
INTRODUÇÃO 

Localizada na região central do Bloco Araguacema, na porção sudeste do Cráton

Amazônico, o Projeto Onça-Puma operado pela mineradora VALE, assenta-se sobre o

denominado Corpo Máfico-Ultramáfico da Serra da Onça, corpo alongado com certa

de 25 km de extensão composto, da base para o topo, de uma sequência de

serpentinitos, peridotitos, piroxenitos e gabros que formam um padrão acamadado

com mergulho variando entre 40° a 50° em direção sul (Macambira, 2001). Este

trabalho teve como objetivo realizar estudos microscópicos nos minerais de minério de

níquel da mina de Onça-Puma em amostras obtidas na frente de lavra de operação da

mina, bem como as alimentadas à usina a partir da retomadora.

O níquel (Ni) é um metal de grande importância na indústria, devido sua utilização na

fabricação do aço inoxidável e outras ligas metáticas. Os depósitos podem ser

sulfetadas ou lateríticos, apesar dos depósitos sulfetados apresentarem maiores

concentrações e facilidade de tratamento as maioria das reservas são de depósitos

lateríticos.

Em amostras de Run-of-Mine (ROM), foram confeccionadas 21 lâminas
delgadas que logo foram observadas em microscópio de luz transmitida e em seguida
examinadas no Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV/SED) para obtenção de
imagens eletrônicas e analises químicas pontoais.

RESULTADOS  E  DISCUSSÕES
Os fragmentos saprolíticos das amostras de mão da frente de lavra (OPAA2, OPAB1)

e da retomadora (OPARET) da mina de Onça-Puma são friáveis a moderadamente

endurecidas, porosas, com feições em camadas e veios com tonalidade marrom a

esverdeada, com tamanhos milimétricos a centímetros, por vezes ocorrem manchas

escuras junto as camadas esverdeadas. WELLS et al. 2009 sugere que as feições

esverdeadas contenham as fases com níquel. Ao microscopoio as amostras

apresentaram serpentinização, as serpentinas apresentam-se esverdeadas com

intercrescimento ultrafino com texturas tipo box-work. Olivinas são encontradas em

formas reliquiais em grãos euédricos a subédricos; cristais de ortopiroxênio

apresentam-se em forma euédrica a subédrica, a alteração do piroxênio forma clorita.

A fase principal é a da serpentina onde sua principal interação é com quartzo e por

vezes com goethita. Não foram observados minerais de níquel durante este estudo,

em todo caso é sugerido que estas fases se encontram em minerais da série lizardita-

crisotila. A análise de mapping nas serpentinas por MEV/EDS revelou variação

química de ferro (Fe) e magnésio (Mg), com presença de níquel (Ni). A mineralogia

está relacionada a três grupos: Serpentina: lizardita /crisotila – fibras ?), (nepouita –

Ni-mineral ?); Esmectita: saponita/montmorilonita ou nontronita e; Clorita: Chamosita

(↑Fe) / Clinocloro (↓Mg). Outros minerais são: caolinita, Hematita, Magnetita, Trevorita

(?), Quartzo, Goethita e Cromita. Na análise química pontual os teores máximos e

mínimos de níquel presentes nas serpentinas foram, respectivamente, 6,6% e 1,8%.

CONCLUSÕES

O niquel encontra-se em minerais portadores de niquel, principalmente lizardita /

crisotila

O enriquecimento supergênico foi responsável pela formação do depósito mineral de

níquel. Durante o processo de formação o depósito primário sofreu alteração e

ocasionou a formação de minerais secundários, a presença de olivina e ortopiroxênio

reliquial sugere natureza peridotítica do protólito.
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Variação química das fibras da serpentina. Imagem obtida por MEV e microanalise por SED.

METODOLOGIA

(a) Mapa de localização de importantes depósitos de níquel na Província

Mineral de Carajás (UNISINOS, 2018) (b) Mapa geológico local, com

destaque para os depósitos onça-puma (VALE, 2016).

a

OPAB1

m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9 m10 m11 m12 m13
Element % % % % % % % % % % % %

O 46,1 44,0 45,3 44,5 40,9 44,1 40,5 42,7 43,2 44,1 49,2 46,3

Mg 21,7 21,4 20,6 21,5 13,8 21,6 20,7 22,3 22,3 19,4 21,3 18,3

Al 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,8 0,6 0,5 0,5 0,4

Si 18,7 18,6 18,5 21,4 13,9 20,6 22,0 20,6 20,7 20,0 18,1 13,2

Cr 0,3

Fe 10,0 11,1 9,4 6,6 26,0 8,1 9,5 7,4 8,3 8,8 7,8 20,4

Ni 3,5 4,6 5,8 5,6 4,6 5,1 6,6 6,4 5,0 7,3 3,1 1,8

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Grãos grosseiros de
clorita alterada

(chamosita ou

clinocloro). A matriz é
clorita granulada fina.

(2,5x e 10x)

Esmectita e caolinita
(sanfona), como

produtos de alteração

de olivina-piroxênio.
(2,5X e 20x)

Rede irregular de
serpentina (lizardita-

crisotila) formando

malhas fibrosas, textura
hourglass, zonação das

fibras, alterados de

olivina. (2,5X e 20X).


