amarelada do topo, com
mosqueamento esbranqui6ado. A espessura de todo o conjunto vaì-ta
entre 4 a I met ros.
A passagem entre saprólito verde e o sapról ito amarÊ1o é
marcada por uma sj-lrcificacão
eflr 'lor-ma de "Boxwork". Essa
estrutura conf j.na 5erpenLinas ctue, atualmente, encontram-se semialteradas.
A porosidade e a permeabi I r.dade do saprol rto amarelo, logo
ac j.ma do "Boxr¡lork ", são mutto mais eievadas do que aquelas do
sapróìito verde subjacente. A clessllici.l.tcacão, por outro lado é
observada deEde a base do sapról i.to amarelo, acentuanc¡o-se no
sent ido do topo. Na part e intermedtárra ainda é possível observar
"lantasmas" de veros de quartza p a estrutul-a original da rocha
debilmente conservada. As f iEsLtras são preenchidas frequentemente
por materiã'l argrloso desorgan j.zado, iluviado
dos níveis
superiores do perf i. l.
A base do 5aprólÍto amärelo, al ém da Éí I ica na estrutura
"Boxh,ork", é composta de amorfos, cãol initas, soethitas e um
pouco de esmectitag, dando uma cor amaFel o-esverdeada ao
material. A mudanGa progressiva na cor, dess a {ácres, é reflexo
da transformaçäo dos srl icatoÊ cie t'prro em oxr-hrdróxido9 através
de uma fãse Íntermediária amorfa (Fi9. eP).
0 tclpo é marcado pelo inicio da pedot urbaGão, obqprvando-se,
também, manchas, amareladas e avermelhãdas, variegadas,
mosqueadas de branco e, mais no topo, de viol et a ( FiS. 3Ø). Essa
+aixa do topo pode ser isualmente caracterlzada como umä .Fáci.eE
1 at erít ica amarel o-àvermellìada.
m

ll0

PL AS MA

K-6OE

,''-E" \ -r,
3I

r.z

Me2'- -\

si

Fis. ?9: lìepresentacão csquemáti"ca das mudanças EompoErci.onais na
baEe do capról ito amare 1o, em zonas não mineralrzadas
(AI). DegradaGão do domin j.o eEmect ít ico (EE). Formação
de glebulaB goethít ic¿ç no Flasma caÕ.linítico (K)
GoethÍt ico (Goe. )

As const ant es mi st uras de materrais dificultam a oÞt encão dp
produt os puros p ara a anál r se quimrca. As anál rses das caoì inltas
dest a fácies, em amostras col et adas prriximas ao t opo, ¡á {oram
(TaÞela ?Ø), àsstm como as
registradas
no item IV.3.3.1.
análÍses t por microFsonda, do plasma a r g i I o - f e r- r u g i n o s o e das
diferentes acumul ações ferrug in osas ( item IV.3.4.; Tab e 1a ?1).
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FiS. 3ør Representação esquemática da.. mudàncas composlci.onars no
topo do sapról ito amare I o, em zonas não mtncral t zadas
(AI). Degrad acão dos dominio5 caDl rnít rco: (K). Formaç ão
de 9 t ébut as hemat it icas no p I asma Goethitrco ( Goe )

lll
As análises quimicas da fraçäo ar9 i I osa, em amoEtras sem
tratamentos prévLos, foram efet uadas da base ao topo do perf j. l.
0s resultados, na Tabela 3Ø, mostram alto5 teoreE de sjlica ao
longo do saprólrto amarei o, cont rast ando com os dados anal íticos
T¡bela 3e

-

Análise 0uínica da Fração Argilosa, na Fácies Srprólito Auarelo, en Zona llão
llÍneral izada.

l{ óxidos
Amostras

Si02

Al¿03 Fe¿03

(Topo) 43,80

?ø,?ø

15,

I (lleio) 4?,3ø

1ó,30

15, ô0

15,40

14,óø

c

A

(

Base

)

46,?ø

{0

flsf)

Cr¿03

ø,37
1,20 0,35
3,4ø ø,3ø
ø,65

Ti0¿

Ìln 0

0,35

ø,7ø

ø,3ø

0, 13

0,35

0,55

ø,??

ø,ø7

ø,?5

0,50

ø,ø?

ø,ø?

Ca0

Nãa0

Ket)

ø,1ø ø,60 8?,7ø
ø,t0 ø,56 77,óø
0,13 ø,6ø 8t ,42

Fee03 = Ferro Total.

obt idos pel à microssonda. Nes t es, ocorrem redução da sílica
no
sentido do topo, ¡nas as anál ises à microssonda reg ist ram um baixo
fechamento analítico (4Ø a 5S). As diferencas de t pores, pnt re as
t écn i cas anal Ít icas ut i l izadas, podem est ar assoc i ad as as altag
concen t rações de sílica
amorfa no meio, mascarando e miEt urando
os teores de materiais amorlos com os dos cristrali.zados.
Cabe
sdl ientar o decréscimo de material na fração arg i l osa, em rel acão

a outras grãnulomÉtricas, ño sentido da superficie
V. 3. e . Os llat eriais

0

(Fi9. 31),

na.s Zonas plineral i.zadas

desenvolvimento do saprólito
amarelo sobre as zonas
mineral izãdas é bastante d ivers i fi c ado. e primeiro dest aque pode
ser feito
em reiação as zonas mais tpctontzadas e menos
tectonizadas.
Nas zonas tectonrzadas a prespnça do talco
f i.ssural,
formado na fase de. cloritização,
mostra acumul açöes
relativas
e cregcentes no sentido do t opo, enquanto ocorre a
degradacäo, j.nicialmente, das esmect itas e, posteri.ormente, das
caol initas. A espessura do sapról ito amare l o, nessas zon as, pode
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Fig, 31: Hi.stograma da repart ição granul omét rÍca dos mat eriais na
fácies sapról ito amare 1Ò . A = Base j B = Mei.o; C = ToPo

at insir

ó met ro9. Por out ro I ado, as zonas de baixa tectônica tem
Pequena quantidade de talco e o desenvolvi.mento do horizonte é
curt o e nÍt ido, com espessura variancjo ent re Ø,5 a ? metros.
Em cada tipo de zona tectônrca, o t opo do sapró I it o amare I o,
em contato com a couraça, apresenta di{erentes porogidades e
p ermeab i I idades . Na zona mais tectonlzada, esse mat erial
é mais
permeávei, esponjoso e menos poroso, {avorecendo a formaGão de
goethita. Enquanto, nas zonas menos tectonizadas, ele é menos
p erme;ive I , maciço e poroso, propiclando a formaGão de hematita.

V.3.e.1. O Desenvol viment o

em Zonas mais Tectonizadas

As zonas de fraturas e f i.ssuras, que na fácies saprólito
verde eram preenchidas por talco e esmect itas ori.9 j.nadas de
serpentinas fissurais,
apresentam-se maiE abertas p preenchidas
por talcos,
oxi-hidróxi.dos
de ferro,
restos arg j. losos e
+ragmentos de materlais sobrejacentes, como de couraca e de
quartzitos.

il3
0

ume esmectítico evol ue rápida e p ro9 ress i vampn t e, com
lorte I ixiviacão do magnésio e part e do siìicio,
dando lugar a um
p l asma composto, predominant enent e,
de caolinita e goethita. A
diminuicäo do volume intcial
do materral esmectitico
é
fantástica, chegando próxima ¿ LØØ% no topo do horizonte, onde o
taìco fisEural, lorma, aparentemente, uma camada em um só volume.
0s processos de degradacäo säo raramen t e ident ificávets ao
mi.croscópi.o devido a abundâncra do ferro que ¡ I iberado da
esmectita e de eEpinél ios, precrpita .in sr.tu.' e mascara tudo e,
Por vezes¡ devJ.do a presençä de fases amorfas Si-Fe-Âl
intermediária e mal individual izada.
0 taìco, cujas alterações comecam timidamente nas suas
c I ivagens e fissuras intErnas, apresent a uma d eg rad aË ão macr.ça no
topo do sapró1Íto, no contato Éom a couraGa, ou ainda em zonas de
fraturas bem drenadas. e talco, empilhado e contido nessesIocaiç,
É totalmènte d j..ssolvido e llxlviado,
restando ãs
goEthitãs e hemat ítas gue o contornava, dando ào material um
aspecto esponjoso e orientado, lembrando uma textura ,.Boxr,rork,..
As {errocromit as present es most ram uma evol ucão cent rípet a e
progressr.va, no .sentido do topo, para uma goethita cromifera na
forma de mi.cronódulos,
As análises químicas à microssonda de alguns desses
materiais, no sapró1i t o amarel o de eon a mrnera I izada tectontzada,
dão uma idéia das modificaGões suprac).tàdas (Tabela 31)
Nas análises de goethita e hemat it a, das estruturas que
lemÞram "Eoxr,Jork ", os teores observados em SiOe e Al¿Ø3 podem
est ar parcialmente assoc tados a impurezas de materlais arg i l osos,
vo ì

V.3.e.e. 0 Desenvol viment o em Zonas de Baixo Tectoni6mo
A formaç ão de quant rdades import ãnt es de goet h i cas I igadas,
Peìo menos parctalmente, à degradação dp esmectltas
ó,
Possivelmente, urñ dos principais fat ores responsável pela mudanGa
de coloração que passa do verde do sapról i t o suþj acent e para o
amare I o d esse horizonte.
As esmect it as, do horizont e subjacente, degradam-se em um
plasma argilo-ferruginoso.
Este plasma contpm, na base do

ll4
Tabel¡

3l - Andlise 0uirica por Ì,licrossonda de DilerenteE Acurul¡cöes ferrusinosas, na
S¡prdlito Ararelo, Sobre llaterial llineralizado (B) e Tectonizado (ll).

f

Fdcies

rixidos

Arost ras

Si02 41203 Fe(]r t1g0

Cr¿03

Ni0

li0¿

1f,87

1,39

0,18

4,5?

ø,ø3 ø,ø6

lln 0

Ca0

lla20

Sona

K¿o

l'licronddulo

-

Goethita

7?.,8?

1,45

ø,48

ø,ø6

88,24

ooeth i t a
(

"8oxlork " )

t, ót

ó,83

3,94

?,4? 77,94 ø,ø?

6?,77

ø,t? ø,ø9 0,15

7

6,?4

Henat i t a

("Boxuork")

ø,14 ø,ø?

0,55

85, ?r

Plasna Argilolerrug inoso

. Topo
. Base
Feor

:

11,47 8,88 55,15 0,74 3,?? 0,3? 37,ø? 2,31 27,89 4,2ó 4,4? ø,7ø ø,t4

ø,08

L,7i

ø,ø6 0, 15 ø,ø5
ø ,?ø ø,29 ø ,14

80,19
79

,?3

Ferro TotàÌ.

hori.zont e, "vol

scoi t as " parcialmente al t erãdãs, com seus exnúc I eos de ferrocromitas
completamente al t erados para goethitas
k on

cromíferas. Essas "volkonscoj,tas", no topo do horizonte, säo
t ransformadas, por sua vez , em goethitas cromi feras (Tabelã 3e).
No topo do horizonte, o p I aEma ar9 i I o- ferrug 1n oso, de cor
cast anhã, é rnvadido, principalnonte nas zonas fissuradas, por um
p l asma hemat Ítrco,
escuro-averme I hado, dando a est a interface um
asPecto onduìado com pontos penetratrvos descendentes e
contudentes (Fi9. 3e).

tls
Tebela 3?

-

Anilise Oui¡ica por llicrossonda de DilerenteE Acurulações {errugÍnosas, na tãcte5
5¡prdlito Ararelo, Sobre llaterial llineralizado (l]) e lçggg Tectonizado fi).

ï

= ïopoi B

=

Bese¡ FC = Ferrocro

it¡;

"\i01" = "Volkonscoita".

f

rixidos

Aoost ras

0oethita

llg0 Cr¿03 NiO

1,79 ó,43 ó3,80

ø,14

TiO¿

lln 0

Ca0

¡¿¿0 l(¿0

Sottta

de

"Vol"
Goethita

Si02 41203 FeOr

3,53

0,

e0 ø,4?

ø,ø9 --

ø,¿t

7

6,67

de

FC

ø,ø3

73,17 1,8¿ tl,Bs

1,43 0,38 ø,60

-

ø,03

ø,04 8i,35

Plasna Argilo{erru9 inoso

. Iopo
.8ase

3,69 7,65 ó0,88 ø,ø8 ?,48 13,ó7 7,3? 46,?9 l,ee ?,94 ø,14

ø,?4
ø,ø4

ø

- ø,ø9 ø,ø4 - 75,14
,ø4 0, ls ,ø5 ,ø9 71 ,95
ø

ø

Fe0r = Ferro TotÀl
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V.3.3 . ReprG¡sent acão Quim j.ogreif ica
A represent acão qurmiográfica, no di.agrama Si-R¿-R3 (FÍ9.
33), mostra a evoìucão de serpentrnas e cloritas
e das
tr-.ans{ormacões de seus produtos ñas diferentes
fácies de
älteraGão. Essas proj ecöes, na di.recão da superficie,
most ram
sempre um decrei'scimo, .por lrxrvração, em elementos divalenteg,
cuj o magnÉsio É aqui o seu prlncipal component e, e um acréscimo
rel at ivÕ em elementog tri,valenles. Aos fat os, const at a-se que as
esmectitas t rioct aédricas, formadas nos prj.meiros estádios da
alteracão supergena, evoluem, cDm a abertura do meio, para
dioctaédricas,
ocorrendo uma substituição do Hg pel o Al e,
5ob ret udo, Pel o Fe3+.
Fcí c

ies Rocho Alterndo

0 Argilo boixo leor em
0 Argilo ollo leor em
Fá c ie¡

Soprolilo

Verde

Cr.

Cr.

Fdcies

o

bo

o

lito

Amo re lo

Argilo boixo leor em Cr
I Argilo olto leor em Cr.
e Plosmo orgilo - f errr-rçinoso

D

.

+ Goelhilo
X

o Argilo

So

Hemotilo

ixo

Arqilo o llo

Fi9. 33: Situação no d iagrama S i -R¿-R3 da.. a 1t eraçõeE supérgenas
de serpentinaÉ, clorÍtas
e de seu5 produtos nas
diferentes
{ácies estudadas. Cl = Clorrta;
S =
SerPent j.na e T - Talco.
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0 está¿io seguinte, ne fácies do sapró1rto amarelo, é
marcado pela substituicão das esmectitas por caollnítas e oxthidróxidos de lerro. Essas mucjançag são acompanhadag por uma
forte
dessilLfrcaçäo,
intensi{icadas
no sentido do topo,
culminãndo com a presenGa de uma couraça, 0s resultados
ap resen t ados guardam tdent idade com aquel es obt idos por C0LIN et
al (198ø), NAHoN te aì (19Beb), CoLIN (1984) e pAeUET et al
( 1983, 198ó).
As esmectitas
progressivamente
contendo cromo são
subst ituÍdas pelas caolini.tas e goethrtas, ambas com c romo
As diferentes acumul ações ferruginoqas, na fácres Eapról ito
amarelo a interface
com à couraça, apresentam, atém dìi
dessililicacão,
uma tenclência cle enriquecimento relativo em ferro
(Flg. 34), Nos mat eriais mÍneral j.zado5, entrc a {ase do p l a5ma
argiìo-ferruginoso
e os nódu I os, oc orre uma fase intermediária
com enriquecimento maiol- em Al (e e 3), mas, nem sempre isso
acontece (4). Por outro I ado, nos materrais não mi.neralizados
(1), originados de serpent Ìnas, a dessrlicifi.cação é acompanhada
por perdas suavEg e progresstvag de aluminio e um marcante
enr i quec imen t o rel at ivo em ferro.
.

V.4.

FéíC

I ES LATERITA AT,IARELo- AvERMELHADA

A laterlta amarelo-avermellrada só foi observada no perfi) de
material não mineral j,zado e de batxa tectônica (AI), ondp o
sapról ito amãre I o apresenta uma base com ,.boxwork., si I icoso. A
passagem com o nível subJacÊ'nte ei progressiva e com aparecimento
de manchas avermelhadas. A matriz ferruglnosa é um pouco
diferente do topo do saprólito amarelo. A cor avermelhada é
provocada pela presenEa de hemät i t a. Est a hemat it a pode ser
encontrada na forma de pequenrssrmos n ódu I os, dent ro e fora das
manchas avermel hadas, dispersos no conjunto.
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Fig. 34: Si.tuação no di.agrama le¿O3-?Ø x Si0P-?Ø x Alp03 de algumãs mudançaE composicionais c mrneralósica nos materrais
ferrug inoEos , da b aÊe do Eapról it o amare I o a interface
com a c ourac a

As observacöes microscópicas most ram que a fác ieE laterít ica
cont én aparent ement e o megmo p I asma amareì o argilo-ferruginoso
do
topo do sàprólito
amarelo, adicionado de micronódulos de
hematitas,
dispersos na mässa (Fj.9. 35) . Nessa {ác j.es a
quant idade de vaz i os aument a e sua presenca á constante em volta
dos miÊronódulos hematítiEos. O plasma amarelo parece ser
invadido por um p I asma c aEt anho-averme I had o, cont endo uma ma i. or
quantidade de vazios miÉroscópicos. No plasma "invasor",
os
m icronódul os de hematita
apresen t am bordos irregul ares, dando a
impressEão de sua assrmilacão progressiva pelo plasma. 0
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relo-avermelhada. H = Hemat íta; PCA = Pl asma cast anhoavermelhado; Pê = Pl asma amare 1o e V = Vazios.

desenvolvimento desses micronódulos ao sei.o de um pìasma
Pobremente crrstal izado, segundo MUI-LER et al ( 1981), B0ULAN6E
(1?84), LATHAH (198ó), NULLER e B0C0UIER ( 1?8ó), corresponde a
uma reorganização estrutural
e ã uma densificação do plasma
ferrug inoso por acumul acão retat iva e/ou absolutà do ferro.

V.5.

FdCIES

COURAÇA

A couraça de Campo Formoso passa por uma fase de degradaGão,
E1a apresenta estruturas
di{erenciadas sobre os materiais
originados de serpentinas e. de cloritãs.
Ë, no mesmo t j.po de
material, varia segundo o grau de fissuramento. 0 baixo número de
amosträs coletadas ao lado de escassas andl ises quimicas däo aos
estudos aqui real izados um carát er rnt rodut ório, Ilesta forma , a
descriGão dos even t os tem uma conot aGão direci.onada aos aspect os
slobais.

V,5.1.

A Couraca em Zonas não Mineralizadas

A couraça na zona não mineral izada apresenta um maior 9 rau
de deg radacão, com seus nódu los de hemat ita e goethita embal ados
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em uma quantidade maior de matertal a r 9 i I o - f e r r u g r n o s o . 0
material subjacenter laterita amarelo-avermelhada, tem uma mator
permeabilidade em retacão aos mãteriars suÞjacentes de outros
ìocais. Essa maior permeabi I idade permite um fl uxo mais rapido,
soluGões menos saturadas e promovenda, con se quen t emen t e, uma
degradacão mais acentuada.
A interacão d", couraca com a fácres subJacente é
Progressiva. é na fácies abaixo que uparecem às primeiras
reorganizðGões da mat rrz ferruginosa goethít ica, sob forma de
micronódulos com contornos pouco nÍt idos, A pssa reorganizacäo
surgem, post er i ormen t e, na direcão da superficie, as hematitas,
já rel atadas no item V.4.
0s nódui os hemat it icos da couraGa são maiores e mais porosos
que os de goethitas. 0s nóduìos hematit j.cos podem ter sido
lormados pela continuj-dade dos processos observados na fácies
subjacente com um aumento dos fenômenos de acumulação
ferruginosa. 0s nódul os goet hit rcos da c ourac a tem sua orrqem,
Possivelmente,
através
da evolução secundárÍa do plasma
rn t ernodu I ar goe t h í t ico
No topo da c ouraç a, pode-se observar uma t ímida degrada6ão
dos nódulos hematíticos, caräcterizada pel a presenGa de uma
pelicula irregular cortificante cIe goe rita em seus bordos.
A composi.cão quÍmtca dos mat eriaÍs da c ourac a most ra baixos
teores em 41203, Ø,3e'l na goethita e Ø,IØ% nà hematita.
Entretanto, as análises do córtex goethít ico, de nóduìos de
hematitas no topo da couraça, registram teores de 7,6j% de A1203
e e,4l de Cr203. Explicações para o fato já .Foram dadas no item
IV.3.4 mas, carecem, ai nd a, de anál ises químicas minuncro5as,
tanto dos nódulos como do melo envolvente, para um estudo
detalhado e conciusivo.
.

V.5. e. A Coura.Ga em Zonas Hineral
A

i-zadas

couraça nas zonas mineralizadas tem comportamento
d i ferenc iados em zonas murto tectonizadas e pouco tectonizadas.
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V.5,e.1.

Em

Zonas I'luít o Tectonizadas

As zonas muito tectonizadas, mais cloritizadas,
onde o talco
j.mportante
fissuraì mostra uma concentração relati.va
no horizonte
subjacente, apresenta uma couraGa mais espessa do que nos, outro5
I ocais
mineral lzadoE . El a é orient ada ( quase fol iada ) , com
ferrocromit as e micronódulos de goethitas cromí feras ao seio de
p I asma goethítico
cromi fero (Fi9. 3ó).
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Fig. 3é: l-lEboço esquemát ico das organizações microscópicas entre
a 1ácie¡ saprólito
amarelo e couraça, em zonas
mineral izädas e tectonizadas (BII ).
A base da couraGa mostra uma est rut ura caract eríst ica em
forma de casulos vazios emb r ic ad os, originados pela drEsol uçäo do
talco,
restando as estruturas Ferruginosãs "cegulÕ9as" ou
cavernosaË . No p I ano da I âmina, essas est rut uras aFsemel ham-se a
um "boxr'Jork " . El as, no sent ido da superfic ie, desabam e dão I ugar
a um materral goebhítico mais coeso e orrentado. Esse plasma
soetlrítÍco contem nódulos e micronódulos cle hematrta e soethita,
al ém de níveis hemat it icos interfol iados.
0s plasmaE goethiticos apresent am t eores de Al ¿03 e Crp03
varrando entre 5 a 9l e ? a 4%, respectivãmente. 0s micronódulos
de goethitas, orr 9 i nados de ferrocromi t as, mogt ram t eores de
4i203 próximos a zero, contudo os de Cr¿03 variam entre I a L3%.
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as, por out ro I ado, têm conc en t rac öes em Érl¿03 e Cr203
quase sempre inferiores a 12, excet o naquelas interloliareg cum
goethitas, onde os teores de A'l ¿03 variam entre e a 4,5'1 , e
nout ras, ao cont at o com micronódu I os goethíticos cromi{eros, onde
os teores de Cr¿03 variam entre 1,? a ?,Øi4.
As

hemat i t

V.5.e.?.

Em

Zonas Pouco Tectonizades

A couraGa nä9 zonaE pouco tectonlzadas, sobre materíal
mineral izado, com espessura que não ultrapassa ä Ø,5 met ros, pode
ser subdividida,
discretamente, em dors nÍveis,
um menos
endurecido, ao contato com o saprólito amarelo, dando por vezes,
umà fase int ermed iária j e o out ro, sob rej ac en t e ao .primpiro, mais
endurec ido, correspondendo, segundo dadoE descri t os na I it pratura
(AMBROSI , LqA4; AI4BR0SI et al, 1?Bó; BIff0X, 19BB; HARIAH, L9?ø),
a uma couraça ferruginosa (Fis. 37)
,
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cm

o esquemát ico dar organ izaGãoes mac rosc óp ic as ent re
o sapról rto amare I o, a þa5e da couraca e a couraçar em
zonas mineral rzadas e pouco tectÕnÍzadaE (BI ).
Esb oc

123

0 nivel t n feri or da c ouraç a 9uàrda uma fort e ident idade com
o saprólito
amarelo, dando, rnisralmente, a impresEão da
ocorrÊncia, pura e simples, de uma mudänca de coloraGão, do
amare 1o para o c as t anh o-averme I h ad o, conservando em gFande part e
a t ext ura
0 nível superior, aiém de ser mais end urec i do, apresent a uma
orientaGão sob forma de estratos, compostoe de plaquetas de
hematita, com inúmeros espaços vaziÞs, normalmente, interestrat ificados. Em I ocais mais frat urados vert ical ment e, uma f ase
int ermed Íár i a É const at ada, apresent ando-se na forma dB pequenos
tijolos,
r rregu l ares, cujo bordos, ao Eontato com as îraturas,
sãò maiE escuros (marron-avermelhado) e endurecidos do que o
centro com cores mais claras (avermeìhado).
As poucas anál ises químicas por microssonda, realtzadas
nessã couraGã, most ram mrcronódu l os de goethitas, substituindo
ferrocromitas e suas bordas de "Volkonscoi.ta", com t eores de
Al¿03 próximos a zero no centro e entre 2 a 5Z nas bordae. Nes5es
campos anal Ísados, o cromo most ra um comport ament o inverso,
variando entre 7ø a t3l de Cr¿03 no centro dos micronódulos e
entre 3 e 5% nos bordog. 0s teores obEervados estäo de acordo com
a herança dos teoreE dos mi.nera j-s suÞstrtuídos, com as perdas
comPensadag pelo enr i quec imen t o em f er-ro.
Ao mÍcroscópio petrográ.1ìico, ohserva-se gue a passagem do
plasmà a r ç¡ i I o - 9 o e t h í t i c o , do saprólrto amarel o, p ara o p l asma
argilo-hematítico,
na b ase da c ouraG a, pode oc orre r por simpleg
desidratação da soethita,
como, também, pela substrtuicão
progressiva da caolinita pela hemätrta, preservando as texturas
orisinais,
Um dos mecanismos propostos para expl lcar a destruicäo e
pela lìematita É o da {errolise
substituicäÉ
da caolinita
(BRINKHANN, 197Ø; BRINKMANN et al, 1,973). A ferrolrse
é uma
j.cos
conse quênc ia dos efeit os cicl
de sazonal idade, em 5ol o úmido,
nos quais o mesmo cátion de ferro pode ser, alternadamente,
oxidado e reduzido. Para AI4BR0SI et a1 (1?Bó), os protons
ì iberados para as sol u6ões com ferro, durante à precipitaGão dos
óxidos de ferro, são os agentes corrosivos e gue dissolvem a
caol inita.
Out ra consequôncia desse fenômeno, princÍpalmente
naquele da ferruginizacão de nóduloE lateríticos,
está na perda
.
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de 5Í I ica e a I umín io, enquanto os óxidos de ferro acumulam. As
c i t acõeE derradeiras säo as que mai s 9e coadunam com os f enômenos
observados na couraGa estudada, a¡untadas ao empobrecimento
observado em sí.1 ica e alumínio,
durante o processo de
f erruginização.

V. ó.

OBSERVAÇõES COMPLEMENTARES

0 estudo petrográfico
e mr.cromorfolósico, ao lado das
anái ises quimicas, permit iu evj.denciar as mudancas, p rovoc ad as
pela alteração supérgena, nos mj.nerais h j.drotermaig em outros
essenc-i-al mente secundários.
Essa aìteração,
em uma fase
intermediária, promove a t ran s formac äo dos mrnerais hidrotermais,
exceto a f errocromit a e possivelmente o tã1co, pm esmectitas que,
PoÉteriormente, evoluem, sendo substituida5 por caolinitas
e
goethitas, na fác ies sapró1i t o amarel o, c arac t eri.zando, assrm,
uma evol uGão de t Ípo laterítrca.
AE egmectitas, com a aÞertura ao mpto, passam de
t rioct aÉdr j.cas parã dioctaédricas. As dioctaédrrcas, por sua vez,
mostram, na direcão dã superficie, um aumento progrpssivo no
déficit
tetraédrico,
assoc t ado a uma dimrnuicão nos t eores de
sil ica, magnésio e cromo. 0utrossim, durante essas mudanças
ocorre um enri quec iment o em ferro . 0 fat o, come J á for
comprovado, é acompanhado por uma subst rturção progressiva de
magnésÍo e cromo por al umino e, sobre t ud Õ, por ferro.
0 cromo, nos niveis egmectíticos, em I ugar de acumul aGão,
mostra, na direção da superfície., até mesmo uma drminuição de
seus teores. Esta drmi.nuição está relacÍonada ao aumento de
l ixiviação que promove t ambÉm uma rmport ant e redistriburcão
do
cromo pelas drferentes Iases mrnerais. 0 detalhamento desse
comport amen t o do cromo será vist o mais adlante.

I ¿5

VT.

COMPORTAMENTO DOS ELEMINTOS
AUÍMICOS NA FRAÇ2f O âRGILc]Sâ
NOS PERFIS ÐE ALTERAC2ÍO

A evolução química, da {racão argiìosa,
dos per{1s de
alteracão da mina Coitezeiro (Campo I-.ormoso), foi estudada
através das anál iEes quimrcas dos const Ítuintes. maiores, menores
e traGos, oÞtida5 por eçpectrometria de irbsorção atômrca e
mi crossonda e l et rôn ica
A aná1ise por absorção atômica foi- realizada nã fracäo
arsila sen a ext raGão p révi a dos amorfos ou out ros tratamentos
guÍmicos, Por out ro I ado, os resul t ados apresen t ad os das anál r.ses
por mic rossonda eletrônica foram escolhidos ent re aqueles
com os
melhores fechamentos anaì ít icos.
0 per fi I AI, em zonas pouco tectonizadas e com baixos t eores
em cromo, e o BII, em zonas tectontzadaE e mi.neralrzadas em
cromo, foram tomados como referência por reunirem um maior número
de informaçõeE. 0s resultados analiticos obtrdos para o perfil
AI, podem ser observados na Tabeia 33 e, pâra o gII, na Tabela
.

34.

VI .1.

OS CONSTITUTNTES MAIORES (Si,

A]

Fe

Me)

0 comportamento pvolutivo
dos erementos constituintes
maiores é semelhante no perftì AI e BIL Entre eles, pode_se
distinguir,
de uma part e, aqup'lee que são e I iminados, como o S1 e
o Ì'19 e, de outra parte, os que são acumuìadÕs, como o Al e o Fe
(Fig. 38)
A el iminacão do magnés i o pode ser observada desde a base do
sapról it o verd e, aumen t and o de j.ntensidade a part ir do t opo dessa
fácies,
na direcão da superfície.
A sÍlica
apresenta um
comportamento semeìhante ao magnÉsro, porém com decréscimos mals
diiuidos,
e inverEo ao do {rerro, dimrnuindo consideravelmente
seus t eores a part rr do saprólito amarel o.
.

I

Tabela 33
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ouÍrica da Fração Argila, por Absorção Atôsica (AA) e llicrossonda 0,tS), con
¡ixidos dos Elerentos, nas Diferentes Fácies do perfil de Alterarão, eú Zonas

Corposição

X er

Pouco Tectonizedas

Ararelo;

e

colf 0aixos

Teores

er

Crono

(AI).

st, = saPrdlito verde; RA = Rocha Alterada; T = Topo; Ì,f :
AT

I

=

Couraçaj SA

C=

lleioj

Saprólito

B = Base.
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0uirica da Fração Argila, por Absorção Atô¡rica (AA) e llicrossonda (ll5), cor
rixidos dos Elerentos, nas I)iferentes Fácies do perlil de Alteracã0, en Zonas

ConposÍção

I er

leÉtonized¡6 e llineralÍz¡das en Cro¡o

SaPrdlito Verde;

RA = Rocha

(BII).

C = Couraça; SA =

Saprdlito A*.t.lo, Sl/ =

Alterada; T = lopo; fi = l'leio; B = 8ase.
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FÍ9. 3Br Repart ição dos óxidos dos elenenlos const ttuintes maiores (Sj., Al, Fe, Ms ), nÕs perfis AI e BII. C = Couraca;
SA = Sapról it:o amare I o; SV = Sapró1ito vcrde; RA : Rocl,a
alteradai E = lgase; M = l'1cio j I = Iopo, Símbolos cheros
= AbsorGão atômica; Símbo'l os vazios = HicroÊsonda
eletrônica.

0 aìumínio tem variacões àssoc iadas ao matpriaì parental,
abertura do meio e com o processo de ferruginização. No ppr{i I
AI, o9 teores aumentam lÍ9eÍramente no conjunto até o topo do
saprólito
verde,
acompanhando, possivelmente/
a abertura
progress j.va do meio. Por outro 'lado, nas análises por microssonda
(MS), em rnaterial crrstali.zudo, ocorrem flutuacões nos teores com
decréscimos no topo do sapról it o vcrde, Esses decrésci.mos,
ocorrem, também na mesma zona do perf l. l BII, mas, neste perfil, a
diminuiçäo é progressi.va desde a bage. Em segurda, nos do j.s
perfis¡
rìã 1ácies gaprólito
amarelo, ocorre uma grande
c oncen t raGão de alumínio,
aÉsoc iado à ocorrência de caolinita,
d iminuindo
na couraGa, d evi do ao {enômeno de {erruginização e
desest ab i ì ização da caol init a,
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VI.?-

OS CONSTITUINTES MENORES (Cr,

Ni

Ti

Hñ )

0 comportamento dos elementos constituintes menoreg, nos
perfrs AI e BII, apresenta variações associadas ao meio e a sua
mineralogiã (Fi9. 39).

FíS, 3?: Repart rcão dos óxidos dos e 1effcn t os const it uint es menÕres (Cr, Ni, ïi, l'1n), nos perfis êI e BIL Simbologia
rdent ica a Fis. 38.

0 comport ãment o do níquel, noE perfrs anal isados, assemeì haEe, guardando as devidas proporGões, a aquele já descrlto, em
por diversog autoreg, entre eleÉ
condicöes latpritizante,
TRESCASES <L975, 1979), HELFI et al (r979-L98ø), TRESCASES e
OLIVEIRA (1981), NAHoN et al (198eb), CoLIN (1984), COLIN et al
(1985), PAQUET et al (LqA6), HARIAM <L??ø), onde as concentra6ões
mais ältäs ocorrem, por segregaGão, nos topos dos horizontes
esmect ít icos, a exempIo aqul do topo da {ác i es sapról ito vPrde A
part ir do t opo dessa fác ies, sua tLxiviacão aument a no sent ido da
superf Íci.e.
0s teores de titânio, quando ba j.xos, variam Pouco.0s teores
mais el evados est ão associadoE aos t eores ma:.s altos de aiuminio,
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normalmente, col i9ädo as pat'tes mais ricas em caol r.nita. Esses
teores podem, também, estar assocrados a materrai.s de baixa
cristalinidade
e/ou amorlos, uma vez que o5 Leores reletivemente
baixos regr.strados via mícrossonda não acomp an ham os aì tos t eores
obt idos por absorcão atômi.ca.
0 manganês tem c omp ort amen t o het erogÊneo tanto no perfil AI
quanto no BII. No perfi I AI, as anál rses por microssonda, most ram
um aumen t o p rogress i vo a part ir do nível intermedrário da fácies
sapról i t o verde e se man t em conEt ant e da îác ies sapról it o amarel o
à couraça. Ent ret an t o, os resu l t ados obt i.dos por absorção at ômica
reg i st rãm uma maior c oncen t raç ão do meio p ara o topo do saprol j,to
verde. Nessas faixas, observa-se, à c r o s c o p i c a e n t e , a presen6a
de f issur.as preenchidas por óxidos amorfos de Mn. Na base do
nÍvel caolinítico,
os teores de Hn, viã aÞsorção atômÍca,
aproximãm-se de zete, aumentando, p o s t e r i. o r e n t e , no senttdo da
couraGa. A comparaGão dos dados obt idos, entre os dol s t i.pos de
anaì ise, permit e afirmar, no perfi I AI, a exi.stância de uma maior
quantÍdãde de manganês na forma ämorfa no sapról j-to verde e
cristãl izada no sapról ito amarel o e courã6ã.
0 manganâs no perfi I BII àpresent a t eores mai s e I evados, por
absorcäo at ômica, na base da fácies sapról tt o verde e na couraGa,
Esses teores não são acompanhados pelas andl ises a microssonda
por estarem possivelmente assoctado6 a mater j,ai,s de baixa
cristal ini.dade e,/ou amorfos.
0 cromo no perf j.ì AI re9 j,stra barxos teores, seguindo de
perto o comportamento do niquel, inclusive com uma pequena
segregaGão na dÍrecão do t opo do horrzonte esmect Ít ico, 0ut ros
pequenos acrésc imos são observados na c ouraG a
0 cromo no perfil 8II exibe uma comp I exa variaÊão nos seus
teores. Nas anál ises por absorGão atômica os teores na fácies
sapról ito verde, situam-se entre e a 4'1, diminuindo na base do
nível caolinitico
e mantêm co¡n os mesmos valores nos nívers
superÍores, Mas, nas análises por mlcrosEonda, no materj.al
cristal izado, o cromo apresent a d iminu j.cäo de t eores a part ir da
rochã alterada até o topo do horizonte esmectitrco,
Êssa
pode
diminuição
acontecer por I ixiviäcão e/ou disseminaÉão do
cromo no seio de out ros produt os de a'l t erGaão mars pobres nesse
elemento. 09 teores em Cr voltam a crescer, por enriquecimento
m

m

m

,

t sl

relativo, no topo do nível caolinítico p na couraca. Acumulacões
do cromo em couraGas já foram descrj.tas por H0SSER e GENSE <l-C79>
e HARIAM (199ø'ì, onde ele é, possi ve ì men t e, incorporado as redes
dos oxi-hrdróxidos de ferro (TRESCASES, 1975; SCHELLI1ANN, 1978).
VI .3.

OS CONSTITU.INTES TRAÇOS ( Co,

Ca,

Na

0 comportamento dos elementos const ituintes
semelhante nos per+1s AI e EII (F\s. 4ø)

K)
tracos

.

0r___8._.

(AT)

Fis. 40:
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ição dos óxidos dos el ement os const ituntes t raG os
(Co, Ca, Na, K), nos perfrs AI e BII Simbologra
idênt ica à Fi9. 38.

Repart

Os teores de cobal t o acompanham, proporcionalmente, no
conjunto dà fração argila (AA) e nos mat eriais cristal izados da
mesma fraç ão (HS), os t eores veri {icados p ara o manganês.
0 sódio e o potássio exibem concent rações mai.ores na b ase do
sapról ito verde, dimj.nulndo em direcão da superfíc ie, Al guns
pontos "anômalos", nas análiseE por absorção atômica, säo
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observados no perfi 1 . Eles podem est ar assoc tados a mat eriais de
baixa cristal inidade e/ou amorfos, suscePtívers a umã maior
ret enGão desses elementos.
0 cálcio no Perfil BII , nas análisÊrs por mtcrossonda, tem um
c omp ort amen t o semel hant e ao sódi.o e ao potássio.

vr .4

REPRESENTAÇÃO AUIMIOGRÁFICA
SiO2-Al¿O3-Fe2O3

NO

DIAGRAMA

0s dados anal it icos dos perfis AI e BII foram reg 19t rados no
e 4e). 0s resultados most ram
d iasrama SL0¿-Al ¿03-Fe203 (Fi9s.41
dois domínios na al t eracão suPér9ena, 0 primelro d om ín io, em me 1o

---K

4¡d¡¡5s por obsorçõo Al6mico
¡1n ó ¡ise por Microssondo
=Cool i n'il o

: Rocha ,Allerodo
o+ - !I"0"ìì Soprot ito Amorclo
o,+ - ( Uo sc
o,þ - ( Topo ),
o,f - (Meio) I soprolilo Vcrde
o,$ - (Bosc)'
x,)(

P

=

Cou roço

Fez03

Fie.

41

ão no d i ag rama S j.Op-Al pO3-Fe¿03 dos resuì t ados
icos da fração arg i lòsa, Por absorção at ômica (êA)
e mlcroÉ5onda eletrônica (1"1S), naç di{PrPntes fácreE de
al t eracão do perfi I não mineral rzado AL
Si t uac
ana l ít
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mais confinado e com soluGões mais Eaturadag¡ apresenta umà
química condicionada princtpalmente ao materral parent al Esse
domínio val até próxrmo ão topo do saprólito
verde, onde
normal ment e são encont radas esmectitas do tipo nontronita.
Os
t ipos minera I óg ic os de argilas encont radas nesse domín io estão
subordinados ào g rau de abertura do meio que, äo I ado do material
parental,
regula a concentração de cletermrnados elementos
quimicos, Assim, quanto mais solúvel for o elemento e mais aþerto
lor o mei.o, mais depressa ele É I ixivrado, permanecendo "in situ"
os menos soiúveis.
Ancíl¡sc por obsorçõo Atômico

---K

An

d

lise por M¡crossondo

: Coolin il

o

)( = Rocho Allcrodo
o+ - !]oPo]l soprol¡ro Amorcto
X,

O,+-(Bosclr
tr,+-(lopo,c¡d-- (Mc¡o) I SoDrol¡to
o,l¡ - loosc)J
+,l- : Cou roço

Verde

Fi9. 4e: Situação no diagrama S i 0 e - A I a 0 3 - F e ? 0 3 dos resultados
anaì ít icos da fra6 ão arsilãsa,- p-or a-usärcão atômica (AA)
e microssonda eletrônica
'1S), nas d i ferent es fác r es de
al teração do perfi I mrnera lrzado BII

0 outro domínio, a pàrt ir do topo do sapról rt o verd e, nivel
nontronítico, represpnta um meio mais aberto, com uma mator
influêncÍa da drenaqem e dos {'atores clrmáticos. A evolucão
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química,

inicialmente,
tende para um pólo caolinitico,
trom
enr i quec imen t o em alumínio e, posteriormente, para a forma dc um
P I asma arg i I o- ferrug inoso,
com dimrnurção do al uminio e aumen t o
correl at ivo do ferro, at ravés das ferruginrzação.
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O COMPORTAMENTC]

DO CROMO

As rochàs ultrabásícas estudadas mostram sucessivos e
variados estádios de al t eraGão h idrot ermal , seguida de supdrsena,
acompanhados de paragânese cromi {era variadas
0 cromo, ao longo dos processos çupérgenoE, tem um
pelo minEral -parental
comportamento condici.onado, inicialmente,
e, depois, pelas c ond ic ões hídricas do perfil ( aÞert ura do mei.o)
e peì o clima (Fig. 43),
.

VTI.1.

O CROMO NAS FASES HIDROTERMATS

0 minérÍo de cromo de Campo Formoso é constituÍdo,
essencialmente, de "espinél ios cromí l,eros", representados por
primários
cromitas,
minerais
das
rochàs
ultràbásicas
serpentinizadas/
com teores pntre ?7 I a 4Øl de Cr e por
ferrocromi.tas (13 a ?71 de Cr).
que sucedeu a s e r p e n t i n i z a c ã o
A fase de cloritizacão,
at in9 iu principalmente as zonas mais tectonrzadas e promoveu
transformações mais acentuadas nas zonas mrneral tzadas em cromo.
As cloritas
formadas, nessas zonas, säo do tipo clinocloro
cromífero (politipo
IIb),
contendo atÉ 5'l de Cr, e estão
local izadas quase sempre p róximas aos espi.ndl ros cromí feros.
Nas zonas de ctoritizacão
i.ntensa, as cromltas ou suas
bordãs säo al t eradas em +errocromj.tãs, esp inél io intermediário
entre a cromita e a magnÉtrta (nEESON e JACKSON, t-969). Essas
ferrocromitã9 são geradas na fase de clorrtrzaÇão pela passagem
do ¡"?+ para F e3+ provocando a expul são 5el et iva de c ert o9 i.ons a
come6ar pel o Al3+ oouoING e BAYLrsrs, 1?ó8). ô saída selet iva de
a I umin io,
magnÉsio e, crono, promove o aumen t o reì at ivo de f erro
e, raramen t e, de c romo
As cromitas, de zonaE menos tectoni,zadas e afastadas do9
princ ipais {rat urament oB, tem soment e suas b ord as t ransf ormada5
em ferrocromitas.
Essas zonas permrtem a formaGão .de
hidroxicarbonatos pela diminuicão da pressão de C0a, provöceda
,
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a crist al Ízação de m i nerai s nos condutos e res{riamento das
soluGoes. .Eles sáo formádos com elementos provenì.ent.e5 das
cìoritäs
e, por pseudomorlose, das ferrocromÍtas. Esse
hidroxicarbonato, denomi.nado de estichtlta, contem 11 a 76I de
pei

c

romo

.

VII.E.

O CROMO NA êLTERACãO SUPÉRGENA

A part ir de uma profundidade de 3Ø a 4Ø met ros comeGa ã
esmectização dos m¡nerais. A formacão de eEmect it as tem como
fonte as serpent inas, c I orit as e est icht it as, em condicões de
drenagem muito lenta,

VII

.

e.

1

. Nos Níveis

Esmect ít icos

Na fácieç rocha alterada, em zonas mi.neralizadas e pouco
quando presente, é a primerra ã
tectonizada, a estichtita,
alterar, dando, por epigenra, uma "Volkonscoita", cuj os t eores em
cromo varram entre 5 a LL'/.. Nessa "eprgenla" ocorrp um {}orte
ganho de sílica e uma perda aproxj.mada de 4Øl de cromo, Uma parte
desse cromo e. incorporado à esmectita, em formacão, nas
proximidades.
Essa esmectita,
t rpo
montmorilonita
cromo(e,5 a 4,Ø% de Cr), são originadaE de clÞrita5 cujos
ferriferas
teores em cromo varlam ent re 2 a 3,52. No conjunto, ob5erva-se a
presenGa de cloritas,
alndä ina l t eradas, com teores de cromo
entre 1 a 1,,7%. Essas cloritas, na {ase intermediária da laicies
saprólito
verde, säo esmectitizadas,
dando montmorilonitas
ferríferas
com Ø, ó a 1, Ø% de crono. Hais aci.ma, topo do sapról ito
verde, onde o me].o tem uma abertura acentuada, formam-se
nontronitas com teores de cromo em torno de Ø,51
Nas zonas mineralizadas
e
tectonrzadag,
bastante
cloritizãdas,
ond¿ quase toda cromita foi transformada em
ferrocromita, a presen6à de est ichtita não é observada. Nessas
zonas, as cìoritas apresent am altos t eores em cromo (3,4 a 7l) en
quase todo o corpo. Mas, as primeiras esmectitizacões desse
conjunto ocorre nas zonas daE f j.ssuras preenchldas, onde as
.
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serpentinas (Cr = Ø,3%), di,o lugar a uma saponita alumino. ferrÍ lera r cont endo ø,31 de c romo . No corpo mlneraÌ i.zado, haEe do
saprólito
pãrental,
verde,
forma-se,
da clorita
uma
montmorilonita cromífera, dominando o conjunto, com teores de
cromo, relaÈivamente unlformes, em torno de 3l . A nontronlta
aParece 109o ão t opo do sapról 1t o verde, com Ø ,71 de c romo. LJma
fase intermediária,
entre as montmorilonitas ct-omif eras e a
nontroni.ta, pode exist rr¡ mas ela näo fol. observada.
Nas zonas não mineralizadaE, onde o mineral domrnant e á a
serpentina (Cr = Ø,31), as primeiras esmect it ízacõeE geram uma
saponita (Cr = ø,3%>, que evolui, na base do saprólito vprde,
para uma sapon j.ta a'lumrno-f errífera
(Cr = Ø,3'/,). No topo,
observa-se uma nontron,ita con Ø,5'l de cromo e !,?l de níqueì
Esses acrésc imos podem est ar assoc i ados a uma pequena segregaGão
desses e I ement os ¡ ou ai nd a, no caso do cromo, por assimi I açõeE de
teores de cromo, provindos, por I rxivração, de camadas contiguas
e/ou sobrejacentes. Entre a saponita alumino-ferrífera
e ä
nontronita,
fase intermediária
da 1ácies sapról ito
verde,
const at a-se a presenGa de uma esmect ita, t ipo saponita/nontronrta
ou "bowlingita", con Ø,3% de cromo.
0s resul t ados obt j.dos, na fase de esmect it izacão, demonst ram
que o cromo, no sent ido do topo das zonas mineral rzadas, É
redistribuÍdo,
l ixiviado e possrvelmente subst ituido pelo ferro,
Principàlmente no t opo do sapról t t o verde, onde ocorre uma grande
abertura do mero. A l ixiviãcão do cromo ocorrÊ, possivelmente, na
f orma amorf a de Cr(0H)3 (SANYêL et a'l ,
f.96?) , A I ixiviaGão
I ateral do cromo, pärà nívers topográficoE ma j.s baixos, já foi
constatada em Campo þ-ormoso por N0VIKoFF et a1. (l-98Ø), en
material mais argt l oso e menos permeável, desenvo I vido sobre o
gran i t o, formando uma barreira geoquímica, onde os t eores para
cromo chegan a L,5l
,

.

VI I . e.2 . Nos Níveis

Caol in Ít icos

e na, CouraGa

As esmectitas são dest ruidas, na base do sapról rto amare I o,
dando ìu9ar a caolinita
e goethita.
A caolinj.ta tem uma
cristal inidade me I hor na zona mineraì izada do que nas zonas não
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mineralizadas. A razão mais ióqica pera o fato é a presenEa
de
umã mai.or quant idade de alumínio no mat erial parent al das
zonas
mineral izadas. 0 cromo i nos dor s ambientes em quest ão, apresenta
comp ort amen t os diversi{icados.
Nà fracão argila da zona mlneralizada, base do saprólito
amareìo, o cromo apre5ent a teores mais baixos <Ø,7%). AÉ
teores
crescem nã direcão da superficie,
por enrj.quecimento relativo,
atingindo, na mãtriz ärgi. lo-f errug j.nosa dä couraGa,
teores em
média de ?% de cromo. No conjunto da couraça, constata_se
ã
. presenca de micronódu1os não al umi.nosos de goethrta, origlnada de
ferrocromitã, com B,?l de cromo. Esses mlcronóduìos {ormam
flnas
camadas i rregu I ares, dent ro da couraGa, c onc eden d o ao
conj unt o
uma composicão cromi{era.
O enrÍguecrmento em cromo, por
acumulaçõeE, em zonas de couracas, é muito cÕmum
em clima
laterit izante, sendo observado em inúmeros t raÞal hos, ( ïRESCASES,
L975 e TRESCASES e 0LfVEIRA, -L?Bt). A caotinj.ta analisada
alÉm de
(Fe3+ = ?,a%), conten até j,% de crono, Esse
ferriferas
cromo das
caoì init as, sesundo os dados de esp pc t rosc op 1a
tn fravermel ho,
está contrdo na malha cristallna,
0 cromo, na fracäo arg i I osa da zona não mineral izada, bàse
do sapról ito
amarelo, apresenta baixos teores (Ø,3%) . As
caoiinitas
(Fe3+ = 4%), puri.f icadas, com baixa
ferríferas
cristalinidàde,
aprE5entam no máximo Ø,Ø71 de cromo. Na couraEa,
o plasma soethÍtico atinge Ø,A% em cromo. Mas, É no topo
da
couraca, sobre hemat i t a com baixog t eores em alumínio e cromo,
que se forma um cortex goethítico àluminoso (A1
= Art,) com 1,6% de
cromo . Esses t eores, como já foi ressal t ado
em itens anterrores,
just i.ficam-se pelo contato da c ouràc a
com depositos coiuvrais,
cuJ a base é rica em detritos de cromrta, ferrocromit
a e fuchsita,
alterãdos.
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CONCLUSõES

A al t eração das roc h as ul t rabásrcas de Campo Formoso mostra
variados
e suce5sivos estádios hidrotprmats,
seguÍdo de
suPÉrgeno, com diversificada
naragênese cromifera,
Essas
alterações são condicionadas por mudanças no arcabouco geolcjgico,
pel as carácteríEt icas c I imát rcas e geomorf ol ó9icas, préteritas
e
atuais da reg i ão e pel os meios e slstemas de al t eraGão.
A Íntrusão do granito de Campo Formoso, no contato com
rochas ul t rabásicas serpent Ínizadas, p rovoc ou uma cloritrzaçäo
nessas rochas, principalmente nag zonas mais frat uradag, onde, na
presenGa de corpos mineral izados, p romove a t ran s formaç ão totaì
ou parciaì da cromita em ferrocromrta, mineral inst ável à acão
intempérica nas zonas de oxidacão mais rntensa.
Asseme l hando-se a al guns mac t ços ul trabásico5 do Braet l, sob
ação de um clima laterit izante, identifica-se
aqu j. um discreto
nivel de "boxwork" silicoso próximo a superfÍcie, sobre material
ar9 i I oso orig inado de serpent ina. Esga est rut ura é o re9 j. st ro de
umã base antisa de um perfiì de al t eracão. Ela é formada por um
reticulado
de quartzo e calcedônra, bordeJados, por vezes,
exc I us ivament e por hemat i t a, orig inada possìvelmente em um cl ima
mais seco que o atual, O fat o é t est emunhado ainda pela presenca
de núc l eos de serpentj.nttos, parcialmente a l t erados, dent ro dà
estruturà "boxr,Jork ". Acima dessa estruturä, desenvolve-se, sob
açäo do clima atuaì, um nível caolinítico
e abatxo um nível
esmectítico com drscretä silr-cificação na þase, com veios de
opala C.l-, associados a hematita e, sobretudo, a goethrta.
A concentração de silica em solucão pode ser estrmada, no
perfil
atual, pElos t ipos de minerais sil icosos formados dentro
das fissuras, nos diferpntes níveis de profundidade. Nas zonas
mais profundas ¡ com so I uç ões supersat uradas, crist al iza-se as
opalas C.l;
nas intermediártàs à opala C. f . mãis a calcedônia
e,
mãis próximo a superfície, com soìuGöes menos saturadas,
cristalizam a opal a C.I. e o quart zo com t ext ura em mosat c o . Ëste
ú1t imo é produt o de recrist al izacão da calcedônia Bsferulítica,
podendo, a1nda, cristal izar só quart zo, com t ext ura em mosaico,
epigenizando todo o material sil j.coso prei-existente. Isso mostra

l4t
que os t ipos de sÍl ica cristal izada dependem dos teores de síl ica
nas sol uções percol ant es.
A esmectitas provêm, na maior parte, da alteração de
serpentinas e cloritas.
A composiFão desse mrneral refl et e,
j.nicialmente, com uma boa aproxrmaGäo, a composiGão dos minerais
parentaj.s. Durante a evoluGão de serpent inas pära saponitas,
análises revelam que existe uma grancJe perda de elementos móveis
e em especial de silíc j.o e magnésio. Nas cloritas,
devrdo a
presenca de H9(0H)¿ e Cr(0H)3 ret endo o siìícro,
as perdas .são
menores et degt a forma, oc orre a possib i l idacle de serem iormad aq
montmoriionitas, rÍc as em cromo est rut ural
As sapon i t as pa9É!am por uma evol ução p rog resÉi va, em drrecão
da superfície ( abert ura do meio), dando nontronita no final da
esmectitização.
As montmoriìonrtas, com composicão quÍmica
variada, formam-se na medida em que as clorrtas,
de di{erentes
compoEiGões e com di.ferentes regrstências a alteracão Eupérgena,
vão se alterando,
culminando, também, no topo do nível
esmect ít ico, em nontronita. 0s resul t ados most ram que nas últ imas
+ãses de esmectiti.zacão, com a formacão de nontronlta de material
saponítico e montmÕr.ilonítico, as condições hídrj,cas do perf j. l
(abertura do meio) e o crima são os fatores preponderantes e
homog ene i zan t es do srst ema.
AE esmectitas em drreção da super{ície apresentam uma
evolução c r j. s t a I o qu Í m i c a , lormando pares cntre os elementos Fe0H-Mg em meio mais fechado e entre os elementos Al-0H-Fe em meio
mais aberto em lugar de Al-0H-l'19. Essa preferência {az com que a
cada M9 substituído pelo Fe3+, outro ll9 .ÉeJa subEtituido pelo tql,
Para formar o grupamento Al-0H-Fe, Numa segundij etapa, no nivel
nontronítico,
o Fe3+ substituj. pàrt e do Al, dando o grupamento
.

Fe-0H-Fe.

A caolinita e a goethit a são formadas em subst iturcão as
esmectitas, destruidas por uma maior abertura do me j.o. A
caoiinrta tem o seu grau de cristal i.nidade rnt imamente assoc iado
ao meio. Na9 zonas orig inadas da aiteração de serpent inas, menos
aluminosas e mais drenadas, a caolinta apresenta uma baixa
cristai inidade. Nas zonas originadas de al t erações de cloritas,
meio mais ãluminosos e menos drenados, ela ap respn t a um mel hor
grau de cr j.stal inidade.
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A coura6a, em {ase de degradação, desenvolveu-se pela
destruição da caolr.nita, através da I e r r u g i n i. z a ç ã o . No estádio
at ual , aquel as sÌtuadas sobre mat er 1a I não mineral rzado são mais
degradadas, devidó a uma maror permeabilidade do materi.al
subjacente, provocando fluxoE mats rápidoE e solucões mais
diluidas at ravés dos materiais.
A cromita (?7 a 4Ø)1 de Cr), fonte primária do cromo, é
transformãda total ou parcialmente, clurante à clorii rzação, em
ferrocromita (13 â e7% de Cr ), priñcipalmente nas zonas mai.s
fraturadas.
Nessa transformação, o fjcte+ é oxrciacio em Fe3+
liberando,
seletivamente,
Al, Mg e Cr. Ao tempo em que
sprpent inas são c I orit izaciaE, i ncorporando g ran de part e do êl e
Cr, liberados da alteraGão da cromi.ta, riando cloritas cromiferas
(5'l
de Cr).
Essas cloritas
são Íntemperizadas dando
montmorÍlonitas cromrl leras, com ató 4,5'l cle c romo, evol uindo, no
sentido da superfÍcre, para nontronita con Ø,71 de cromo. Negsa
evol ucão o cromo é I txiviaclc, e subst it urldo nas esmect it as pel o
ferro. 0s teoreE em cromo vol t am a crescer, de forma rel at iva e
Progressiva,
noE nÍveis com caolinita
e goethita.
Esse
cresc Íment o ei ocasronado pelo acúmul o de micronódulós de goethita
cromífera, orrginada de Êerrocromlta, com teor-eç de até a,?% de
cromo / que se adensam, sob a lorma de {inas camadas, nà couraGa.
Em síntese, a alteração supérgena em Campo Formoso é
caracterizada por uma {rorte I Íxiviacão de elementos divalentee,
dos quais o magndsio é aqui o seu principal
componente, e
acrésci.mos relativos
em elpnentos trivalentes.
Aos {atos
j.tâs
psmect
constata-se que as
trioctaédricas,
fornadas nos
primeiros est ád ios da al teração sup érg en a, evol uem com a aberl ura
do meio p ara dioctaédricas, ocorrendo uma subst ituicão do 11s pelo
Al e, sobretudÕ, ppl o Fe3+. O estádi.o segurnta e marcado pela
suÞst it uicão das esmectrtag por caol initas e oxi-hidróxidos de
Ìerro,
com posterror
por
clestru j.ção
das
caolinitas
f errugini.zação. Toda a aì t eração supérgena é acompanhada por uma
forte dessilicilicação,
maig int ensä no t opo, e culmina, nesse
trabalho, com a presenEa de uma couräGa ¡ par V€zES , cromí fera.

143

E}IBLIC]GRAFTA

, J.p. <IqA4) - pétrologte et geiochimre d,une
séquence de
profi I s I at éri t i ques cuirassés
f errugi.npux de ia region de
Diouga, Burk ina_Faso. ThÉse 3Þ cyc l e.
Un iv. poit iers I ee3 p,
Ottlo:1, J.p, e NAHON, D, (t98ó) _ petrotosical
and
otrferent j.at ion of lateritic iron crust profiles.eeochemical
Chemical
Geology , 57 tA7 I-A?A.
AHBROST, J.P.; NAHON, D.; HERBILLON,
A,J . <rqAâ ) * The !:p igenet i c
replacement of kaoiinite by hematÍte
i n I at eri t e-p e t ro9 ra { i c
AMBROSI

evidence and the mechanisms involved.
Geoderma, g7 : ?83-?9 4
êNDREA, R.S. (L96?) - Chuvas na tiahia,
Saì vador, l,lin . Viacão
Obras púb I icas, sem pagrnação,
ARBEY, F. (f'Aø) - Les formes
de la silice et l,rdentiflcation
des évapori t es dans les format ions sil
icifiÉes. (Si

e

l rca f orms
and evaporite identification in chert s
) , Bull. Cent. Rech.
Explor.; Prod. Elf-Aquitaine, 4 , !:3Ø?_J65.
BADAUT, D. (1?gl) _ Neoformations
de smectites à partir de
frustules de diatomÉes. Les cas des
lacs de I.altipìano de
Eoi ivie. Hi se en dvrdence par
des techniques de microscopie
electronicue, Thèse 3éme Cycle, StrasbÕur9;
Z3p.
BADAUT, D,; EHRET, G.; EEERHARDT,
J.p.; UEBER, F. (i,?77)
- Mic rosc op i e eletronique et mrndraux
àrgileux: resultats
obtenus et orientatrons actuel les.
Notes techniqueE de
I'Insti.tut de GEologie, Strasbourg, 7, llult
19r. : 1ó p.
BARB0SA, R.H.; MELFI, A.J.;
DECARREAU, A.; pETtT, S. (1?91a)
- Esmect izacão das rochas ul t rabásicas cromíferas
de Camp o
Formoso, Ba. 39 Congresso Brasileiro
de GeoquÍmicâ, 1: A?_43.
BARBOSA, R. M.; NOUIKOFF, A,;
MELFI, A, J,; TRESCASES, J. J.
(L99lb ) - Al teração
intempérica dos espinél ios cromíleros de
Campo Formoso, 8a.39 Congresso
Brasileiro de Geoquímica,
1

.

:

ó1-ó3.

I.;

0'NEIL, J.R.; RApp, J,B.; UHITE, D,E.
<I?7A) _
Sil ica-carbon at e el t eraL ion of serpent ine
wal I roc k al terat ion
in Mercury Deposrts of the Ca.l ifornia Coast
Ranges, Eco. Geol
ó8 r 388-3?Ë.

BARNES,

.

144

BAILEY, S.U, . ( !9AØ) - Summar5 of Recommendations of A.T.P.E.A.
Nomenclãture CommÍttee. Clay llin., 15r85-93.
'ICIIOUBAR, C. (1.977)
BARRIOS, J.; PLANCON, A,; CRLJZ, H, I,;

- Ouaìitatíve and quant it at ive study of stacking faults in a
hidrazÍne treated kaot inite-relat ionship with infrared
sPectra. Clays ãnd Clag Miner. , 25:4??-429.
BEAUFORT, D:, DUDOIGNON, P.; PROUST, D,; PARNEIX, J, C.; MEUNIER,
A. ( 1983 ) - Microdri I ì ing on thin section: a uFe fu I method +or
the ident ificat ion of clag minerai s. Clay Hin., 1B : ?I9-???
BECK, C, t,l, (I95Ø) - Differential
thermaì änalysis curves o{
c arbonat e mineral s. Am, 14in., 35r985-1Ø13,
BEESoN, 14. H. e JACKSON, E, D. (1969 ) - Chemrca.l composition of
al t ered chromi t es from the Stillwater comp 1ex, Hontana. Am.
t'lin. , 54 : LØ84-77ØØ.
BESNUS, Y. K; FUSIL,0.; JêN0T, C.; PIN]A, M.; SIEFFERI'IANN, G.
(1975, - Characterislics of some u¿eathering products o{
chromitic ultrabasic rocks in Bahra State, Brazil:
Nontronites, chlorites and chromiferous talc. Proc. Int. Claj
p.?7-35.
Conf, , Méxrco
EESSON, H. (L97?) - Les roches encaissantes de gisements sul furés
de nrckel: pÉtrochrmie des séries magmatiques hôt es. Can.
l'4ineral . , 77:?Øt-?!3.
BESS0N, H.;
Formation
CAILLÈRE, S.;
HÉNIN, S, (1974) 'hydrocarbonat
expérimentale de phyl I ites à part ir d
es. Bull.
Gr. Fr. Arg . , ?6:297-3Ø6
BITTOM, 0.Ð. ( 1988 ) - 0r9an isat ion et Évol ul r.on d 'une couvert ure
ferrallitique en zone tropicale humide ( Cameroun ) . Genèse et
t ransformat ion d 'ensemb I es ferrug ineux rndurés prolonds . Thèse
Univ. Poiti.ers: 1ó4p.
BLISS, N. tJ . e HACLEAN, t^l .H. (L975) -'fhe paragenesis o{ zoned
chromite from central Manitoba. Geochin. Cosmochim, Acta,
.

.

39 t973'9?Ø.

B0C0UIER, G. e NAL0VIC, L'.
m i. c ros c op i e
e 1 ec t r on i que
Pedol . V. X, 4:4I!-434.

J. <1972> - Ut i l isat ion de I a
en Pedoloqie. Cah. ORSTOH, Sér.

BoNNIN, fl .; HULLER, S.; CALLAS, G, (198e) - Le fer dans les
kaol in5. Etude par spect romét rres R. F. E. ; l'lossbauer, ÊXAFs
Bull. t4inérai, 1ø5 :467 -475
.

145

B (1?84) - Les formations bauxrtiques ratériti.ques de
Côte D'fvo1re. Les faciès, leur transformatl,on, leur
dist ribut ion et r 'evol ut ion cru moder é. Trav. et Doc . ORSTOH,

BOULANGE,

),75

:36?

p

.

BOUKILI, ll . (1?84) - pétrologie,

mi.nératogie et sdochimie des
altérations dps roches ultrabasiques à chromites de Campo
Formoso. BrésÍl . Th. .Univ. Strasbourg :13Ø p.
EOUKILI, l-l .; NOVIKOFF, A.; BESNUS, y.; S0uBIES, F,; 0UEIRoZ, C.
( 1983 ) - Ppt ror 09 ie des produi
t s de r 'al t érat ion des rÕches
.
ultrabasiques à chromites de Campo Formoso (Etat de Bahra,
Brésit ). Sci. Geol . Mém., St rasbours , 7e.19_?8.
B0UKILI, H.; NOVIKOFF, A.; FRANCA, J. (1984) - HinératosiE et
gdochimie des chlorites et htdroxicarbonat es chromi fères de
Campo Formoso, Bah1a, Brési 1 . Cah. ORSTOH, Sér. Géoi . Vol.
XIV, e: 141-15ë.
BRANNER. J.C. ( 19 j.øl - The 9eoì09y and topography of the Serra
de
Jacobine. State o{ Bahia, Brazil. Amer. J, Sci., Ser.
4

,

385-39?

.

.F. (1?81) - ,.Hrsingerite: A revj.eur of its crestal
chemistrj", Proc. Int. Clay Conf. AIpEA, Bologna_pavra, em:
Dev. in Sedimentology, 35, Lqg?:97-j,LØ.
BRIGATTI, .F, (l?83) - RelationshÍps between compositron and
structure in Fe-Rrgh smectites: Cla! l"liner. 1B:p.L77_l,A().
BRINDLEY, G, U. (f?AØ) - Order-discordpr rn
c.l ay ml.neral
st ruc t ures : Ín crgst al structures of clag mineral s and their
X-ra9 identificãtion. (G.t^/ . EIRINDLEy and G. BROUN Eds,) Hin,
Soc . London : L7B-IB?
BRINDLEY, G.t^J. e BROIJN, G. (l9gø) - Crystal structures of ctay
minerals and their X-ray i d e n t i i c a t i o n . }4in. Soc. London:4g5
BRIGATTL

T'1

1.1

.

{r

p.

. e PEDR0, G. (I?73) - Ràpport du ComÍté
Internati.onal de Nomenclature (A. Lp.E.A. ), Hadrrd. Bull. Or.
Fr. Arg i I es, es:37-41,.
BRINDLEY, G.tl . e P0RTER, A.R.D, (I978) - 0ccurrencxp of 0Lcklte
in Jamaica. 0rdered and Disordered Variet ies. Amer. Miner.
BRINDLEY, G,

t^,

,

ó3:554-5ó?.

R. (797ø) - Ferrolysis,
process . Geoderma , 3: L99-?Ø6

BRINKHAN,

.

a hidromorphic soi..l formrng

146

R-; JONGHANS, A.C.; HIEDEHA, R.; MAASKANT, p. (!?7a)
Clay
decompositj-on in
seasonallg
wet,
acid
soil5:
micromorphologicai, chemisal and mineralogical evrdence f rom
individual ar!tiiìanE. Geoderna, !Ø | l,7B- I84.
CAILLÈRE, S. e HÉNIN, S. <L96e) - Vues d,eneembìe sur 1e probtema
de la synthese des mineraux argileux a basse temperäturp.
Col logue nQ lØ5 du C.N.R.S.:ge-41.
CAILLÈRE, S. e HéNIN, S. (!?63) - Hinératosie des argites,
Ed.
Masson et Cie, paris r 3S5 p.
. CALAS, G.; HANCEAU, A,; NIVI¡(SFF, A.; BgUt(ILr, H. (1?84)
Comportement du chrome dans le mineraux d,al terat ion du
gisement de Campo Formoso (Bahla, Brésrì ) . Bul l . l,1in.
BRINKHAN,

,

7Ø7

:755-726.

CARDILE, c.Ì4. e J0HNS] 0N, J.

, (19gS) - Structurat studies of
nontronrtes with di{ferent
iron contents b9 Fe Hossbauer
sPect roscopy. Cl ags and Clag Mineral s 3l: p?S-3ØØ.
CARShIELL, D.A.; CURTIS, C.D.; KANARIS-SOTORIOU, R. (I974) _ VElN
metasomatism in peridot it e at Kal sk aret , near Ta{j ord, Sout h
Norwag. J. Petrot,, 15:393-4Øp.
CARUSO, l-.J. e CHERNOSKy, J.V. ( f97?) - Stabltite
of Lizardite.
Can. MÍn . , L7 tZST-76q.
CASES, J.II .; LIE'Í ARD, O,; YVON, J.;
DËLON, J.F. ( r,?8?) - F.tUdE
p
des
rop ri e t és
c r i s t a I ì oc h i m l ques ,
morpho I 09 r que9,
superf iciel les de kaolinites desordonnées. Bull.
HineraÌ.,
t-t

lØ5:439-455.

CERNY, P. (19óB) - Comments on serppntlnLzatton
and
met asomat i sm . Am. Hin., 33:fBZ7-fggi.
( 19Be )
CHERNoSKY, J.V.
- The stabltite of ctinochrjsotile,

related
Can.

Mineral ?Q t L?-?T
CoLIN, F. (1994) - Etude pétrolosique
dee a.ltérations de
piroxenites du 9Ísement nickelifàre de Nique.lândia (Brés j,
l ).
Th . Univ. Paris VII r 13ó p
COLIN, F.; PARRON, C., BOCOUIER, G.; NAHON, D_ (198Ø) - Nrckel
and chromium concentrations by chemical weathering of
Piroxenes and ol ivines: metal logeny of mafrc ànd uìtramafic
complexs. UNESC0, Int . Symp. Athens , ?:i6_6ê.
.

.

147

COLIN, F.;
NOACK, Y.;
TRESCASES, J, J.;
NAHON, D. (1985)
-"L'al t Érat ron lätéri.tique
débutante des prroxÉnite5 de
Jacuba, Niqueiândia, Brési. l,'. Clay Hineral s, ?Ø:?3_113.
C'MBES, J.l"l . (1988) - Evolution de la structure
.l
ocaÌe des
polymàres et gels {erriques lors de la cri.stal
l i.sat Íon des
oxydes de Fer . Appìication au p iÉgeage de l,uranium. Th. LJniv.
Paris VII:LgA p.
C0HBES, J.H.; MANCEAU, A ; CALAS, G. (t?86)
- Study of the tocat
structure in poor'l y ordered prpcusors of i ron ox1_hidroxydes.
Journal Physigue , 47 t6?7-7Ø1,.
.
COURBE, C.; VELUE, B.; MEUNIER, A. (1981) _ tJeatherlns
o{
gìãuconltes: reversaì of the glauconitisatron process
in a
soil profile rn western France. Claj Min., 1ó:?3!_4?J.
C0UT0, P.A.; GIL, C.A, ¡ CATHALA, H.S. (L?78) _ 6eo.losra a
recursos minerã i 9 da Serra de Jacobina (Ba. ) e ådjacências.
Aneis XXX Con9r. Bras. Geol . , Reci +e : !4j7_147Ø
CRACIUN, C. (1984) - Influence o.Ê the Fe3+_for_Al3+
octahedral
subst itut ions on the IR spect ra of montmorLlIonite mtneral
s.
Spect roscopy Letters, tZ(!Ø) t379-59Ø
,THOMASSIN,
CROVISIER, J.L,;
EBERHART, J,F.;
J.H.; JUIEAU, 'I ,;
T0URAY, J,C.; EHREI, G. (1,?A.¿t - Interiìction eau de mer-verre
basaltique à SøÕC. Formation cl ,une h 9 d r o x y c a r b o n a t e et de
produits siìrcateis amorphes (A.l , t19 ) et mal cristallisés
(Al,
Fe, Hs). Et ude en Microscopre des photoótectrons (E.s.c.A. ).
C. R. Ac . Sci . , parrs, p94:989-994
CR0VISIER, J.L,;
THOMASSIN, J.H.;
JUIEA|, T.; EBERHART, J.p.;
TOURAY, J.C.; EAILLIF, p. (1?83) - F-xperimentat
5pa_water_
basaltic glass rnteract ion at 5ØoC I study o{ early devel oped
Phàses b9 electron
microscopy and X-ray photoelectron
sPectrometry, Geochim, Cosmochim. Acta , 47 tJTZ_3g7
CRUZ-CUMPLID0, t'l .;
s0t1 ,
c.; FRTPIAT, J. J. (198e) _ specrre
infrarouge des hydroxgles, cristallinitÉ
et energl.e de
cohésion des k aol ins . Bul l . l"linerai , IØ;_(j) | 4g3_4?B
DAYNYAK, L.G. e DRITS, V.A, (I?A7 ) - Interpretatron
de Mossbauer
sPectra of nontronrte, celadonite, änd glauconite. Clags and
Clay tlinerals, 3S(S) :363-J7è.
.

.

.

.

.

t 48

A. (1?83) - Etude expérimentale de la cristallogenàse
des Smectites. l"lÊsure des coefficients
de partage smecttte
trioctaédrique - soìution aqueuse pour les métaux n?1. de la
première sdrie de Transit ion. Mém. Sci. Gdol 74, L?Ø p.
DECARREAU, A,
e BONNIN, D.
(198é) _ Synthesis and
Crystal I osenesis at low t emperat ure of Fe (III) _ smectite b9
evolution o{ coprecipilated gels: experlment s Ín partiallj
reduc in9 condit j.ons, Cl ay l,liner., ?I:86I_877
DECARREAU, A,; BONNIN, D.; EADAUT-TRAUTH, D,; COUTY, R,;
KAISER,
P <L9a7 ) - svnthesis and crrstal rogenesis of f erri.c smectite
'
by pvol ut ion of Sr-Fe coprecipltes i.n oxidizing conditions.
Clay lliner. ??:pØ7-p?3.
De ENDREDY, A.s. (1?63) - EstÍmatron of free iron oxides in soirs
and clays b9 a photolytlc method. Clay 14iner., 5:?Ø9_?1,7
DEER, N. A.; HOt IE, R, A,; ZUSS|4AN, J. ( j.?78) - Srnsle_Charn
si l icat e. Rock forming mineraì s. Longman Ed,: óógp.
DIIIIER, P, (1?83) - paragenèse å oxydes et hidroxides de Fer dans
les bauxites et 'les c ui rasses ferrugineuseE. Thèse 3ème Cyc I e,
ljniv. Port iers: 1SØ p.
DIDIER, P.; NAHON, D.; FRtTZ, B.; rARÐy, y. (1?g3) _ Activiry
of
uJater ãs a geochemical contrÕ.1 I ing lactor_ 1n ferricretes.
A
thermodynamic model tn the system kaolinite
F.e_Al_0xy_
Hgdroxydes, Scí. Géol . Mém., ZI, St rasboure:35_44.
DiDIER, P.; PERRET, Il .; TARDy, y.; NAHON, D. (198S) - Equilibres
entre
kaolinites
ferrifères,
goethites
alumineu5es et
heimatites alumineuEes dans les systÞmes currassÉs. Rôle de
1'act ivité
de I'eau et de la tailte des pores, Sci. Géol
Bull., 38(4):383-392,
DIXON, J.B. (L977> - Kaolrnite and serpenCtne group minerals. emi
Mineral in Soil Environnements (DIX0N, J.B, and NEED, S.E.
Eds.) Soil Sci. Soc. Amer., Madison, l,ttsconsin,
DUPLAY, J, (198e) - .populations
de monopartitru.les d.argiles.
Analyse chimique par mrcrosonde électronique,
Thèse 3ème
Cycle. Poit iers t !LØ p.
EVANS, E- tl . < j,972, - Hetamorphism of alprne peridotite
and
serpentinite. Ann . Rev. Earth pl anet . Sci., 5.397_442,
FARNER. \). C (1924) - thc, in lr¡rr:cl rìpcctt-a of tnt.neì-als.
Hlneralclgical SocleLg. Monr..r9raph. 4: 53? p.
DECARREAU,

.

.

.

149

V, C. e RUSSELL, J. Il . (i.q67 - ïnfrared absorption
spectrometrg in clay studles. Clays and Cla9 |1Íner.

FARMER,

L3

)

L27- t 4?

,

.

. R. e SCHUERTHANN, U. (t"975) - lhe formation of
hemat rte from amor-phoue FeIII hcdroxrde, Clays and Cl ay Miner.

FISCHER,

tJ

31.:?77-?84.

t4. (1?83) - _Glossary of llineral Speciee: mineralog j.cal
record, Tucson, Arizona: 2Ø? p.
FLOERKE, 0.U. (196!) - A drscussíon of t r i d y m i t e - c r i s t o Þ a I i t e
prob I em. Silicates Industrie, ?6:415-418.
F0LK, R.L, e PITTI'44N, J.5. (I97L) - Lenstlì-slorx clìalcedony: a ner¡r
testament for
vanished evaporites.
J. Sedim. petrol,
41, I rø45-Iø58.
F00RD, E. E.; STARKEY, H. C.; TAGGART, J.E.;SHAIJE, Ð.R, (tPBZ) Reassessment o{
ihe
voll<onsl<orte-chromian smect ite
nomenclature problem. Clags and Clay Minerals, ZSt!3?-L49.
F0STER, . D. (t,?62) - Interpret-atron o{ the compositron and a
classification
of thp chlorites.
U.S. Geol . Surv. prof.
Papers, 414-A:1-33.
FRONDEL, C. (t?4L) - Const itut ion
and polemorphism of the
pyroaurite and sjogren].te groups. Am. l''1in, eó:e95-319.
FRITZ, B. ( 1981) - Etude thermoclynamrque et modéìLsatron des
réactíons hidrotermales et diasénétiques. l'|ém. Sci. Geol.,
FLEISCHER,

t.1

65tL97.

R.M. e CHRIST, C.L. (1"?67 ) - Solutions, Hinerats and
Equil ibriä. HARPER and ROt^,t Eds. , New york : 4EØ p
GRESE, R. F. e DATfA, P. (L973)
- Hyctroxyl orj.entation in
kaolinite, dickite and nacrite. Amer . Niner., iB:47 f-479
GLASS, J. J.;
VLISIDIS, A. C.; PEARRE, N. C. (1939) - Chromian
antigorite
from the tJood's Mine, l_ancaster Country,
Pennsglvania. Am. Min., 44: é51-ó5ó.
GOLDING, H.G, e BAYLISS, P. ( 19ó8) - Altered chrome ores from the
Coolac Serpentine Belt, New South tjaleE, Australia. Am. l'1in-,
GARRELS,

.

.

53: 1óe-183.

, V. H, (T97ø)
Cl aredon Press. 73ø e

GOLDSHID'f

-

6eochemistrg.

Ed

Ai

ex l'1uir. Oxford

,

150

B. A. <7978) - The mossbauer spectra of nontronites:
consideration o{ an alternative assignment r Clags and Clay
Mineral s, ?6 : !,7 6- L77
GO0DMAN, E.A.; NAUEAU, P.H, j CHAlll¡JICI(, J. (1988) - Evidence {or
multiphase nature of bentonites from l'lossbauer and EpR
spect roscopj . Cl ay l.liner. , ?3 : I47 - 1,59
GREENIJOOD, R, (L973) -.Cristobaìite.
Íts retatlonship
to chert
formation in spìected samples from the deep sea driÌlin9
project. J. Sed. Petrology , 43t7AØ-7Ø8.
GRIFF0N, J.C. ( 1?ó4 ) - Ðados est rat igráficos e estruturais
da
Serra de Jacobina, entre Jacobina e PindobaGu; Nu da Bahia,
Saivador,
UFBA/Esc. Geolo9ia. Relatório
SUDENE: 95 p.
(iñédito).
GRIH, R. E. e KULEICI(I, G. (19ó1) Montmorilloniter
hieh
temperature react ions and c l assi f i_cat i.on . Am. llineral
GO0DHAN,

.

.

.

46: L3??-L369

.

<L975) - Les massi fs pérrdot i ques de Nouve I I e
CalÉdonie. fype d 'apparei l ultrabasique st rat i forme de Chaîne
Recente. l,lém. 0RSTOl'l Paris, 76:L?Ø p.
GUII,IARÃES, A.P, (195ó) - Recursos minerais do Estado da Bahra II
- Minérios de Çromo . Sa l vador, Inst Ítuto Tecnológ:.co da Eahia:
6UILLON, J . H.

17-34.

N. ( 1?88 ) - Smec t it es emr H9 d rous Phyllosj. I icates. Hiner.
Soc . of America , L9:497-559
GUVEN, N. e CARNEY, L,L, (t979') - 'f he transformation of sepio'l Íte
to st evensit e and the elfect of aclded chioride and hgdroxtdes.
Cl ags and Cl ay 14inerals, ?7 t233-?6Ø.
l-lARÍJER, H. (19ó5) - Experimente zur "Aus{a1lung" der kresel
saure. Geochim. Cosmoch im. Acta, 29t4?9-44?.
HELDUND, D.C.; DE CI]UTO I',IOREIRA, J,F,;
PINTO, A.C,F., DA SILVA,
J.C.C.; SO|.JZA, G.V.V. (1974) - Stratilorm chromltite at Campo
Formoso, Bahia, Brazil.
J. Research U.S. Geol. Survey,
GUUEN,

.

ê(5

) r 551-56?.

(L963) - Variàbilt.ty
rn " c r I s t ã I I i n i t g ' values
among the kaolin deposits of the coastal plai.n of Georgia and
South Carol¡nä. Clays and Clay l,lin., 13:?e9-e35,

HINCKLEY, U.N.

'

151

HLAUAY, J,;

(1977,
l(.;
ELEI(, S.;
INCZEDY, J.
Characterj.sãtion oI the particìe size and the cristallinitg
ol:
certain minerals b9 infrared Epectrometry and other
instrumentäl methods. Invest iqat ion on clag mineral s. Clays
and Clay lliner. , ?5:431,-466.
ILDEF0NE, P.; COLIN, F.; VELÐE, Ê, <t979> - A soi I vermlcul j.te
formed from a met agab ro, Loi re-At I ant i que, France, Clay Hj.n.,
1,4 |

?ø7-eLø

JONAS,

.

ILER, R.K. (7?73) - Colloidal srlica,
Colloid Sc j.ence: New York, t^,i1ej.

Vol

. ó, emi SurfacÉ

and

ILER, R, K. <L979) - Chemistry of sr'l ica. Npw york, ileyInterscience: 8óóp.
INllA, H.A.V, e BARBOSA, J.F. (L?7A) - Mapa Geológico do Estado cla
Bah ia, CPM,/SME: I37 p.
ISAACS, C.11 . (198e) - Influence of rock compositi.on on kinetics
of sÍlÍca phaEe changes rn the 14onterey l--ormat i,on, Santa
Barbarã Area, California. Geologg, fØ:3Ø4-3ØB.
J0HANNES, t^l , (I?69) - An experimental investigation of the sgstem
11s0-Si0¡-H¿0-C02. Am. J. Scí . , ?67 :7Ø83-M4
JOHNSfON, J.H. e CARDILE, C.H. (1?85) - Iron sites in nontronite
and ef+ect of interlayer cat Íons from mossbaupr gpectra,
ClayË end Clag Minerals, 33 ?L-3Ø.
JOHNST0N, J.R. e S0UZA, C.A. (1943) ^. L.asers of bandeci chromite
at Campo Formoso, Bãhia, Brazil, Econ. Geol ., 38:?87-?97.
JONES, J. B. e SEGNIT, E. R. (L97L, - The nature of opala.
I-Nomenclature and constituent phases. J. 6eo1 . Soc, Aust.,
.

7E:57-6A.
JoNES, J.B. e SEGNIT,

trrdymite

at

E.R. (1,?7e) - Genesrs o{, cristobalite and
low temperatures. J. 6eol. Soc. Aust.,

79 :4L9-42?..

U. (1?83) - Goethite and hematite :.n a
climDsequence in southern Erazil and thei.r app I icat ion in
classification o{ kaolinitic soils. Geoderma, ?9 tA7-39.
KEGEL, U. (19ó3) - A estrutura geolósica da Serra de Jacobina
(Bahia). B. Div. Geol . l.liner. DNPH, Rio de Janeiro:2Ø7-?77
KING, L,C. (195ó) - A seomorfolosia do Brasil 0riental. Rev.
Bras . Geograf . Ano 1B(e) r I47-e65.
KAHPF,

N. e

SCHIIERTHANN,

.

152

j
(ferrous

KUHYAH, N.

S., SUDO, T. (1973) - tron-rrch
and ferric
forms). Cla¡¡s and Clay

SHIMODA,

?L:??9-?37

saponi_te

Minerals,

.

(1975) - Htsingerite
, N. e SUDO, T.
occuring as a
weãtherin product o+ tron-rich
saponite. Clays and Clay
Mineral s, ?3 :215-e 18
KOSTER, H. M, (1?8e)
structure of ?tI layer
: The crystal
siì icates. Proc. VII Int. Clay Conf . Boiogna e pavia , L?81,,
Developments rn Sedimentology, 3S. H. VAN 0LpHEN e F. VENIAI_E
Eds , , El sevi.er | 4L-7 I
KRAUSKOPF, K.E. (195ó) - Dissolution and precipitation
of silica
at lor.J temperatures. Geochim. Cosmochim. Acta, !ØtI-?6.
KRAUSKOPF, K.B. (1967) Int roduct ion to seochemist ry. I'lcGrawHiil Book Compãnj : 7?Lp
l-AHOUR0UX, . <L97e ) - Etat Et comportement du fer dans les sols
formés sur roches carbonatées du Liban. Sci, Sol , 1:85-1Ø1.
LAND, L.S, (1,97?) - Chert-chalk dlagenesi.s: the lliocenp j.sland
slope of North Jamaica. J, Sed. Petrologg, 49:??j-?B?.
LATHAH, H. (198ó)
Altératron
et pddogenèse sur roches
ul t rabasi queË en Nouvel l e Caì édon j.e. Genèse et evol ut ion des
accumulations de fer et de srlice relatlon avec Ìa formatron
du modelé. Col lect ion Études et Thèse. Ed. ORST0H. 331 p,
LEO, G,tl .; COX, D.P.; CARVALI-|0, J.P.P. (!964) - Ceotos j.a da parte
sul da Serra de Jàcobina, Bahia, [Jrasil. DNPH/DGH, Rio de
Jãneiro: 84p
LEtJIS, D.G. e SCHI¡jERTMANN, U. (797?) -'Ihe inîluence Õ+ aluminium
on the lormat i.on of iron oxides. Ihe in{l uence of Al, Olf- and
température. Clags and Clay Hiner., ?7:!95-?ØØ.
LIETARD, 0, (r,?77 ) - Contribution à l'étuoe des propr:.Þtès
phgsicochimigues, c r Í s t a 1 I o c h i m I q u e s et morphologiques des
kaolins. Thàse 3ème Cycle, Univ. Nancy: 3?Øp.
l.-UCAS, Y- (1989) - Sgstèmes pédologiqups en Amazoni.e brésilienne.
Equi I ibre,
deséqui I Íbres
et trans{c)rmat j.ons. Thèse Univ.
Poit iers : 1ó3p
MACKENZIE, R. C. (1,97øl - Dilferent ial
thermal analysis. Ed,
MACKENZIE, R.C., Acad. Press., London and New York, 1:?5Ø p.
KOHYAll

,

.

11

.

.

'It?

e h,HIl-E, J. L (I?7?) chromj.um-bearing hãl I ogsit es .
Proc .

MACKSIMoUIC, Z.

l'ladrid :6L-73
MACKSIH0VIC,

kaolinite

Infrared studj o.F
Int .
Cl ay
Conf.

.

2., Ì¡HITE, J.L,; L06AR , H. ( 1981) - Chromíum-bearine
from feslic, Yugoslavia. Clays and Ciay t'liner.,

?9:213-ê18.

O. <!,9?Ø ) - Etude des composds du fer dans I 'al t érat ion
latérj.ticue
de roches ultrabasiques: exemples de Nouvelle
Ca 1Édon ie et lJurkxna Faso ( Ton-Brdd ié ) . Thèse Univ, Poit iers:

MARIAH,

148 p.

J.F. (I?69) - l"lapeament o geoìógico da part e Nort e da
Serra de Jacobina, Bahra. Bol , Soc. Bras. Geol ., lB:!.-?2.
MATZAT, E. (197e) - Chromium. Seccão ?4-A, em: Uandbook of
Geochemist rj II-1 ( Ed. t,Jedephol, K.l-l .). Sprrnger--Ver'l a9 Beriin
Heidelberg-Neu, York. p. ?4-A-I ¿ ?4-A-7.
HELFI, A.J. (L974) - CaraEterísticas geoquímrcas e minera.lógicas
doE estádioE iniciais
da al terãção superf ic j.al das rochas
ultrabásicas de llarro alto (G0). Bol. IGUSP, 5:1,1,7-!?8...
HELFI, A. J. e LEVI, F . (1,97f ) - Geochemicaì and mlneralosical
study of the first st ages of weathering of baeic and related
rocks. Part 1. Hineralogical Studs, Rev, Bras. Geoc, !-:??-?8,
Ì'IELFI, A.J. e PEDR0, G. (L978) - Estudo seoquimico dos solos e
formações Éuperf j,Eia j.s clo Brasil. Parte 1. CaracterizaGão e
repart iGão dos principai.s t rpos de evol ucão p e d o 9 e o q u í m i. c a
Rev. Bras . Geol . , 7 (4) t?7 L-?86
MELFI, A,J. e PEDR0, G. <1"97A, - Estudo geoquÍmico dos solos e
formacões super{iclaiE do Brasil. Parte ¡l . Coneideracõee soÞre
os meÉani5moE envolvidos na alteração superficial
e suil
repartição no Brasil. Rev. Bras. Geoc., 8(1)tIf-1,?.
MELFI, A,J,; TRESCASES, J.J.; OLIVEIRA, S,11 .8, (T?79-T?AØ) - LCS
''latérites"
nrckél ifères du Brdsit. Cah. oRSToH. Ser . 6eol.
xI : 15-4e
MELLo, J. F, (1937) - Hina de chromo de Cascabulhos, Campo
Formoso, Bahia. Min. Metai., Rro de Janeiro, e(8):!ØB-I1,Ø,
IIEUNIER, A. e VELDE, B. (1?Be) - X-ray diffraction
ot oriented
(Ø,1
j,ner.
quantities
clays in smal ì
rg ). Clay l,l
, t,7:?59-?-62.
MILL0T, G. ( L96ø) - Silice, 5ilex, silicificationB
et croissance
des cri.staux. Bull. Serv. Carte 6eol, Als. Lor., 73:1,?9-1,48.
HASCARENHAS,

.

.

.

154

HILL0T, G. ( 7964\ - tiéologie deG argiles.

t4asson et

Cre, paris.

4?9p.

H. (1?ó5) - Evo t ut ron seochimique
par dégradation eL asradation deÉ m j.nÉraux ar9 i I eux dans
l 'hydrosphère. Oeol . Rundschau, 5S:1-äØ.
MOHAMED-TOURET, L. M. e TOURET, J,
(1927) Les ìaves
u)trabasiques
dgu cerntur-es vertes archdennes et leur
métamÞrphisme. Bull. Soc. Geol. Fr., XIX, j:92!,-?27.
H0LINARI, L, ( 1983) - Mineral izacões auriferàe em Jacobina-Ba.
An. SÍmp.
i n e r a I r z a ç õ e s Auriferas
no Estado da Bahia,
CPM,/SEG, SME, Salvador-Bahia :?6-3!.
MoNTEIR0, C.A,F. (L97Bl - Atlas climatotógico do llstado da Hahia;
o clrma como requrso nat ural básrco à organ rzação do cspaGo
geográfico, salvador: 191p.
H00DY, J. B. (1976)
Serpent rnizat ion
a revieN.
Lithos
MILLOT, G.; LUCAS, J.;

PAQUET,

l'1

? : 1?5- 138

.

L. F. (1?31) - Minérios de chromo no Bras i I llu
Serv . Geol . Hiner. Bras , Rio de Janeiro, 56:I-77.
HORAES-RÊG0, t_.F. (1t3ó) - 0 Val e do São FranciEco. Rev. do Hus
Paul Íst a , ?Ø:4?I-7Q6.
HOSSER, C, e GENSE, C. <r?79t
Elément s traces dans le9
HORAES-RÊGO,

1

kaolinites d'altération à l,ladasascar. Chem. Geol ., ?6:?95-3Ø5.
HUELLER, R.F.; SAXENA, S.K. (L?77 ) - Chemi.cal petrolog!, Sprinqer
Vërlag, New York 394 p.
HULLER, J.P. <7987) - Analyse pátrologtque d'une {ormation
latéritique
meuble du Cameroun. F-ssa j. de traçage d'une
différenciatron
supergène par les paragèneses minerales
secondaires. Thèse es Sciences, Llniv. paris VIIr? volumes.
I1ULLER, J.P, e BOCOUIER, G. (ICB6) - Dissotut:.on o+ kaolinites
and accumulation of iron oxides in I a t e r i t i c - f e r r u 9 j. n o u s
nodul es: mineralogical
and microst ruc h ural t rans lormat j.Õns.
Ge od erma , 37 :113-13ó.
HULLER, J.P. e CALAS, G. (1?89) - Trac j.n9 kaolinites
through
t heir
defect centers r kaolinj"te paragenesis tn a laterite
(Cameroun) . Econ. Geol ., 84¡6?4-7Ø7
NAHON, Il . (L976) - Cuirasse5 ferrugineuses et encroutemente
calcaires åu Senegaì 0ccidental et en Mauritanie: tjeiochimie,
st ruc t ures, relais et coexislance. Hém , Sci.. Géol ., 44:?3? p.
.

,l55

D.; JANOT, C.; KARP0FF, A.l'1 .; PAQUET, H.; IARDY, Y. (1977,
- Mrneralogg, petrography and structures de iron crustÉ
(ferricretes)
dpveloped on Bandstones in the {^Jest ern part of
Senegal Geoderma, 79 ?ú3-?77
NAHON, D,; JANOT, C,; KARPOFF, ê.1'1 .; PAQUET, H.; TARIIY, Y, (7?791
- Eprsénie du quartz et de la kaolnlte dans les ãccumulati,ons
{errug i n euse superf rcr.el les. La srgnrficãt Lon de5 goethrtas et
hématites al umineuses. Sci. Géol . Bull., 3e(4):1ó5-18Ø.
NAHON, D. e C0LIN, F. ( 198e) Chemrcal weathering o+
'l
orthopyroxenes under aterr.t ic condit tons. Amer. Journ. Sci, ,
NAH0N,

.

ä3: 123?-1?43.
NAHON, D.; COLIN, F.; TAROY, Y. (1982a) distribut ion of M9-Fe-l1n smectites in the first

laterit ic

weat

herinq of forsterite

Formation and
st ages of the
and tephroide. Clag Mi.ner,,

77:339-344,
NAH0N, D.; PAQUET, H.; DELVIGNE, J. (198eb) l-ateritic
ueathering of ul t ramafic rock s and the concentrat r.on of nlckel
in the t^Jest ern Ivory Coast , Econ. Geol . , 77,1"15?-f f73.
NALDRETT, A. J. (r.966, - Talc carþonate alteration
of some
serpen t in ized ultramafíc rock s Sout lì of llmmins, 0ntário. J.
Petrol ,, 7:489-499.
NESBITf, R, t^l .; SHEN 5U SUN; PURVIS, Éì.C. (L?79 ) - l(omatiites;
geochemÍstry and genesi.s. Can. Mineral . , t7:1ó5-18ó.
N0ACK , Y, (1?85) - Ði fferenc iat ron entre al terat ron met eor j. que et
al terat ion hydrot ermal e, Appl rcat ion aux minéraux ubiqui5tes:
talc,
chlorites,
serpent j.nes.
minéraìo9ì-e,
Pétrolosie,
geochimre.
Thèse Doct. Sc. Nat urel I es. Un1v. PoitÍers,
Frãnce:155 p.
N0VIKOFF, â.; IIARBOSA, R.11 ., SANI0S, Êr.l'1 ,; SAI4PAI0, l'.J. <L?BØ) Alteracão de rochas ul t ramáfxcas na part e Cen t ro-Le st e da
Eahia ( Camp o Formoso-Itaberaba). Comportamento geoquímico de
eìementoE de transição em ambiente er<ô9eno. Relatório Interno,
CNPq, Proc . ¡9 ????.IØ99/77: 63p.
NOVIKOFF, A.; BOUKILI, H.; BARBOSA, R.H.; 50UBIÉS, F. ( 1983 ) Mineralogia e geoquimrca da al t eração de ì-otrhas ultramáficas
na parte Centro-Leste do l--st ado da Bàhia (Campo Formoso e

Andorinha). Relatório Interno CNPq, Proc . nQ 4Ø.256L/AI:46 p.

I56

PAM, G. (1?4? ) - Cromo na Bahia
Rio de Janetro , 54:9-?3.

B. Drv, Fom. Prod. Hin.,

UNptl

.

A. <!978t - The mineralogg and chemtstrg of podiform
chromite deposits in the serpentinites of ilre l_imassol Forest,
Cgprus, I'lin. Depos i t a, 13:?i9-?74.
PAûUET, H,; DUPLAY, J.;
NAH0N, D. (1?Bp) - Variations in the
composÍt ion o1 phy|losir1cate5
monopart ic l es ín a weathering
profile of u.l trabas j.c rocks. proc. VII Int. Clay Conf. Bologna
et Pevia, 1981, Developpements in Sedrmentologg, g5, ll , VAN
0LPHEN et F, VENIALE Eds,, ELSEVIEAR, ó-1p.
PAQUET, H.; DUPLAY, J.; NAH0N, D.; TARDy, y.
(1?83) - Analyses
ch j.miques de particuies
rsolées dans les populatiÕns de
passage des smectites
minéraux argileux,
magnésiennes
t ri oc t aédri ques aux smectites îerr r fàres diotrtaÉdrj.qups au
cours de 1'alteratlon
des roches ul trabaBiques. C.R. Acad.
9ci. Paris, 296:699-7ø4.
PAOUET, H.; COLIN, F.; DUpLAy, J.¡ NAHON, D., MILLOT, G, <r?a6) _
Ni, Hn, Zn, .Cr - Smectites, earìy and ef fectr.ve traps far
transition
elements j.n supergene ore depoEitE. proc. Int.
l''leeting "Geochemistry of the Earth Surface and processes of
Mineral Format Íon ", Granada ( spain ) , ( R0JTRIcuEZ-cLEr,lEN I, R
and TARDY, Y, Eds.):P.?I-?p?.
PEDRO, G. (1981) Les grands traits
de l,evotution
cristallochimique
des minéraux au cour5 de l'arteratron
superficiel ie des roches. Rèndrcont i Soc. Ital. Miner. petr.,
PANAYI0T0U,

.

37 :633-666 .
PEDRO, G. e DEL|,1AS,

A.B. (198ø) - Resards actuetes sur les
phdnomènes d 'at t érat ion hydrol yt i que . Cah . 0RST0t4, Sé,r . pédoì
vol . XVIII (3-4):?1,7-?34
PEDRO, G. e MELFI, A.J.
(1983) - The superfrcial alterati.on in
tropical
region
ancl the
lateritj.sation
phenomenã.
Lat eri t 1sãt i on Processes. proc . of the II In t er. Sem . on Lat.
Processes . São Paul o, Brazr 1 ( HELFI e CARVALHO, Eds, ) :3-13.
PETIT, S.; )3AREOSA, R.M.; MELFI, A.; DECAFREAU, A. ( 19?1) - FTIR
and DRX study o{ the chemi.car evorution of D i. - t r i o c t a h e d r a ì
smectites from a lateri.trc weatherrng pro+r I e ( Camp o F ormoso,
Brazi 1 ) . Proc . Zth Euroc I ay Con ference, Dresden, 19? j,
.

.

157

PETIT, S.; DECARREAU, A.; EytlERy, J,p.; THO|1ASSIN,
(1988) _
J.li.
Synthèse de kaolrnrtes ferrlques à ?ØØoC. Comparaison
avec les
kaoì rnites d'alteration
supergene i t eneur en fer, morphologie,
crÍstallinité.
C. R. Acad. Sci. paris II:19óI_L?ó6
PHILLIPS, T.L.; L0VELESS, J.t(, j ÐAILEY,
S.l^,. (198ø) * cr3+
coordl_nation Ín chlorites:
a structura studg of ten chromian
chlorites. Am. Hin., óS: l1p_lpp.
P0ESCHE, A. (19ó5) - Soóre a 9eo1o9ia
e .lormação da jazrda de
cromita de Campo Formoso, Balria, Eng. Hin.
Metal., RiÕ dp
Janeiro , 44, LZA-!,ZB
PROUST, Ð, (1?Be) .- Supergene alteratlon
Òî metamorphic chìorite
in an ämphibollte from Massi.l Central, France.
Clay t4in.,
!7:t59-1,73.
PROUST, ll , (l?83) - I,lécanrsmeE de
l,alteration
supergène des
roches basrques. Etude des arènes d . o r
t h o a m p h j. b o 1 r t e du
Limousin et de glaucophanite de .l ,r. le cle Groirx (l4orbihan).
Thèse Univ. poit iers r 394p
RAI4ANAIDOU, E. (19g9)
- Genèse d ,un gisempnt latérrtiquel
Evoìution supergène <les itabirrtes proterozo j..ques
dp la lline
de Fer de Capanema (H.G,_BrésiÌ). Thèse Ðoctuer _
université
de Poit iers. 183 p.
RANKAI',14, K. e SAHAHA, .th. G. (1?Sb) _
Geochemistry. Chicaso,
Univ. Chicago press . gLL p
RASSINEUX, F.; BEAUFORT, D.; B0UCHEI, A.;
tlEUNIER, A. (198S)
Use of localization
detector for X_ra9 diffraction
o.F very
small quantities of matter. Clays and C.lay Hiner
., 36|l,gz_j,B?.
R0BERT, H. (LPZS) - principes de determrnat:.on
qualitative
des
mlneraux argrleux à l,aide des rayons
X. Rech. Agron.,
?6(4),3ó3_3??
ROBERT, I'l . e TESSIER, ¡,
( j.?74) _ t1éthode
de prdparation des
argiles des sol s pour ìes études mrneralogiques.
Ann . A9ron.,
.

,

.

ê5 ( ó ) :859-BBe.

ROBERTSON, A.ll

,F. <l,p77) - lhe orisin and diageneEis of cherts
from Cyprus, Sedimentology, e4 : i,I-3Ø
RUÐoI,SKI, L.; GIULIANI, 6.; SABATÉ, t,. (1?Bó) _
The proterozorc
granÍte massi fs of Campo Formoso
ancl Carnaiba ( Bah 1a, Brazi ì )
and their
Be, I,lo, 1 m i n e r a I r z a t j. o n s , ISOAt.l , UFBê/SHE,
.

l,J

Sa I vad

or-Bah i a r ê53-?52

.

t 5B

L.; GIIJLIANI, G,; SABATÉ, p. (1987> _ Les phìoeopitites
à émeraude àu voisinage des granltes de Campo l-.ormoso et
carnaíba (Bahia, Brésil ):
un exemple de mrneralizati.on
proterozoique
à Ile, llo et tJ dans des ultrabasites
mÉtasomatisées. C. R. Acad, Sc. paris, t, 3Ø4, Ser. II,
I8: Lt?9-7L34.
ROUXHET, P,G.; SAIIUI]ACHEA'TA, I-I ,; JACOIJS, I-I ,; AN'TON, O. (1,?77)
Attribution
of the 0r-r strechins band o{ kaoli.nites,
crag
Miner, 7?: 77 L- 179
RUSSELL, J.D.; FARt'4ER, V.L.¡ VELDE, B. <t?7Ø) -. Replacement oî OH
by 0D in I ayer si I icat es and Ídent ificat ion of the vibrat ions
of these qroups i.n in{rared spectra. lliner. Mag., 37:g69-g7?.
SANFORD, R.F, (198e) - 6rowth of ultrama{1c reaction
zones tn
greenschist to amphibolite {:ácies metamorphrsm. Am. J. Sci.,
RUDOI,JSKI,

.

?B? : 543-ó 1ó

,

SANfOS, J.F. (f974) - FatoreE de cont rol e

na concentração de
níquel laterítÍco
condicionado pela evolu ção 9eo.l ógLca e
geomorfoiógicã do comprexo t] á s i c o - u r t r a b á s i c o cie são João
do
Pi.auí . ?89 çs.t , Bras. Geol . , porto Al esre: êS-3Ê.
SANYAL, P., SIFFERI, B.; t^lEy, R. (1969) - Sur .la {ormation
d'arsiles chromi fères, Bu1l, Gr. Fr. Ar9., t. XXI r89_113.
ScHELLHANN, ' (i'978) - Dehavror of nicker, cobart and chromr.um
in
ferruginous
lateritic
nickel
ores.
BulL
BRGH,
ïII (3) :?75-?B?.
SCIIIJERTHANN, U. (I9B7a) - Some propert res of soi 1 and synthetrc
iron oxideE. Em: Iron in Soil and Clay Minerals ( G00DtlAN e
SCHtIERTIlANN Eds, ) , Il . Reidet Dordrech l:?Øg-?SØ.
ScHttERTHANN, u. (7987b ) - 0ccurence and format ion of iron
oxldes
in various pedoenvirÕnments, Em: Iron tn Soil and Clay
l'4ineral s (STRUCKI, G00D|4AN e SC|-|UERTMôNN, Eds. ), D, Reldel
Dordrecht: ?67 -lØB
SCHI'ERTHANN, U, e |'1URAD, E. (1983) - E.[fect of pH
on the
formation of goethite and hematite Jrrem ferrihydrite.
Clays
and Cl a9 Hiner , AI,eZZ-?84
SCH[,ERTHANN, U. e TAyL0R, R,M. (Iq77) - fron oxides, Emr Hinerats
in soil environnentE (DIXoN e I^IEED Lds.). Soil Sci, Soc, Amer.
Mad i son , tJiscons:.n 11,45-L8Ø.
r^r

.

.

159

P. ( 1?óE ) - Note sur une méthode de determination des
produits amorpheg dans ceart ains soj s à hidroxides t roprcaux.
Cah . ORST0I'î , Sér . Ped . , 6: 1Ø5- 1eó
SEGALEN, P. <i,97Ø) - Extraction
du fer libre des sols à
sesquioxydes par ia méthode de ÐeENDREÐy par trradiat j.on à
ul t raviol et de soiutions oxaIrques. Cah . ORSTOM, Sér . Ped.,
SEGALEN,

.

8:483-49ó
SHIRAKI, K. ( L97Al - Chromium. Secções 7AB-A. Em: Handbook of

(Ed, tledepohl, K. ll . ) . Sprrnger-Verlag
Geochemistry II-1
Berì i n -lle idel berg-Nen York. p. e4-¡.1-1 a ?4-O-?-Ø
SLONIMSKAYA, I"I , U.; BESSON, G,; DAINYAK, L, G,; TCHOUI]AR, C.;
DRITS, V,A, (1?eó) - Interpretation
oT the IR spectra of
celadonites and gìauconites tn the region of QH-Stretching
frequencies, Clays and Clay Miner. ?1,:377-388.
SOUZA, H, C. A. (L94?) - 0uro na Serra de Jacobina, Estado da
Bahia. Div. Com, Prod, Min., 51, Rro de Janeiro.
SPANGENBERG, K. <t?43) - Ilie chromit Ia9erstatte
von tampadel
in Zobten. Z. Prakt. Geoì., 51:13-35.
SPRINGER, R.K. ( l"?74) - Contact metamorphosed ultramafic rock5 in
the l¡lest ern Sierra Nevada Fåothitls, California.
J. Petrol.,
.

L5: L6Ø-L95
STEVENS, R. (L?44)
.

- Composition of some chromites o{ the l,Jest ern
Hemisphere. Am, Min . , ?? r 1-35,
STUBICAN, V- e ROY, R. <796L) - Isomorphous suhstitution
and
infrared spectra of the I ager lattice silicates.
Am. Miner.,
46:3e-51
SUOUET, H,;
.

IIYAMê, J, 'T.; KODAMA, H,; PEZERAT, I.I . <7?77).
Synthesis ãnd swel l ing propert res of gaponrtes with increaging
layer charse. Clã9s and Clay Hinerals, ?5t?37-e4e.
SUQUET, H. e PEZERAT, H. (I9A7) - Parameters influencrns ìayer
stacking typeÉ 1n saponites and vermi.cu'lite: a r-eview. Clays
and Cl ay I'lineral s, 35 r 353-3ó?.
TARDY, Y.; DUPLAY, J.; FRITZ, B. (!982) - Chemr.cal composition of
individual
clay part ic i es. an ideal sol id sol ut ion model.
Proc . VII Int, Cl ay Con f . Bol ogna et Pavi a, 1981 , Developments
in Sedimentolosg, 35 (0LPllEN e VENIALE Eds, ), E'l sevi er
r

44L-43ø.

160

H. Y, e NAHON, D. (1985) - Geochemlstry of laterj"tes,
stability
of Al-goethil-e, Al -hemat 1t e, and Fe3+-l(äolin j.te in
bauxiteE and ferricretes.
An approach to the mechanism of
concret ion format ion : Amer . J. Sci., e85:8ó5-9Ø3.
TARDY, Y. e NOVIKOFF, A. (1988) - ActrvilÉ
de l'eau et
déplacement des equrlibres, k a o I i n i t p - 9 r. b b s i t e dans les profilÉ
iateriti.ques. C.R. Acad , Sci. Paris, 3Ø6, 11:3?-44.
TARDY, Y,; BARDOSSY, G,; NAHON, D. (1?BB) - Fluctuation de
'I'activitÉ
de l'eau et succession de mrnéraux hydratÉs et
déshydratés au se j.n des prclf ils latóritiques
{errugineux et
bauxitiques. C.R. Acad. Sci. Paris, 3Ø7, 11 :753'75?.
TARDY, Y,; HELFI, A_ J.; VALETON, L (l?EE) - Climats
et
paléoÉlimats tl-opicaux périatlantiques.
Rô1e de5 facteurs
climatiques et thermodgnãmictues: telnpárature et ãct ivit d de
1'eau, sur la repart it ron et la composrt lon mindralogique des
bauxites et des cuirasses ferrugineuses, au Bresr'l et en
Atrique. C. R. Acad . Sci . Paris , 3Øó, I I : ?89-??5.
TAYL0R, R, M. e GRALEY, A. l'1 . (f?67 ) - The inf .luence of iÕnic
environment on the nature of iron oxides in sor 1s. J. Soii.
Sci. , 18 r342-348.
TCOUBAR, C.; PLACON, A. J BEN BRAIIIM, J.,
501^J, C.
CLINARII , C.,
(198e) C a r a É t é r i s t i. q u e s
structurales
des kaolrnrtes
désordonnées, Bull. l'lineral !Ø5:47'7-4?1-.
THAYLER, T. P, (L946) - Preliminãr9 chemrcal correlatron
of
Éhromite u,ith the containlng rocks. Econ. Geol . , 4!:?Ø?-?L7
THAYLER, T. P. ( L97øl - Notes on the geolog:l and
resources of
some perldot ites and rel at ed rocks ìn Brazi l U.S. Geol . Surv
Relatório Inédito, BR-32, t"iashington, Il .C., n9 BØØ:4? p.
THOMAS, F. ( 19Ba ) - Et ude de I 'adsorpt ion de molécuIes azót ées à
la surface du kaolin. ThÞse univ. Nanca It9? p.
TH0I1ASSIN, J. I'l . e TOURAY, J. C. (1?Be) - L'hydrotaìcite,
un
hgdroxg carbonate transtoj.re préconcement formé lorg de
I 'int eract ion verre basal t i. que-eau de mear. Bul l , t4ineral .
TARDY,

.

.

,

7ø5

t3Le-3L?

.

THoREZ, J, <1975', " Phgl losil icates and clay
I aborat ory handÞook for their x-ray di ffraction
LEL0TTE t579 p
.

minerals.
analysiE.

â

Ed.

161

J. (!976) - Practical identificatj.Dn of cla! minerals
handbook for teachers ancJ students 1n c1à9 minera.logy:

TH0REZ,

LELOTTE 9Ø p
'

An
Ed

.

D.N. ( L976) - Thermal analSsls of minerals Abacus Presg
- Idade
TOROUATO, J.R.; 0LIVEIRA, 11 A,F l; BARTELS, R.L. (I978)
radiométrica do granilo de CamPo F ormoso, llahíar Uma rdade
mínima para o Grupo Jacobina. Rev. Bras Geoc., 8:1'7!-I8Ø
TORRENI', J, ; SCHI¡jERT|-IANN, U, ; SCIIULZE, D G (L?8ø) - Iron oxrde
mineralogg of some soils of two river tPrrace sequenceE j.n
Sparn . Geoderma , 23: !91''?Ø8.
<t'975) - L'evolut j.on 9óoclrimique suPergène des
TRESCASES, J. J.
{ormation deç
roches ultrabasiqueE en zone tropicale;
sisements n j.cl(el if ères de Nouvel le Calédonre l'4Ém. ORST0t4,
Paris:e5? p.
deç Eilicates
TRESCASES, J.J. (1'?79) - RemPlacement Progresslf
par ìes hydroxgdes de fer et de nicke'l cJans lee pro{ils
d'alterat ion troPrcale des l-oches ul trabasLques. Accumulat ion
réEiduel l e. Sci. 6éol . 8u11., 3?(4 ):181-188.
a review on
TRESCASES, J.J. (1?8ó) - Nj.ckel i{errous laterites:
the contribution of the IaEt ten 5ear5. Geoi Surv lndia,
I'lem. , 1êØ:51-ó2.
TRESCASES, J. J. e 0LIVEIRA, S. f1 . B. (I97A) - Alteração dos
serpentinitos de Horro do NÍquel (l'lc). 3øQ Con9. Bras. Geol .,
Recife, 4 t 1,655-L669
TRESCASES, J.J, e 0LIVË1R4, S.11 .8. (1?81) - A jazida de níquel de
Earro Alto. Simp . Geol . Cen t ro-Oest e Bras., Goiân ia r519-538
of eibbBite,
TROLARD, F, e TARDY, Y, (1987) - The stabilrtieE
boehmite, aluminous goethites and alumrnouE hemat it es in
as a {unct:.on of water
bauxites, ferri.cretes and laterites
activit:, , t emperat ure and Part icule size. Geochim. Cósmochim,
Acta., 5I:943-957.
0H stretchine
<1969) UAN DER ì4AREL, H. tl . e KHRONER, P
vibrations in kao.l inite and related mi.nerals Cong. Hinera.l '
Pet rol , ??:73-8?.
VELDE, E. (f?76) - The chemical evolution of glauÉonlte Pellets
llag '
Mineral
as seen b:J mlcroProÞe determÍnat ions
TODOR,

.

4Ø

:753-7

6Ø

.

162

VELDE, B. (L?77 ) - Clays and clay
syst ems .. Devel opment s
synt het ic

mrnerals rn natural
Sed rment ol o99 ,
tn

and
?L

,

sevrer: ?18 p
VELDE, ts. (1?85) - Clay mineral A physico-chemrcal explanatron
of their occurence. llevelopments rn Sedrmentologi, 4Ø:4?7 p.
VEMPATI, R.K. e L0PPERT, R.H. (1989) - Influence of structural
and absorbed Si on the -[rans'lormatron o'f: synthetrc
Clays and Clay Miner., 37:?73-?79.
ferrihydrite.
WEAVER, C. E. e POLLARD, L. U. (1975) - l'he chemistre of clay
minerals. Developments in Sedrmentologg, 15, Elsevier:?L3p
t^JILLEY, J. Il . (1,977) - Co-precrpitation o{ zinc with srlica in
water. Marrne Chem", 5:?67-?9Ø.
seawater and in distilled
I¡,ILLIAMS, L. A. ; PARI(S, G. A. ; CRERAR, D. A. ( 1985 ) - Si l rca
Solubil j.ty controls.
J. Sed. Petrology,
diasenesis,
I.
El

.

.

55:3Ø1-311.
t^JILLIAMS, L. A. e CRERAR, tl . A. (1985) - Sil ica diagnesis, II.
General Mechanisms. J. Sed. Petrology, 55:312-3?1.
I^JYLLIE, P.J. (t?67 ) - Ultrama{'ic and related rocl<s. John t^liley
and Sons: 352-3ó?.

