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RESUMO: 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. 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. Através de 
amostras de Run-of-Mine (ROM) foram confeccionadas lâminas delgadas que logo foram 
descritas em microscópio de luz transmitida e em seguida foram examinadas ao Microscópio 
Eletrônico de Varredura (MEV) para obtenção de imagens eletrônicas, em ambos as técnicas 
foram analisadas as texturas das fases. Ainda foram realizadas análises de mapping por 
MEV/EDS. Macroscopicamente a rocha laterítica tem coloração marrom-avermelhada, 
moderadamente friável, apresentando localmente vênulas esverdeadas, em alguns exemplares 
a coloração esverdeada é largamente distribuída e nota-se estruturas semelhantes às de box-
work. Microscopicamente 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 
tipo mapping nas serpentinas através do MEV/EDS revelou variação química de ferro (Fe) e 
magnésio (Mg), com presença de níquel (Ni). Dentre as fases minerais identificadas estão: a) 
clorita; b) esmectita e c) serpentina. Na análise química pontual os teores máximos e mínimos 
de níquel presentes nas serpentinas foram, respectivamente, 6,6% e 1,8%. 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. 
 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: LATERITO, SERPENTINA, TEXTURAS DE MINÉRIO. 
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