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RESUMO 

“Caracterização Petrológica e Química das Rochas de Rejeito da Mina Ipueira  

e seu Potencial Agromineral” 

 

As rochas da Mina Ipueira são exploradas desde a década de 70 para a produção de minério 

de cromo no Estado da Bahia, gerando grandes quantidades de rochas de descarte. Este 

material representa um passivo ambiental, mas no contexto do desenvolvimento sustentável 

configura uma fonte de pesquisas a possibilidade de aproveitamento destas rochas como 

remineralizadores de solo na agricultura. É importante ressaltar que pesquisas de agrominerais 

também podem favorecer à exploração mineral, uma vez que a utilização de materiais 

oriundos de descarte de mineração pode gerar mais uma fonte de renda e lucro para as 

mineradoras. A Mina de Ipueira, localizada no Município de Andorinha-BA, está inserida na 

região do Vale do Rio Jacurici. A explotação do minério ocorre em um conjunto de dezenas 

de corpos máficos-ultramáficos, que afloram em uma área de aproximadamente 70 km2, com 

direção preferencial N-S, a leste do Sienito de Itiúba. Esta faixa contém importantes reservas 

de cromo e é conhecida como Distrito Cromitífero do Vale do Jacurici. Considerando que as 

rochas silicáticas com potencial para remineralização e condicionamento de solos foram 

incluídas na lei dos fertilizantes (LEI Nº 12.890, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2013), e 

passaram a ter normatização específica (IN MAPA 05 e 06/2016) esse estudo teve como 

objetivo a caracterização petrológica e química das rochas de descarte da Mina Ipueira com a 

finalidade de verificar seu potencial agromineral. As análises químicas (ICP OES/MS e 

FRX/EDX) identificaram a presença de macro e micronutrientes, as análises petrográficas e 

difratogramas confirmaram a presença de minerais com capacidade para disponibilizar estes 

nutrientes, enquanto as análises de MEV/EDS permitiram caracterizar a mineralogia 

acessória. O aproveitamento de rochas disponíveis em pilhas de descartes da indústria 

extrativa mineral agrega sustentabilidade e contribui para diminuir o impacto ambiental da 

mineração. Apesar das restrições no uso agrícola de rochas ricas em Cr-Ni, esta pesquisa 

demonstra o potencial das rochas de descarte da mina de cromo Ipueira como corretor de 

acidez e remineralizador de solos – fonte dos macronutrientes Ca, Mg, K e micronutrientes 

Fe, Mn, Si, B e Co. Esta possível reutilização traria um destino mais nobre aos materiais de 

descarte de mineração, contribuindo para o desenvolvimento sustentável nesta região do semi-

árido baiano. 

Palavras–chave: Agrominerais; Descarte de mineração; Remineralizadores de solos 



ABSTRACT 

“Petrological and Chemical Characterization of the Discard Rocks of the Ipueira Mine  

and its Agromineral Potential” 

 

 The rocks of the Ipueira Mine have been exploited since the 1970s for the production of 

chromium ore in the State of Bahia, leaving behind large amounts of tailings rock. This 

material represents an environmental liability, but in the context of sustainable development it 

is a source of research to evaluate the possibility of using these rocks as soil remineralizers in 

agriculture. It is important to emphasize that agromineral research can also favor for mineral 

exploration, where the use of materials from mining discards can generate another source of 

income and profit for mining companies. The Ipueira Mine, located in the Municipality of 

Andorinha-BA, is inserted in the region of the Rio Jacurici Valley. Its exploitation is made in 

of dozens of mafic-ultramafic bodies that crop out in an area of approximately 70 km2, with 

N-S preferential direction, located at the east area of the Itiúba Syenite. This belt contains 

significant reserves of chromium and is known as the Jacurici Valley Chromium District. 

Considering that silicate rocks with potential for remineralization and soil conditioning were 

included in the fertilizer law (Law No. 12.890, of December 10, 2013), and they are subject of 

specific regulations (in MAPA, 05 and 06/2016), this study aims the petrographic and 

chemical characterization of the discarding rocks of the Ipueira Mine in order to verify its 

agromineral potential. The chemical analyses allowed to identify the presence of macro- and 

micronutrients; the petrographic and XRD analyses confirmed the presence of minerals with 

the capacity to provide these nutrients; and the MEV/EDS allowed the characterization of the 

accessory mineralogy.  The use of available rocks in discard piles of the mining industry 

aggregates sustainability and contributes to diminish the environmental impact of mining. 

Despite the restrictions in the agricultural use of rocks rich in Cr-Ni, this research 

demonstrates the potential of the discards rocks from the Ipueira chromium mine as an acidity 

corrector and soil remineralizer – source of the macronutrients Ca, Mg, and K, and 

micronutrients Fe, Mn, Si, B and Co. This possible reuse would bring a nobler destination to 

the mining waste materials, contributing to the sustainable development of this region of 

Bahia´s semi-arid.  

 

Keywords: Agrominerals; Mining waste; Soil Remineralizer  
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CAPÍTULO 1.  

INTRODUÇÃO GERAL  

 



 Na região em estudo ocorrem dezenas de intrusões máficas-ultramáficas de provável 

idade Paleoproterozoica (Oliveira et al., 2004). Estes corpos hospedam uma mineralização de 

cromo concentrada em camadas de cromitito maciço, em uma faixa conhecida como Distrito 

Cromitífero do Vale do Jacurici (Deus et al., 1982; Marques & Ferreira Filho, 2003). A Mina 

Ipueira situa-se neste contexto geológico tendo iniciado suas atividades na década de 70 e 

atualmente constitui uma das mais importantes fontes de cromo do Brasil. 

A atividade mineira exercida para a exploração de cromita na região gera uma grande 

quantidade de rochas estéreis ou de baixo teor que são descartadas pela lavra e acumuladas 

em pilhas de descarte de rochas gerando um grande contingente de passivo ambiental. As 

rochas presentes nestas pilhas de material de descarte da mineradora são predominantemente 

constituídas por rochas máficas-ultramáficas (aproximadamente 70% do volume total do 

material de descarte) e rochas carbonáticas com enclaves ultramáficos associados 

(aproximadamente 30% do volume total do material de descarte). 

É importante ressaltar que, em um cenário do desenvolvimento sustentável, as 

pesquisas que servem de base à exploração mineral também devem considerar a avaliação da 

possibilidade de reaproveitamento de rochas de descarte deste tipo de atividade para fins de 

rochagem na agricultura. Destaca-se ainda que a identificação de novos produtos passíveis de 

serem utilizados como fertilizantes é uma das prioridades do Governo Federal (Brasil MAPA 

IN 05/2016) e pode vir a representar uma nova fonte de exploração mineral na região. 

O Brasil é protagonista no cenário internacional na área de pesquisa em rochagem e 

o uso de descarte de rochas de mineração como insumo agrícola. É essencial o avanço nesta 

esfera com novos projetos de pesquisa que permitam estudar a viabilidade de rochas e 

minerais como remineralizadores/ condicionadores de solos. A oportunidade do uso de 

descarte de rochas de mineração como insumo agrícola representa a possibilidade de um 

16



destino mais nobre para este material, além de estimular práticas agrícolas menos nocivas ao 

meio ambiente.  

Sabe-se que as rochas ultramáficas e carbonáticas do descarte da Mina Ipueira 

apresentam naturalmente em sua composição química macronutrientes e micronutrientes 

necessários para o bom desenvolvimento das plantas. Simultaneamente também é 

fundamental avaliar a presença de elementos potencialmente tóxicos (EPT). 

Neste contexto, esta pesquisa teve como principal objetivo realizar a caracterização 

petrológica e química das rochas presentes no descarte da Mina Ipueira e, com base neste 

estudo, avaliar o potencial agromineral destas rochas para fins de uso em processos de 

rochagem (pó de rocha) e consequente utilização na agricultura. 

Os objetivos específicos incluíram: 

1. Identificar os diferentes tipos litológicos presentes nos descartes da Mina de Ipueira; 

2. Caracterizar petrológica e quimicamente as rochas máficas-ultramáficas e carbonáticas 

associadas através de análises petrográficas e estudos litoquímicos; 

3. Avaliar as fases minerais presentes, através de análises por Difratometria de Raios-X 

(DRX), e Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). 

4. Tecer considerações sobre a valoração deste projeto de mineração, visando o 

desenvolvimento de um novo produto economicamente explotável – o uso do descarte de 

rochas como remineralizador e/ou condicionador de solo na agricultura – observando o 

potencial de acréscimo positivo ao setor econômico-agrícola-social. 

 

A área de pesquisa compreende, portanto, a Mina de Cromo Ipueira, operada pelo 

grupo FERBASA – CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA, estando localizada no Município 

de Andorinha, Bahia (Figura 1).  O trajeto até a área de estudo totaliza 435 km e pode ser 

feito a partir de Salvador, capital do Estado, utilizando as rodovias: BR 324 no sentido de 

17



Feira de Santana até o Município Capim Grosso, seguindo pela BR 407 até chegar ao 

Município de Senhor do Bonfim-Ba percorrendo 385 km. Depois o trajeto segue por mais 50 

km, pela BA 220, até a Mina de Ipueira (Andorinha-Ba). 

 

Figura 1 Mapa de situação (A) e localização da área de estudo (B). A Mina Ipueira está representada 

pelo quadrado em rosa, situada a 13 km de distância da sede do Município de Andorinha, Bahia. 

Aspectos Geológicos da Mina Ipueira 

A Mina Ipueira está inserida no Macro-Domínio geológico do Cráton São Francisco 

na região do Vale do Jacurici. Os litotipos envolvidos na lavra pertencem às unidades 

18



geológicas denominadas “Corpos Máficos-Ultramáficos do Vale do Jacurici” e “Complexo 

Santa Luz” conforme o mapa da CPRM (Oliveira, 2016). Esta mina integra a Mineração Vale 

do Jacurici pertencente ao Grupo Ferbasa e faz parte de um conjunto mineiro constituído por 

15 minas e 8 ocorrências.  

Os Corpos Máficos-Ultramáficos do Vale do Jacurici são intrusões localizadas a leste 

do corpo sienítico de Itiúba (Conceição, 1990). Estão dispostos geralmente na forma de sills 

concordantes com a estrutura regional e afloram em uma área de aproximadamente 70 km de 

comprimento por 5 km de largura.  

Segundo Dias et al. (2014) não existe um consenso na bibliografia em relação à 

posição estratigráfica das rochas ultramáficas da região do Vale do Jacurici em relação às 

encaixantes, pois estas são consideradas intrusivas no Cinturão Itabuna-Salvador-Curaçá 

(Barbosa & Sabaté, 2003a, 2003b), ou nas sequências Arqueanas de médio grau de gnaisses-

migmatiticos dos terrenos granito-greenstone do Núcleo Serrinha (Teixeira et al., 2000; 

Oliveira et al., 2004). 

A Mina de Ipueira está localizada no maior corpo do Distrito Cromitífero do Vale do 

Jacurici, denominado Ipueira-Medrado e interpretado por Deus et al. (1982) como um sill 

cuja estrutura apresenta-se como uma dobra sinforme. O Sill Ipueira-Medrado apresenta 

aproximadamente 7 km de extensão por 0,5 km de largura e 300m de espessura, sendo 

considerado o maior depósito de cromita do país. 

A cristalização de cromita do Sill Ipueira-Medrado é atribuída, ao menos em parte, a 

uma possível contaminação crustal (Marques, 2001; Marques & Ferreira Filho, 2003; 

Marques et al., 2003). Segundo Oliveira Junior (2001) o magma-fonte destas rochas é rico 

simultaneamente em sílica e magnésio, similar aos magmas de natureza boninítica que na 

literatura são apontados como magma fonte de intrusões máficas-ultramáficas estratificadas 

em ambiente continental a exemplo de Busheveld (África do Sul, Sharpe & Hulbert, 1985; 
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VanTongeren, 2018), Great Dyke (Zimbabwe, Naldrett, 2004) e Jimberlana (Australia, 

Campbell et al., 1970). 

As rochas máficas-ultramáficas da Mina Ipueira se encontram parcialmente encaixadas 

por rochas carbonáticas do Complexo Santa Luz (Oliveira, 2016), de idade Arqueana 

(3102±5Ma, Rios et al., 2009). Na região do Vale do Jacurici, Oliveira et al. (2004) obtiveram 

– através de datações U-PbZr SHRIMP – idades de 2085+5Ma em um norito (área de 

Medrado), enquanto Silveira et al. (2015) obtiveram idades de 2102+5Ma (U-PbZr) para um 

metagabronorito (Cava Riachão I). Contudo, Rios et al. (2009) afirmam que as idades 

Paleoproterozóicas em rochas máficas-ultramáficas do Núcleo Serrinha (ex. anfibolito 

NS1662, 2078±2Ma ID-TIMSZr) representam cristais de zircão metamórficos, provenientes 

do evento termal associado com a colocação dos K-granitos, sienitos e lamprófiros (2,07-

2,11Ga, Rios et al., 2009).  

A operação da lavra é subterrânea e envolve rochas carbonáticas e máficas-

ultramáficas que encaixam lentes de “Lump” – minério de cromitito maciço com teores de 

Cr2O3 em torno de 38%. Esta atividade gera uma grande quantidade de descarte de rochas, o 

qual é composto por litotipos variados que incluem; serpentinitos, metaharzburgitos, 

metapiroxenitos e metanoritos pertencentes ao sill e fazem parte dos Corpos Máficos-

Ultramáficos do Vale do Jacurici, além das rochas carbonáticas (mármores) com enclaves 

ultramáficos associados. 

Sampaio et al. (2001) discorrem que a composição mineralógica do cromitito 

apresenta 80% de cromita e 20% de piroxênio e/ou seus produtos de transformação, 

configurando corpos mineralizados que atingem espessuras de 15m, e que as minas com 

maiores reservas, e atividades de mineração e processamento deste distrito mineiro são 

Ipueira e Medrado, onde o minério rico apresenta um teor médio de 38% de Cr2O3 e 17% de 

FeO, com uma relação cromo/ferro igual a 2,0.   

20



Ainda segundo Sampaio et al. (2001) a reserva geológica para o Vale do Jacurici 

teria sido inicialmente estimada em torno de 30 milhões de toneladas (dados computados até a 

profundidade de 350 m), entretanto mais recentemente os recursos foram reavaliados e agora 

são estimados cerca de 40 milhões de toneladas, com vida média prevista para 

aproximadamente 80 anos (Queiroz, 2016). 

Materiais e Métodos 

A avaliação petrológica e química das rochas máficas-ultramáficas e carbonáticas 

presentes no descarte da Mina Ipueira foi realizada através de estudos petrográficos 

convencionais, análises por difratometria de raios-x (DRX) e por microscopia eletrônica de 

varredura (MEV), considerando também dados litoquímicos (ICP-OES/MS e FRX).  

Dados obtidos ainda em fase de escritório antes dos trabalhos de campo incluíram 

um amplo levantamento bibliográfico sobre a área da pesquisa buscando informações através 

de mapas geológicos disponíveis, base SIG e trabalhos prévios. Esta etapa auxiliou na 

compreensão dos processos que levaram à formação destas rochas e de suas fases minerais. 

Nesta fase foram também estudados trabalhos com enfoque em agrominerais, principalmente 

em rochas similares às de Ipueira, visando melhor compreender as fases minerais que 

poderiam fornecer nutrientes para solos e plantas. 

Os trabalhos de campo permitiram a seleção, descrição e amostragem de furos de 

sondagem, incluindo o inventário de informações sobre sua numeração, intervalo de coleta / 

profundidade, registro fotográfico e georreferenciamento. Nesta fase também foi feito um 

inventário quali-quantitativo do descarte de rochas desta mina, quando foram estimadas as 

proporções dos dois principais grupos de rochas – (i) máficas-ultramáficas e (ii) carbonáticas 

– presentes em 4 (quatro) pilhas de descartes (A, B, C, D) georreferenciadas e selecionadas 

para este estudo. Estes dados, acrescidos do levantamento topográfico das pilhas de descarte 
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de rochas, foram utilizados para cálculo da estimativa percentual dos litotipos presentes e de 

reservas, em cada uma das pilhas analisadas. 

A etapa seguinte incluiu a preparação clássica das amostras para estudos 

petrográficos e análises laboratoriais. A fase de preparação de amostras envolveu:  

(i) seleção das amostras representativas dos diversos litotipos,  

(ii) separação das frações para estudos litoquímicos,  

(iii) preparação das lâminas polido-delgadas para estudos petrográficos,  

(iv) preparação do pó de rocha para análises químicas e de incubação em solos.  

Nos laboratórios do Serviço Geológico do Brasil (CPRM), Superintendência 

Regional de Salvador, foram confeccionadas lâminas polido-delgadas e realizada a redução 

granulométrica em britador de mandíbulas de aço Fe-Mn e moagem a <200 mesh em moinho 

(shatter-box) com panela de carbeto de tungstênio (Figura 2).  

Visando futuros ensaios de incubação produziu-se duas amostras distintas (3343 A e 

3343B), de pó de mix de serpentinito ou mix de mármores, respectivamente. 

 

Figura 2 Equipamentos de redução granulométrica utilizados no Laboratório do Serviço Geológico do 

Brasil (CPRM). (A) Moinho (shatter-box) e (B) panela de carbeto de tungstênio. 
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Durante os estudos petrológicos foram realizadas a descrição petrográfica 

convencional com o microscópio de marca Olympus-BX51 que permitiu estabelecer as 

variações modais, composição mineral, investigar texturas e relações de contatos entre as 

fases, avaliar a presença de mineralogia de alteração hidrotermal e o grau de alteração da 

rocha (estabilidade de fases minerais). Nesta etapa também foram delimitados os campos para 

estudos mineraloquímicos. 

Os estudos por difratometria de raios-X (DRX) foram utilizados para avaliação de 

polimorfos e fases minerais exóticas na rocha, ou avaliação/testes das rochas de descarte após 

processos de moagem e homogeneização. Foram analisadas por DRX 15 (quinze) amostras 

representativas das principais litologias. As análises foram realizadas no Laboratório de 

Durabilidade dos Materiais da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia e 

utilizaram um difratômetro modelo D2 Phaser da marca Bruker (Figura 3) com tubo de alvo 

de cobre (comprimento de onda, λ, igual a 0,154060 nm), corrente de 10 mA, e tensão de 30 

KV.  

 

Figura 3 (A) Difratômetro modelo D2 Phaser da marca Bruker e (B) aspectos internos do 

equipamento, utilizados no Laboratório de Durabilidade dos Materiais da Escola Politécnica da 

Universidade Federal da Bahia.  

Os ensaios foram realizados com a varredura de 5º a 65º (2θ) e incremento de 

0,024°/segundo. Para a identificação das fases cristalinas foi utilizado o software DIFFRAC 
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plus-EVA. Sua semi-quantificação foi feita através do método de refinamento Rietveld 

(McCusker et al., 1999), por meio do software DIFFRAC SUITE-TOPAS que utiliza o banco 

de dados Crystallography Information File (CIF), do sistema Crystallography Open Database 

(COD, 2017). 

As análises mineraloquímicas por Microscopia Eletrônica de Varredura foram 

utilizadas para identificar as fases minerais presentes, em especial as fases acessórias e 

exóticas. Foram selecionadas 6 (seis) amostras as quais foram analisadas no Laboratório 

Multiusuários da Universidade Federal de Sergipe (Figura 4).  

Foram efetuadas análises semi-quantitativas de composições minerais específicas e 

imageamento com uso do microscópio eletrônico da marca Tescan®, modelo Vega 3-LMU, 

acoplado a detectores de elétrons secundários (SE), elétrons retroespalhados (BSE) e 

catodoluminescência (CL). 

 

Figura 4 Equipamento de Microscopia Eletrônica de Varredura do Laboratório Multiusuários da 

Universidade Federal de Sergipe. 
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As análises litoquímicas realizadas buscaram identificar no descarte de rochas a 

presença de macro e micronutrientes. Nos Laboratórios SGS- Geosol Ltda por Espectrometria 

de Plasma Indutivamente Acoplado à Emissão Ótica (ICP-OES-MS) foram analisadas 16 

(dezesseis) das amostras estudadas, incluindo-se as duas amostras do mix de rochas do 

descarte (3343A e 3343B). Nestas análises foram utilizados dois tipos distintos de métodos 

para a abertura das amostras: ICM 14B (Determinação por Digestão com Água Régia) e ICP 

95A (Determinação por Fusão com Metaborato de Lítio). Esta escolha levou em consideração 

os limites da atual legislação (Brasil MAPA IN 05/2016) para Elementos Potencialmente 

Tóxicos (EPT), tendo em vista que alguns teores restringidos são muito baixos, como no caso 

do mercúrio cuja leitura adequada para remineralizadores de solos só foi possível utilizando o 

método ICM 14B. Esta metodologia foi aplicada buscando selecionar as fontes mais 

adequadas de nutrientes e micronutrientes em sistemas minerais capazes de disponibilizá-los 

para as plantas, dentro dos critérios de limites de EPT e minerais inertes em solos. Para 

determinados litotipos as análises de mercúrio implicaram na escolha de métodos de abertura 

condizentes com os limites de detecção. A referência utilizada para EPT foi a recente 

normatização específica para remineralizadores de solos (Brasil MAPA IN 05/2016). 

Análises por fluorescência de raios-X (FRX) foram realizadas no laboratório do 

Instituto de Química na UFBA e contemplaram todas as 48 amostras que foram coletadas nos 

furos de sondagem analisados, bem como os mix do descarte de rochas. Estas análises 

químicas utilizaram a metodologia de espectroscopia de raios-X por dispersão em energia 

(FRX/EDX) (Figura 5) e objetivaram dosar elementos maiores e alguns elementos menores e 

traços (apesar da menor precisão no caso dos traços).  
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Figura 5 Equipamentos de Espectroscopia de raios-X por dispersão em energia (FRX/EDX) do 

Laboratório do Instituto de Química da Universidade Federal da Bahia. 

Como esta pesquisa não dispunha de padrões de calibração para realização desta 

análise, optou-se por fazer uma correção nas leituras feitas no equipamento de EDX 

utilizando os resultados por ICP/OES-MS (GEOSOL) das 16 (dezesseis) amostras analisadas 

em duplicata por ambos os métodos. Para esta correção foram construídos gráficos de 

dispersão cruzando os dados obtidos nos picos de intensidade de EDX (fator absoluto na 

leitura) por teores obtidos pela análise de ICP/OES-MS (Figura 6). Com os gráficos de 

dispersão de cada elemento analisado foi possível através de uma equação da reta (y=ax+b) 

corrigir as discrepâncias das leituras de teores relativas obtidas no EDX. 
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Figura 6 Gráfico de dispersão obtido através do cruzamento de dados das análises de ICP-OES e EDX 

para magnésio e equação da reta utilizada para correção das análises de EDX, onde X é igual ao valor 

de intensidade obtido na leitura de EDX (absoluto) e Y é igual ao valor de teor corrigido para EDX. O 

fator R2 (coeficiente de determinação) permitiu avaliar quais foram os elementos que possuem maior 

discrepância entre análises de ICP-OES/MS e EDX, considerando que para uma reta perfeita este fator 

deve ser igual a 1,0 (quanto mais próximo o valor de R2 é de 1,0, melhor a chance estatística de que a 

entrada X produzirá corretamente Y). 

 

Seguindo os critérios Instrução Normativa IN 05/2016 (Brasil MAPA IN 05/2016) 

que trata dos parâmetros para utilização de remineralizadores de solos no Brasil (Tabela 1), e 

buscando avaliar o potencial agromineral destas rochas, foi avaliada soma de bases 

(CaO+MgO+K2O) que deve ser igual ou superior a 9% em peso/peso, onde K2O deve ser 

igual ou superior a 1% em peso/peso. Este estudo avaliou a presença macronutrientes (Ca, 

Mg, K, P e S), micronutrientes (essenciais: B, Cl, Co, Cu, Fe, Mn, Mo e Zn; benéficos: Na, 
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Co, Ni, Se e Si), com atenção especial para Cr e Ni, que embora sejam micronutrientes podem 

ser restritivos ao emprego agrícola.  

 

Elemento 
Teor mínimo  

(% em peso/peso) 

Fósforo (P2O5) 1,0 %

Boro (B) 0,03

Cloro (Cl) 0,1

Cobalto (Co) 0,005

Cobre (Cu) 0,05

Ferro (Fe) 0,1

Manganês (Mn) 0,1

Molibidênio (Mo) 0,005

Níquel (Ni) 0,005

Selênio (Se) 0,03

Silício (Si) 0,05

Zinco (Zn) 0,1

Tabela 1 Teores mínimos do macronutriente fósforo e de micronutrientes que podem ser declarados, 

segundo a IN 05/2016, para remineralizadores de solos e substratos para as plantas, destinados à 

agricultura. (Brasil, 2016). 

 

 Também foi necessário analisar a presença de Arsênio, Cádmio, Chumbo e 

Mercúrio, os quais são considerados elementos potencialmente tóxicos (EPT) para as plantas, 

mesmos em concentrações reduzidas. Neste caso o limite de detecção das análises deve ser 

compatível com a recente IN 05/2016 (Tabela 2), que define os critérios e protocolos para 

subsidiar a Lei 12.890 de dezembro de 2013 e o Decreto N° 8.384 de 29 de dezembro de 2014 

que trata dos remineralizadores de solos. 
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Elemento  Limites máximos admitidos 

Arsênio (As) 15ppm 

Cádmio (Cd) 10ppm 

Mercúrio (Hg) 0,1ppm 

Chumbo (Pb) 200ppm 

Tabela 2 Teores preliminares propostos como limites para elementos potencialmente tóxicos (EPT) na 

IN 05/2016 para remineralizadores de solos e substratos para as plantas, destinados à agricultura. 

(Brasil MAPA IN 05/2016). 

Esta dissertação de mestrado está estruturada em 4 (quatro) capítulos e inclui um 

total de 16 (dezesseis) figuras, 4 (quatro) tabelas e 6 (seis) anexos. 

(i) O CAPÍTULO 1 “Introdução Geral” traz os objetivos da pesquisa, uma introdução à 

área de estudo, ao tema abordado, e a motivação para o desenvolvimento desta pesquisa, 

além de esclarecer a estruturação do trabalho; 

(ii) O CAPÍTULO 2 “Agrominerais: Perspectivas Brasileiras” traz um histórico dos 

estudos realizados sobre a utilização de pó de rochas como insumo agrícola, dando enfoque 

à importância da petrologia para o desenvolvimento de pesquisas nesta temática e trazendo 

as perspectivas do uso de agrominerais no Brasil. Foi organizado em forma de artigo, o 

qual será submetido à revista “Anuário do Instituto de Geociências UFRJ” (corpo editorial 

com qualis B1 CAPES); 

(iii) O CAPÍTULO 3 “Potencial Agromineral das Rochas de Descarte da Mina de 

Cromo Ipueira, Bahia” apresenta os principais resultados da pesquisa organizados no 

formato de artigo com enfoque na caracterização petrológica das rochas máficas-

ultramáficas e carbonáticas que formam o descarte de rochas da mineralização de cromo na 
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Mina Ipueira. O artigo foi submetido à revista “Anuário do Instituto de Geociências UFRJ” 

(corpo editorial com qualis B1 CAPES); 

(iv) O CAPÍTULO 4 “Considerações Finais” apresenta as principais considerações e 

conclusões sobre o potencial agromineral das rochas de descarte da Mina Ipueira além de 

destacar os benefícios sustentáveis e econômicos da reutilização deste material de descarte 

e provê sugestões para a continuidade das pesquisas nesta temática. 

Ao final de cada capítulo está a listagem de referências bibliográficas utilizadas para 

elaboração dos mesmos. A formatação utilizada seguiu as recomendações do Anuário do 

Instituto de Geociências UFRJ.  

Ao final do volume encontram-se os Apêndices – que discutem a participação dos co-

autores nos artigos – e os Anexos, os quais incluem: (A) Regras de formação da revista 

“Anuário do Instituto de Geociências da Universidade Federal do Rio de Janeiro” (B) Fichas 

petrográficas das rochas de descarte da Mina Ipueira; (C) Pranchas com imagens 

macroscópicas e fotomicrografias dos principais litotipos estudados; (D) Pranchas com 

difratogramas das amostras analisadas por DRX; (E) Instrução Normativa para 

remineralizadores de solos (MAPA IN 05/2016); e (F) Comprovante de submissão dos artigos 

à revista. 
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AGROMINERAIS: PERSPECTIVAS BRASILEIRAS 
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Resumo 

A utilização de rochas cominuídas como insumo agrícola vem ganhando destaque no Brasil 

tendo em vista a criação de uma nova rota tecnológica que abre alternativas ao uso de 

fertilizantes solúveis. Este panorama também é amplificado considerando que as rochas 

silicáticas com potencial para remineralização e condicionamento de solos foram incluídas na 

lei dos fertilizantes (LEI Nº 12.890, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2013), e passaram a ter 

normatização específica (IN MAPA 05 e 06/2016). Este artigo tem como objetivo avaliar o 

estado da arte nas pesquisas sobre agrominerais e o potencial uso dos pós de rocha como 

remineralizadores de solos na perspectiva brasileira de desenvolvimento sócio-econômico-

sustentável. Para isso foram apresentados e discutidos critérios para seleção de agrominerais 

com base em estudos petrológicos, os quais consideram tanto a atual legislação para 

remineralizadores de solos quanto especificidades em relação a elementos de potencial 

toxidade para as plantas, critérios estes que ainda não se encontram regulados. A metodologia 

analítica proposta inclui análises litoquímicas que permitem identificar e quantificar a 

presença de macro e micronutrientes, associadas às análises petrográficas e de difratometria 

de raios-X, que possibilitam confirmar a presença de minerais com capacidade para 

disponibilizar estes nutrientes. Este roteiro analítico é complementado por análises de 

microscopia eletrônica de varredura, as quais não só caracterizam a mineralogia acessória, 

bem como permitem especular sobre questões de dissolução e instabilidade das fases 

minerais, além de gerar mapas de varredura para elementos específicos (macronutrientes, 

micronutrientes e Elementos Potencialmente Tóxicos - EPT). Por fim buscou-se demostrar 

alguns exemplos que tem se destacado no avanço do estudo do uso de pó de rochas como 

insumo agrícola no Brasil como, por exemplo, os estudos de rochas máficas-ultramáficas 

(flogopititos e serpentinitos) como fontes de nutrientes e correção de acidez, e as pesquisas 

que focam em rochas vulcânicas e consideram o uso de bancos de dados litoquímicos 
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disponíveis na literatura, além do uso de basaltos e fonolitos como fontes de nutrientes para 

agricultura. Neste sentido, o Brasil que já se destaca nas pesquisas sobre remineralizadores de 

solo, precisa urgentemente implementar políticas públicas que venham a consolidar esta nova 

rota tecnológica, já que o país é uma das maiores potências agrícolas do mundo moderno, mas 

ainda apresenta uma grande dependência dos insumos importados. A rica geodiversidade 

brasileira, que inclui uma ampla gama de rochas favorece esta oportunidade de negócio 

através da utilização do passivo ambiental formado pelos descartes de rochas de mineração, 

os quais como agrominerais virão a constituir novos produtos de valor econômico, atender a 

esta demanda, e fomentar o crescimento da balança comercial brasileira.  

Palavras–chave: Agrominerais; petrologia; remineralizadores de solos 

 

Abstract 

The use of rock powders as an agricultural input has been highlighted in Brazil, looking for a 

new technological route that opens alternatives to the use of soluble fertilizers. In the recent 

years, this panorama has become wider considering that silicate rocks with potential for soil 

remineralization and conditioning were contemplated in a fertilizer law (Law 12.890, 

December 10, 2013), and received a specific regulation (MAPA 05 and 06/2016). This paper 

aims to evaluate the state of the art in research on agrominerals and the potential use of rock 

powders as soil remineralizers in the Brazilian perspective of economic-sustainable 

development. For this purpose, we present and discuss criteria for the selection of 

agrominerals which are based on petrological studies and consider both current legislation for 

soil remineralizers and specificities in relation to elements of potential toxicity to plants, that 

are still not regulated in the country. The proposed analytical methodology includes 

lithochemical analyses that allow the identification and quantification of macro and 

micronutrients; associated to petrographic and X-ray diffractometry, that contribute to 

confirm the presence of minerals able to make available these nutrients. This proposed 
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analytic routine is complemented by scanning electron microscopy, which not only 

characterize the accessory mineralogy, as well allowed us to speculate on issues related to the 

dissolution and instability of the mineral phases, besides generating elemental scanning maps 

(for macro-micronutrients and toxic elements).  

Finally, we demonstrate that some examples that have stood out in the study of the use of 

rocks as an agricultural input in Brazil; for example, the studies of mafic-ultramafic rocks 

(phlogopitite and serpentinites) as source of nutrients and acidity correctives; and the 

researches focusing on volcanic rocks that consider using the available lithochemical database 

as well as the application of basalts and phonolites as sources of nutrients for agriculture. In 

this way, Brazil already has a prominent role in the researches about rock remineralizers, then 

it urges for public policies to consolidate this new technological route, considering that 

despite the country be one of the most important agriculture references in the World, it still is 

largely dependent of the importation of agricultural fertilizers. The rich Brazilian 

geodiversity, including a large amount of rocks that favors this business opportunity, allows 

the country to consider the use of an environmental problem – the rock tails – as agrominerals 

which will became new products of economic value, supplying the agriculture demands, and 

contributing for the growing of the Brazilian commercial balance.  

Keywords: Minerals for agriculture; petrology; soil remineralizers  
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1 Introdução 

Atualmente, a produção de fertilizantes solúveis no país ocorre basicamente com a 

formulação de um produto conhecido como NPK – nitrogênio, fósforo e potássio – em 

diferentes proporções oferecidas pelos diversos produtos comercializados nacionalmente. 

Desta forma, a busca por novas fontes de insumos agrícolas no Brasil tem urgência e demanda 

políticas públicas adequadas, necessitando ser considerada com prioridade pelo Governo 

Federal, já que o país está entre os maiores exportadores agrícolas do mundo e apresenta 

grande dependência de insumos para a fabricação de fertilizantes.  

O Brasil, que já foi autossuficiente em fosfato, atualmente importa cerca de 20% do 

fósforo que consome. Já em relação ao potássio a situação é ainda mais grave, pois a 

importação deste insumo para a produção de fertilizantes atinge até 95% da demanda 

(Fonseca, 2016). A fonte primária do nitrogênio não são as rochas, mas a atmosfera, sendo 

obtido a partir de processos químicos que levam à geração da amônia, tendo como matéria 

química produtos petroquímicos (Kulaif, 2009).  Em contrapartida o Brasil conta com uma 

grande geodiversidade, com ampla gama de rochas que podem ser utilizadas para 

remineralização e condicionamento de solos.  

A importância dos agrominerais no contexto brasileiro é reforçada pela crescente 

demanda por fertilizantes no país. Recentemente, com a técnica de remineralização de solos – 

também conhecida como rochagem – está sendo proposta uma nova rota tecnológica que abre 

alternativas ao uso de fertilizantes solúveis. Esta iniciativa pioneira é recente e se traduz na 

alteração na lei de fertilizantes (LEI 12.890, de 10 de dezembro de 2013) que passou a incluir 

os remineralizadores de solo (pós de rocha) como uma categoria de insumo destinado à 

agricultura (Brasil, 2013).  
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A alteração da lei dos fertilizantes foi amparada pelo DECRETO 8.384, de 29 de 

dezembro de 2014, onde os remineralizadores de solos foram definidos como “Material de 

origem mineral que tenha sofrido apenas redução e classificação de tamanho de partícula 

por processos mecânicos e que, aplicado ao solo, altere os seus índices de fertilidade, por 

meio da adição de macronutrientes e micronutrientes para as plantas, e promova a melhoria 

de propriedades físicas, físico-químicas ou da atividade biológica do solo”. Este panorama se 

consolidou com a instrução normativa IN 05/2016, do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento – MAPA (Brasil, 2016), que passou a incluir as rochas silicáticas na categoria 

de “Remineralizadores de Solos” e estabeleceu parâmetros e formas de apresentação 

comercial dos novos produtos.  

Em um país agrícola como o Brasil, a identificação de novos produtos passíveis de 

serem utilizados como insumos na agricultura deveria ser uma das ações prioritárias para as 

políticas públicas do Governo Federal. Novos estudos com objetivo de viabilizar descartes de 

rochas de mineração como remineralizador de solos podem vir a incrementar a valoração dos 

produtos minerais explotáveis no país. Neste sentido, este artigo visa avaliar o estado da arte 

nas pesquisas sobre agrominerais e o potencial do uso de pó de rocha como insumo agrícola 

na perspectiva brasileira de desenvolvimento econômico-sustentável. Este trabalho ainda 

apresenta os seguintes objetivos específicos: 

(i) Avaliar publicações brasileiras sobre o tema nos últimos 10 anos; 

(ii) Compreender os avanços estre possíveis agrominerais e conjuntos litológicos 

específicos; 

(iii) Avaliar critérios e propor complementos na pesquisa e uso de agrominerais; 

(iv) Proposição de um protocolo analítico adequado a prospecção de agrominerais.  
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1.1 Metodologia 

Para a avaliação da perspectiva brasileira a respeito das pesquisas sobre agrominerais 

adotou-se alguns procedimentos que incluíram: a realização de inventário bibliográfico, 

considerações sobre a legislação vigente no país atualmente, sobre aplicações dos Bancos de 

Dados Litoquímicos disponíveis no Brasil, sobre avaliação dos conjuntos litológicos e da 

metodologia aplicada na prospecção de agrominerais nos últimos anos e sobre tratamento e 

interpretação de resultados.  

2 Remineralizadores, Condicionadores e/ou Melhoradores de Solos 

Na definição de Van Straaten (2007) “Remineralização de solos é a aplicação de 

rochas moídas no solo, técnica que visa recompor a fração de minerais intemperizáveis 

portadores de nutrientes importantes para as plantas”. Do inglês “Rock Meal” ou “Rocks for 

Crops, a técnica tem como base a utilização direta de pó de rocha como fonte de 

macronutrientes (P, K, Ca, Mg, S), micronutrientes essenciais  (B, Cl, Cu, Fe, Mn, Mo e Zn) e 

micronutrientes benéficos (Na, Co, Ni, Se e Si), e pode viabilizar a remineralização e 

recondicionamento dos solos agrícolas, fornecendo elementos e compostos químicos de 

origem mineral, consorciados ou não a materiais orgânicos, como forma de suprir as carências 

nutricionais das plantas.  

As rochas são consideradas fertilizantes de baixa solubilidade, ou de liberação lenta, 

em contraposição aos adubos químicos e/ou solúveis, sendo que diversos tipos de rochas 

podem atuar como fontes multielementares de nutrientes (Martins et al., 2010). Contudo, são 

raras as litologias capazes de disponibilizar um conjunto maior de macronutrientes, tais como 

os kamafugitos (Theodoro, 2000). Devido a este fato, deve ser considerada a possibilidade de 

se realizar “blends” ou “misturas” de diferentes tipos de rochas, para obtenção de um 

agromineral com maior capacidade agrícola.  

42



Outra variável da técnica de uso de rochas na agricultura é seu emprego como 

condicionadores e melhoradores de solos, visando aumentar a capacidade agrícola ao utilizar 

materiais com características físicas e/ou químicas capazes de alterar positivamente suas 

condições. Algumas das melhorias aportadas pelos condicionadores e melhoradores de solo 

são: correção de pH; melhoria de condições estruturais como aumento na capacidade de 

areação e drenagem de solo; aumento da Capacidade de Trocas Catiônicas (CTC); além de 

proteção do solo em técnicas de cobertura (multching). O próprio uso de rochas cominuídas 

com a finalidade de suprimento de nutrientes pode resultar na geração de novos minerais no 

solo, como argilas 2:1, melhorando as suas condições físicas (Van Straaten, 2010). As rochas 

máficas-ultramáficas, em especial, são tipicamente ricas em minerais ferro-magnesianos 

hidratados e por este motivo, podem atuar como condicionadores de solos corrigindo sua 

acidez. 

3 Critérios Litoquímicos para Remineralizadores de Solos 

A litoquímica investiga os fatores ligados à composição das rochas através de análises 

químicas, apontando os óxidos e elementos presentes. Com a viabilização do uso de rochas 

cominuídas como insumo para agricultura na atual legislação brasileira, foram estabelecidos 

parâmetros e limites de conteúdo – mínimos e/ou máximos – de nutrientes, minerais inertes e 

Elementos Potencialmente Tóxicos (EPT) nestes novos produtos.  

3.1 Critérios do MAPA IN 05/2016 (Brasil, 2016) 

Esta instrução normativa estabelece especificações, garantias mínimas e tolerâncias para 

os produtos Remineralizadores de Solos, onde: 
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(i) A Soma de Bases (CaO+MgO+ K2O) deve ser ≥9% em peso/peso com tolerância 

de deficiência de até 10% deste valor ou até 1,5 unidades, o que for menor. A 

presença de no mínimo 1% peso/peso de K2O é obrigatória. 

(ii) Existem apenas valores mínimos tabelados (não restritivos) para alguns elementos 

(macronutriente fósforo e outros micronutrientes) que poderem ser inclusos nos 

rótulos dos produtos (Tabela 1). Contudo, se declarados, podem variar em até 

25% a menos do volume declarado.  

(iii) Os nutrientes garantidos no rótulo do produto podem variar em até 25% para 

menos, em volume com relação ao valor declarado. 

Elemento 
Teor mínimo  

(% em peso/peso) 

Fósforo (P2O5) 1,0 % 

Boro (B) 0,03 

Cloro (Cl) 0,1 

Cobalto (Co) 0,005 

Cobre (Cu) 0,05 

Ferro (Fe) 0,1 

Manganês (Mn) 0,1 

Molibidênio (Mo) 0,005 

Níquel (Ni) 0,005 

Selênio (Se) 0,03 

Silício (Si) 0,05 

Zinco (Zn) 0,1 

Tabela 1 Teores mínimos do macronutriente fósforo e de micronutrientes que podem ser declarados, 

segundo a IN 05/2016, para remineralizadores de solos e substratos para as plantas, destinados à 

agricultura (Brasil, 2016). 

(iv) O conteúdo de SiO2 livre (quartzo) deve ser obrigatoriamente inferior a 25% em 

volume do produto. O valor pode, contudo, variar no produto em até 20% a mais 

do declarado, desde que dentro dos limites máximos. 
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(v) Os limites para Elementos Potencialmente Tóxicos (EPT) devem ser inferiores 

aos valores normatizados (Arsênio - 15ppm, Cádmio - 10ppm, Mercúrio - 

0,1ppm, e Chumbo - 200ppm), com tolerância para excesso aceitável em +/-25% 

do valor limite na legislação. 

(vi) O Potencial Hidrogeniônico (pH) de abrasão será declarado pelo registrante. Este 

valor terá tolerância de ±1. 

3.2 Critérios adicionais propostos para pesquisa de agrominerais 

Adicionalmente aos critérios estabelecidos pela IN 05/2016 são propostos mais alguns 

critérios que devem ser levados em consideração para pesquisa de agrominerais conforme 

segue é exposto a seguir: 

3.2.1 A importância dos estudos Mineralógicos 

Existem dois fatores fundamentais que são avaliados pelos estudos mineralógicos: 

(i) Presença de elementos químicos importantes em minerais que permitam 

disponibilização: 

Embora a análise litoquímica permita avaliar os teores de macronutrientes, 

micronutrientes e elementos potencialmente tóxicos – EPT apenas a análises 

mineralógicas permitem avaliar se estes elementos químicos estão alocados em 

minerais que permitam sua disponibilização para as plantas. 

(ii) Presença de minerais inertes ou resistentes ao intemperismo: 

Embora a atual legislação para remineralizadores de solos regule apenas a presença de 

sílica livre - SiO2  (quartzo) é interessante que este critério seja estendido outros 

minerais inertes que tenham baixa solubilidade ou tenham difícil abertura cristalina (ex: 

cromita, ilmenita, magnetita, granada, zircão, k-feldspato, muscovita, etc) . Minerais 
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com estas características além de não liberarem nutrientes podem se concentrar 

indesejavelmente no solo reduzindo sua fertilidade. 

A petrografia é um método fundamental na caracterização de agrominerais para 

emprego em remineralização de solos.  É a petrografia que determina em que minerais os 

nutrientes estão alocados, e estuda os fatores que têm influência na liberação de elementos 

químicos ao sistema solo-planta (texturas minerais, relações de contatos entre as fases, e 

mineralogia de alteração hidrotermal), permitindo avaliar a mineralogia, texturas, e 

granulometria da rocha, sendo tão imprescindível na qualificação de um agromineral quanto a 

litoquímica.  

Segundo Bergmann et al. (2014), de posse de informações petrográficas pode-se 

determinar a granulometria mais favorável ao intemperismo do pó de rocha, ou seja, a 

granulometria mais própria para a moagem que vai depender do tamanho de grão dos 

minerais que constituem as rochas de interesse. A petrografia permite ainda investigar a 

presença de minerais inertes, como o quartzo, cujo volume percentual deve ser limitado no 

produto e definir as assembleias minerais presentes, permitindo identificar as fases capazes de 

disponibilizar nutrientes ou elementos potencialmente tóxicos para plantas e solos.  

Por exemplo, o macronutriente potássio está presente em minerais como a mica 

flogopita – um filossilicato – e também no feldspato potássico – um tectossilicato. Entretanto, 

enquanto a flogopita é capaz de disponibilizar este nutriente para o sistema solo-planta, o 

feldspato potássico – além de não disponibilizar o nutriente – pode ter sua acresção elevada de 

forma indesejável no solo ao longo do tempo. Sendo assim, para que a indicação de rochas 

como remineralizadores de solos seja segura, é importante uma análise petrográfica cuidadosa 

de forma a determinar: 

(i) Os minerais que podem disponibilizar nutrientes e/ou EPTs, 

(ii) A composição modal de minerais inertes,  
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(iii) Texturas e processos que facilitem o intemperismo, 

(iv) Formação de minerais secundários (ex: argilas adsortivas 2:1), e 

(v) Os tamanhos dos grãos dos minerais presentes na rocha (com implicações na 

determinação da granulometria adequada do pó de rocha). 

 As análises por difratometria de raios-X (DRX) podem ser utilizadas para a 

confirmação da assembleia mineral, contribuindo com a petrografia, além de permitir a 

avaliação de polimorfos, e quantificar fases amorfas e/ou minerais exóticas na rocha, as quais 

podem conter elementos nutrientes ou tóxicos que estariam disponíveis para as plantas. Esta 

análise permite ainda a realização de testes e/ou a avaliação dos descartes de rochas de 

mineração após processos de moagem e tratamento físico ou químico. 

 Adicionalmente, a análise por microscopia eletrônica de varredura (MEV) permite 

estudar o comportamento dos minerais fonte de nutrientes ou elementos potencialmente 

tóxicos (EPT) de uma forma mais minuciosa, especulando sobre feições de dissolução e 

instabilidade, fatores que contribuem para liberação dos elementos para solos e plantas. Esta 

análise permite ainda estabelecer a composição semi-quantitativa e qualitativa das fases 

minerais presentes, além de gerar mapas de varredura para elementos específicos 

(macronutrientes, micronutrientes e EPT) e registro fotográfico. 

3.2.2 Elementos que requerem atenção especial 

Existem elementos não estão regulados pela atual legislação para remineralizadores de 

solos e que podem ter restrição ao uso agrícola, como o caso do cromo que apesar de ser 

micronutriente requer atenção especial. Outro exemplo é níquel que pela norma para 

remineralizadores de solos IN 05/2016 tem teores mínimos para ser declarado como 

micronutriente no rótulo, mas em altas concentrações é fitotóxico.   

O Ni é considerado fitotóxico em quantidades superiores a >500ppm em solos, e o Cr, 

que se encontra presente em minerais na forma trivelente (Cr+3), pode ser oxidado à forma Cr 
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6+, que é altamente tóxica, em condições de Eh e pH elevado. Embora estas não sejam 

condições edáficas comuns entre os solos brasileiros, a oxidação do Cr pode ocorrer na 

presença de óxidos de Mn, e pela troca aniônica entre Cr 6+ (na forma HCr2 O4- e Cr2O4
2-) e o 

ânion  PO4
-3, já que o fosfato tem afinidade por fases portadoras de cromo (Garnier et al. 

2006), o que torna necessário estudos de especiação deste elemento. Tanto para o Ni como 

para o Cr, é importante e necessário estudar a interação com o sistema solo-planta, de maneira 

a determinar os processos de biodisponibilização, absorção e translocação. 

4 Exemplos Brasileiros de Potencial Agromineral 

O Brasil é atualmente um país de referência no desenvolvimento das técnicas de 

remineralização de solos e emprego de agrominerais alternativos. Nas área de rochagem para 

agricultura recentemente desenvolveu políticas para a regulamentação e comercialização do 

uso de pó de rocha como remineralizador de solos, processo que foi fruto de grande 

articulação e trabalho de um grupo de pesquisadores ligados à Empresa Brasileira de 

Pesquisas Agropecuárias (Embrapa), Serviço Geológico do Brasil (CPRM), Universidade de 

Brasília (UNB), e Universidade Federal de Viçosa (UFV), os quais em conjunto foram os 

responsáveis pela elaboração da instrução normativa para os remineralizadores de solos. 

Corroborando com este panorama de regularização e implemento do uso de pó de rochas no 

Brasil já se realizaram três edições de um importante evento nacional para a divulgação dos 

estudos nesta temática – o Congresso Brasileiro de Rochagem (CBR 2009, Brasília, DF; CBR 

2013, Poços de Caldas, GO; e CBR 2016, Pelotas, RS) e algumas áreas tem se destacado no 

avanço do estudo do uso de pó de rochas como insumo agrícola no país. 
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4.1 Rochas carbonáticas  

Rochas carbonáticas cominuídas já vem sendo utilizadas na agricultura brasileira 

como corretivo de acidez de solos, desde o final da década de 60 (Wiethölter, 2000). Segundo 

Alcarde (2005) para que um material tenha uso como corretivo de solos é necessário 

determinar seu Poder de Neutralização (PN) obtido através da capacidade de neutralização 

relativa ao CaCO3, bem como reatividade (RE) que é a velocidade de sua ação no solo, e com 

base nestes dois indicadores  obter uma avaliação da ação do corretivo, calculando o Poder 

Relativo de Neutralização Total (PRNT), o qual é calculado segundo a equação 

PRNT=(PNxRE)/100. Alcarde (2005) ainda, comparou a capacidade de neutralização 

relativa ao CaCO3 de diferentes materiais neutralizantes e concluiu que os carbonatos 

magnesianos, bem como compostos presentes em minerais magnesianos, a exemplo do 

MgOH2, são mais efetivos quanto ao PN se comparados a calcários calcíticos.  

4.2 Rochas Máficas-Ultramáficas 

As rochas máficas e ultramáficas apresentam potencial para neutralizar a acidez do 

solo através do Poder de Neutralização (PN) de seus minerais magnesianos, além de fornecer 

o Mg como macronutriente para as plantas. O Poder de Neutralização (PN) nos minerais 

magnesianos se dá pela reação do ânion hidroxila (OH-) com os cátions H+ e Al3+ presentes 

em solos (Alcarde, 2005; Lopes et al., 1990). Por exemplo, no caso dos serpentinitos, rochas 

ultramáficas constituídas essencialmente por minerais da família das serpentinas, os processos 

de decomposição em solos levam os minerais à perda de Mg e Ca, gerando óxidos e 

hidróxidos de Al, Si e Fe (Chesworth, 1973).  

Tal qual em rochas carbonáticas, os critérios propostos por Alcarde (2005) também 

devem ser considerados, em especial o PRNT, na avaliação do potencial das rochas máficas-

ultramáficas como corretivos de solos. Importante ressaltar que o uso de rochas máficas-
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ultramáficas para correção de acidez tem vantagens adicionais em relação às rochas 

carbonáticas, visto que:  

(i) como a hidroxila reage com o Al fixando-o no solo, reduz seu potencial tóxico 

impedindo que o alumínio seja absorvido pelas plantas, e  

(ii) diferentemente das rochas carbonáticas, as reações químicas com H+ e Al3+ 

não liberam dióxido de carbono, ou seja, têm pegada neutra de carbono e não 

contribuem para o aquecimento global (Blaskowski et al., 2018). 

4.2.1 Flogopititos como fonte de potássio 

Van Straaten (2007) destaca o potencial de biotitas e flogopitas como disponibilizadoras 

de K, Fe e Mg em condições de intemperismo.  

Os filossilicatos podem ser divididos em diferentes grupos com base na distribuição de 

suas camadas tetraédricas (T) e octaédricas (O). As micas, incluindo biotita, flogopita e 

muscovita, consistem de “sanduíches” de camadas TOT, de carga negativa. Nos espaços entre 

camadas TOT adjacentes distribuem-se cátions tais como K, Na, ou Ca, ligando-as 

ionicamente. O grupo das micas pode ser adicionalmente subdividido em dioctaédricas e 

trioctaédricas. Nas micas dioctaédricas, como a muscovita, apenas dois terços das áreas 

octaédricas são preenchidos, enquanto nas micas trioctaédricas, tais como a biotita e flogopita, 

a camada octaédrica é completamente preenchida por cátions (Figura 1). Fe e Mg distribuem-se 

nestas camadas octaédricas, podendo ser substituídos parcial ou totalmente por Mn, Ti e Li.  

A clorita, um outro filossilicato, tem uma camada octaédrica adicional entre os 

conjuntos TOT, formando assim uma estrutura TOTO, não necessitando dos cátions 

intercamadas (Figura 1). A estrutura dioctaédrica, que possui lamelas mais fechadas, é mais 

resistente aos processos intempéricos. 

Biotita e flogopita formam uma solução sólida, com a flogopita representando o 

membro mais rico em Mg, onde a razão Mg:Fe é superior a 2:1. A  estrutura da flogopita é 
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caracterizada por um arranjo de unidades estruturais complexas superpostas, onde na posição 

intercamadas se encontram os átomos de K, que podem, pelas ligações de baixa energia nesta 

posição, apresentar disponibilidade para o sistema solo-planta durante o processo de 

intemperismo (Figura 1).  

 

 

Figura 1 Estrutura cristalina e ocupância para os filossilicatos dioctaédricos, trioctaédricos e clorita, 

com distribuições dos íons nas camadas e espaços adjacentes. As micas possuem estrutura TOT 

enquanto a clorita possui estrutura TOTO. Fonte: Biedermann et al. (2014). 

Assim, os flogopititos – rochas compostas por aproximadamente 80% de flogopita – 

tem potencial de disponibilizar K, Mg e Fe como nutrientes para o sistema solo-planta sendo 

estas rochas consideradas principalmente como fonte de potássio.  

 No Brasil diversos trabalhos recentes tratam da dinâmica da liberação de K em 

flogopititos das pilhas de descarte das mineralizações de esmeralda em Socotó e Carnaíba, na 

Bahia. Silva et al. (2010a), Ribeiro et al. (2010), Silva et al. (2010b), e França et al. (2013) 

utilizaram em seus experimentos com estas rochas extratores como ácido nítrico, ácido oxálico 
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e ácido cítrico, e solução extratora Melich-1, sem, no entanto, apresentarem resultados 

animadores. Blaskowski et al., (2016), entretanto, chamam a atenção para o fato de que os 

teores de K2O, CaO e MgO reportados pelos autores acima citados não são condizentes com a 

química dos flogopititos em questão, o que torna incerta a real natureza do material que foi 

testado, e leva a supor que as rochas que constam nas pilhas de descartes dos garimpos de 

esmeralda (Figura 2A e 2B) foram tomadas genericamente como flogopititos mas representam 

um conjunto litológico diverso.  

Estima-se que os flogopititos nas pilhas dos garimpos de esmeralda na Bahia não 

ultrapassem 15% em volume nestas pilhas de descartes. Ou seja, é necessário testar novamente 

este material, aplicando-se metodologia seletiva que permita individualizar na pilha os 

flogopititos. Esta separação pode ser feita pelas próprias quijilas – mulheres que reprocessam a 

pilha de descartes de rochas nos garimpos em busca de esmeraldas de menor qualidade, ainda 

presentes nos flogopititos, que foram descartados pelos garimpeiros (Figura 2B). 

 

 

Figura 2 Garimpos para exploração de esmeralda da região de Carnaíba (Campo Formoso -BA). (A) 

Gema de esmeralda encaixada em flogopitito, e (B) Trabalhadoras locais “Quijilas” em atividade nas 

pilhas de descartes de rochas dos garimpos. Fonte: Blaskowski et al. (2016).   
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4.2.2 Serpentinitos como fonte de Mg e corretivo de acidez 

Serpentinitos são rochas ultrabásicas provenientes do metamorfismo de peridotitos. 

São rochas ricas em magnésio e que apresentam em sua mineralogia principal minerais do 

grupo da serpentina (antigorita, crisotilo e lizardita), de comportamento instável em condições 

intempéricas, associados a uma mineralogia acessória que pode incluir – ou não – minerais 

tais como magnetita, actinolita-tremolita, talco e clorita.  

Tavares et al. (2010) realizaram uma avaliação econômica e ambiental do serpentinito 

do estéril da mina de amianto de Minuaçu – Goiás, visando testá-lo como insumo agrícola. 

Foi identificada neste material de descarte a presença de crisotila, olivina, gibbsita e caulinita. 

Esta assembleia mineral traz implícita a presença de cromo e níquel nestas rochas, levando a 

uma advertência de cautela no seu uso agromineral. Em relação à cromita, que contém a 

maior parte do Cr destas rochas, os resultados experimentais foram positivos no ensaio 

gravimétrico em mesa oscilatória. A variação volumétrica de Cr e Ni é dependente da 

granulometria da amostra, que se traduz em teores menores de cromo e maiores de magnésio 

na fração mais leve (e mais fina), o que levou os autores a sugerir a utilização de uma malha 

mais fina (20 a 65 mesh) como viável para o uso do pó deste serpentinito na agricultura. Já 

nos testes com solução extratora para Mg e Cr, realizados no solo acrescido com o pó de 

serpentinito, os resultados foram positivos para liberação de Mg (com cerca de 370mg/L de 

Mg em 72 horas) e abaixo dos limites de detecção para Cr (0,3 mg/L), um fator positivo já 

que o cromo, em excesso, é indesejável. Segundo estes autores é necessário tomar cuidados 

para que não ocorra liberação indesejada de fibra de amianto – fibra mineral presente nestas 

rochas na forma da serpentina crisotila – no solo. Para reduzir este risco é sugerido o uso de 

uma solução extratora saturada em magnésio. 

Teixeira et al. (2010) avaliaram o uso de serpentinitos provenientes do material de 

descarte de mineração de cromita da FERBASA em Andorinha, Bahia, para uso como 
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corretivo de acidez do solo. No experimento realizado foram avaliadas as características 

químicas e físicas da rocha de acordo com a instrução normativa para corretivo de acidez (IN 

MAPA 35/2006; Brasil, 2006). Para os testes de incubação foi utilizada uma amostra de 

latossolo amarelo cedida pela EMBRAPA-Solos que ficou em incubação com o pó de rocha 

(de granulometria inferior a 2,00 mm) por 35 dias. O protocolo analítico proposto para 

corretivos de solos no Brasil (Alcarde, 2005) - foi aplicado e permitiu calcular o RE, PN e 

PRNT. Os resultados obtidos foram positivos, com 79% PN (especificação mínima de 67%), 

e PRNT de 57% (especificação mínima 45%). A soma de 38% obtida para CaO + MgO está 

no limite mínimo estabelecido pela norma para corretivos de acidez. Os resultados desta soma 

foram obtidos com o procedimento analítico oficial para corretivos de solos (IN MAPA 

28/2007; Brasil, 2007). Por fim os resultados de pH demonstram uma tendência linear 

crescente para os valores de pH das misturas solo com rocha, que se estabiliza em torno do 

pH 6,5.  

As rochas de descarte provenientes da mineração de cromita da FERBASA 

(Andorinha-BA) configuram um volume de descarte formado por variações de rochas 

ultramáficas, onde predominam os serpentinitos, com associações de rochas carbonáticas 

(Blaskowski et al., 2016, 2018; Figura 3). Teixeira et al. (2010), através de análises DRX, 

atribuíram dolomita, calcita e diopsídio como mineralogia principal ao material por eles 

denominado de serpentinito da Mina Ipueira.  Embora a avaliação dos autores para correção 

de pH tenha sido positiva para as rochas por eles estudadas, a presença de rochas carbonáticas 

no descarte da Mina Ipueira, associada a esta descrição mineralógica da rocha, coloca em 

dúvida a natureza “ultramáfica” das amostras avaliadas por estes autores, sendo 

recomendável, neste caso, a realização de análise petrográfica na amostra utilizada para o 

experimento, visando a confirmação da natureza – carbonática ou silicática – do material 

avaliado. 
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Figura 3 Aspectos macroscópicos das rochas da pilha de descarte da Mina Ipueira. As rochas mais 

escuras correspondem às ultramáficas, predominando os serpentinitos (como o desta imagem) e as 

claras/cinza esbranquiçadas, às carbonáticas (mármores). Foto: Alessandra Blaskowski. 

4.3 Rochas Vulcânicas 

Bergmann et al. (2013a) apresentou uma abordagem dos dados litogeoquímicos a 

partir de um banco de dados analítico composto por 666 amostras de rochas vulcânicas da 

Grupo Serra Geral, sul do Brasil (Figura 4) como uma ferramenta para investigação do 

potencial agronômico. Este estudo apresentou restrição para 37 amostras (35 pelos teores de 

Cr, 3 de As, e 1 de Pb) de acordo com norma para fertilizantes solúveis (única disponível na 

época do estudo).  
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Figura 4 Distribuição das 666 amostras (pontos em vermelho) que integram o banco de dados 

litoquímico do Grupo Serra Geral, Brasil. No Rio Grande do Sul encontram-se discriminados vários 

fácies litológicos (tons de verde distintos) de rochas vulcânicas básicas e ácidas. Para os demais 

estados não há discriminação entre as ocorrências de vulcânicas básicas e ácidas. Extraído de Bergman 

et al. (2013a). 

O banco de dados inclui basaltos, riolitos e dacitos e o processamento destas análises 

indicou resultados adequados para as razões de CaO/MgO já que o uso agronômico considera 

como razão ideal Ca/Mg a proporção de 3/1 a 4/1 em solos equilibrados.  
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Os teores de Na2O ficaram abaixo de 3,0% em 85% das amostras, demonstrando que o 

risco de salinização do solo é mínimo (Figura 5). Em relação aos teores de potássio – um 

macronutriente importante e necessário no mercado brasileiro – foram consideradas análises 

dos dados de dacitos dos quais 62% das amostras apresentaram valores de K2O superior a 4% 

(Figura 5).  

 

 

Figura 5 Diagramas ternários para os óxidos mais importantes de rochas básicas e ácidas da Formação 

Serra Geral.  Extraído de Bergman et al. (2013a). 
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Observou-se a presença dos micronutrientes MnO – nos basaltos (entre 0,2 e 03%) e nas 

vulcânicas ácidas (inferiores a 0,14%) – cobre – na maioria dos basaltos (acima de 150 ppm, 

com valores entre 200 e 300 ppm) – zinco – na maioria das amostras acima de 100 ppm –  e 

níquel – em 28% das amostras entre 50 e 950 ppm. 

4.3.1 Basaltos como fontes de macro e micronutrientes 

Os basaltos são rochas vulcânicas básicas que apresentam em sua mineralogia 

principal piroxênio (augita, augita diopsídica, pigeonita, hiperstênio) e plagioclásio cálcico 

(bitownita a labradorita), podendo apresentar olivina ou quartzo, nefelina, magnetita, apatita, 

sulfetos, hornblenda e biotita. Devido à sua facilidade para decomposição, estas rochas podem 

representar importantes fontes de macro e micronutrientes para o sistema solo-planta e – 

especialmente quando apresentam amígdalas preenchidas por zeólitas – podem se tornar um 

agromineral muito interessante devido à capacidade das zeólitas em fixar elementos e/ou 

moléculas nutrientes no solo (Bergmann et al., 2013a,b).  

Arena et al. (2014) e Bergmann & Provenzano (2017), descreveram no Grupo Serra 

Geral (Figura 6a), basaltos amigdaloides com ocorrências mineralizadas de cobre nativo, 

cuprita e fases oxidadas, em associação com carbonatos (Figura 6b,c). Isto permite supor que 

no Grupo Serra Geral existam rochas com teores adequados do micronutriente cobre. Para que 

um remineralizador de solos possa ter declarado no rótulo o micronutriente cobre, o teor 

mínimo deve ser de 0,05% (Brasil, 2016; Tabela 1).  

Bergmann et al. (2013b) caracterizaram ocorrências de basaltos similares, com brechas 

(Figura 6d), também pertencentes à Formação Serra Geral, que ocorrem no estado do Rio 

Grande do Sul abordando a capacidade agromineral dos basaltos amigdaloides portadores de 

zeólitas (Figura 6e). Estes autores fazem considerações sobre a elevada capacidade de troca 

catiônica (CTC) das zeólitas, fator que permite a estes minerais reter o nitrogênio e assim 

aumentar a eficiência do uso de fertilizantes solúveis, além de adsorver de moléculas de NH4, 
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e cátions como K, Ca e Mg, os quais muitas vezes são perdidos no solo, em especial os 

compostos nitrogenados,  que são muito voláteis.  

Bergmann et al. (2013b) enfatizam também a capacidade que a fração de rocha 

constituinte da matriz das amígdalas mineralizadas a zeólitas (Figura 7) tem de fornecer 

macro e micronutrientes como P, Ca, Mg, Cu e Zn, contribuindo para o aumento do potencial 

agrícola deste tipo de rocha. 

 

 

Figura 6 Basaltos crustais altamente brechados da Formação Serra Geral, Realeza, Paraná. (a) 

Imagem do afloramento de topo da camada de brecha, (b) Detalhe do silicato de cobre e carbonato no 

basalto brechado, (c) Amostra de mão de brecha basáltica com cobre nativo, cuprita, carbonato de 

cobre e silicatos, (d) Afloramento da base com brechas associadas a arenitos, (e) Zeólita associada 

com arenito na base da camada brechada. Chrys = crisocola, malch = malaquita, Cu = cobre nativo, Cp 

= cuprita, bf = fragmento de basalto, Sd = arenito, Zt = zeólita. Fonte: Arena et al., 2014. 
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Figura 7 Basalto amigdaloide da Formação Serra Geral, RS, com cavidades do tipo amígdala 

preenchidas por zeólitas, minerais condicionadores de solos. Notar matriz de rocha basáltica entre as 

cavidades, capaz de disponibilizar Ca, Mg, Fe, Mn e Si.  Foto: Magda Bergmann. 

4.3.2 Fonolitos como fontes de potássio  

Os fonolitos são rochas vulcânicas alcalinas, ricas em potássio, com textura fina, e que 

geralmente apresentam na sua composição feldspato potássico, feldspatóides, piroxênio, 

hornblenda, biotita e plagioclásio. Estas rochas podem representar potencial fonte de potássio 

e outros nutrientes para o sistema solo-planta e já existem vários trabalhos na interface 

geoagronômica que provam a eficiência do uso de pó de fonolito (eg. Cortes et al., 2010; 

Cerqueira Luz et al., 2013; Soratto & Cruciol, 2013; Franco et al., 2013) como 

remineralizador de solos. O pó de fonolito é a proposta para um possível substituto ao KCl, 

que é a principal fonte de potássio utilizada no Brasil, podendo ainda ser utilizado como 

complemento associado ao KCl.  

Cortes et al. (2010) realizaram testes agronômicos com fonolitos do Maciço Alcalino de 

Poços de Caldas – os quais apresentam teores regulares de potássio da ordem de 8,5%  - 

comparando os resultados com a utilização do potássio proveniente de uma fonte solúvel 

convencional – o fertilizante químico cloreto de potássio, com teores de potássio de 58%. A 

experiência considerou a aplicação no solo de uma dose de fonolito 6,9 vezes maior que o 

equivalente químico convencional, visando distribuir no solo uma quantidade equivalente de 
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potássio. Os resultados foram positivos para a produtividade de culturas de arroz e feijão, e o 

trabalho demonstrou desempenho ainda superior para o pó de fonolito em culturas de milho e 

soja, quando comparando a fonte solúvel convencional. 

Luz et al. (2013), também trabalharam com os fonolitos provenientes da 

Mineração Curimbaba, localizada na região de Poços de Caldas- MG. Estes autores avaliaram 

o efeito do fonolito como fonte de potássio no manejo de adubação de soqueira de cana de 

açúcar, adicionando o pó de rocha na forma mineral (puro) e organo-mineral (enriquecida 

com torta de filtro obtida a partir de impurezas retiradas durante os processos de floculação, 

decantação e a filtragem da cana-de-açúcar em um equipamento chamado filtro rotativo). A 

torta de filtro enriquecida com fonolito (8,5% dose de 70 kg ha-1 de K2O) proporcionou um 

ganho produtivo de 21% em relação à torta enriquecida com KCl (fonte solúvel 

convencional). 

Soratto & Crusciol (2013), trabalhando também com fonolitos provenientes da 

Mineração Curimbaba, avaliaram o efeito residual de fonolitos moídos nas sucessões soja-

trigo-milho e milho-milhetro-soja concluindo que quando utilizada a mesma dose de K2O de 

pó de rocha, esse produto possui efeito residual no solo semelhante e /ou superior ao KCl.  

Franco et al. (2013) avaliaram o desempenho do manejo de pó de um fonolito de rochas 

vulcânicas do Planalto de Poços de Caldas na adubação de pomar de laranjeiras adultas e 

concluiram que este agromineral é tão eficiente quanto a adubação convencional para elevar 

teores de potássio no solo e na folha, além de contribuir para aumento da produtividade do 

pomar. 

Ou seja, as rochas fonolíticas já testadas, constituem uma das melhores alternativas 

atuais para a fertilização potássica, podendo ser utilizado tanto como um substituto ao KCl, 

como complemento associado na adubação. Os resultados são elevação dos teores de potássio 

em solos e folhas e aumento da produtividade. 
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5 Considerações Finais 

Devido à grande demanda de utilização de fertilizantes, corretivos e melhoradores de 

solos no Brasil e no mundo, a utilização de rochas apropriadas (agrominerais e 

remineralizadores de solos) torna-se uma alternativa viável que pode completar e em alguns 

casos até substituir a utilização de fertilizantes solúveis tradicionais praticada atualmente pela 

agricultura. Como a população mundial tem crescido exponencialmente é fundamental 

aprimorar e buscar novas técnicas para que se possa produzir alimentos de qualidade e em 

quantidades que atendam a esta demanda. No sentido da qualidade, os alimentos produzidos 

com emprego de rochas de diferentes tipos tendem a ser nutricionalmente mais completos que 

alimentos produzidos com NPK. 

Considerando este panorama brasileiro e observando a necessidade um maior 

desenvolvimento de pesquisas de prospecção de agrominerais, é proposto um protocolo 

básico que visa contribuir com este contexto, conforme é exposto a seguir: 

1. Definir Prospecção (ex. rochas de descarte de mineração ou afloramentos de rocha); 

2. Avaliar Banco de Dados Litoquímicos pré-existentes; 

3. Amostragem (afloramentos, descartes de mineração e/ou furos de sondagem); 

4. Estudos Mineralógicos (Microscopia Ótica, DRX e MEV); 

5. Estudos Litoquímicos (ICP OES/MS e FRX) 

6. Cálculos de Volume, 

7. Avaliação do Potencial Agromineral de cada litotipo; 

8. Criação de Mix (misturas de rochas) e realização de Testes de Incubação em Solos e 

Ensaios Agronômicos com diferentes tipos de solos e culturas agrícolas. 

A avaliação petrológica das rochas (através de estudos petrográficos convencionais, 

análises por difratometria de raios-X e microscopia eletrônica de varredura, associados à 
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interpretação de dados litogeoquímicos) permite investigar o potencial da utilização de rochas 

como insumos agrícolas.  

Os diversos exemplos tratados neste artigo demonstram que, embora atualmente no 

Brasil exista um panorama político-econômico-social favorável ao desenvolvimento das 

práticas de rochagem para fins agrícolas, ainda é necessário avançar nas pesquisas, buscando 

uma maior compreensão desta técnica e otimizando os critérios de uso, restrições e 

aplicações. Existe uma vasta diversidade de rochas com potencial para esta finalidade no país. 

Por isto mesmo, é necessário melhor compreender a dinâmica e comportamento dos 

elementos presentes nos minerais em relação ao intemperismo bem como seu comportamento 

no sistema solo-planta. É fundamental que, à caracterização petrológica destes materiais, 

sejam associados ensaios e estudos agronômicos onde estes pós de rocha sejam aplicados em 

diferentes tipos de solo e culturas, por variados períodos de tempo, buscando-se estabelecer o 

real potencial de cada tipo litoquímico em situações de aplicações mais específicas, e também 

o fator residual. Isto é essencial na definição dos insumos agrícolas a serem adotados pelo 

país nos próximos anos.   

A reavaliação de dados litoquímicos produzidos por universidades e instituições de 

pesquisa no país, como o Serviço Geológico do Brasil, é uma possibilidade real, e se constitui 

em metodologia de baixo custo, que pode ser aplicada em qualquer região do país onde dados 

litoquímicos estejam disponíveis, visando identificar potenciais agrominerais. Um bom 

exemplo disto foi o tratamento do banco de dados litoquímico para as rochas vulcânicas 

ácidas e básicas do Grupo Serra Geral, que demonstrou o potencial destas rochas para 

fornecer macro e micronutrientes para a maioria das espécies agrícolas. Recomenda-se que os 

teores estejam ajustados à atual legislação para remineralizadores de solos vigente no país 

(Brasil, 2016).  
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Considerando este panorama de implementação e regularização do uso de 

remineralizadores de solo no Brasil é fundamental a caracterização das áreas com potencial 

para este fim, que reúnam tanto rochas-fontes como fronteiras agrícolas. Por fim, vale 

ressaltar que no cenário do desenvolvimento sustentável, pesquisas que servem de base à 

exploração mineral também devem considerar avaliar as possibilidades de reaproveitamento 

de rochas e descartes de mineração para fins de uso agrícola já desde as fases iniciais do 

projeto, agregando assim novos produtos e minimizando o impacto ambiental com a 

disposição de descartes de rocha. 
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Resumo 

A Mina Ipueira iniciou as suas atividades em 1973 e explora minérios de cromo a 

mais de 40 anos no Município de Andorinha, interior do Estado da Bahia. Esta operação gera 

um grande volume de rochas que são descartadas e que podem ser aproveitadas como 

insumos agrícolas, considerando que as rochas silicáticas com potencial para remineralização 

e condicionamento de solos foram incluídas na lei dos fertilizantes, e passaram a ter 

normatização específica. Esse estudo teve como objetivo fazer a caracterização petrológica e 

química das rochas de descarte da Mina Ipueira com a finalidade de verificar seu potencial 

agromineral. As análises químicas identificaram a presença de macro e micronutrientes, as 

análises petrografias e de Difratometria de Raios-X confirmaram a presença de minerais com 

capacidade de disponibilizar estes nutrientes, enquanto a Microscopia Eletrônica de Varredura 

permitiu caracterizar a mineralogia acessória. Demonstra-se que o aproveitamento de rochas 

disponíveis em pilhas de descartes da indústria extrativa mineral agrega sustentabilidade e 

contribui para diminuir o impacto ambiental da mineração. Apesar das restrições no uso 

agrícola de rochas ricas em Cr-Ni, esta pesquisa demonstra o potencial das rochas de descarte 

da mina de cromo Ipueira como corretor de acidez e remineralizador de solos – fonte dos 

macronutrientes Ca, Mg, K e micronutrientes Fe, Mn, Si, B e Co. Tal reutilização traria um 

destino mais nobre aos materiais de descarte de mineração, contribuindo para o 

desenvolvimento sustentável na região. 

Palavras–chave: Agrominerais; Descartes de Mineração; Remineralizadores de Solos 
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Abstract 

Ipueira Mine started its activities in 1973 and has been exploring chrome ores for more 

than 40 years in the Municipality of Andorinha, inland of the State of Bahia.  This operation 

generates a large volume of rocks that are discarded and can be used as agricultural inputs, 

considering that silicate rocks with potential for remineralization and soil conditioning were 

included in the fertilizer law, and started to have specific regulations. This study aimed to 

characterize the petrology and chemistry of the discarding rocks of the Ipueira Mine in order to 

verify its agromineral potential. Chemical analyses identified the presence of macro and 

micronutrients; petrographic and X-Ray diffractometry confirmed the presence of minerals 

with the capacity to provide these nutrients, and the electron microscopy allowed to characterize 

the accessory mineralogy. The use of available rocks in discard piles of the mineral extractive 

industry adds sustainability and contributes to diminish the environmental impact. Despite the 

restrictions in the agricultural use of rocks rich in Cr-Ni, this research demonstrates that the 

potential of the rock tailings of the Ipueira chromium mine as acid correction agent and re-

mineralizing of soils, which are source of the macronutrients Ca, Mg, K and micronutrients Fe, 

Mn, Si, B and Co, is promising. This possible reuse would bring a nobler destination to mining 

disposal materials, contributing to sustainable development in the region.  

Keywords: Minerals for Agriculture; Mining Tails; Rocks for Crops  
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1 Introdução 

A utilização do pó de rocha na forma de insumo agrícola para correção de acidez em 

solos é comumente relacionada ao emprego de rochas carbonáticas, utilizadas para calagem 

de solos no Brasil, desde o final da década de 60 (Wiethölter, 2000). Recentemente, o uso de 

rochas na agricultura foi diversificado com a inclusão de rochas silicáticas com potencial para 

remineralização e condicionamento de solos na Lei 12.890, de 10 de dezembro de 2013 dos 

fertilizantes no Brasil (Brasil, 2013). O país é um dos primeiros no mundo a regulamentar esta 

utilização. 

Em contraposição aos adubos químicos, as rochas são consideradas fertilizantes de 

baixa solubilidade, ou seja, de liberação lenta, sendo que diversos tipos de rochas podem atuar 

como fontes multielementares de nutrientes (Martins et al., 2010), embora sejam raras as 

litologias – tais como os kamafugitos – capazes de disponibilizar um conjunto maior de 

macronutrientes (Theodoro, 2000). Segundo Bergmann et al. (2014) o conhecimento 

detalhado da petrologia e química das rochas é essencial para a correta qualificação de um 

material agromineral, permitindo avaliar sua mineralogia, textura e granulação. As condições 

físico-químicas de formação ou as mudanças pelas quais passam os sistemas minerais, além 

de influenciar a liberação de nutrientes, podem auxiliar na fixação de nutrientes nos solos, 

enquanto suas propriedades reativas podem também proporcionar correção da acidez através 

da redução do pH, ao passo que determinados minerais têm capacidade de melhoria das 

condições estruturais dos solos (retenção de água e areação). 

As rochas máficas e utltramáficas apresentam capacidade para neutralizar a acidez do 

solo através do Poder de Neutralização (PN) de seus minerais magnesianos que se dá pela 

reação do ânion hidroxila (OH-) com os cátions H+ e Al3+ presentes em solos (Alcarde, 2005; 

Lopes et al., 1990), sendo estas rochas também fontes remineralizadoras de Mg, Ca e Si. No 
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caso dos serpentinitos – rochas ultramáficas constituídas essencialmente por minerais da 

família das serpentinas – os processos de decomposição em solos levam os minerais à perda 

de Mg e Ca, gerando óxidos e hidróxidos de Al, Si e Fe (Chesworth, 1973). 

Este estudo apresenta a caracterização química e mineralógica dos descartes da 

mineração de cromo da Mina Ipueira, visando identificar um possível agromineral 

remineralizador e condicionador de solos, com teores adequados de nutrientes e dentro dos 

limites legais quanto aos Elementos Potencialmente Tóxicos (EPT). Para o presente trabalho 

foram empregados os parâmetros estabelecidos na instrução normativa para remineralizadores 

e substratos para plantas destinados à agricultura (Instrução Normativa no5, de 14 de março de 

2016, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA; Brasil, 2016). 

2 Contexto Geológico  

A Mina Ipueira, operada pela mineradora FERBASA CIA DE FERRO LIGAS DA 

BAHIA, constitui uma das mais importantes reservas de cromo e de níquel do Estado da 

Bahia e apresenta vida média estimada em aproximadamente 80 anos (Queiroz, 2016).  Esta 

mina está inserida próxima ao limite entre o Núcleo Serrinha (NSer, Mascarenhas, 1979) e o 

Cinturão Móvel Itabuna-Salvador-Curaçá (CISC, Barbosa & Sabaté, 2003a, 2003b), sendo 

posicionada no Núcleo Serrinha a base geológica da CPRM (Oliveira, 2016), conforme a 

Figura 1. Na região da mineração há presença de dezenas de corpos máficos-ultramáficos de 

provável idade Paleoproterozóica (Oliveira et al., 2004), que afloram em uma área de 

aproximadamente 70 km2, com direção preferencial N-S, a leste da Serra de Itiúba (Figura 1).  

Estes múltiplos corpos máficos-ultramáficos hospedam mineralizações de cromita 

concentradas em níveis de cromitito maciço, em uma faixa conhecida como Distrito 

Cromitífero do Vale do Jacurici (Deus et al., 1982; Marques & Ferreira Filho, 2003). 
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Figura 1 Mapa de localização da Mina Ipueira (13 km de distância do Município de Andorinha-BA), com geologia 

regional simplificada. Base geológica CPRM: Oliveira, 2016. 
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Segundo Dias et al. (2014) não existe um consenso na bibliografia em relação à 

posição estratigráfica das rochas ultramáficas da região do Vale do Jacurici em relação às 

encaixantes, pois estas são consideradas intrusivas no Cinturão Itabuna-Salvador-Curaçá 

(Barbosa & Sabaté, 2003a), ou nas sequências Arqueanas de médio grau de gnaisses-

migmatíticos dos terrenos granito-greenstone do Núcleo Serrinha (Teixeira et al., 2000; 

Oliveira et al., 2004). As rochas máficas-ultramáficas da Mina Ipueira se encontram 

parcialmente encaixadas por rochas carbonáticas do Complexo Santa Luz (Oliveira, 2016), de 

idade Arqueana (3102±5Ma, Rios et al., 2009).  

Na região do Vale do Jacurici, Oliveira et al. (2004) obtiveram através de datações 

U-PbZr SHRIMP idades de 2085 + 5Ma em um norito (área de Medrado), enquanto Silveira et 

al. (2015) obtiveram idades de 2102+ 5Ma (U-PbZr) para um metagabronorito (Cava Riachão 

I). Contudo, Rios et al. (2009) sugerem que as idades Paleoproterozóicas em rochas máficas-

ultramáficas do Núcleo Serrinha (ex. anfibolito NS1662, 2078±2Ma ID-TIMSZr) representam 

cristais de zircão metamórficos, provenientes do evento termal associado com a colocação de 

K-granitos, sienitos e lamprófiros (2,07-2,11Ga, Rios et al., 2009).  

No Distrito Cromitífero Vale do Jacurici, a Mina de Ipueira está inserida no maior 

corpo máfico-ultramáfico chamado de Sill Ipueira-Medrado (Deus et al., 1982) ao qual se 

atribui uma possível contaminação crustal (Marques, 2001; Marques et al., 2003). Este sill 

ocorre com estrutura em dobra sinforme que tem seu núcleo parcialmente encaixado por 

rochas carbonáticas do Complexo Santa Luz. A operação da lavra é subterrânea e envolve 

rochas carbonáticas e máficas-ultramáficas que encaixam lentes de “Lump” – minério de 

cromitito maciço com teores de Cr2O3 em torno de 38%. Esta atividade gera uma grande 

quantidade de descarte de rochas, o qual, em valores estimados com base na observação de 
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campo, é composto por aproximadamente 70% de rochas ultramáficas e 30% de rochas 

carbonáticas (Figura 2A, B, C e D).  

 

Figura 2 Fotografias de campo na Mina Ipueira. (A, B, C e D) Pilhas de descarte de rochas visitadas. Notar maior 

proporção das rochas ultramáficas, com coloração mais escura, com predomínio dos serpentinitos. (E) Seleção dos 

furos a serem estudados. Descrição das amostras selecionadas em campo. (F) Seleção e coleta de amostras de 

serpentina-mármore. Amostras para ensaios de incubação com solos na Embrapa: (G) rochas carbonáticas; (H) 

Serpentinitos.  
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3 Materiais e Métodos 

A caracterização do potencial agromineral das rochas de descarte da lavra de cromita 

da Mina Ipueira como fonte de nutrientes e correção de acidez solos contou com trabalhos de 

identificação e descrição de 39 (trinta e nove) amostras (3282 a 3306, Furo 679 90º; 3307 a 

3324 e 3339 a 3342, Furo 727 90º) de diversos litotipos. Os perfis geológicos onde se 

localizam os furos amostrados situam-se na área de Ipueira VI (Figura 3), parte sul da mina, 

correspondendo a dois furos de sondagem verticalizados (Figura 2E, F), os quais foram 

escolhidos de forma a serem representativos das rochas predominantes no descarte de 

mineração. 

Adicionalmente, cerca de 40 (quarenta) quilos de amostras de rochas de descarte 

foram coletadas diretamente em uma das pilhas visitadas, visando os ensaios de incubação em 

solo. Os fragmentos das rochas presentes na pilha foram, em campo, descritos e agrupados 

como “mármores” (3343B, Figura 2G) ou “serpentinitos” (3343A, Figura 2H).  

Ainda em campo, foi realizado um inventário quali-quantitativo em 4 (quatro) pilhas 

de descartes (Figura 2) considerando as proporções estimadas dos dois principais grupos de 

rochas presentes: (i) máficas-ultramáficas e (ii) carbonáticas. Estes dados, acrescidos do 

levantamento topográfico das pilhas de descarte, foram utilizados para cálculo da estimativa 

percentual e de reservas em cada uma das pilhas analisadas. 

Nos laboratórios do Serviço Geológico do Brasil (CPRM), Superintendência 

Regional de Salvador, foram confeccionadas lâminas polido-delgadas e cominuição das 

amostras em britador de mandíbulas de aço Fe-Mn e moagem a <200 mesh em moinho 

(shatter-box) com panelas de carbeto de tungstênio. Visando futuros ensaios de incubação 

80



 

 

 

produziu-se duas amostras distintas (3343 A e 3343B), de pó de mix de serpentinito ou mix de 

mármores, respectivamente.  

A petrografia modal permitiu a seleção de 15 (quinze) amostras dos espécimes das 

principais litologias para análises mineralógicas por Difratometria de Raios-X (DRX, 

Laboratório de Durabilidade dos Materiais, Escola Politécnica, Universidade Federal da Bahia 

- UFBA). Estas análises foram realizadas em um difratômetro D2 Phaser da Bruker com tubo 

de alvo de cobre (comprimento de onda, λ, igual a 0,154060 nm), corrente de 10 mA, e tensão 

de 30 KV. Os ensaios foram realizados com a varredura de 5º a 65º (2θ) e incremento de 

0,024°/segundo.  

Para a identificação das fases cristalinas foi utilizado o software DIFFRAC plus-

EVA. Sua semi-quantificação foi feita através do método de refinamento Rietveld (McCusker 

et al., 1999), por meio do software DIFFRAC SUITE-TOPAS que utiliza o banco de dados 

Crystallography Information File (CIF), do sistema Crystallography Open Database (COD, 

2017). 

 Outras 6 (seis) amostras (3284, metaultramáfica flogopitizada; 3294, olivina -flogopita-

magnetita-apatita-serpentina mármore; 3303, olivina serpentina mámore; 3314, serpentinito; 

3322, metapiroxenito e 3340, metanorito flogopitizado) foram selecionadas para estudos por 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) no Laboratório Multiusuários da Universidade 

Federal de Sergipe, sendo efetuada análises semi-quantitativas de composições minerais 

específicas e imageamento, com o uso do microscópio eletrônico da marca Tescan®, modelo 

Vega 3-LMU, acoplado a detectores de elétrons secundários (SE), elétrons retroespalhados 

(BSE) e catodoluminescência (CL).  
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Figura 3 Mapa Geológico de Semi-Detalhe da Mina de Ipueira, com seções onde foram descritos os furos de 

sondagem representativos das rochas de descarte, na área de Ipueira VI. Seção 1450 (descrição do Furo 727 90° 

com predominância de rochas ultramáficas) e Seção 1762 (descrição do Furo 679 90° com predominância de 

rochas carbonáticas). Base geológica: FERBASA (2017). 
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Todas as amostras descritas na petrografia foram analisadas por Fluorescência de 

Raios-X (FRX/EDX, elementos maiores e alguns traços) nos Laboratórios Multiusuários do 

Instituto de Química da UFBA. Detalhes sobre os procedimentos utilizados estão descritos em 

Blakowski, (2018). Apesar da menor precisão analítica associada a esta metodologia ela foi útil 

para balizar a pesquisa principalmente no que diz respeito aos elementos maiores e à seleção 

das amostras para detalhamento químico.  

Análises litoquímicas por Espectrometria de Plasma de Indutivamente Acoplado à 

Emissão Ótica (ICP-OES, elementos maiores e menores), Plasma Indutivamente Acoplado à 

Espectrometria de Massa (ICP-MS, elementos traços) foram realizadas nos Laboratórios SGS- 

Geosol Ltda, em 16 (dezesseis) das amostras estudadas, incluindo-se as duas amostras do mix 

de rochas do descarte (3343A e 3343B). Foram utilizados dois tipos de métodos para a abertura 

das amostras: ICM 14B (Determinação por Digestão com Água Régia) e ICP 95A 

(Determinação por Fusão com Metaborato de Lítio). Esta escolha levou em consideração os 

limites da atual legislação – MAPA IN 05/2016 (Brasil, 2016) para EPT, tendo em vista que 

alguns teores restringidos são muito baixos, como no caso do mercúrio cuja leitura com 

precisão adequada só foi possível utilizando-se o método ICM 14B. 

4 Ensaios Petrográficos 

Os ensaios petrográficos são parte fundamental da avaliação do potencial agromineral 

em processos de rochagem (Bergman et al., 2014). Embora a litoquímica aponte quais os 

elementos presentes nos litotipos, é a petrografia que indica em quais minerais estes elementos 

estão alocados, e qual o desempenho de cada uma destas fases na liberação de elementos 

químicos ao sistema solo-planta. Estas questões são dependentes das texturas, relações de 

contatos entre as fases, e mineralogia de alteração hidrotermal presente na rocha.  
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A figura 4 ilustra as diversas fases minerais identificadas pela análise petrográfica nas 

amostras de rocha de descarte da Mina Ipueira, onde é possível observar suas relações de 

contato e feições de alteração. Também pela petrografia é possível determinar se a presença de 

SiO2 livre (quartzo) está dentro dos critérios estabelecidos pela norma para remineralizadores 

de solos – MAPA IN 05/2016 (Brasil, 2016), que atualmente estabelece um limite máximo de 

25% SiO2 livre no produto comercializado, embora o quartzo não seja um mineral essencial na 

afiliação de rochas máficas-ultramáficas ou nos carbonatos presentes nas pilhas de descartes. 

Cabe ressaltar que, caso minerais inertes sejam adicionados ao solo em grandes quantidades 

e/ou em doses repetidas, podem atingir uma concentração indesejada ao longo do tempo, 

ocupando o espaço de minerais úteis (Blaskowski, et al., 2016).  

Os estudos petrográficos  permitiram agrupar as rochas da Mina Ipueira em três 

categorias principais: (i) máficas-ultramáficas, incluindo: serpentinitos, metaharzburgitos, 

metapiroxenitos e metanoritos; (ii) carbonáticas, incluindo: serpentina mármore, serpentina 

apatita mármore, apatita mármore, apatita-serpentina-flogopita mármore, olivina-serpentina 

mármore, mármore, olivina-serpentina-flogopita mármore, e flogopita-magnetita-olivina-

apatita-serpentina mármore; e (iii) enclaves ultramáficos (diopsidito, flogopititos, 

metapiroxenitos e metagabros), os quais são rochas máficas que não pertencem ao sill 

(categoria máficas-ultramáficas) mas ocorrem intercaladas nas rochas carbonáticas (categoria 

ii). A nomenclatura modal de cada um dos litotipos é apresentada na Tabela 1. 

As análises modais foram confirmadas pela DRX tanto em termos qualitativos 

quanto quantitativos (Tabela 2). Tais estudos demonstraram que a presença de serpentina 

[(Mg, Fe)3Si2O5(OH)4)], um filossilicato hidratado de magnésio e ferro, é abundante nas 

rochas de descarte coletadas na Mina Ipueira.  
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Figura 4 Fotomicrografias dos diferentes litotipos coletados nos furos de sondagem representativos do descarte 

da Mina Ipueira. (A) olivina-serpentina mármore (amostra 3301) evidenciando minerais de serpentina 

(preenchendo pseudomorfos de olivina) e dolomita. (B) Imagem (luz refletida) evidenciando magnetita com 

feições de processo de martitização–oxidação, detalhe de inclusão de pirita (amostra 3294). (C) Apatita e flogopita 

em meio à dolomita (amostra 3283). (D) Porção flogopitizada evidenciando cristais de flogopita e presença de 

serpentina intersticial (amostra 3284) (E) Metapiroxenito (amostra 3322) evidenciando cristais de clino e 

ortopiroxênio. (F) Metaharzburgito (amostra 3315) evidenciando serpentinização do ortopiroxênio. (G) 

Metanorito flogopitizado do topo da sequência do Sill Ipueira-Medrado (amostra 3339) evidenciando relações de 

contato entre flogopita, plagioclásio cálcico, clino e ortopitoxênio. (H) Serpentinito (amostra 3314) evidenciando 

resquícios de olivina alteradas em meio às serpentinas, minerais do grupo do espinélio. 
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Tabela 1 Dados das análises petrográficas com composição modal e classificação das amostras estudadas (TR: 

traços, <1%).    
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Com exceção dos metanoritos, a maioria das rochas máficas-ultramáficas, apresenta 

elevadas quantidades para este mineral em média variando aproximadamente de 50-80% em 

sua composição modal, sendo que nas rochas carbonáticas o percentual de serpentina também 

é significativo, chegando a atingir 20% na amostra de serpentina mármore (3282). Nos dois 

distintos grupos litológicos foi identificada como variedade de serpentina apenas o mineral 

lizardita, identificada pelo DRX (Tabela 2).  

 

Tabela 2 Dados comparativos entre a Difratometria de Raios-X e Microscopia Eletrônica para as amostras 

estudadas. MA: muito abundante, >35%; A: abundante, 15-35%; P: presente, <15%: TR: traços, <1%).    
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Nas rochas máficas-ultramáficas também foi identificada a presença significativa de 

forsterita (fonte de Mg-Fe e material com potencial para correção de acidez em solos),  

flogopita (fonte de  Mg, K e Fe), biotita (fonte de Mg, Fe e  K)  diopsídio (fonte de Ca, Mg, 

Fe e Si), enstatita (fonte de Mg, Fe e Si), anortita (fonte de Ca e Si), e minerais do grupo do 

espinélio (magnesioferrita e Cr-magnetita) que são considerados resistatos. Nas rochas 

carbonáticas as análises permitiram ainda reportar a presença significativa de minerais como: 

dolomita (fonte de Ca, Mg e correção de acidez), serpentina, flogopita, biotita, magnetita e 

apatita-fluorapatita (este último mineral com elevados teores de P, além de Ca e Cl, mas com 

disponibilização ainda a ser discutida). E nos enclaves, presentes nestas rochas carbonáticas, 

foram observados minerais de flogopita, serpentina, dolomita, apatita-fluorapatita, espinélio, 

diopsídio, enstatita e anortita. Outros importantes minerais fontes de nutrientes para 

agricultura e descritos nestas rochas, porém em menores quantidades, incluem a calcita (fonte 

de Ca e correção de acidez em solos); siderita (Fe); otavita – carbonato de cádmio; hiperstênio 

(Mg, Fe e Si); aegirina (Si e Fe); hornblenda (Ca, Mg e Fe).  

Minerais que não são considerados fonte de nutrientes, mas foram identificados 

nestas rochas, incluem a grafita, e muscovita (cuja abertura cristalina pelo intemperismo é 

difícil), além de minerais resistatos, cuja solubilidade é reduzida, sendo minerais resistentes 

ao intemperismo e, por este motivo, considerados indesejáveis. Estão incluídos nesta 

categoria os minerais do grupo dos espinélios (magnesioferrita-magnetita-cromita), cuja 

composição modal nas rochas estudadas está abaixo de 10%, e pequenas quantidades de 

quartzo (identificado pelo DRX e em apenas duas amostras, Tabela 1). Ainda barita 

(identificada apenas no MEV), minerais sulfetados- pirita (fonte de S e de Fe), pentlandita 

(fonte de S e de Ni), e esfalerita (fonte de S e Zn, identificada apenas no MEV) – apresentam 

quantidades pouco significativas. 
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5 ENSAIOS LITOQUÍMICOS 

As análises químicas realizadas buscaram identificar nas rochas de descarte da 

mineração a presença de macro e micronutrientes. Os macronutrientes – P, K, S, Ca, Mg e N 

(este último não tem fonte em rochas) – são fundamentais para o metabolismo e 

desenvolvimento das plantas e absorvidos por estas em maior quantidade. Os micronutrientes 

– essenciais: B, Cl, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn e benéficos: Co, Ni, Se, Si – embora necessários para 

o desenvolvimento das plantas, precisam estar disponíveis, mas não necessitam de teores 

muito elevados, pois a absorção de quantidades relativamente pequenas (miligramas a 

microgramas) já é suficiente para o desempenho de atividades metabólicas específicas das 

plantas.  Os parâmetros atuais para considerar um remineralizador de solos, adequado ao 

fornecimento de nutrientes essenciais para o solo são estabelecidos pela Instrução Normativa 

para Remineralizadores de solos (MAPA IN 05/2016; Brasil, 2016).   

5.1   Macronutrientes 

Pela IN 05/2016 (MAPA IN 05/2016; Brasil, 2016) a Soma de Bases (SB) é 

determinada pela soma dos óxidos CaO+K2O+MgO e representa um importante critério 

químico na avaliação dos macronutrientes em um agromineral, devendo apresentar valor ≥ 9% 

em peso na rocha, e onde K2O deve ser ≥1%.  

Todas as rochas ultramáficas avaliadas neste descarte atendem ao quesito de soma de 

bases da instrução normativa (MAPA IN 05/2016; Brasil, 2016), embora nos serpentinitos e 

metaharzburgitos os teores de SB superiores a 30% sejam creditados praticamente à presença 

de óxido de magnésio (Tabela 3). O magnésio nestas rochas ultramáficas está associado à 

magnesioferrita, piroxênios, forsterita e, principalmente, à lizardita.  
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Tabela 3 Análises litoquímicas para elementos maiores e menores para as rochas máficas-ultramáficas e 

carbonáticas estudadas. Inclui parâmetros avaliativos do potencial agromineral.    
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Tabela 3 (Continuação) Análises litoquímicas para elementos maiores, menores para rochas máficas-

ultramáficas e carbonáticas estudadas. Inclui parâmetros avaliativos do potencial agromineral.    
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A SB calculada para as rochas carbonáticas (Tabela 3) também cumpre a exigência 

para remineralizadores de solos. Os valores observados são muito significativos, superiores a 

42% (com média de 47% no mix de rochas carbonáticas), agregando teores de CaO e de MgO 

(com média de 25,1 e de 21,1%, respectivamente, no mix de mármores), os quais nestas 

rochas estão associados à lizardita e, principalmente, à dolomita. Os teores de médios de 

magnésio nas rochas carbonáticas também permitiram classificar estes mármores como 

magnesianos, segundo Alcarde (2005). 

Os teores de fósforo (1,0 a 3,27% de P2O5, Tabela 3) – tanto em alguns mármores 

como em algumas rochas ultramáficas flogopitizadas – estão dentro do limite que permite 

declarar no rótulo este macronutriente pela atual legislação (mínimo de 1,0%), sendo 

creditados à presença dos minerais apatita e fluorapatita.  

Dentre as rochas máficas-ultramáficas nota-se um processo de intensa flogopitização 

nos metanoritos, que também afetou alguns metapiroxenitos. Isto proporcionou teores acima 

de 1,0 % de K2O (até 3,73% na amostra 3324, metanorito flogopitizado) em algumas rochas 

do topo da sequência do Sill Ipueira-Medrado. No pacote de rochas carbonáticas apenas os 

enclaves ultramáficos apresentam teores mínimos de K2O exigidos para remineralizadores de 

solos, ou seja, superiores a 1,0% (MAPA IN 05/2016; Brasil, 2016). Estes enclaves 

ultramáficos – e.g. descritos no Furo I-679 90° – sofreram intensa flogopitização (3296, 3300, 

3302, 3289 e 3306). Em alguns casos, neste mesmo furo, a flogopitização foi tão intensa que 

caracterizou litotipos de flogopitito (rochas com mais de 80% de flogopita), com teores de 

K2O acima de 6% (amostras 3284 e 3293).  

5.2 Micronutrientes 

Segundo Van Straaten (2007) o micronutriente ferro tem funções importantes nas 

plantas, como na constituição de cloroplastos, essenciais para fotossíntese, além da leg-
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hemoglobina, que é uma hemoproteína responsável pela fixação de nitrogênio. O cobalto é 

necessário para a síntese da cobalamina (Vitamina B12), que também participa dos passos 

metabólicos para a formação da leg-hemoglobina (Favarin e Marini, 2000), além de aumentar 

o crescimento das raízes, e em conjunto com o molibdênio compõem micronutrientes 

importantes para o cultivo de soja já que estes auxiliam no processo de fixação simbiótica do 

nitrogênio (Dourado Neto et al., 2012).  

Outros micronutrientes com funções importantes para as plantas são: o boro, que 

auxilia nas divisões celulares, polinização, formação das paredes celulares, e translocação de 

açúcar; o cobre, que auxilia na formação das enzimas, metabolismo e fixação do nitrogênio; o 

manganês, que controla a variação do sistema de oxi-redução e formação de O2 na 

fotossíntese; e o zinco, que auxilia na produção de enzimas, hormônios de crescimento, amido 

e na formação de sementes (Van Straaten, 2007).  

Já o uso do silício na adubação tem efeitos benéficos para as plantas, como aumento 

da produtividade e na resistência ao ataque de pragas e doenças, além da redução dos efeitos 

do excesso de metais potencialmente tóxicos, do estresse salino e da deficiência hídrica 

(Rodrigues et al., 2011).  

A presença dos micronutrientes nos remineralizadores de solos é desejável, mas não 

obrigatória. Pela atual legislação (MAPA IN 05/2016; Brasil, 2016), para que a presença 

destes elementos seja declarada no rótulo do produto, eles devem apresentar teores mínimos 

(em porcentagem peso/peso). A norma estabelece estes valores mínimos limítrofes como: 

Fósforo (P2O5 >1%); Cl, Fe, Mn e Zn (>0,1%); B e Se (>0,03%); Cu e Si (>0,05%); e Co, Mo 

e Ni (>0,005%).  

Vários micronutrientes foram identificados nas amostras estudadas (Tabela 3). Eles 

possuem funções distintas que potencializam o uso das rochas deste descarte de mineração 
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como agrominerais. Todos os elementos micronutrientes propostos pela norma – exceto o 

cloro por ser volátil – foram dosados por ICP-OES ou FRX, contudo Mo e Se ocorrem abaixo 

dos valores que permitem a declaração no rótulo de remineralizadores de solo e não aparecem 

na tabela 3.  

Os teores observados para o ferro (4,015 a 9,132% nas ultramáficas; 0,168 a 1,665% 

nos carbonatos; 0,301 a 9,680% nos enclaves; (Tabela 3) encontram-se bem acima dos 

mínimos declaráveis (MAPA IN 05/2016; Brasil, 2016) em todos os grupos de amostras 

analisadas, sendo o mais abundante dos micronutrientes presentes. A maioria das amostras 

apresentou teores de manganês declaráveis (ultramáficas: 0,102-0,152%; carbonatos: 0,101-

0,178%; enclaves: 0,108-0,128%; Tabela 3) e silício (ultramáficas: 16,676 a 22,613%; 

carbonatos: 0,355 a 9,405%; enclaves: 11,406 a 24,368%; Tabela 3).  

Além dos elevados teores de Fe, Mn, e Si, outros micronutrientes foram observados 

nos grupos de rochas que compõe o descarte da Mina Ipueira. Nos serpentinitos existem 

também valores declaráveis de boro (~0,093% no mix) e de cobalto (~0,011% no mix e de 

>0,006 nas ultramáficas em geral, Tabela 3). Nas carbonáticas chama a atenção em especial o 

B que apresenta teores de 0,032% na amostra de mármore 3294.  Apenas a amostra do 

enclave de flogopitito alterado apresenta teores de cobre e boro necessários para que o 

elemento seja declarado como micronutriente (Cu: 0,059%, B:0,030%, amostra 3293, Tabela 

3). Os teores de zinco foram dosados, entretanto nestas rochas não são considerados 

reportáveis para remineralizadores de solos. 

5.3 Elementos Potencialmente Tóxicos - EPT 

A análise química permitiu ainda avaliar o teor de Elementos Potencialmente Tóxicos 

(EPT, Tabela 3). A instrução normativa para remineralizadores de solos (MAPA IN 05/2016; 
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Brasil, 2016) estabelece teores limítrofes de tolerância (máximos) para EPT, com o intuito de 

garantir um agromineral seguro para a saúde humana. Incluem-se nesta categoria: As 

(<15ppm), Cd (<10ppm), Hg (<0,1ppm) e Pb (<200ppm). Todas as rochas analisadas (Tabela 

3) não apresentaram teores impeditivos para nenhum destes elementos, estando todos muito 

abaixo dos limites estabelecidos Cd (<0,580ppm), Hg (<0,08ppm), e Pb (<4,8ppm). O arsênio 

estava abaixo do limite de detecção do ICP-OES/MS (<1ppm). Todos os EPT estão abaixo dos 

limites de detecção da FRX.  

6 Estimativas de Reservas 

Na Mina Ipueira as pilhas de descarte de rochas são passivo ambiental. Atualmente, 

as pilhas são dispostas sequencialmente em platôs e posteriormente recebem cobertura 

vegetal. O inventário quali-quantitativo do descarte de rochas desta mina considerou as 

proporções estimadas dos dois principais grupos de rochas – (i) máficas-ultramáficas e (ii) 

carbonáticas – presentes em 4 (quatro) pilhas de descartes (A, B, C, D) georreferenciadas. 

Estes dados, acrescidos do levantamento topográfico das pilhas de descarte de rochas, foram 

utilizados para cálculo da estimativa percentual e de reservas em cada uma das pilhas 

analisadas. 

A “Pilha A” (UTM 415699 e 8854509) corresponde a um descarte recente e estava 

em fase de início do processo de cobertura com terra vegetal. Segundo dados da mineradora a 

“Pilha A” possuía um volume de descarte de rochas de 329.735,85m3, sendo composta por 

aproximadamente 50% de rochas máficas-ultramáficas (40-35% serpentinitos e 10-15% de 

harzburgitos) e 50% de rochas carbonáticas.  

A “Pilha B” (UTM 415926 e 8855570) ainda se encontrava ativa (sendo abastecida) 

e segundo dados da mineradora possuía um volume de 155.532,75m3, sendo composta por 
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aproximadamente 60% de rochas máficas-ultramáficas (predominantemente serpentinitos) e 

40% de rochas carbonáticas.  

A “Pilha C” (UTM 416315 e 8856371) também estava em inicio de processo de 

cobertura vegetal, possuindo um volume de 321.701,60m3, e sendo composta por 

aproximadamente 70% de rochas máficas-ultramáficas (60% de serpentinitos e 10% de 

harzburgitos) e 30% de rochas carbonáticas.  

A “Pilha D” (UTM 416512 e 8856576) foi a pilha de descarte mais antiga a ser 

analisada e já apresentava cobertura vegetal – presença de algumas árvores de grande porte, 

da espécie algaroba – e um volume de 124.776,33m3. Era composta por aproximadamente 

100% de rochas máficas-ultramáficas (~90% serpentinitos e 10% de harzburgitos/ 

metanoritos/ metagabros). Nesta pilha são raros os blocos de rochas carbonáticas. 

Os dados inventariados demonstram que o descarte de rochas da Mineração de 

Cromo na Mina Ipueira é predominantemente composto por rochas máficas-ultramáficas, 

especialmente por serpentinitos. O grupo de rochas ultramáficas corresponde no total a cerca 

de 70% do descarte, enquanto as carbonáticas, que incluem ainda enclaves máficos, 

correspondem a cerca de 30% do volume de material rochoso descartado.  

7 Discussões  

O material de descarte da mina de cromo Ipueira é constituído predominantemente por 

rochas ultramáficas (~70%) e em menor proporção por mármores magnesianos (~30%) com 

minerais de serpentina, apatita, magnetita e flogopita, e têm potencial para corrigir a acidez de 

solos, além de serem fonte dos macronutrientes Ca, Mg, K e micronutrientes Fe, Mn, Si, B e 

Co, respectivamente nesta ordem. 
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7.1 Potencial Agromineral 

Recentemente, materiais que utilizam fibra natural ou artificial tiveram seu uso 

proibido no Brasil. Isto ocorreu a partir da decisão da inconstitucionalidade da Lei Federal 

9.055/1995 pelo Supremo Tribunal Federal em 29/11/2017 (STF - ADI 3406 e 3470; Brasil, 

2017). Esta decisão afeta o uso de vários minerais incluindo o anfibólio tremolita e a 

serpentina crisotilo que, por possuírem hábito fibroso, configuram um tipo de amianto – finas 

fibras de origem mineral. Esta decisão reforça a importância da aplicação de análises de DRX 

para a caracterização de materiais com potencial uso agromineral, de forma a distinguir 

diferentes variedades de determinado grupo mineral. Nas rochas estudadas, as análises de 

DRX permitiram demonstrar que a serpentina ocorre apenas na variedade lizardita. 

Diferentemente do crisotilo, a lizardita possui hábito prismático micáceo e por este motivo 

não é considerada uma fibra mineral. Esta é uma informação importante para o uso potencial 

destas rochas de descarte como agromineral. 

Segundo Paçô & Oliveira (2010) os fosfatos naturais (pó de rocha fosfática) são 

pouco utilizados como insumo agrícola devido à sua baixa eficiência agronômica. 

Acreditamos que a insolubilidade de minerais fosfáticos ígneos e/ou metamórficos possa ser 

associada à sua estrutura cristalina hexagonal, a qual, sendo mais fechada, dificulta sua 

solubilização. Estudos de solubilização de fosfatos com ácido cítrico (Plotegher et al., 2014) 

compararam minerais de hidroxiapatita (uma “apatita” de origem sedimentar) com 

fluorapatita (sintética) demonstrando que a solubilização da hidroxiapatita é maior. Em um 

experimento apresentado por estes autores a fluorapatita sintética conseguiu liberar cerca de 

15-30% de fosfato, dependendo da condição de tratamento hidrotérmico. Nas rochas 

estudadas os fosfatos são de origem ígnea/metamórfica, e, por isto mesmo, exigem que esta 

eficiência de solubilização venha a ser otimizada, o que sugere a necessidade de ensaios 
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adicionais de solubilização para avaliar estas apatitas. Em situações similares, Paçô & 

Oliveira (2010) recomendam que a aplicação de fosfatos naturais em solos ácidos ou mesmo 

em solos ligeiramente alcalinos, seja realizada conjuntamente a uma fonte de fósforo solúvel 

em água.  

Solos brasileiros geralmente são muito pobres em Molibdênio e Cobalto. Por esse 

motivo a EMBRAPA recomenda a utilização destes dois micronutrientes para todas as regiões 

do país, independente do pH do solo (Brakemeier, 1999). Nas rochas avaliadas, os teores de 

Mo estavam abaixo dos reportáveis em todas as amostras analisadas, contudo nas rochas 

ultramáficas avaliadas os teores de Co são relativamente elevados. Como as rochas deste 

descarte são subsaturadas em sílica (quartzo) considera-se que a maior parte do silício 

presente neste descarte está em minerais que podem disponibilizar este micronutriente ao 

sistema solo-planta.  A presença destes micronutrientes é, portanto, fator favorável à sua 

aplicação como agromineral. 

7.1.1 Hidrotermalismo e Flogopitização 

A flogopitização é um processo importante, pois a flogopita é um filossilicato rico 

em K, suscetível ao intemperismo e disponibiliza potássio ao sistema solo-planta. O processo 

hidrotermal – que causou a flogopitização de alguns níveis dentro do pacote carbonático e 

também no topo do pacote ultramáfico (nível norítico) – foi o fator que elevou os teores de 

potássio de algumas das rochas presentes no descarte, elevando as perpectivas de 

aproveitamento deste macronutriente.  

Os teores de potássio presentes nas rochas flogopitizadas da Mina Ipueira variam de 

2,21% a 6,97% de K2O e permitem realizar misturas com os diferentes tipos de rochas de 

maneira a se obter um remineralizador com o teor mínimo de K2O requerido pela instrução 
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normativa (MAPA IN 05/2016; Brasil, 2016) que atribui teor mínimo de 1,0 de K2O para os 

remineralizadores de solos. 

7.1.2 Níquel e Cromo 

O níquel e o cromo, elementos típicos das rochas ultramáficas, embora sejam 

elementos micronutrientes para as plantas, requerem atenção especial, pois podem ser 

restritivos ao emprego agrícola. O Ni consta na norma com limite mínimo de 0,005% para ser 

considerado declarável. Em concentrações elevadas (>0,05%), o níquel é considerado 

fitotóxico. Na maioria das rochas ultramáficas estudadas as concentrações de níquel foram 

muito elevadas, chegando a 0, 201% no mix de serpentinitos (Tabela 3). Entretanto, nos 

metanoritos a concentração de Ni (0,011 a 0,038%) é tida como aceitável para este 

micronutriente.  

O Cr não foi previsto enquanto EPT na norma (MAPA IN 05/2016; Brasil, 2016). 

Este elemento é um micronutriente no estado de valência +3, forma em que ocorre nos 

minerais formadores de rocha. Este micronutriente beneficia o metabolismo humano, 

desempenhando um papel importante na metabolização dos açúcares. Como é previsível, o 

teor de cromo nas rochas carbonáticas não ultrapassa 0,009% (Tabela 3), todas as rochas 

máficas-ultramáficas apresentaram teores elevados para este elemento (variando de 0,214 a 

1,108% nos metapiroxenitos; 0,075 a 0,096% nos metanoritos; e média de 0,438% no mix de 

serpentinitos). Na norma para fertilizantes solúveis (MAPA IN 27/2006; Brasil, 2006), o 

cromo tem limite máximo tolerável de 200ppm, valor muito restritivo quando comparável aos 

teores comuns em minerais/rochas, em especial nas ultramáficas. Deve-se, porém levar em 

consideração o fato de que, em pó de rochas, o fertilizante é menos solúvel, tem liberação 

lenta, e não ocorre no estado tóxico Cr6+. 
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É importante e necessário avaliar a interação de rochas ricas em cromo com o 

sistema solo-planta. Apesar de cromo ocorrer nos minerais na valência Cr3, é importante que 

algumas considerações sejam feitas sobre o emprego de rochas ricas neste elemento já que no 

estado oxidado Cr6+ o cromo tem solubilidade elevada e é altamente tóxico. Garnier et al. 

(2006) chamam a atenção para a capacidade de alguns sistemas solo-planta biodisponibilizar 

cromo através de sua absorção e translocação (concentração e mudanças na forma do Cr). Isto 

depende de inúmeros fatores. A presença de Mn e P nos sistemas solo-plantas agrava o 

potencial tóxico deste elemento. A passagem do Cr ao estado Cr6+ pode ocorrer em solos por 

reações de oxirredução com óxidos de Mn.  No solo, o Cr6+ pode estar adsorvido e ser 

disponibilizado por troca aniônica entre o Cr6+ (na forma HCr2O4
-  e Cr2O4

2-) e o ânion PO4
-3, 

já que o fosfato tem afinidade pelas fases portadoras de cromo.  

Considerando as situações acima referidas e o provável uso agrícola deste descarte 

mineral, é necessário monitorar sistematicamente o sistema solo-planta para o caso de sua 

aplicação em áreas mal drenadas, de várzeas, situação em que pode ocorrer acúmulo de 

óxidos de manganês e/ou cultivos onde são utilizados teores mais elevados de fósforo, como 

no caso das áreas de produção de hortaliças (Blaskowski et al., 2017). 

7.2 Assembleia Mineral, Potencial Remineralizador e Corretivo de Acidez em Solos  

Rochas carbonáticas são rotineiramente utilizadas na correção de acidez em solos. 

Isto porque os minerais calcita e dolomita tem solubilização fácil em condições físico-

químicas naturais e atuam simultaneamente como neutralizadores do pH corrigindo a acidez 

dos solos (calagem), que ocorre devido à reação de do carbonato de cálcio ou magnésio com 

radical H+ ou Al+ presente no solo, resultando em água e na liberação de gás carbônico 

(Blaskowski et al., 2016). Além disto, se houver disponibilidade suficiente, podem ser fonte 

de nutrientes de cálcio e magnésio para as plantas. Nas rochas carbonáticas presentes no 
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descarte estudado, predomina o carbonato dolomítico ou magnesiano que tem poder 

neutralizador 15% mais alto que o carbonato de cálcio (Holanda, 1987). O carbonato 

dolomítico tem também uma solubilização maior que o calcítico. Vale ressaltar que a 

presença dos outros carbonatos identificados no descarte como o carbonato de cádmio otavita, 

poderia ser considerada restritiva já que o Cd é um EPT, todavia, as quantidades deste 

elemento identificadas nas rochas objeto deste estudo não são nocivas à saúde humana. 

Todos os minerais presentes nas rochas ultramáficas estudadas, com exceção dos 

minerais do grupo do espinélio (considerados resistatos), são capazes de disponibilizar com 

facilidade o macronutriente magnésio ao sistema solo-planta, além de contribuir para a 

correção de acidez de solos.  A serpentina lizardita, em especial, por ser o mineral mais 

abundante nas rochas de descarte avaliadas, é capaz de disponibilizar o macronutriente 

magnésio, sendo muito útil à remineralização dos solos, principalmente nos casos de regiões 

que comumente vem utilizando o calcário calcítico para calagem. Na forma de lizardita, a 

serpentina demonstra ser uma boa fonte de Mg, Fe, Si e possuir bom potencial para a correção 

da acidez. 

É importante considerar o diferencial ambiental ligado ao uso de rochas ultramáficas, 

em contraposição a rochas carbonáticas, na correção de acidez em solos. Nos solos, as reações 

químicas que permitem a neutralização dos cátions H+ e Al3+, íons responsáveis pela acidez, 

são diferenciadas para rochas carbonáticas e ultramáficas. Nos carbonatos a reação com estes 

íons tem como produto CO2, que é emitido para a atmosfera, enquanto que com o emprego de 

rochas ultramáficas a reação com estes dois cátions se dá pela reação do ânion hidroxila (OH-) 

que é produzido pela decomposição de minerais ferro-magnesianos, gerando óxidos e 

hidróxidos de Al, Si e Fe (Chesworth, 1973).  Este processo no caso das rochas ultramáficas é 

duplamente vantajoso, pois além de proporcionar a fixação do Al (tóxico), que ao ser retido 
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no solo não é absorvido pelas plantas, também proporciona a correção do pH, que ocorre sem 

a liberação de dióxido de carbono – pegada neutra de C – fato que que deve ser levado em 

consideração pois contribui para diminuição dos efeitos do aquecimento global. 

7.3 Blendagem ou Mix  

Os teores ideais dos macro e micronutrientes associados à redução dos conteúdos de 

Cr e Ni poderiam ser alcançados neste descarte de rochas se dele fossem excluídos os 

metapiroxenitos. Estas rochas, além de teores de elevados de Ni, são os litotipos que 

apresentaram os maiores teores de Cr (até 1,6% de Cr2O3). Outra forma de se obter esta 

composição teórica, considerando-se que os teores de níquel na maioria das rochas 

ultramáficas dos descartes apresentaram quantidades superiores a 0,05% – risco de 

fitotoxidade – é realizar a blendagem para dilui-los. 

Assim como proposto por Blaskowski et al. (2016) a blendagem (misturas) entre 

material de descarte de composições e/ou litotipos distintos pode ser feita buscando uma 

composição ideal para o remineralizador de solos. Neste sentido, a presença de rochas 

carbonáticas no descarte da Mina Ipueira é providencial. A adição de carbonatos às rochas 

máficas/ultramáficas pode resultar em produtos de mistura (blends ou mix es) para compor um 

agromineral onde os teores elevados de Ni e Cr podem ser diluídos.  

A presença de intenso processo de flogopitização associado tanto ao pacote 

carbonático como ao topo do pacote ultramáfico nas rochas de descarte da área de Ipueira VI, 

é sugestiva de um enriquecimento em fluido potássico, o qual poderia estar relacionado ao 

magmatismo potássico-ultrapotássico que originou o Batólito do Sienítico de Itiúba 

(Conceição et al., 2003). A potassificação de algumas rochas presentes no descarte da Mina 

Ipueira, que contribuiu para o geração de filossilicato rico em K (flogopita) em alguns 
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litotipos, possibilita que através da blendagem entre rochas presentes nos descartes de 

mineração se obtenha  um agromineral que atenda à norma (MAPA IN 05/2016; Brasil, 

2016), que prevê um mínimo de 1% de K2O nos remineralizadores de solos e a criação de um 

novo insumo agrícola, um remineralizador de solos eficiente e ambientalmente seguro, que 

também tem importância econômica, social e ambiental pois além de melhoria do solo para a 

agricultura haveria a redução de um passivo ambiental da mineradora e a geração de novos 

empregos na região. Para isto é importante a seleção deste descarte mais rico em potássio 

(flogopita) para utilização na blendagem permitindo um melhor controle dos teores de 

macronutrientes, no caso o K.  

8 Conclusões 

O principal insumo agrícola utilizado no Brasil hoje é o NPK, para o qual são 

importados P e K, elementos em que o país ainda não é autossuficiente (Chaves, 2010). A 

demanda atual de insumos agrícolas no Brasil provenientes do exterior, é da ordem de quatro 

milhões de toneladas por ano - dados do ano de 2017 (ANDA, 2018), sendo importados  

produtos intermediários para  produção de fertilizantes, em especial P e K de países como;  

Marrocos, República Federativa da Rússia, Argélia, Estados Unidos, Israel, Togo, China e  

Tunísia -  insumos fosfáticos; e Canadá,  Alemanha, Rússia, Bielorússia e Israel - insumos 

potássicos. Segundo dados da mineradora, existe um volume total de passivo de descarte de 

rochas que corresponde a cerca de 2.431.746,53m3 e a perspectiva de se continuar gerando 

descarte de rochas na média de 350.000 m3/ano pelos próximos 5 (cinco) anos. O material de 

descarte de mineração da mina Ipueira é fonte potencial de macronutrientes de Ca, Mg e K, 

além dos micronutrientes Fe, Mn, Si, B e Co. Existe, portanto, um mercado potencial a ser 

suprido caso este material venha a ser reutilizado como agromineral. 
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Pelos critérios avaliados, o descarte de rochas proveniente da Mina Ipueira tem 

elevado potencial para fonte de macro e micronutrientes de uso como agromineral. Para 

aproveitamento das rochas descartadas pela mineração de cromita enquanto corretivos de 

solos é necessário a realização de ensaios agronômicos e que se determine a capacidade de 

neutralização relativa ao CaCO3, bem como sua reatividade (RE), e o Poder Relativo de 

Neutralização Total (PRNT) que expressa o quão rápido uma determinada substância age na 

correção da acidez em solos (Alcarde, 2005). 

Apesar das restrições para níquel e cromo, comumente encontrados em rochas 

ultramáficas, a caracterização petrológica e química dos descartes de rochas da Mina Ipueira 

coloca em foco o potencial destes materiais para emprego como remineralizadores e na 

correção de acidez de solos agrícolas, além de estimular o uso para um destino mais nobre aos 

materiais de descarte de mineração. 

Mesmo com estes cuidados, a realização de testes agronômicos com diferentes tipos 

de solos e de segurança ambiental e dos alimentos é imprescindível para habilitar as rochas 

em questão quanto ao seu potencial como remineralizador, e a recomendação do uso agrícola 

deste descarte de rochas só poderá ser efetuada após a compreensão da dinâmica do Cr e Ni 

em solos e plantas a que se destinem.  
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CAPÍTULO 4.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS & RECOMENDAÇÕES 

 



O Brasil, apesar de ser um dos principais produtores agrícolas do mundo, ainda é 

dependente de insumos para a agricultura. O país é possuidor de vasta diversidade litológica, 

sendo um importante produtor de recursos minerais, cujos processos de beneficiamento geram 

grandes volumes de descartes de rocha, que resultam em um passivo ambiental preocupante. 

Neste sentido, o uso destes rejeitos da mineração como agrominerais é, portanto, uma 

alternativa viável com um mercado potencial. 

A técnica de remineralização de solos – ou rochagem - consiste na utilização direta 

de rochas cominuídas (pó) em solos agriculturáveis onde atuam como fertilizantes de 

liberação lenta. Desta forma, os macro e micronutrientes – constituintes de fases minerais 

presentes nestas rochas – são disponibilizados ao sistema solo-planta através dos processos 

intempéricos, à medida do desenvolvimento das culturas agrícolas, tendo por isto a vantagem 

de não serem facilmente carreados pelas águas meteóricas como ocorre com os fertilizantes 

solúveis.  

A caracterização petrológica e química minuciosa das rochas de rejeito de uma das 

mais importantes mineradoras do país, a Ferbasa, utilizando para o estudo de caso a Mina de 

Cromo Ipueira, no Nordeste da Bahia, permitiu a avaliação do potencial agromineral deste 

material, visando a sua utilização em processos de remineralização de solos / rochagem para 

emprego na agricultura. Esta caracterização incluiu especulações a respeito da sua dissolução 

e instabilidade, além da avaliação da composição semi-quantitativa de suas fases minerais, 

avaliando a disponibilidade de liberação de elementos que atuem como nutrientes dos 

minerais presentes nestas rochas (macronutrientes e micronutrientes), bem como avaliou a 

presença de elementos potencialmente tóxicos (ETP).  

Considerando-se as metodologias aplicadas no estudo na Mina Ipueira, observou-se 

que, após as correções das análises de FRX-EDX pode-se afirmar que embora a leitura em 

EDX não seja efetivamente precisa, ela foi útil para balizar a pesquisa principalmente no que 

113



diz respeito aos elementos maiores. Em relação aos teores de EPT (As, Cd, Hg e Pb) esta 

pesquisa concluiu que equipamentos de EDX não tem precisão adequada, ainda que munidos 

de padrões para leitura.  

No exemplo da Mina Ipueira, o potencial para exploração mineral como 

remineralizador de solos está vinculado à associação de rochas máficas-ultramáficas e 

carbonáticas neste rejeito. Juntas, estas rochas configuram importantes fontes dos 

macronutrientes cálcio, magnésio e potássio, bem como micronutrientes: ferro, manganês, 

silício, boro e cobalto. Considerando-se que as rochas máficas-ultramáficas apresentam teores 

significativos de magnésio, os mesmos também podem ser utilizados no condicionamento de 

solos, estabilizando as condições de pH. Entretanto estas rochas apresentam comumente 

teores elevados de níquel e cromo, os quais, apesar de serem benéficos para as plantas em 

pequenas quantidades, apresentam restrições para utilização na agricultura, fato que deve ser 

avaliado antes da utilização deste rejeito como agromineral.  

As rochas carbonáticas presentes no rejeito podem ser utilizadas na correção deste 

problema. A partir dos resultados deste estudo, alertamos para a possibilidade de se realizar 

“blends” ou “misturas” de diferentes tipos de rochas, para obtenção de um agromineral com 

maior capacidade agrícola ao utilizar rejeitos de mineração. Neste sentido, as pilhas de 

rejeitos da Mina de Cromo Ipueira, as quais contemplam rochas ultramáficas diversas em 

associações com rochas carbonáticas, são extremamente favoráveis a este uso. 

A grande demanda de utilização de fertilizantes no Brasil e no mundo, torna a 

utilização de agrominerais uma alternativa não só viável, mas altamente recomendável, haja 

vista que pode completar e em alguns casos pode até substituir a utilização de fertilizantes 

solúveis praticada atualmente pelo mercado. Como a população mundial tem crescido 

exponencialmente é fundamental aprimorar e buscar novas técnicas para que possa se 

produzir alimentos em quantidades que atendam a esta demanda. Considerando o panorama 
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de implementação e regularização do uso de remineralizadores de solo a partir de pó de rocha 

no Brasil, é fundamental associar, às medidas governamentais, pesquisas que levem à 

caracterização mineral das áreas com potencial para este fim. Vale ressaltar que pesquisas que 

servem de base à exploração mineral já poderiam avaliar a possibilidade de utilização de 

rochas e rejeitos de mineração para fins de rochagem. 

Por fim, para tecer considerações reais sobre a valoração deste projeto de mineração, 

visando o desenvolvimento de um novo produto economicamente explotável – o uso do 

rejeito como remineralizador e/ou condicionador de solo na agricultura – é essencial observar 

o potencial de acréscimo positivo ao setor econômico-agrícola-social. 

Pelos critérios avaliados conclui-se que o rejeito proveniente da Mina Ipueira tem 

elevado potencial para fonte de macro e micronutrientes de uso como agromineral. Contudo, 

para um correto aproveitamento de rochas descartadas pela mineração como corretivos de 

solos é necessário a realização de ensaios agronômicos, nos quais sejam determinadas a 

capacidade de neutralização relativa ao CaCO3, a reatividade (RE), e o Poder Relativo de 

Neutralização Total (PRNT). Além disto, para a conclusão dos estudos avaliativos de um 

rejeito visando seu uso como remineralizador de solos, é também necessário a realização de 

ensaios com diferentes misturas associados a solos e culturas diversos. Questões relativas a 

segurança ambiental e dos alimentos também necessitam ser avaliadas antes que se indique 

um determinado material rochoso para uso agrícola.  

Esta pesquisa terá continuidade. Nas próximas etapas serão testados outros tipos de 

rejeitos e realizados ensaios de incubação em solos e testes agronômicos com diferentes tipos 

de plantas. 

 

115



 

APÊNDICE A 

JUSTIFICATIVA DA PARTICIPAÇÃO DOS CO-AUTORES  

 

Artigo: 

Agrominerais: Perspectivas Brasileiras 

Agrominerals in a Brazilian Perspective 

Alessandra Elisa Blaskowski1,2; Débora Correia Rios2 & Magda Bergmann3 

 

 

Para a elaboração do artigo “Agrominerais: Perspectivas Brasileiras”, que compõe 

esta dissertação foi necessária uma ampla discussão sobre o estágio dos trabalhos em 

agrominerais no País. A participação de cada uma das co-autoras está relacionada abaixo: 

Alessandra Elisa Blaskowski é a mestranda, primeira autora, e foi responsável pelo 

inventário bibliográfico, execução da pesquisa, e elaboração primária do artigo. 

Débora Correia Rios orientou os trabalhos, coordenou os projetos que apoiaram a 

realização da dissertação, auxiliou na redação e participou das discussões e conclusões do 

artigo. 

Magda Bergmann, especialista em agrominerais da CPRM, motivou a mestranda a 

iniciar os trabalhos nesta área, é autora de vários dos trabalhos sobre agrominerais no Brasil 

que serviram de embasamento a esta pesquisa e participou das discussões e correções das 

versões do artigo. 

 

116



 
 

APÊNDICE B 

JUSTIFICATIVA DA PARTICIPAÇÃO DOS CO-AUTORES  

 

Artigo: 

Potencial Agromineral das Rochas de Descarte da  

Mina de Cromo Ipueira, Bahia 

Agromineral Potential of Tailing Rocks from Ipueira Chromite Mine Bahia  

Alessandra Elisa Blaskowski; Débora C. Rios; Herbet Conceição & Bruna Bueno Mariani 

 

 

Para a elaboração do artigo “Potencial Agromineral das Rochas de Descarte da 

Mina de Cromo Ipueira, Bahia”, que compõe esta dissertação foi necessária uma extensa 

pesquisa e aplicação de técnicas diversas para os estudos petrológicos das rochas envolvidas. 

A participação de cada um dos co-autores está relacionada abaixo: 

Alessandra Elisa Blaskowski é a mestranda, primeira autora, e foi responsável pelo 

inventário bibliográfico, trabalhos de campo, descrições petrográficas, análise e tratamento 

dos dados, execução da pesquisa, e elaboração primária do artigo. 

Débora Correia Rios orientou os trabalhos, coordenou os projetos que apoiaram a 

realização da dissertação, auxiliou na redação e participou das discussões e conclusões do 

artigo. 

Herbet Conceição, especialista em mineraloquímica, coordenou as análises de 

Microscopia Eletrônica de Varredura na UFS. 

Bruna Bueno Mariani, mestre em ciências dos materiais, auxiliou os trabalhos de 

difratometria, apoiando o uso dos softwares diffrac-EVA e TOPAS. 
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ANEXO A 

REGRAS DE FORMATAÇÃO DA REVISTA  

 

 

Esta dissertação de mestrado, de autoria de Alessandra Elisa Blaskowski, opta pelo 

formato artigo, conforme prevêem as normas do Programa de Pós-Graduação em Geologia da 

Universidade Federal da Bahia para alunos ingressos a partir do semestre 2015.2. 

 

Os artigos serão submetidos à revista “Anuário do Instituto de Geociências da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro”. 

 

As regras de formatação desta revista, conforme publicadas no seu site em Dezembro 

de 2017, constam deste anexo. 
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do-se à divulgação da produção científica de interesse amplo e 
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Não há o pagamento de taxas para a submissão ou para a publica-
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Preparação Para Encaminhamento
a) Textos

6. Artigos e Comunicações

Uma primeira folha com o título, número de figuras e o índice.
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CEP, cidade e Estado), Resumo, Abstract, texto completo, Inserir 
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texto, e consideradas, mesmo pranchas, indiscriminadamente 
como Figuras.
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c) Referências
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ANEXO B 

FICHAS PETROGRÁFICAS  

 

 

A análise petrográfica efetuada nesta pesquisa contou com a descrição de 39 (trinta e 

nove) lâminas delgado/polidas referentes às amostras de diversos litotipos, coletadas na Mina 

de Ipueira, as quais foram escolhidas de forma a serem representativas das rochas 

predominantes no rejeito.  

As 39 (trinta e nove) fichas petrográficas descritas neste estudo compõe este Anexo. 
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Ficha de Descrição 

PETROGRÁFICA 

Nº da Amostra / Laboratório 
 

3282 
 

1 - DADOS SOBRE O AFLORAMENTO 

No de Campo  Latitude                                  Longitude                         Nome da Folha Geográfica (IBGE) 

FER1-01 415890 8853473 Andorinha, SC 24 - Y - B – II (1:100.000) 

Nº do Furo  Referências do Furo (profundidade): FERBASA - Mina Ipueira, profundidade: 33,35 - 33,60m.  

I-679 - 90° Lâmina FER1-01y (corte longitudinal em relação ao furo). 

Tipo Litológico                                                                               Nome do Corpo 

Rocha carbonática (com  manchas esverdeadas - serpentina) Complexo Santa Luz 

2 - DADOS SOBRE A AMOSTRA 
Assinale com um X os diferentes procedimentos de preparação e analíticos efetuados nesta amostra   

BRA   LD    LP  Brita   Pó   AM AQM AQMe MEV DRX   

x x x x x x x x  x 

BRA= Bloco reserva da Amostra, LD= Lamina Delgada, LP= Lâmina Polida, AM= Análise de Minerais, AQM= Análise Química de Maiores, AQMe= Análise 

Química de Menores, MEV= Microscópio Eletrônico de Varredura, DRX= Difratometria de raios-X 

 

3 - CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS 

Rocha carbonática (cor branca) com manchas esverdeadas (milimétricas). Nota-se que algumas destas manchas são 

arredondadas que indicam a presença de pseudomorfos de olivina serpentinizada. A granulação é média e estrutura maciça. 
 

4 - ANÁLISE MODAL 
 

MINERAIS  % 

carbonato 80% 

serpentina 20% 

olivina traços 

talco traços 

  

5 - DESCRIÇÃO DOS MINERAIS 
 

Carbonato  

Cristais subédricos a euédricos, alterados, equigranulares com tamanho aproximado de 2,50mm, com coloração cinza à cinza 

escuro com nicois paralalelos, e com os nicois cruzados apresenta cor de cinza à colorida (4ª ordem). O carbonato ocorre em 

mosaicos de cristais onde se nota o hábito romboédrico de alguns cristais e a clivagem duas direções. Observa-se que alguns 

cristais de carbonato crescem envolvendo pseudomorfos de olivina. 
 

Serpentina  

A serpentina (produto da alteração das olivinas) ocorre preenchendo pseudomorfos arredondados de olivina. Em alguns 

pseudomorfos de olivina a serpentina ocorre preenchendo a texura em mesh. 
 

Olivina  

A presença da olivina é evidenciada pela ocorrência de alguns pseudomorfos serpentinizados, que evidenciam o hábito 

ortorrômbico destes cristais, mas que ainda apresentam alguns núcleos de olivina preservados com relevo elevado e 

birrefringência com cores intensas.  Nota-se algumas alterações e percolações avermelhadas (iddingsita ou óxido de ferro). 
 

6 - NOME DA ROCHA 

serpentina mármore 
 

7 –  OBSERVAÇÕES ADICIONAIS (Ordem de Cristalização, Fácies metamórfica, etc.) 

Ordem de cristalizalização: 1º olivina, 2°carbonato, 3º serpentina (alteração da olivina). 

Fácies: Anfibolito 

 

8 - HISTÓRICO DA ANÁLISE  

Data de Elaboração Data da Última Revisão Analista 

07/06/2017  Alessandra Elisa Blaskowski 

 



 

Ficha de Descrição 

PETROGRÁFICA 

Nº da Amostra / Laboratório 

3283/3284 

 

1 - DADOS SOBRE O AFLORAMENTO 

No de Campo  Latitude                                  Longitude                          Nome da Folha Geográfica (IBGE)   

FER1-02 415890 8853473 Andorinha, SC 24 - Y - B – II (1:100.000) 

Nº do Furo  Referências do Furo (profundidade): FERBASA - Mina Ipueira, profundidade: 41,69 - 41,96m. 

I-679 - 90° Lâmina FER1-02y (corte longitudinal em relação ao furo).  

Tipo Litológico                                                                                    Nome do Corpo 

Contato de rocha carbonática com rocha ultramáfica flogopitizada Complexo Santa Luz 
 

2 - DADOS SOBRE A AMOSTRA 
Assinale com um X os diferentes procedimentos de preparação e analíticos efetuados nesta amostra  

BRA   LD   LP    Brita   Pó   AM AQM AQMe MEV  DRX   

x x x x x x x x x x 

BRA= Bloco reserva da Amostra, LD= Lamina Delgada, LP= Lâmina Polida, AM= Análise de Minerais, AQM= Análise Química de Maiores, AQMe= Análise 

Química de Menores, MEV= Microscópio Eletrônico de Varredura, DRX= Difratometria de raios-X 

 

3 - CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS 

Contato de rocha carbonática (cor branca) com rocha ultramáfica de cor castanho escuro flogopitizada (alteração hidrotermal). 

Macroscopicamente fica evidente na parte carbonática a presença de mineral prismático disseminado de cor castanha avermelhada que na 

lâmina e no MEV confirmou se tratar de apatita (figura de interferência uniaxial-negativa). Rocha com granulação média e estrutura 

maciça na porção carbonática e granulação média e estrutura xistosa e textura lepidoblástica na porção de alteração máfica. 

 

4 - ANÁLISE MODAL 
 

MINERAIS (fração carbonática) % 

carbonato 92% 

apatita 5% 

serpentina 3% 

óxido de ferro traços 

 

 

MINERAIS (fração ultramáfica) % 

flogopita 95% 

apatita 5% 

óxido de ferro traços 

 
 

5 - DESCRIÇÃO DOS MINERAIS 
 

Carbonato  

Cristais subédricos a euédricos, inequigranulares, com tamanho variando de 0,25mm á 1,25mm (média 0,75mm), com coloração cinza 

clara com nicois paralalelos, e com os nicois cruzados apresenta cor de cinza à colorida (4ª ordem). Nota o hábito romboédrico de alguns 

cristais. O carbonato também ocorre intersticialmente entre os cristais os demais cristais de carbonato, bem como próximo a área de 

contato com a parte ultramáfica, quando ocorre intersticialmente aos cristais de flogopita. Provavelmente tem duas fases de cristalização 

do carbonato: a primeira dos cristais subédricos a euédricos, e a segunda fase pelo carbonato intersticial que também ocorre preenchendo 

fraturas e fissuras na apatita. 
 

Apati ta  

Cristais prismáticos subédricos a euédricos, fraturados, com tamanho médio de até 0,75mm à 1,0mm. Na amostra de mão (macroscópica) 

tem coloração castanha avermelhada. Na lâmina tem coloração cinza muito claro à levemente azulada (próximo do incolor), e com os 

nicois cruzados apresenta cor azul acinzentado (1ª. ordem). Estes cristais ocorrem dispersos em meio ao carbonato e na porção máfica 

flogopitizada.  Em alguns cristais ocorrem fissuras preenchidas por carbonato. Nota-se um cristal fraturado preenchido por serpentina, 

próximo a um pseudomorfo de olivina serpentinizada. Outro cristal grande (2,50mm) envolve um cristal pequeno cristal de flogopita 

(0,50mm). Geralmente as apatitas apresentam inclusões alteradasde óxido de ferro (vermelhadas).  
 

Flogopita  

A flogopita se apresenta em agregados lamelares, com minerais com estrutura deformada, com tamanho variando de 1,50mm a 4,0mm. A 

coloração com os nicois paralelos é castanho claro, e com os nicois cruzados varia de cinza a vários tons coloridos com feição 

“mosqueada” (2ª a 3ª ordem). Por vezes a flogopita apresenta alteração para clorita. Na região do contato com o carbonato as flogopitas 

ocorrem associadas a carbonato intersticial. O contato parece ser gradacional.  
 

Serpent ina 

A serpentina ocorre substituindo um pseudomorfo (3,25mm) de olivina em meio a porção carbonática da rocha.   
 

6 - NOME DA ROCHA 

Rocha carbonática: serpentina - apatita mármore (3283). Rocha 02: metaultramáfica flogopitizada/flogopitito (3284). 
 

7 –  OBSERVAÇÕES ADICIONAIS (Ordem de Cristalização, Fácies metamórfica, etc.) 

Ordem de cristalizalização (Rocha carbonática): 1º carbonato, 2ºserpentina, 3º apatita 4° carbonato intersticial. 

Ordem de cristalizalização (Rocha ultramáfica): 1º apatita, 2° flogopita. 

Fácies: Anfibolito 
 

8 - HISTÓRICO DA ANÁLISE  

Data de Elaboração Data da Última Revisão Analista 

04/05/2017  Alessandra Elisa Blaskowski 
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Ficha de Descrição 

PETROGRÁFICA 

Nº da Amostra / Laboratório 

3285 

 

1 - DADOS SOBRE O AFLORAMENTO 

No de Campo  Latitude                                  Longitude                          Nome da Folha Geográfica (IBGE)  

FER1-03 415890 8853473 Andorinha, SC 24 - Y - B – II (1:100.000) 

Nº do Furo  Referências do Furo (profundidade):  FERBASA - Mina Ipueira, profundidade: 49,20 - 49,50m. 

I-679 - 90° Lâmina FER1-03y (corte longitudinal em relação ao furo). 

Tipo Litológico                                                                            Nome do Corpo 

Rocha carbonática com intercalações de zona de alteração Complexo Santa Luz 
 

2 - DADOS SOBRE A AMOSTRA 
Assinale com um X os diferentes procedimentos de preparação e analíticos efetuados nesta amostra 

BRA   LD   LP   Brita   Pó  AM  AQM AQMe MEV  DRX   

x x x x x x x    

BRA= Bloco reserva da Amostra, LD= Lamina Delgada, LP= Lâmina Polida, AM= Análise de Minerais, AQM= Análise Química de Maiores, AQMe= Análise 

Química de Menores, MEV= Microscópio Eletrônico de Varredura, DRX= Difratometria de raios-X 
 

3 - CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS 

Rocha carbonática (cor branca) com zonas de alteração hidrotermal (esverdeadas e castanhas). Aparentemente tem duas zonas de alteração 

distintas: uma flogopitizada, de cor castanha e outra com uma cor mais esverdeada. A granulação é média e estrutura maciça na porção 

carbonática e granulação média e estrutura xistosa e textura lepidoblástica na porção de alteração flogopitizada. Notam-se feições de 

dissolução e cristalização na zona de alteração esverdeada. Na parte carbonática ocorre um mineral prismático disseminado de cor castanha 

avermelhada (na lâmina verificou-se tratar-se de apatita). 
 

4 - ANÁLISE MODAL 
 

MINERAIS  % 

carbonato 47% 

flogopita 35% 

serpentina 15% 

apatita 3% 

opacos (óxido de ferro) traços 
 

5 - DESCRIÇÃO DOS MINERAIS 
 

Carbonato  

Cristais subédricos, inequigranulares, alterados, com tamanho variando de 0,75mm à 2,50mm, com coloração cinza a cinza escuro com 

nicois paralalelos, e com os nicois cruzados apresenta cor de cinza à colorida (4ª ordem). Nota-se o hábito romboédrico de alguns cristais. 

O carbonato também ocorre intersticialmente entre os demais cristais de carbonato. Na região de contato com a parte flogopitizada ocorre 

intersticialmente aos cristais de flogopita e por vezes os envolve. Provavelmente tem duas fases de cristalização do carbonato. 
 

Apati ta  

Cristais prismáticos subédricos a euédricos, fraturados, com tamanho médio de 1,0mm à 1,25mm. Na amostra de mão (macroscópica) tem 

coloração castanha avermelhada. Na lâmina, com nicois paralelos, tem coloração cinza muito claro à levemente azulada (próximo do 

incolor), e com os nicois cruzados apresenta cor azul acinzentado (1ª. ordem). Estes cristais ocorrem dispersos em ao meio carbonato. 

Geralmente estes cristais apresentam inclusões de óxido de ferro alteradas (vermelhadas). 
 

Flogopita  

A flogopita se apresenta em agregados lamelares. A coloração, com os nicois paralelos, é castanho claro, e com os nicois cruzados varia de 

cinza a vários tons coloridos com feição “mosqueada” (2ª a 3ª ordem). Na região do contato com o carbonato as flogopitas ocorrem 

associadas a carbonato intersticial. O contato parece ser gradacional.  
 

Serpent ina  

A serpentina (produto da alteração das olivinas) ocorre concentrada junto à porção máfica e flogopitizada da rocha. Na amostra de mão é 

possível observar uma zona de alteração esverdeada (associada ao hidrotermalismo).  Na lâmina nota-se que esta alteração é serpentina e 

está geralmente associada às flogopitas e ocorre preenchendo os interstícios. Também ocorre preenchendo fraturas nas flogopitas. E nos 

interstícios formando agregados lamelares fibrosos. Por vezes ocorre substituindo pseudomorfos arredondados de olivina com a texura em 

mesh. 
 

6 - NOME DA ROCHA 

apatita-serpentina-flogopita mármore 
 

7 –  OBSERVAÇÕES ADICIONAIS (Ordem de Cristalização, Fácies metamórfica, etc.) 

Ordem de cristalizalização: 1º carbonato, 2º serpentina 3º apatita, 4° flogopita (alteração hidrotermal), 5° carbonato intersticial. 

Fácies Anfibolito 
 

8 - HISTÓRICO DA ANÁLISE  

Data de Elaboração Data da Última Revisão Analista 

25/05/2017  Alessandra Elisa Blaskowski 
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Ficha de Descrição 

PETROGRÁFICA 

Nº da Amostra / Laboratório 

 

3288 
 

1 - DADOS SOBRE O AFLORAMENTO 

No de Campo  Latitude                                  Longitude                          Nome da Folha Geográfica (IBGE)   

FER1-04 415890000 8853473821 Andorinha, SC 24 - Y - B – II (1:100.000) 

Nº do Furo  Referências do Furo (profundidade): FERBASA - Mina Ipueira, profundidade: 56,65 - 56,85m. 

I-679 - 90° Lâmina FER1-04y (corte longitudinal em relação ao furo). 

Tipo Litológico                                                                            Nome do Corpo 

Rocha carbonática (com manchas esverdeadas - serpentina) Complexo Santa Luz 

 

2 - DADOS SOBRE A AMOSTRA 
Assinale com um X os diferentes procedimentos de preparação e analíticos efetuados nesta amostra 

BRA   LD   LP   Brita   Pó   AM AQM AQMe MEV DRX   

x x x x x x x    
BRA= Bloco reserva da Amostra, LD= Lamina Delgada, LP= Lâmina Polida, AM= Análise de Minerais, AQM= Análise Química de Maiores, AQMe= Análise 

Química de Menores,  MEV= Microscópio Eletrônico de Varredura, DRX= Difratometria de raios-X 

 

3 - CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS 

Rocha carbonática (cor branca) com manchas esverdeadas (milimétricas) Nota-se que algumas destas manchas são 

arredondadas indicam a provável presença de serpentina substituinda pseudomorfos de olivina. A granulação é média e 

estrutura maciça. 

 

4 - ANÁLISE MODAL 
 

MINERAIS  % 

carbonato 85% 

serpentina 15% 

olivina traços 
 

5 - DESCRIÇÃO DOS MINERAIS 
 

Carbonato  

Cristais subédricos a euédricos, alterados, equigranulares com tamanho aproximado de 2,50mm, com coloração cinza à cinza 

escuro com nicois paralalelos, e com os nicois cruzados apresenta cor de cinza à rosada (4ª ordem). O carbonato ocorre em 

mosaicos de cristais onde se nota o hábito romboédrico de alguns cristais e a clivagem em duas direções. Observa-se que 

alguns cristais de carbonato crescem envolvendo pseudomorfos de olivina. 
 

Serpentina  

A serpentina (produto da alteração das olivinas) ocorre substituindo pseudomorfos arredondados de olivina. Em alguns 

pseudomorfos de olivina a serpentina ocorre com a texura em mesh. 
 

Olivina  

A presença da olivina é evidenciada pela ocorrência de alguns pseudomorfos serpentinizados (tamanho variando 1,0 

mm até 2,50mm), que evidenciam o hábito ortorrômbico destes cristais, mas que ainda apresentam com alguns núcleos de 

olivina preservados com relevo elevado e birrefringência com cores intensas.  
 

6 - NOME DA ROCHA 

olivina-serpentina mármore 
 

7 –  OBSERVAÇÕES ADICIONAIS (Ordem de Cristalização, Fácies metamórfica, etc.) 

Ordem de cristalizalização: 1º olivina, 2° carbonato, 3° serpentina (alteração da olivina). 

Fácies: Anfibolito 
 

8 - HISTÓRICO DA ANÁLISE  

Data de Elaboração Data da Última Revisão Analista 

25/05/2017 
 

 
Alessandra Elisa Blaskowski 
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Ficha de Descrição 

PETROGRÁFICA 

Nº da Amostra / Laboratório 

3289 

 

1 - DADOS SOBRE O AFLORAMENTO 

No de Campo  Latitude                                  Longitude                          Nome da Folha Geográfica (IBGE)   

FER1-05 415890 8853473 Andorinha, SC 24 - Y - B – II (1:100.000) 

Nº do Furo  Referências do Furo (profundidade): FERBASA - Mina Ipueira, profundidade: 64,60 - 64,80m. 

I-679 - 90° Lâmina FER1-05x (corte transversal em relação ao furo). 

Tipo Litológico                                                                           Nome do Corpo 

Rocha máfica flogopitizada Complexo Santa Luz 
 

2 - DADOS SOBRE A AMOSTRA 
Assinale com um X os diferentes procedimentos de preparação e analíticos efetuados nesta amostra  

BRA    LD  LP  Brita   Pó  AM  AQM  AQMe MEV DRX   

x x x x x x x    

BRA= Bloco reserva da Amostra, LD= Lamina Delgada, LP= Lâmina Polida, AM= Análise de Minerais, AQM= Análise Química de Maiores, AQMe= Análise 

Química de Menores, MEV= Microscópio Eletrônico de Varredura, DRX= Difratometria de raios-X 
 

3 - CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS 

Rocha ultramáfica de cor verde escuro com pontuações esbranquiçadas. Observa-se a presença de olivina/serpentina e plagioclásio. A 

granulação é fina-média, a estrutura maciça e a textura é granoblástica. 

Observações: No log da FERBASA está descrito como diopsidito (pacote 63,00m até 65,60m). 
 

4 - ANÁLISE MODAL 

 

MINERAIS  % 

plagioclásio 35% 

olivina 30% 

serpentina 25% 

clinopiroxênio 10% 

flogopita traços 
 

5 - DESCRIÇÃO DOS MINERAIS 
 

Plagioclásio  

Cristais prismáticos incolores subédricos a euédricos, relevo baixo e tamanho variando de 0,45mm até 1,20mm. Com os nicois cruzados a 

apresenta cor cinza (1ª ordem). Nesta lâmina as maclas não estão evidentes. Os cristais ocorrem em mosaicos associados a algumas poucas 

ocorrências de flogopitas. 
 

Serpent ina  

A serpentina (produto da alteração das olivinas) forma agregados lamelares fibrosos e por vezes ocorre preenchendo pseudomorfos 

arredondados de olivina. Em alguns pseudomorfos de olivina a serpentina ocorre  com a texura em mesh. 
 

Olivina 

Cristais prismáticos, fraturados, com relevo alto e tamanho variando 0,15 mm até 0,90mm. Tem coloração esverdeada, e com os nicois 

cruzados apresenta birrefringência com cores intensas e variadas (2ª. ordem). Observa-se textura em mesh com preservação de núcleos sem 

alteração e em alguns cristais nota-se alteração vermelha acastanhada (iddingsita, ou óxido de ferro). 
 

 

Flogopita  

A flogopita se apresenta em pequenos cristais de cor castanha avermelhada e tamanho aproximado de 0,15mm, em meio aos cristais de 

plagioclásio (maiores). A coloração com os nicois cruzados é castanha á vários tons coloridos com feição “mosqueada” (2ª a 3ª ordem).  
 

Pirox ênio  

Cristais prismáticos subédricos a euédricos, com cor verde claro a incolor, relevo moderado e tamanho aproximado de 1,20mm. Com os 

nicois cruzados apresenta cor amarela (1ª ordem) e extinção inclinada em relação ao eixo do cristal indicando ser piroxênio (augita?). Os 

cristais ocorrem dispersos principalmente associados aos plagioclásios. 
 

6 - NOME DA ROCHA 

metagabro 
 

7 –  OBSERVAÇÕES ADICIONAIS (Ordem de Cristalização, Fácies metamórfica, etc.) 

Ordem de cristalizalização: 1º olivina, 2º piroxênio, 3º serpentina (alteração da olivina), 4º plagioclásio, 5º flogopita  

Fácies: Anfibolito 
 

8 - HISTÓRICO DA ANÁLISE  

Data de Elaboração Data da Última Revisão Analista 

04/05/2017  Alessandra Elisa Blaskowski 
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Ficha de Descrição 

PETROGRÁFICA 

Nº da Amostra / Laboratório 

3290 

 

1 - DADOS SOBRE O AFLORAMENTO 

No de Campo  Latitude                                  Longitude                          Nome da Folha Geográfica (IBGE)  

FER1-06 415890 8853473 Andorinha, SC 24 - Y - B – II (1:100.000) 

Nº do Furo  Referências do Furo (profundidade): FERBASA - Mina Ipueira, profundidade: 85,60 - 85,85m. 

I-679 - 90° Lâmina FER1-06y (corte longitudinal em relação ao furo). 

Tipo Litológico                                                                                   Nome do Corpo 

Rocha carbonática com intercalações de zona de alteração Complexo Santa Luz 
 

2 - DADOS SOBRE A AMOSTRA 
Assinale com um X os diferentes procedimentos de preparação e analíticos efetuados nesta amostra  

BRA  LD   LP   Brita  Pó  AM   AQM  AQMe MEV DRX   

x x x x x x x    

BRA= Bloco reserva da Amostra, LD= Lamina Delgada, LP= Lâmina Polida, AM= Análise de Minerais, AQM= Análise Química de Maiores, AQMe= Análise 

Química de Menores, MEV= Microscópio Eletrônico de Varredura, DRX= Difratometria de raios-X 
 

3 - CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS 

Rocha carbonática (cor branca) com zonas de alteração hidrotermal (esverdeadas e castanhas). Aparentemente tem duas zonas de alteração 

distintas: uma flogopitizada, de cor castanha e outra com uma cor mais esverdeada (serpentina). A granulação é média e estrutura maciça 

na porção carbonática e granulação média e estrutura xistosa e textura lepidoblástica na porção de alteração flogopitizada. Notam-se 

feições de dissolução e cristalização na zona de alteração esverdeada (micro veios de serpentina).  
 

4 - ANÁLISE MODAL 
 

MINERAIS  % 

carbonato 55% 

flogopita 25% 

serpentina 20% 

olivina traços 

 

5 - DESCRIÇÃO DOS MINERAIS 
 

Carbonato  

Cristais subédricos, inequigranulares, alterados, com tamanho variando de 1,25mm á 2,50mm, com coloração cinza à cinza escuro com 

nicois paralalelos, e com os nicois cruzados apresenta cor variando cinza à rosada (4ª ordem). Ocorre formando mosaicos de cristais. Nota-

se o hábito romboédrico de alguns cristais. O carbonato também ocorre preenchendo micro veios nos demais cristais de carbonato. Na 

região de contato com a parte flogopitizada ocorre intersticialmente aos cristais de flogopita e por vezes os envolve. Provavelmente tem 

duas fases de cristalização do carbonato. 
 

Flogopita  

A flogopita se apresenta em agregados lamelares. O tamanho varia de 1,00mm a 1,5mm.  A coloração com os nicois paralelos é castanho 

claro, e com os nicois cruzados varia de cinza a vários tons coloridos com feição “mosqueada” (2ª a 3ª ordem). Na região do contato com o 

carbonato as flogopitas ocorrem associadas a carbonato intersticial. O contato parece ser gradacional.  
 

Serpent ina  

A serpentina (produto da alteração das olivinas) ocorre principalmente concentrada junto à feição de alteração ultramáfica e flogopitizada 

da rocha. Na amostra de mão é possível observar uma zona de alteração esverdeada (associada ao hidrotermalismo) e na lâmina nota-se 

que esta alteração é serpentina. Observa-se que a alteração esverdeada de serpentina ocorre por vezes preenchendo fissuras no carbonato, e 

fraturas nas flogopitas. A serpentina ocorre preenchendo os interstícios formando agregados lamelares fibrosos, por vezes ocorrem 

substituinda pseudomorfos arredondados de olivina com texura em mesh. 
 

Olivina 

A presença da olivina é evidenciada pela ocorrência de alguns pseudomorfos serpentinizados que ainda apresentam com alguns núcleos 

preservados com relevo elevado e birrefringência com cores intensas. 
 

6 - NOME DA ROCHA 

olivina-serpentina-flogopita mármore 
 

7 –  OBSERVAÇÕES ADICIONAIS (Ordem de Cristalização, Fácies metamórfica, etc.) 

Ordem de cristalizalização: 1º olivina, 2º carbonato, 3º serpentina, 4° flogopita, 5° carbonato intersticial. 

Fácies: Anfibolito 

 

8 - HISTÓRICO DA ANÁLISE  

Data de Elaboração Data da Última Revisão Analista 

25/05/2017  Alessandra Elisa Blaskowski 
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Ficha de Descrição 

PETROGRÁFICA 

Nº da Amostra / Laboratório 

3292/3293 

 

1 - DADOS SOBRE O AFLORAMENTO 
No de Campo  Latitude                                  Longitude                          Nome da Folha Geográfica (IBGE)  

FER1-07 415890 8853473 Andorinha, SC 24 - Y - B – II (1:100.000) 

Nº do Furo  Referências do Furo (profundidade): FERBASA - Mina Ipueira, profundidade: 101,10 -101,35m. 

I-679 - 90° Lâmina FER1-07x (corte transversal em relação ao furo). 

Tipo Litológico                                                                                    Nome do Corpo 

Contato de rocha carbonática com rocha ultramáfica flogopitizada Complexo Santa Luz 

 

2 - DADOS SOBRE A AMOSTRA 
Assinale com um X os diferentes procedimentos de preparação e analíticos efetuados nesta amostra   

BRA LD    LP    Brita   Pó  AM  AQM AQMe MEV DRX   

x x x x x x x   x 

BRA= Bloco reserva da Amostra, LD= Lamina Delgada, LP= Lâmina Polida, AM= Análise de Minerais, AQM= Análise Química de Maiores, AQMe= Análise 

Química de Menores,  MEV= Microscópio Eletrônico de Varredura, DRX= Difratometria de raios-X 

 

3 - CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS 

Contato de rocha carbonática pura (cor branca) com rocha ultramáfica de cor castanho escuro flogopitizada (alteração 

hidrotermal). Presença de microfraturas preenchidas por alteração esverdeada (serpentina), na porção flogopitizada. Nas 

microfraturas associação com um mineral vermelho (iddingsita ou óxido de ferro). Rocha com granulação média e estrutura 

maciça na porção carbonática e granulação média e estrutura xistosa e textura lepidoblástica na porção de alteração máfica.  
 

4 - ANÁLISE MODAL 
 

MINERAIS (fração carbonática) % 

carbonato 100% 

serpentina traços 

MINERAIS (fração ultramáfica) % 

flogopita 85% 

serpentina 15% 
 

5 - DESCRIÇÃO DOS MINERAIS 
 

Carbonato  

Cristais subédricos, inequigranulares, com tamanho variando de 2,0mm á 3,0mm (média 0,75mm), com coloração cinza clara 

com nicois paralalelos, e com os nicois cruzados apresenta cor variando de  cinza à rosada (4ª ordem). Nota-se o hábito 

romboédrico de alguns cristais. Presença de microfraturas preenchidas por serpentina no carbonato próximo a região de 

contato com a parte ultramáfica. O carbonato também ocorre intersticialmente entre os cristais os demais cristais de 

carbonato, bem como próximo a área de contato com a parte ultramáfica o carbonato ocorre intersticialmente aos cristais de 

flogopita.  
 

Flogopita  

A flogopita se apresenta em agregados lamelares orientados, com minerais com estrutura deformada, com tamanho variando 

de 0,75mm a 1,75mm. A coloração com os nicois paralelos é castanho claro, e com os nicois cruzados varia de cor cinza a 

vários tons coloridos com feição “mosqueada” (2ª a 3ª ordem).  
 

Serpentina 

A serpentina que ocorre intersticialmente as flogopitas formando agregados lamelares ou preenchendo microfraturas (duas 

fases de cristalização?). Nesta amostra a nota-se uma alteração castanha avermelhada associada a agregados lamelares de 

serpentina (iddingsita ou óxido de ferro).  
 

6 - NOME DA ROCHA 

Rocha carbonática: mármore. Rocha ultramáfica: flogopitito  
 

7 –  OBSERVAÇÕES ADICIONAIS (Ordem de Cristalização, Fácies metamórfica, etc.) 

Ordem de cristalizalização (Rocha 1): 1º carbonato, 2º serpentina, 3° carbonato intersticial. 

Ordem de cristalizalização (Rocha 2): 1º serpentina, 2° flogopita, 3° serpentina intersticial e preenchendo microfraturas. 

Fácies: Anfibolito 
 

8 - HISTÓRICO DA ANÁLISE  

Data de Elaboração Data da Última Revisão Analista 

  Alessandra Elisa Blaskowski 
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Ficha de Descrição 

PETROGRÁFICA 

Nº da Amostra / Laboratório 

3294 

 

1 - DADOS SOBRE O AFLORAMENTO 

No de Campo  Latitude                                  Longitude                          Nome da Folha Geográfica (IBGE)  

FER1-08 415890 8853473 Andorinha, SC 24 - Y - B – II (1:100.000) 

Nº do Furo  Referências do Furo (profundidade): FERBASA - Mina Ipueira, profundidade: 108,70 - 109,0m. 

I-679 - 90° Lâmina FER1-08y (corte longitudinal em relação ao furo). 

Tipo Litológico                                                                                   Nome do Corpo 

Rocha carbonática (com manchas esverdeadas  - serpentina)  Complexo Santa Luz 
 

2 - DADOS SOBRE A AMOSTRA 
Assinale com um X os diferentes procedimentos de preparação e analíticos efetuados nesta amostra 

BRA  LD   LP   Brita   Pó  AM  AQM  AQMe MEV  DRX   

x x x x x x x x x x 

BRA= Bloco reserva da Amostra, LD= Lamina Delgada, LP= Lâmina Polida, AM= Análise de Minerais, AQM= Análise Química de Maiores, AQMe= Análise 

Química de Menores, MEV= Microscópio Eletrônico de Varredura, DRX= Difratometria de raios-X 
 

3 - CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS 

Rocha carbonática (cor branca) com muitas manchas esverdeadas de alteração (centimétricas) Nota-se que algumas destas manchas são 

arredondadas (poucas) que indicam provável presença de serpentina substituindo pseudomorfos de olivina. A granulação é média e 

estrutura maciça. Presença significativa de magnetita  
 

4 - ANÁLISE MODAL 

 

MINERAIS  % 

serpentina 40% 

carbonato 35% 

magnetita 10% 

apatita 8% 

flogopita 6% 

opacos 1% 

pirita traços 

olivina traços 

talco traços 
 

5 - DESCRIÇÃO DOS MINERAIS 
 

Serpent ina  

A serpentina (produto da alteração das olivinas) ocorre como manchas esverdeadas de alteração e também como pseudomorfos 

arredondados sobre a olivina. Em alguns pseudomorfos de olivina a serpentina na texura em mesh. Apresenta cor incolor à levemente 

esverdeada em luz plana e cor cinza azulada com nicois cruzados. 
 

Carbonato  

Cristais subédricos, alterados, tamanho apromimado variando de 0,25mm a 1,0mm, com coloração cinza à cinza escuro com nicois 

paralalelos, e com os nicois cruzados apresenta cor de cinza à colorida (4ª ordem). O carbonato ocorre em mosaicos de cristais onde se 

nota algumas arestas (poucas) da estrutura romboédrica de alguns cristais e clivagem em duas direções. Observa-se que alguns cristais de 

carbonato crescem envolvendo pseudomorfos de olivina.  
 

Magnet i ta  

Mineral opaco e luz refletida a nicois paralelos apresenta coloração rosada. Ocorre disseminado pela lâmina e também preenchendo 

microfraturas. Na amostra de mão nota-se intenso magnetismo ao imã. Nota-se processo de martitização (alteração para hematita de cor 

cinza metálico) no interior da magnetita. Presença de pequenos cristais de pirita dentro da magnetita.                   
 

Apati ta  

Cristais prismáticos subédricos a euédricos, fraturados, com tamanho médio de até 1,0mm à 2,25 mm. Na lamina com luz plana tem 

coloração cinza muito claro à levemente azulada (próximo do incolor), e com os nicois cruzados apresenta cor azul acinzentado (1ª. 

ordem). Estes cristais ocorrem dispersos principalmente em meio carbonato, mas também ocorrem em meio à serpentina. Nota-se que em 

alguns cristais estão fissurados e preenchidos por carbonato, e em outros pelo mineral opaco e por serpentina. Outro cristal grande 

(2,50mm) envolve um cristal pequeno pseudomorfo de olivina (0,25mm) e também tem uma fratura preenchida por mineral opaco. 

Apatita: figura de interferência uniaxial negativa. 
 

Flogopita  

A flogopita se apresenta em lamelas disseminadas pela lâmina, associada principalmente a serpentina. A coloração com os nicois paralelos 

é castanho claro, e com os nicois cruzados varia de cor cinza a vários tons coloridos com feição “mosqueada” (2ª a 3ª ordem). Por vezes as 

flogopitas apresentam ocorrem englobando pseudomorfos de olivina.     
 

Opaco 

Mineral opaco e quando os nicois estão cruzados apresenta coloração cinza metálico. Tem formato radial (magnetita?). 
 

Piri ta  

Mineral opaco em luz refletida e a nicois descruzados apresenta coloração amarelo pálido. Apresenta-se como pequenas ocorrências 

dentro da magnetita.                    
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Olivina 

A presença da olivina é evidenciada pela ocorrência de alguns pseudomorfos serpentinizados (tamanho variando 0,75mm até 2,50mm), 

mas que ainda apresentam com alguns núcleos de olivina preservados com relevo elevado e birrefringência com cores intensas. 

 

6 - NOME DA ROCHA 

olivina-flogopita-apatita-magnetita-serpentina mármore 

 

7 –  OBSERVAÇÕES ADICIONAIS (Ordem de Cristalização, Fácies metamórfica, etc.) 

Ordem de cristalizalização: 1º olivina, 2°carbonato, 3º serpentina (alteração da olivina), 4º apatita, 5° flogopita, 6° carbonato intersticial, 7º 

magnetita/opacos. 

Fácies: Anfibolito 

 

8 - HISTÓRICO DA ANÁLISE  

Data de Elaboração Data da Última Revisão Analista 

25/05/2017 
 

 
Alessandra Elisa Blaskowski 
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Ficha de Descrição 

PETROGRÁFICA 

Nº da Amostra / Laboratório 

3296 

   

1 - DADOS SOBRE O AFLORAMENTO 
No de Campo  Latitude                                  Longitude                          Nome da Folha Geográfica (IBGE)   

FER1-09 415890 8853473 Andorinha, SC 24 - Y - B – II (1:100.000) 

Nº do Furo  Referências do Furo (profundidade): FERBASA - Mina Ipueira, profundidade: 119,80 - 120,00m. 

I-679 - 90° Lâmina FER1-09x (corte transversal em relação ao furo). 

Tipo Litológico                                                                                            Nome do Corpo 

Rocha ultramáfica flogopitizada Complexo Santa Luz 
 

2 - DADOS SOBRE A AMOSTRA 
Assinale com um X os diferentes procedimentos de preparação e analíticos efetuados nesta amostra 

BRA  LD   LP   Brita   Pó   AM AQM AQMe MEV DRX   

x x x x x x x    

BRA= Bloco reserva da Amostra, LD= Lamina Delgada, LP= Lâmina Polida, AM= Análise de Minerais, AQM= Análise Química de Maiores, AQMe= Análise 

Química de Menores, MEV= Microscópio Eletrônico de Varredura, DRX= Difratometria de raios-X 
 

3 - CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS 

Rocha ultramáfica de cor castanho avermelhado, com vênulas de carbonato de cor branca. Presença de  minerais micáceos com uma suave 

orientação. Também nota-se um brechamento da rocha ultramáfica flogopititizada com preenchimento pelo carbonato (presença de olivina 

na porção carbonática?). Algumas vênulas estão preenchidas por material escuro. Estas vênulas tardias parecem cortar as vênulas de 

carbonato. No carbonato a fenocristais escuros arredondados que parecem ser a olivina preservada. A granulação é média, a estrutura 

xistosa e a textura é lepidoblástica. 
 

4 - ANÁLISE MODAL 
 

MINERAIS  % 

flogopita 68% 

serpentina 20% 

olivina 5% 

carbonato 5% 

apatita 2% 
 

5 - DESCRIÇÃO DOS MINERAIS 
 

Flogopita  

A flogopita se apresenta em agregados lamelares, com minerais com estrutura deformada, com tamanho variando de 0,75mm a 1,50mm. A 

coloração com os nicois paralelos é castanho avermelhado, e com os nicois cruzados cor cinza e castanho à vários tons coloridos com 

feição “mosqueada” (2ª a 3ª ordem). Por vezes as flogopitas apresentam carbonato intersticial e em algumas porções estão cortadas por 

microfraturas (preenchidas com carbonato). Nota-se que ocorre uma vênula de cbto cortando as flogopitas.  
 

Carbonato  

Cristais subédricos, inequigranulares, com tamanho variando de 0,75mm á 1,25mm, com coloração cinza clara com nicois paralalelos, e 

com os nicois cruzados apresenta cor de cinza à rosada (4ª ordem). Nota-se o hábito romboédrico de alguns cristais. Por vezes o carbonato 

ocorre intersticialmente aos cristias de flogopita, entretanto na área de contato da vênula com a parte ultramáfica flogopitizada nota-se que 

o carbonato brechando os cristais de flogopita e de plagioclásio (cristais incolores e com cor de interferência cinza azulada sem maclas). 
 

Serpent ina  

A serpentina (produto da alteração das olivinas) forma agregados lamelares fibrosos e por vezes ocorre substituindo pseudomorfos 

arredondados de olivina. Em alguns pseudomorfos de olivina a serpentina na textura em mesh. Também ocorrem como microveios tardios 

(cortando as flogopitas e o carbonato).  
 

Olivina 

Cristais de hábito ortorrômbico, fraturados, com relevo alto e tamanho aproximando de 0,50mm à 1,00mm. Tem coloração esverdeada, e 

com os nicois cruzados apresenta cores intensas e variadas (2ª. ordem). Observa-se textura em mesh com preservação de núcleos sem 

alteração e em alguns cristais nota-se alteração vermelha acastanhada (indigzita ou óxido de ferro). 
 

Apati ta  

Cristais prismáticos subédricos a euédricos, fraturados. Na lamina em luz plana tem coloração cinza muito claro à levemente azulada 

(próximo do incolor), e com os nicois cruzados apresenta cor azul acinzentado (1ª. ordem). Os ocorrem dispersos em meio a flogopita e ao 

carbonato.  
 

6 - NOME DA ROCHA 

metaultramáfica flogopitizada 
 

7 –  OBSERVAÇÕES ADICIONAIS (Ordem de Cristalização, Fácies metamórfica, etc.) 

Ordem de cristalizalização: 1º olivina, 2º carbonato intersticial, 3º serpentina, 4º apatita, 5º flogopita, 6º vênula de carbonato. 

Fácies: Anfibolito 
 

8 - HISTÓRICO DA ANÁLISE  

Data de Elaboração Data da Última Revisão Analista 

08/05/2017  Alessandra Elisa Blaskowski 
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Ficha de Descrição 

PETROGRÁFICA 

Nº da Amostra / Laboratório 

3297 

1 - DADOS SOBRE O AFLORAMENTO 

No de Campo  Latitude                                  Longitude                          Nome da Folha Geográfica (IBGE)   

FER1-10 415890 8853473 Andorinha, SC 24 - Y - B – II (1:100.000) 

Nº do Furo  Referências do Furo (profundidade): FERBASA - Mina Ipueira, profundidade: 139,40 - 139,60m. 

I-679 - 90° Lâmina FER1-10x (corte transversal em relação ao furo). 

Tipo Litológico                                                                            Nome do Corpo 

Rocha carbonática (com manchas esverdeadas -serpentina) Complexo Santa Luz 

 

2 - DADOS SOBRE A AMOSTRA 
Assinale com um X os diferentes procedimentos de preparação e analíticos efetuados nesta amostra 

BRA    LD   LP   Brita  Pó  AM AQM AQMe MEV  DRX   

x x x x x x x    

BRA= Bloco reserva da Amostra, LD= Lamina Delgada, LP= Lâmina Polida, AM= Análise de Minerais, AQM= Análise Química de Maiores, AQMe= Análise 

Química de Menores,  MEV= Microscópio Eletrônico de Varredura, DRX= Difratometria de raios-X 

 

3 - CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS 

Rocha carbonática (cor branca) com manchas esverdeadas (milimétricas) Nota-se que algumas destas manchas são 

arredondadas que indicam provável presença de serpentina preenchendo pseudomorfos de olivina. A granulação é média e 

estrutura maciça. 
 

4 - ANÁLISE MODAL 
 

MINERAIS  % 

carbonato 60% 

serpentina 40% 

olivina traços 
 

5 - DESCRIÇÃO DOS MINERAIS 
 

Carbonato  

Cristais subédricos, muito alterados, com tamanho variando de 0,25 até 0,75mm, com coloração cinza à cinza escuro com 

nicois paralalelos, e com os nicois cruzados apresenta cor de cinza à colorida (4ª ordem). O carbonato ocorre em mosaicos de 

cristais onde se nota o hábito romboédrico de alguns cristais e a clivagem duas direções. Alguns cristais de carbonato 

crescem envolvendo pseudomorfos de olivina. Também se observa que o carbonato por vezes ocorre intersticialmente aos 

agregados de serpentina.  
 

Serpentina  

A serpentina (produto da alteração das olivinas) ocorre substituindo pseudomorfos arredondados de olivina e por vezes 

formando agregados lamelares. 
 

Olivina  

A presença da olivina é evidenciada pela ocorrência de alguns pseudomorfos serpentinizados (tamanho variando 0,50mm até 

2,50mm), que evidenciam o hábito ortorrômbico destes cristais, mas que ainda apresentam com alguns núcleos de olivina 

preservados com relevo elevado e birrefringência com cores intensas.  
 

6 - NOME DA ROCHA 

serpentina mármore 
 

7 –  OBSERVAÇÕES ADICIONAIS (Ordem de Cristalização, Fácies metamórfica, etc.) 

Ordem de cristalizalização: 1º olivina, 2°carbonato, 3º serpentina (alteração da olivina).  

Fácies: Anfibolito 
 

8 - HISTÓRICO DA ANÁLISE  

Data de Elaboração Data da Última Revisão Analista 

07/06/2017  Alessandra Elisa Blaskowski 

 

131



 

Ficha de Descrição 

PETROGRÁFICA 

Nº da Amostra / Laboratório 

3298 

 

1 - DADOS SOBRE O AFLORAMENTO 

No de Campo  Latitude                                  Longitude                          Nome da Folha Geográfica (IBGE)  

FER1-11 415890 8853473 Andorinha, SC 24 - Y - B – II (1:100.000) 

Nº do Furo  Referências do Furo (profundidade):  FERBASA - Mina Ipueira, profundidade: 161,55 - 161,75m. 

I-679 - 90° Lâmina FER1-11x (corte transversal em relação ao furo). 

Tipo Litológico                                                                            Nome do Corpo 

Rocha de cor branca com manchas esverdeadas (diopsidito) Complexo Santa Luz 

 

2 - DADOS SOBRE A AMOSTRA 
Assinale com um X os diferentes procedimentos de preparação e analíticos efetuados nesta amostra 

BRA  LD    LP  Brita   Pó  AM  AQM AQMe MEV  DRX   

x x x x x x x x  x 

BRA= Bloco reserva da Amostra, LD= Lamina Delgada, LP= Lâmina Polida, AM= Análise de Minerais, AQM= Análise Química de Maiores, AQMe= Análise 

Química de Menores, MEV= Microscópio Eletrônico de Varredura, DRX= Difratometria de raios-X 

 

3 - CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS 

Rocha de cor branca com manchas esverdeadas (milimétricas). Nota-se uma zona de alteração esverdeada. No furo de 

sondagem caracteriza um nível (161,60 -162,30m no furo) que está intercalado em meio ao serpentina mármore. A 

granulação fina-média, estrutura maciça e a textura granoblástica.  
 

4 - ANÁLISE MODAL 
 

MINERAIS  % 

clinopiroxênio  (diopsídio) 83% 

carbonato 15% 

ortopiroxênio  2% 

talco traços 

 

5 - DESCRIÇÃO DOS MINERAIS 
 

Piroxênio  

Cristais subédricos a euédricos, relevo moderado, clivagem em duas direções (na seção basal), tamanho aproximado de 

0,50mm até 2,50mm, com coloração variando de incolor a amarelo pálido a verde pálido (com nicois paralelos), e com os 

nicois cruzados apresenta cor de interferência muito intensa com uma variação colorida de seus cristais amarelo, vermelho a 

violeta (1ª ordem) e apresentam cor de extinção inclinada em relação a clivagem, o que caracterizando estes minerais 

provavelmente como diopsídio. Os cristais perfazem a maioria parte da lamina e ocorrem fazendo um mosaico e por vezes 

apresentam carbonato intersticial. Alguns poucos cristais parecem tem a extinção reta e cor de interferência menos intensa 

(ortopiroxênio).  
 

Carbonato  

O carbonato ocorre intersticialmente entre os grãos de piroxênio e também preenchendo microfraturas nestes cristais. 

Apresenta cor levemente cinza (nicois paralelos) e cor de interferência (nicois cruzados) em tons rosados variando para cinza 

(4ª ordem). Nota-se a presença de poucos cristais de carbonato (clivagem duas direções) em meio ao mosaico de piroxênios.  
 

Talco 

Pequenas ocorrências como alteração que ocorre associada ao carbonato (intersticialmente entre os grãos de piroxênio e 

também preenchendo microfraturas nestes cristais).  
 

6 - NOME DA ROCHA 

diopsidito 
 

7 –  OBSERVAÇÕES ADICIONAIS (Ordem de Cristalização, Fácies metamórfica, etc.) 

Ordem de cristalizalização: 1º piroxênio, 2°carbonato, 3ºcarbonato intersticial. 

Fácies: Anfibolito 
 

8 - HISTÓRICO DA ANÁLISE  

Data de Elaboração Data da Última Revisão Analista 

26/05/2017  Alessandra Elisa Blaskowski 
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Ficha de Descrição 

PETROGRÁFICA 

Nº da Amostra / Laboratório 

3299 

 

1 - DADOS SOBRE O AFLORAMENTO 

No de Campo  Latitude                                  Longitude                          Nome da Folha Geográfica (IBGE)  

FER1-12 415890 8853473 Andorinha, SC 24 - Y - B – II (1:100.000) 

Nº do Furo  Referências do Furo (profundidade): FERBASA - Mina Ipueira, profundidade: 178,50 -178,70m. 

I-679 - 90° Lâmina FER1-12y (corte longitudinal em relação ao furo). 

Tipo Litológico                                                                            Nome do Corpo 

Rocha carbonática (com manchas esverdeadas - serpentina) Complexo Santa Luz 

 

2 - DADOS SOBRE A AMOSTRA 
Assinale com um X os diferentes procedimentos de preparação e analíticos efetuados nesta amostra 

BRA  LD    LP   Brita  Pó    AM AQM AQMe MEV DRX  

x x x x x x x    

BRA= Bloco reserva da Amostra, LD= Lamina Delgada, LP= Lâmina Polida, AM= Análise de Minerais, AQM= Análise Química de Maiores, AQMe= Análise 

Química de Menores, MEV= Microscópio Eletrônico de Varredura, DRX= Difratometria de raios-X 

 

3 - CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS 

Rocha carbonática (cor branca) com manchas esverdeadas (milimétricas) Nota-se que algumas destas manchas são 

arredondadas que indicam provável presença de serpentina substituindo pseudomorfos de olivina. A granulação é média e 

estrutura maciça. 
 

4 - ANÁLISE MODAL 
 

MINERAIS  % 

carbonato 55% 

serpentina 45% 

olivina traços 
 

5 - DESCRIÇÃO DOS MINERAIS 
 

Carbonato  

Cristais subédricos a euédricos tamanho aproximado de 0,50mm a 1,0mm com coloração cinza à cinza escuro com nicois 

paralalelos, e com os nicois cruzados apresentam cor de cinza à rosada (4ª ordem). O carbonato ocorre em mosaicos de 

cristais onde se nota o hábito romboédrico de alguns cristais e a clivagem em duas direções. Presença de micro veio 

preenchido por carbonato cortando cristais de carbonato e olivina.  
 

Serpentina  

A serpentina (produto da alteração das olivinas) ocorre substituindo pseudomorfos arredondados de olivina. Em alguns 

pseudomorfos de olivina a serpentina ocorre com texura em mesh. 
 

Olivina  

A presença da olivina é evidenciada pela ocorrência de alguns pseudomorfos serpentinizados (tamanho aproximado 1,25 

mm), que evidenciam o hábito ortorrômbico destes cristais, mas que ainda apresentam com alguns núcleos de olivina 

preservados com relevo elevado e birrefringência com cores intensas.  
 

6 - NOME DA ROCHA 

olivina - serpentina mármore 
 

7 –  OBSERVAÇÕES ADICIONAIS (Ordem de Cristalização, Fácies metamórfica, etc.) 

Ordem de cristalização: 1º olivina, 2°carbonato, 3º serpentina (alteração da olivina), 4° carbonato intersticial (micro veios) 

Fácies: Anfibolito 
 

8 - HISTÓRICO DA ANÁLISE  

Data de Elaboração Data da Última Revisão Analista 

26/05/2017  Alessandra Elisa Blaskowski 
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Ficha de Descrição 

PETROGRÁFICA 

Nº da Amostra / Laboratório 

3300 

 

1 - DADOS SOBRE O AFLORAMENTO 

No de Campo  Latitude                                  Longitude                          Nome da Folha Geográfica (IBGE)  

FER1-13 415890 8853473 Andorinha, SC 24 - Y - B – II (1:100.000) 

Nº do Furo  Referências do Furo (profundidade): FERBASA - Mina Ipueira, profundidade: 119,80 - 120,00m. 

I-679 - 90° Lâmina FER1-13y (corte longitudinal em relação ao furo). 

Tipo Litológico                                                                           Nome do Corpo 

Rocha metaultramáfica flogopitizada Complexo Santa Luz 

 

2 - DADOS SOBRE A AMOSTRA 
Assinale com um X os diferentes procedimentos de preparação e analíticos efetuados nesta amostra 

BRA  LD    LP   Brita  Pó  AM  AQM AQMe MEV  DRX   

x x x x x x x    

BRA= Bloco reserva da Amostra, LD= Lamina Delgada, LP= Lâmina Polida, AM= Análise de Minerais, AQM= Análise Química de Maiores, AQMe= Análise 

Química de Menores, MEV= Microscópio Eletrônico de Varredura, DRX= Difratometria de raios-X 

 

3 - CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS 

Rocha ultramáfica de cor castanho avermelhado (flogopitito hidrotermal). Presença de veios preenchidos com material 

esverdeado microcristalino. Presença de minerais micáceos com uma suave orientação. Na zona de contato. O veio parece 

indicar que a rocha intemperizada está intercalada com o carbonato. Nível totalizando 205,50-206,60m. A granulação é 

média, a estrutura xistosa e a textura é lepidoblástica.  
 

4 - ANÁLISE MODAL 
 

MINERAIS  % 

flogopita 70% 

serpentina 20% 

carbonato 10% 
 

5 - DESCRIÇÃO DOS MINERAIS 
 

Flogopita  

A flogopita se apresenta em agregados lamelares, com minerais com estrutura deformada, com tamanho aproximado de 

0,50mm. A coloração com os nicois paralelos é castanho avermelhado, e com os nicois cruzados cor cinza e castanho à 

vários tons coloridos com feição “mosqueada” (2ª a 3ª ordem). Por vezes as flogopitas apresentam carbonato e serpentina 

intersticial. 
 

Carbonato  

Ocorre intersticialmente (finamente cristalizado e alterado) entre os agregados de flogopita e também como poucos cristais 

subédricos, alterados, disseminados em meio às flogopitas. Tem coloração cinza clara com nicois paralelos, e com os nicois 

cruzados apresenta cor de cinza à rosada (4ª ordem).  
 

Serpentina  

A serpentina (produto da alteração das olivinas) forma agregados lamelares fibrosos e ocorre intersticialmente as flogopitas. 

Também ocorre microcristalina (alteração esverdeada que parece estar preenchimento de uma fratura na rocha de mão).  
 

6 - NOME DA ROCHA 

metaultramáfica flogopitizada 
 

7 –  OBSERVAÇÕES ADICIONAIS (Ordem de Cristalização, Fácies metamórfica, etc.) 

Ordem de cristalizalização: 1º serpentina (alteração da olivina), 2º flogopita, 3º carbonato.  

Fácies: Anfibolito 
 

8 - HISTÓRICO DA ANÁLISE  

Data de Elaboração Data da Última Revisão Analista 

26/05/2017  Alessandra Elisa Blaskowski 
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Ficha de Descrição 

PETROGRÁFICA 

Nº da Amostra / Laboratório 

3301 

 

1 - DADOS SOBRE O AFLORAMENTO 

No de Campo  Latitude                                  Longitude                          Nome da Folha Geográfica (IBGE)  

FER1-14 415890 8853473 Andorinha, SC 24 - Y - B – II II (1:100.000) 

Nº do Furo  Referências do Furo (profundidade): FERBASA - Mina Ipueira, profundidade: 212,80 - 213,10m. 

I-679 - 90° Lâmina FER1-14y (corte longitudinal em relação ao furo). 

Tipo Litológico                                                                            Nome do Corpo 

Rocha carbonática com manchas esverdeadas (serpentina) Complexo Santa Luz 

 

2 - DADOS SOBRE A AMOSTRA 
Assinale com um X os diferentes procedimentos de preparação e analíticos efetuados nesta amostra 

BRA  LD    LP   Brita   Pó   AM AQM AQMe MEV DRX   

x x x x x x x    

BRA= Bloco reserva da Amostra, LD= Lamina Delgada, LP= Lâmina Polida, AM= Análise de Minerais, AQM= Análise Química de Maiores, AQMe= Análise 

Química de Menores,  MEV= Microscópio Eletrônico de Varredura, DRX= Difratometria de raios-X 

 

3 - CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS 

Rocha carbonática (cor branca) com manchas esverdeadas (milimétricas). Nota-se que algumas destas manchas são 

arredondadas que indicam provável presença de serpentina preenchendo pseudomorfos de olivina. A granulação é média e 

estrutura maciça. 
 

4 - ANÁLISE MODAL 

 

MINERAIS  % 

carbonato 55% 

serpentina 45% 

olivina traços 
 

5 - DESCRIÇÃO DOS MINERAIS 
 

Carbonato  

Cristais subédricos, inequigranulares, alterados, com tamanho aproximado de 0,25mm a 1,25mm com coloração cinza à cinza 

escuro com nicois paralalelos, e com os nicois cruzados apresentam cor de cinza à rosada (4ª ordem). O carbonato ocorre em 

mosaicos de cristais onde se nota o hábito romboédrico de alguns cristais e a clivagem em duas direções. O carbonato 

também ocorre intersticialmente (duas fases de cristalização?) em meio aos cristais de carbonato maiores e aos pseudomorfos 

de olivina. 
 

Serpentina  

A serpentina (produto da alteração das olivinas) ocorre substituindo pseudomorfos arredondados de olivina. Em 

alguns pseudomorfos de olivina a serpentina ocorre com a texura em mesh. Também ocorre como agregados lamelares 

fibrosos em determinadas porções da lamina, nestas porções se observa carbonato interticial. 
 

 Olivina  

A presença da olivina é evidenciada pela ocorrência de alguns pseudomorfos serpentinizados (tamanho variando de 0,25 mm 

a 2,0mm), que evidenciam o hábito ortorrômbico destes cristais, mas que ainda apresentam com alguns núcleos de olivina 

preservados com relevo elevado e birrefringência com cores intensas. 
 

6 - NOME DA ROCHA 

olivina-serpentina mármore 
 

7 –  OBSERVAÇÕES ADICIONAIS (Ordem de Cristalização, Fácies metamórfica, etc.) 

Ordem de cristalização: 1º olivina, 2°carbonato, 3º serpentina (alteração da olivina), 4° carbonato intersticial. 

Fácies: Anfibolito 

 

8 - HISTÓRICO DA ANÁLISE  

Data de Elaboração Data da Última Revisão Analista 

29/05/2017  Alessandra Elisa Blaskowski 
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Ficha de Descrição 

PETROGRÁFICA 

Nº da Amostra / Laboratório 

3302 

 

1 - DADOS SOBRE O AFLORAMENTO 

No de Campo  Latitude                                  Longitude                          Nome da Folha Geográfica (IBGE)  

FER1-15 415890 8853473 Andorinha, SC 24 - Y - B – II II (1:100.000) 

Nº do Furo  Referências do Furo (profundidade): FERBASA - Mina Ipueira, profundidade: 224,70 - 224,90m. 

I-679 - 90° Lâmina FER1-15x (corte transversal em relação ao furo). 

Tipo Litológico                                                                           Nome do Corpo 

Rocha ultramáfica flogopitizada Complexo Santa Luz 
 

2 - DADOS SOBRE A AMOSTRA 
Assinale com um X os diferentes procedimentos de preparação e analíticos efetuados nesta amostra 

BRA   LD   LP   Brita   Pó   AM  AQM AQMe MEV DRX  

x x x x x x x    

BRA= Bloco reserva da Amostra, LD= Lamina Delgada, LP= Lâmina Polida, AM= Análise de Minerais, AQM= Análise Química de Maiores, AQMe= Análise 

Química de Menores, MEV= Microscópio Eletrônico de Varredura, DRX= Difratometria de raios-X 
 

3 - CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS 

Rocha máfica de cor castanho avermelhado, com intercalação de porções carbonáticas (vênulas). Presença de minerais micáceos com suave 

orientação. A rocha aparenta ter carbonato intersticial em meio à flogopitas. A granulação é média, a estrutura xistosa e a textura é 

lepidoblástica. 
 

4 - ANÁLISE MODAL 
 

MINERAIS  % 

flogopita 65% 

serpentina 20% 

carbonato 10% 

ortopiroxênio  5% 

olivina traços 
 

5 - DESCRIÇÃO DOS MINERAIS 
 

Flogopita  

A flogopita se apresenta em agregados lamelares, com tamanho variando de 0,25mm a 1,50mm. A coloração com os nicois paralelos é 

castanho avermelhado, e com os nicois cruzados cor cinza e castanho à vários tons coloridos com feição “mosqueada” (2ª a 3ª ordem). As 

flogopitas apresentam serpentina intersticial e por vezes algum carbonato.  Em uma determinada região da lamina nota-se que ocorre uma 

vênula de carbonato cortando as flogopitas. Também se observa a presença de microveios de serpentina cortando as flogopitas.  
 

Carbonato  

Ocorre como uma vênula de cristais subédricos a euédricos, com coloração cinza clara com nicois paralalelos, e com os nicois cruzados 

apresenta cor de cinza (4ª ordem). Nota-se o hábito romboédrico dos cristais. Por vezes o carbonato ocorre intersticialmente aos cristias de 

flogopita, entretanto na área de contato da vênula com a parte máfica flogopitizada nota-se que o carbonato ocorre brechando os cristais de 

flogopita. Notam-se cristais de flogopita dentro desta vênula. 
 

Serpent ina  

A serpentina (produto da alteração das olivinas) forma agregados lamelares fibrosos e ocorre preenchendo os interstícios entre as 

flogopitas. Observa-se a presença de uma vênula tardia de serpentina que ocorre cortando as flogopitas e a vênula de carbonato. 
 

Olivina 

A presença da olivina é evidenciada pela ocorrência de alguns pseudomorfos serpentinizados, que evidenciam o hábito ortorrômbico  

destes cristais, mas que ainda apresentam com alguns núcleos de olivina preservados com relevo elevado e birrefringência com cores 

intensas. Observa-se na vênula de serpentina a presença de pseudomorfos de olivina, muito alterados fraturados, totalmente 

serpentinizados, com relevo alto.  
 

Pirox ênio  

Observa-se na vênula de serpentina a presença de pseudomorfos de prismáticos de piroxênio, muito alterados fraturados, totalmente 

serpentinizados (ortopiroxênio magnesiano). Tem coloração incolor, e com os nicois cruzados apresenta cores intensas acinzentadas (2ª 

ordem).  
 

6 - NOME DA ROCHA 

metaultramáfica flogopitizada 
 

7 –  OBSERVAÇÕES ADICIONAIS (Ordem de Cristalização, Fácies metamórfica, etc.) 

Ordem de cristalizalização: 1º olivina, 2° serpentina, 3º flogopita, 4º vênula de carbonato, 5º vênula de serpentina. 

Fácies: Anfibolito 

 

8 - HISTÓRICO DA ANÁLISE  

Data de Elaboração Data da Última Revisão Analista 

08/05/2017  Alessandra Elisa Blaskowski 
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Ficha de Descrição 

PETROGRÁFICA 

Nº da Amostra / Laboratório 

3303 

 

1 - DADOS SOBRE O AFLORAMENTO 
No de Campo  Latitude                                  Longitude                          Nome da Folha Geográfica (IBGE)  

FER1-16 415890 8853473 Andorinha, SC 24 - Y - B – II II (1:100.000) 

Nº do Furo  Referências do Furo (profundidade): FERBASA - Mina Ipueira, profundidade: 246,45 - 246,65m. 

I-679 - 90° Lâmina FER1-16x (corte transversal em relação ao furo). 

Tipo Litológico                                                                            Nome do Corpo 

Rocha carbonática (com serpentina) Complexo Santa Luz 
 

2 - DADOS SOBRE A AMOSTRA 
Assinale com um X os diferentes procedimentos de preparação e analíticos efetuados nesta amostra 

BRA  LD    LP   Brita   Pó  AM  AQM AQMe MEV DRX   

x x x x x x x  x  

BRA= Bloco reserva da Amostra, LD= Lamina Delgada, LP= Lâmina Polida, AM= Análise de Minerais, AQM= Análise Química de Maiores, AQMe= Análise 

Química de Menores,  MEV= Microscópio Eletrônico de Varredura, DRX= Difratometria de raios-X 
 

3 - CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS 

Rocha carbonática de cor branca com pequenas manchas arrredondas amarelas à esverdeadas, e a presença de fenocristais escuros 

arredondados que parecem ser a olivina preservada. Presença de algumas pontuações de mineral opaco metálico. Granulação é fina-média, 

a estrutura é maciça. 
 

4 - ANÁLISE MODAL 
 

MINERAIS  % 

carbonato 70% 

serpentina 30% 

espinélio traços 

magnetita traços 

olivina traços 

opacos traços 

 

5 - DESCRIÇÃO DOS MINERAIS 
 

Carbonato  

Cristais subédricos a euédricos, inequigranulares, com tamanho variando de 0,25mm á 1,25mm, com coloração cinza clara com nicois 

paralalelos, e com os nicois cruzados apresenta cor de cinza à rosada (4ª ordem). Nota-se o hábito romboédrico de alguns cristais e em 

muitos cristais a clivagem perfeita em duas direções. Nota-se que alguns cristais de carbonato são maiores e parecem ter sofrido um 

crescimento posterior (recristalização metamórfica?) englobando alguns cristais de carbonato menores.  
 

Serpent ina  

A serpentina (produto da alteração das olivinas) ocorre substituindo pseudomorfos arredondados de olivina. Em alguns pseudomorfos de 

olivina a serpentina ocorre com textura em mesh. Em alguns pontos a serpentina também já está alterando (talco?).  
 

Olivina 

A presença da olivina é evidenciada pela ocorrência de alguns pseudomorfos serpentinizados (tamanho variando de 0,25 mm à 2,00mm), 

que evidenciam o hábito romboédrico destes cristais, mas que ainda apresentam com alguns núcleos de olivina preservados com relevo 

elevado e birrefringência com cores intensas. 
 

Espinél io  

Mineral castanho tendendo para opaco (luz plana) e com brilho metálico cinza acastanhado suave (luz refletida). Pôde-se espinélio, ou 

uma alteração oxidada. Ocorre em poucas como manchas arredondadas disseminadas em meio a lâmina. As manchas tem tamanho 

aproximado em torno de 0,75 mm. Dentro do grupo dos espinélios, provavelmente pode ser uma Hercynita (FeAl2O4) ou uma 

Magnesioferrita (MgFe2O4). 
 

Magnet i ta  

Mineral opaco e quando os nicóis estão cruzados apresenta coloração rosa metálico. Ocorre  disseminado (traços) pela lamina. Na amostra 

de mão nota-se intenso magnetismo ao imã.  
 

6 - NOME DA ROCHA 

olivina - serpentina mármore 
 

7 –  OBSERVAÇÕES ADICIONAIS (Ordem de Cristalização, Fácies metamórfica, etc.) 

Ordem de cristalizalização: 1º olivina, 2º carbonato, 3º serpentina (alteração da olivina), 4º espinélio, 5º magnetita. 

Fácies: Anfibolito 

 
8 - HISTÓRICO DA ANÁLISE  

Data de Elaboração Data da Última Revisão Analista 

09/05/2017  Alessandra Elisa Blaskowski 
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Ficha de Descrição 

PETROGRÁFICA 

Nº da Amostra / Laboratório 

3304 

 

1 - DADOS SOBRE O AFLORAMENTO 

No de Campo  Latitude                                  Longitude                          Nome da Folha Geográfica (IBGE)  

FER1-17 415890 8853473 Andorinha, SC 24 - Y - B – II (1:100.000) 

Nº do Furo  Referências do Furo (profundidade): FERBASA - Mina Ipueira, profundidade: 261,45 - 261,75m. 

I-679 - 90° Lâmina FER1-17y (corte longitudinal em relação ao furo). 

Tipo Litológico                                                                           Nome do Corpo 

Rocha ultramáfica  

 

2 - DADOS SOBRE A AMOSTRA 
Assinale com um X os diferentes procedimentos de preparação e analíticos efetuados nesta amostra 

BRA   LD    LP  Brita   Pó  AM  AQM  AQMe MEV DRX  

x x x x x x x x  x 

BRA= Bloco reserva da Amostra, LD= Lamina Delgada, LP= Lâmina Polida, AM= Análise de Minerais, AQM= Análise Química de Maiores, AQMe= Análise 

Química de Menores, MEV= Microscópio Eletrônico de Varredura, DRX= Difratometria de raios-X 

 

3 - CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS 

O ultramáfica de cor escura acastanhada. Notam-se algumas manchas de cor verde escuro (serpentina e olivina)   em contraste com a maior 

porção acastanhada (piroxênio) empregando um aspecto “tigrado” mais discreto do que nos hazburgitos. A granulação é fina-média com 

estrutura maciça, a textura é cumulática (ortopiroxênio e olivina serpentinizados), ocorrendo também ortopiroxênio, serpentina, horblenda 

e espinélio como intercumulos. 
 

4 - ANÁLISE MODAL 

 

MINERAIS  % 

ortopiroxênio 70% 

serpentina 14% 

clinopiroxênio 8% 

espinélio 8% 

opacos (óxido de ferro) traços 

olivina traços 
 

5 - DESCRIÇÃO DOS MINERAIS 
 

Pirox ênio  

Cristais prismáticos subédricos a euédricos, fraturados, com cor castanha pálida a incolor, relevo moderado, clivagem em duas direções na 

seção basal e tamanho aproximado de 1,0mm. Com os nicois cruzados a apresentam cor acinzentada a amarela (1ª ordem) e apresentam 

extinção reta em relação à clivagem do mineral (ortopiroxênio). Alguns poucos cristais disseminados têm cor rosada pálida e cor de 

interferência cinza (1ª ordem) e apresentam extinção inclinada em relação à clivagem (augita?).  Em algumas porções da lamina os 

piroxênios apresentam serpentina intersticial.  
 

Serpent ina  

A serpentina (produto da alteração das olivinas e piroxênios) forma agregados lamelares fibrosos em algumas porções da lâmina e por 

vezes ocorre intersticialmente em meio aos cristais de piroxênio.  
 

Olivina 

A presença da olivina é evidenciada pela ocorrência de alguns pseudomorfos serpentinizados que evidenciam o hábito ortorrômbico destes 

cristais, mas que ainda apresentam com alguns núcleos de olivina preservados com relevo elevado e birrefringência com cores intensas. 
 

Espinél io  

Mineral castanho esverdeado tendendo à opaco (luz plana) e na luz refletida tem um brilho metálico cinza suave (de menor intensidade 

quando comparado com o brilho de óxidos de Fe  na luz refletida). Apresenta tamanho aproximado de 0,30mm. Dentro do grupo dos 

espinélios, provavelmente pode ser uma Hercynita (FeAl2O4) ou uma Magnesioferrita (MgFe2O4) 
 

6 - NOME DA ROCHA 

metapiroxenito (metaortopiroxenito) 
 

7 –  OBSERVAÇÕES ADICIONAIS (Ordem de Cristalização, Fácies metamórfica, etc.) 

Ordem de cristalizalização: 1º piroxênio, 2º espinélio, 3º serpentina (alteração), 4°opacos (óxido de ferro).  

Fácies: Anfibolito 
 

8 - HISTÓRICO DA ANÁLISE  

Data de Elaboração Data da Última Revisão Analista 

29/05/2017  Alessandra Elisa Blaskowski 
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Ficha de Descrição 

PETROGRÁFICA 

Nº da Amostra / Laboratório 

3305 

 

1 - DADOS SOBRE O AFLORAMENTO 

No de Campo  Latitude                                  Longitude                          Nome da Folha Geográfica (IBGE)  

FER1-18 415890 8853473 Andorinha, SC 24 - Y - B – II (1:100.000) 

Nº do Furo  Referências do Furo (profundidade): FERBASA - Mina Ipueira, profundidade: 266,40 - 266,55m. 

I-679 - 90° Lâmina FER1-18y (corte longitudinal em relação ao furo). 

Tipo Litológico                                                                                   Nome do Corpo 

Rocha ultramáfica   
 

2 - DADOS SOBRE A AMOSTRA 
Assinale com um X os diferentes procedimentos de preparação e analíticos efetuados nesta amostra 

BRA  LD    LP   Brita   Pó  AM  AQM AQMe MEV DRX   

x x x x x x x    

BRA= Bloco reserva da Amostra, LD= Lamina Delgada, LP= Lâmina Polida, AM= Análise de Minerais, AQM= Análise Química de Maiores, AQMe= Análise 

Química de Menores, MEV= Microscópio Eletrônico de Varredura, DRX= Difratometria de raios-X 

 

3 - CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS 

Rocha ultramáfica de cor escura acastanhada. Notam-se algumas manchas de cor verde escuro (serpentina e olivina) em contraste com a 

maior porção acastanhada (piroxênio) empregando um aspecto “tigrado” mais discreto do que nos hazburgitos. A granulação é fina-média 

com estrutura maciça, a textura é cumulática (ortopiroxênio e olivina serpentinizados), ocorrendo também ortopiroxênio, serpentina, 

horblenda e espinélio como intercumulos. 
 

4 - ANÁLISE MODAL 
 

MINERAIS % 

ortopiroxênio 60% 

serpentina 12% 

espinélio 10% 

horblenda 10% 

clinopiroxênio 8% 

olivina traços 
 

5 - DESCRIÇÃO DOS MINERAIS 
 

Pirox ênio  

Cristais prismáticos subédricos a euédricos, fraturados, com cor castanha pálida a incolor, relevo moderado, clivagem em duas direções na 

seção basal e tamanho aproximado de 1,25mm a 2,0mm. Com os nicois cruzados a apresentam cor acinzentada a amarela (1ª ordem) e 

apresentam extinção reta em relação à clivagem do mineral (ortopiroxênio). Alguns poucos cristais disseminados têm cor rosada pálida a 

incolor e cor de interferência cinza (1ª ordem) e apresentam extinção inclinada em relação à clivagem (Augita?). Os cristais ocorrem em 

mosaicos e por vezes apresentam alguma serpentina (pouca) intersticial. Observa-se que alguns cristais estão ficando com uma coloração 

esverdeada (alteração? para anfibólio-horblenda?).  
 

Anfiból io (horblenda)  

Cristais prismáticos subédricos a euédricos, fraturados, com cor esverdeada pálida a incolor, relevo moderado. Com os nicois cruzados a 

apresentam cor acinzentada a amarela (1ª ordem). Estes cristais são produto de alteração dos piroxênios (anfibólio-horblenda).  
 

Serpent ina  

A serpentina (produto da alteração das olivinas e dos piroxênios) por vezes ocorre intersticialmente em meio aos cristais de piroxênio. 

Também ocorre preenchendo microfraturas. Em uma determinada porção da lamina forma agregados lamelares  
 

Olivina 

A presença da olivina é evidenciada pela ocorrência de alguns pseudomorfos serpentinizados que evidenciam o hábito ortorrômbico destes 

cristais, mas que ainda apresentam com alguns núcleos de olivina preservados com relevo elevado e birrefringência com cores intensas. 
 

Espinél io  

Mineral castanho esverdeado tendendo à opaco (luz plana) e na luz refletida tem um brilho metálico cinza suave (de menor intensidade 

quando comparado com o brilho de óxidos de Fe  na luz refletida). Apresenta tamanho aproximado de 0,30mm. Dentro do grupo dos 

espinélios, provavelmente pode ser uma Hercynita (FeAl2O4) ou uma Magnesioferrita (MgFe2O4)  
 

6 - NOME DA ROCHA 

metapiroxenito (metaortopiroxenito) 
 

7 –  OBSERVAÇÕES ADICIONAIS (Ordem de Cristalização, Fácies metamórfica, etc.) 

Ordem de cristalizalização: 1º piroxênio, 2º espinélio, 3º serpentina, 4º horblenda (alteração dos piroxênios). 

Fácies: Anfibolito 

 

8 - HISTÓRICO DA ANÁLISE  

Data de Elaboração Data da Última Revisão Analista 

29/05/2017  Alessandra Elisa Blaskowski 
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Ficha de Descrição 

PETROGRÁFICA 

Nº da Amostra / Laboratório 

3306 

 

1 - DADOS SOBRE O AFLORAMENTO 

No de Campo  Latitude                                  Longitude                          Nome da Folha Geográfica (IBGE)  

FER1-19 415890 8853473 Andorinha, SC 24 - Y - B – II (1:100.000) 

Nº do Furo  Referências do Furo (profundidade): FERBASA - Mina Ipueira, profundidade: 270,40 – 270,70m. 

I-679 - 90° Lâmina FER1-19x (corte transversal em relação ao furo). 

Tipo Litológico                                                                            Nome do Corpo 

Rocha máfica flogopitizada  

 

2 - DADOS SOBRE A AMOSTRA 
Assinale com um X os diferentes procedimentos de preparação e analíticos efetuados nesta amostra 

BRA  LD    LP   Brita   Pó   AM  AQM AQMe MEV DRX   

x x x x x x x x   

BRA= Bloco reserva da Amostra, LD= Lamina Delgada, LP= Lâmina Polida, AM= Análise de Minerais, AQM= Análise Química de Maiores, AQMe= Análise 

Química de Menores, MEV= Microscópio Eletrônico de Varredura, DRX= Difratometria de raios-X 

 

3 - CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS 

Rocha máfica de cor verde escuro com manchas esbranquiçadas. Observa-se a presença de flogopita e plagioclásio. A 

granulação é média, a estrutura maciça e a textura é nematolepidoblástica (com orientação suave). 
 

4 - ANÁLISE MODAL 
 

MINERAIS  % 

flogopita 75% 

plagioclásio 20% 

serpentina 5% 
 

5 - DESCRIÇÃO DOS MINERAIS 
 

Flogopita  

A flogopita se apresenta em agregados lamelares, com minerais com estrutura suavemente deformada, com tamanho variando 

de 1,50mm a 2,00mm. A coloração com os nicois paralelos é castanho avermelhado, e com os nicois cruzados cor cinza e 

castanho a vários tons coloridos com feição “mosqueada” (2ª a 3ª ordem). Intersticialmente as flogopitas ocorrem cristais de 

plagioclásios (menores). Algumas flogopitas apresentam alterações e microfraturas e já outras apresentam-se bem límpidas 

sem alteração (cristalização posterior?)  
 

Plagioclásio  

Cristais prismáticos incolores subédricos, relevo baixo e tamanho variando de 0,25mm até 0,50mm. Com os nicois cruzados, 

apresenta cor cinza (1ª ordem). As maclas estão evidentes. Os cristais ocorrem em meio as lamelas de flogopitas (maiores). 

Em algumas porções observa-se que há um maior faturamento destes cristais e que também parecem estar brechados. 
 

Serpentina  

A serpentina (produto da alteração das olivinas) ocorre como pseudomorfos sobre cristais arredondados de olivina e, por 

vezes, forma agregados lamelares. Em alguns pseudomorfos de olivina a serpentina apresenta a texura em mesh.  
 

6 - NOME DA ROCHA 

metagabro flogopitizado 
 

7 –  OBSERVAÇÕES ADICIONAIS (Ordem de Cristalização, Fácies metamórfica, etc.) 

Ordem de cristalizalização: 1º serpentina, 2º plagioclásio, 3º flogopita. 

Fácies: Anfibolito 
 

8 - HISTÓRICO DA ANÁLISE  

Data de Elaboração Data da Última Revisão Analista 

09/05/2017  Alessandra Elisa Blaskowski 
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Ficha de Descrição 

PETROGRÁFICA 
Nº da Amostra / Laboratório 

3307 
 

1 - DADOS SOBRE O AFLORAMENTO 

No de Campo  Latitude                                  Longitude                          Nome da Folha Geográfica (IBGE)  

FER1-20 415935 8853785 Andorinha, SC 24 - Y - B – II (1:100.000) 

Nº do Furo  Referências do Furo (profundidade): FERBASA - Mina Ipueira, profundidade: 36,85 - 37,05m. 

I-727 - 90° Lâmina FER1-20y (corte longitudinal em relação ao furo). 

Tipo Litológico                                                                           Nome do Corpo 

Rocha ultramáfica serpentinizada Corpos Máfico-Ultramáficos do Vale do Jacurici 
 

2 - DADOS SOBRE A AMOSTRA 

Assinale com um X os diferentes procedimentos de preparação e analíticos efetuados nesta amostra 

BRA   LD   LP   Brita  Pó  AM  AQM AQMe MEV DRX   

x x x x x x x x   

BRA= Bloco reserva da Amostra, LD= Lamina Delgada, LP= Lâmina Polida, AM= Análise de Minerais, AQM= Análise Química de Maiores, AQMe= Análise Química de Menores, 

MEV= Microscópio Eletrônico de Varredura, DRX= Difratometria de raios-X 
 

3 - CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS 

Rocha serpentinizada de cor verde homogênea, onde alguns cristais arredondados estão mais escuros e podem ser de olivina preservada. A 

granulação é fina à média com estrutura maciça, a textura é adcumulática (olivina serpentinizada), ocorrendo também serpentina, 

ortopiroxenio e espinélio como intercumulos. 
 

4 - ANÁLISE MODAL 
 

MINERAIS  % 

serpentina 80% 

olivina 10% 

ortopiroxênio  5% 

espinélio 5% 

opacos (óxido de ferro) traços 
 

5 - DESCRIÇÃO DOS MINERAIS 
 

Serpent ina  

A serpentina (produto da alteração das olivinas) ocorre por toda a lâmina formando agregados lamelares fibrosos e também ocorre 

substituindo pequenos pseudomorfos arredondados de olivina (poucos). Em alguns pseudomorfos de olivina a serpentina ocorre e também 

preenchendo a textura em mesh. Observa-se que ocorrem algumas microfraturas preenchidas por serpentina associada a uma borda 

acastanhada provavelmente constituída por óxido de Fe.  
 

Olivina 

Cristais ortorrômbicos, muito alterados (serpentinização), fraturados, com relevo alto e tamanho aproximando de 0,25 mm à 0,75mm. Tem 

coloração incolor a levemente esverdeada, e com os nicois cruzados apresenta cores intensas e variadas (1-2ª. ordem). Observa-se textura 

em mesh com preservação de núcleos sem alteração.  
 

Pirox ênio  

Cristais prismáticos subédricos, fraturados, alterados, com cor castanha pálida a incolor, relevo moderado, clivagem em duas direções (na 

seção basal) e tamanho aproximado de 0,75mm. Ocorrem em pouca quantidade, dispersos em meio a serpentina. Com os nicois cruzados a 

apresentam cores coloridas intensas variando de amarelo a violeta (2ª ordem) e apresentam extinção reta em relação à clivagem do mineral 

(Opx). Observa-se que alguns cristais apresentam um pleocrosimo que varia do castanho pra o esverdeado e possuem a extinção inclinada 

em relação a clivagem (alteração -anfibólio-horblenda).  
 

Espinél io   

Mineral castanho esverdeado tendendo à opaco (luz plana) e na luz refletida tem um brilho metálico cinza suave (de menor intensidade 

quando comparado com o brilho de óxidos de Fe  na luz refletida). Apresenta tamanho aproximado de 0,30mm. Dentro do grupo dos 

espinélios, provavelmente pode ser uma Hercynita (FeAl2O4) ou uma Magnesioferrita (MgFe2O4) 
 

Opacos   

Mineral opaco (óxido de ferro) com brilho metálico cinza intenso (luz refletida). Parece ser uma alteração oxidada, que ocorre 

preenchendo algumas microfraturas associadas à serpentina.  
 

6 - NOME DA ROCHA 

serpentinito olivínico 
 

7 –  OBSERVAÇÕES ADICIONAIS (Ordem de Cristalização, Fácies metamórfica, etc.) 

Ordem de cristalizalização: 1º olivina, 2º piroxênio, 3º espinélio, 4º serpentina (alteração), 5º opacos (óxido de ferro). 

Fácies: Anfibolito 
 

8 - HISTÓRICO DA ANÁLISE  

Data de Elaboração Data da Última Revisão Analista 

30/05/2017  Alessandra Elisa Blaskowski 
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Ficha de Descrição 

PETROGRÁFICA 

Nº da Amostra / Laboratório 

3308 

 

1 - DADOS SOBRE O AFLORAMENTO 

No de Campo  Latitude                                  Longitude                          Nome da Folha Geográfica (IBGE)  

FER1-21 415935 8853785 Andorinha, SC 24 - Y - B – II (1:100.000) 

Nº do Furo  Referências do Furo (profundidade): FERBASA - Mina Ipueira, profundidade: 45,55 -46,0m. 

I-727 - 90° Lâmina FER1-21y (corte longitudinal em relação ao furo). 

Tipo Litológico                                                                           Nome do Corpo 

Rocha ultramáfica Corpos Máfico-Ultramáficos do Vale do Jacurici 

 

2 - DADOS SOBRE A AMOSTRA 
Assinale com um X os diferentes procedimentos de preparação e analíticos efetuados nesta amostra 

BRA  LD    LP    Brita   Pó  AM AQM AQMe MEV  DRX   

x x x x x x x    

BRA= Bloco reserva da Amostra, LD= Lamina Delgada, LP= Lâmina Polida, AM= Análise de Minerais, AQM= Análise Química de Maiores, AQMe= Análise 

Química de Menores, MEV= Microscópio Eletrônico de Varredura, DRX= Difratometria de raios-X 
 

3 - CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS 

Rocha ultramáfica de cor cinza esverdeado escuro com manchas acinzentadas a acastanhadas (tem aspecto “trigrado”), a granulação é fina-

média e os cristais são equigranulares, a estrutura é maciça. Observa-se a presença de olivina/serpentina e piroxênio. A granulação é fina à 

média com estrutura maciça, a textura é cumulática (ortopiroxênio serpentinizado), ocorrendo também ortopiroxênio, serpentina e 

espinélio como intercumulos. 
 

4 - ANÁLISE MODAL 
 

MINERAIS  % 

serpentina 55% 

ortopiroxênio 43% 

espinélio 2% 

opacos (óxido de ferro) traços 

 

5 - DESCRIÇÃO DOS MINERAIS 
 

Pirox ênio  

Cristais prismáticos subédricos, fraturados, alterados, com cor castanha pálida a incolor, relevo moderado, clivagem em duas direções (na 

seção basal) e tamanho aproximado de variando de 0,75mm a 1,25mm. Ocorrem por toda a lamina dispersos em meio à serpentina. Com 

os nicois cruzados a apresentam cores coloridas intensas variando de amarelo, vermelho a violeta (1-2ª ordem) e apresentam extinção reta 

em relação à clivagem do mineral (ortopiroxênio). Observa-se que alguns cristais apresentam um pleocrosimo que varia do castanho pra o 

esverdeado (alteração? horblenda?). Também se observa que os cristais de piroxênio em toda a lâmina também estão serpentinizando 

(piroxênio magnesiano). 
 

Serpent ina  

A serpentina (produto da alteração das olivinas e dos piroxênios) ocorre intersticialmente em meio aos cristais de piroxênio e formando 

agregados lamelares fibrosos por toda a lâmina. Nota-se a presença de cristais prismáticos de piroxênio totalmente serpentinizados.  
 

Espinél io  

Mineral castanho esverdeado tendendo à opaco (luz plana) e na luz refletida tem um brilho metálico cinza suave (de menor intensidade 

quando comparado com o brilho de óxidos de Fe  na luz refletida). Apresenta tamanho aproximado de 0,30mm. Dentro do grupo dos 

espinélios, provavelmente pode ser uma Hercynita (FeAl2O4) ou uma Magnesioferrita (MgFe2O4) 
 

Opacos  

Mineral opaco (óxido de ferro) com brilho metálico cinza intenso (luz refletida).  
 

6 - NOME DA ROCHA 

metahazburgito  
 

7 –  OBSERVAÇÕES ADICIONAIS (Ordem de Cristalização, Fácies metamórfica, etc.) 

Ordem de cristalizalização: 1º piroxênio, 2º espinélio, 4º serpentina (alteração), 5º opacos (óxido de ferro). 

Fácies: Anfibolito 
 

8 - HISTÓRICO DA ANÁLISE  

Data de Elaboração Data da Última Revisão Analista 

29/05/2017  Alessandra Elisa Blaskowski 
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Ficha de Descrição 

PETROGRÁFICA 

Nº da Amostra / Laboratório 

3309 

 

1 - DADOS SOBRE O AFLORAMENTO 

No de Campo  Latitude                                  Longitude                          Nome da Folha Geográfica (IBGE)  

FER1-22 415935 8853785 Andorinha, SC 24 - Y - B – II (1:100.000) 

Nº do Furo  Referências do Furo (profundidade): FERBASA - Mina Ipueira, profundidade: 50,55 -50,75m. 

I-727 - 90° Lâmina FER1-22y (corte longitudinal em relação ao furo). 

Tipo Litológico                                                                           Nome do Corpo 

Rocha ultramáfica serpentinizada Corpos Máfico-Ultramáficos do Vale do Jacurici 

 

2 - DADOS SOBRE A AMOSTRA 
Assinale com um X os diferentes procedimentos de preparação e analíticos efetuados nesta amostra 

BRA  LD    LP   Brita  Pó  AM   AQM AQMe MEV DRX   

x x x x x x x    

BRA= Bloco reserva da Amostra, LD= Lamina Delgada, LP= Lâmina Polida, AM= Análise de Minerais, AQM= Análise Química de Maiores, AQMe= Análise 

Química de Menores, MEV= Microscópio Eletrônico de Varredura, DRX= Difratometria de raios-X 

 

3 - CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS 

Rocha serpentinizada de cor verde homogênea, onde alguns cristais arredondados estão mais escuros e podem ser de olivina 

preservada. A granulação é fina à média com estrutura maciça, a textura é adcumulática (olivina serpentinizada), ocorrendo 

também serpentina e espinélio como intercumulos. 
 

4 - ANÁLISE MODAL 
 

MINERAIS  % 

serpentina 96% 

magnetita 2% 

espinélio 2% 

opacos (óxido de ferro) traços 

 

5 - DESCRIÇÃO DOS MINERAIS 
 

Serpentina  

A serpentina (produto da alteração das olivinas) ocorre por toda a lâmina como agregados lamelares fibrosos e por vezes 

substituindo pseudomorfos arredondados de olivina. Estes pseudomorfos de olivina a estão completamente serpentinizados. 

As serpentinas apresentam cores esverdeadas (nicois paralelos) e cor cinza de (1ª ordem) com alguns tons coloridos que 

variam de amarelo a esverdeado (nicois cruzados). 
 

Magnetita   

Mineral opaco (luz plana) e com brilho metálico rosado intenso (luz refletida). Por vezes sofrendo martitização (processo de 

oxidação para hematita). 
 

Espinélio   

Mineral castanho esverdeado tendendo à opaco (luz plana) e na luz refletida tem um brilho metálico cinza suave (de menor 

intensidade quando comparado com o brilho de óxidos de Fe  na luz refletida). Apresenta tamanho aproximado de 0,30mm. 

Dentro do grupo dos espinélios, provavelmente pode ser uma Hercynita (FeAl2O4) ou uma Magnesioferrita (MgFe2O4) 
 

Opacos  

Mineral opaco (luz plana) e com brilho metálico cinza intenso (luz refletida).  
 

6 - NOME DA ROCHA 

serpentinito 
 

7 –  OBSERVAÇÕES ADICIONAIS (Ordem de Cristalização, Fácies metamórfica, etc.) 

Ordem de cristalizalização: 1º olivina, 2º espinélio, 3º magnetita, 4º serpentina (alteração), 5º opacos (óxido de ferro). 

Fácies: Anfibolito 
 

8 - HISTÓRICO DA ANÁLISE  

Data de Elaboração Data da Última Revisão Analista 

30/05/2017  Alessandra Elisa Blaskowski 
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Ficha de Descrição 

PETROGRÁFICA 

Nº da Amostra / Laboratório 

3310 

 

1 - DADOS SOBRE O AFLORAMENTO 

No de Campo  Latitude                                  Longitude                          Nome da Folha Geográfica (IBGE)  

FER1-23 415935 8853785 Andorinha, SC 24 - Y - B – II (1:100.000) 

Nº do Furo  Referências do Furo (profundidade): FERBASA - Mina Ipueira, profundidade: 57,50 - 57,70m. 

I-727 - 90° Lâmina FER1-23y (corte longitudinal em relação ao furo). 

Tipo Litológico                                                                           Nome do Corpo 

Rocha ultramáfica serpentinizada Corpos Máfico-Ultramáficos do Vale do Jacurici 

 

2 - DADOS SOBRE A AMOSTRA 
Assinale com um X os diferentes procedimentos de preparação e analíticos efetuados nesta amostra 

BRA    LD  LP  Brita   Pó   AM  AQM AQMe MEV DRX   

BRA= Bloco reserva da Amostra, LD= Lamina Delgada, LP= Lâmina Polida, AM= Análise de Minerais, AQM= Análise Química de Maiores, AQMe= Análise 

Química de Menores, MEV= Microscópio Eletrônico de Varredura, DRX= Difratometria de raios-X 

 

3 - CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS 

Rocha serpentinizada de cor verde homogênea, onde alguns cristais arredondados estão mais escuros e podem ser de olivina 

preservada. A granulação é fina à média com estrutura maciça, a textura é adcumulática (olivina serpentinizada), ocorrendo 

também serpentina e espinélio como intercumulos. 
 

4 - ANÁLISE MODAL 
 

MINERAIS  % 

serpentina 88% 

magnetita 10% 

espinélio 2% 

opacos (óxido de ferro) traços 

 

5 - DESCRIÇÃO DOS MINERAIS 
 

Serpentina  

A serpentina (produto da alteração das olivinas) ocorre por toda a lâmina como agregados lamelares fibrosos e por vezes 

substituindo pseudomorfos arredondados de olivina. Estes pseudomorfos de olivina a estão completamente serpentinizados. 

As serpentinas apresentam cores esverdeadas (nicois paralelos) e cor cinza de (1ª ordem) com alguns tons coloridos que 

variam de amarelo a esverdeado (nicois cruzados).  
 

Magnetita   

Mineral opaco (luz plana) e com brilho metálico rosado intenso (luz refletida). Por vezes sofrendo martitização (processo de 

oxidação para hematita). É possível notar o magnetismo destes ao toque do imã sobre eles na lâmina. 
 

Espinélio   

Mineral castanho esverdeado tendendo à opaco (luz plana) e na luz refletida tem um brilho metálico cinza suave (de menor 

intensidade quando comparado com o brilho de óxidos de Fe  na luz refletida). Apresenta tamanho aproximado de 0,30mm. 

Dentro do grupo dos espinélios, provavelmente pode ser uma Hercynita (FeAl2O4) ou uma Magnesioferrita (MgFe2O4). 
 

Óxido de Fe   

Mineral opaco (luz plana) e com brilho metálico cinza intenso (luz refletida).  
 

6 - NOME DA ROCHA 

serpentinito 
 

7 –  OBSERVAÇÕES ADICIONAIS (Ordem de Cristalização, Fácies metamórfica, etc.) 

Ordem de cristalizalização: 1º olivina, 2º espinélio, 3º magnetita, 4º serpentina, 5º opacos (óxido de ferro). 

Fácies: Anfibolito 
 

8 - HISTÓRICO DA ANÁLISE  

Data de Elaboração Data da Última Revisão Analista 

30/05/2017  Alessandra Elisa Blaskowski 
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Ficha de Descrição 

PETROGRÁFICA 

Nº da Amostra / Laboratório 

3311 

 

1 - DADOS SOBRE O AFLORAMENTO 

No de Campo  Latitude                                  Longitude                          Nome da Folha Geográfica (IBGE)  

FER1-24 415935 8853785 Andorinha, SC 24 - Y - B – II (1:100.000) 

Nº do Furo  Referências do Furo (profundidade): FERBASA - Mina Ipueira, profundidade: 74,40 - 74,60m. 

I-727 - 90° Lâmina FER1-24y (corte longitudinal em relação ao furo). 

Tipo Litológico                                                                           Nome do Corpo 

Rocha ultramáfica serpentinizada Corpos Máfico-Ultramáficos do Vale do Jacurici. 

 

2 - DADOS SOBRE A AMOSTRA 
Assinale com um X os diferentes procedimentos de preparação e analíticos efetuados nesta amostra 

BRA  LD   LP   Brita   Pó   AM  AQM AQMe MEV DRX   

BRA= Bloco reserva da Amostra, LD= Lamina Delgada, LP= Lâmina Polida, AM= Análise de Minerais, AQM= Análise Química de Maiores, AQMe= Análise 

Química de Menores, MEV= Microscópio Eletrônico de Varredura, DRX= Difratometria de raios-X 

 

3 - CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS 

Rocha serpentinizada de cor verde homogênea, onde alguns cristais arredondados estão mais escuros e podem ser de olivina 

preservada. Na amostra de mão presença de vênulas de carbonato localizadas. A granulação é fina à média com estrutura 

maciça, a textura é adcumulática (olivina serpentinizada), ocorrendo também serpentina e espinélio como intercumulos. 
 

4 - ANÁLISE MODAL 
 

MINERAIS  % 

serpentina 95% 

magnetita 5% 

espinélio traços 

opacos (óxido de ferro) traços 
 

5 - DESCRIÇÃO DOS MINERAIS 
 

Serpentina  

A serpentina (produto da alteração das olivinas) ocorre por toda a lâmina como agregados lamelares fibrosos e por vezes 

substituindo pseudomorfos arredondados de olivina. Estes pseudomorfos de olivina a estão completamente serpentinizados. 

As serpentinas apresentam cores esverdeadas (nicois paralelos) e cor geralmente cinza de (1ª ordem) com alguns tons 

coloridos que variam de amarelo a esverdeado (nicois cruzados). Observa-se que ocorrem algumas microfraturas preenchidas 

por serpentina.  
 

Magnetita   

Mineral opaco (luz plana) e com brilho metálico rosado intenso (luz refletida). Por vezes sofrendo martitização (processo de 

oxidação para hematita). É possível notar o magnetismo destes ao toque do imã sobre eles na lâmina.  
 

Espinélio   

Mineral castanho esverdeado tendendo à opaco (luz plana) e na luz refletida tem um brilho metálico cinza suave (de menor 

intensidade quando comparado com o brilho de óxidos de Fe  na luz refletida). Apresenta tamanho aproximado de 0,30mm. 

Dentro do grupo dos espinélios, provavelmente pode ser uma Hercynita (FeAl2O4) ou uma Magnesioferrita (MgFe2O4) 
 

Opacos  

Mineral opaco (luz plana) e com brilho metálico cinza intenso (luz refletida).  
 

6 - NOME DA ROCHA 

serpentinito 
 

7 –  OBSERVAÇÕES ADICIONAIS (Ordem de Cristalização, Fácies metamórfica, etc.) 

Ordem de cristalizalização: 1º olivina, 2º espinélio, 3º magnetita, 4º serpentina (alteração), 5º opacos (óxido de ferro). 

Fácies: Anfibolito 
 

8 - HISTÓRICO DA ANÁLISE  

Data de Elaboração Data da Última Revisão Analista 

30/05/2017  Alessandra Elisa Blaskowski 
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Ficha de Descrição 

PETROGRÁFICA 

Nº da Amostra / Laboratório 

3312 

 

1 - DADOS SOBRE O AFLORAMENTO 

No de Campo  Latitude                                  Longitude                          Nome da Folha Geográfica (IBGE)  

FER1-25 415935 8853785 Andorinha, SC 24 - Y - B – II (1:100.000) 

Nº do Furo  Referências do Furo (profundidade): FERBASA - Mina Ipueira, profundidade: 87,05 -87,25m. 

I-727 - 90° Lâmina FER1-25y (corte longitudinal em relação ao furo). 

Tipo Litológico                                                                           Nome do Corpo 

Rocha ultramáfica serpentinizada Corpos Máfico-Ultramáficos do Vale do Jacurici 

 

2 - DADOS SOBRE A AMOSTRA 
Assinale com um X os diferentes procedimentos de preparação e analíticos efetuados nesta amostra 

BRA    LD  LP   Brita   Pó  AM  AQM AQMe MEV DRX   

x x x x x x x    

BRA= Bloco reserva da Amostra, LD= Lamina Delgada, LP= Lâmina Polida, AM= Análise de Minerais, AQM= Análise Química de Maiores, AQMe= Análise 

Química de Menores, MEV= Microscópio Eletrônico de Varredura, DRX= Difratometria de raios-X 
 

3 - CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS 

Rocha serpentinizada de cor verde homogênea, onde alguns cristais arredondados estão mais escuros e podem ser de olivina 

preservada A granulação é fina à média com estrutura maciça, a textura é adcumulática (olivina serpentinizada), ocorrendo 

também serpentina e espinélio como intercumulos. 
 

4 - ANÁLISE MODAL 
 

MINERAIS  % 

serpentina 95% 

magnetita 5% 

espinélio traços 

opacos (óxido de ferro) traços 
 

5 - DESCRIÇÃO DOS MINERAIS 
 

Serpentina  

A serpentina (produto da alteração das olivinas) ocorre por toda a lâmina como agregados lamelares fibrosos e por vezes 

substituindo pseudomorfos arredondados de olivina. Estes pseudomorfos de olivina a estão completamente serpentinizados. 

As serpentinas apresentam cores esverdeadas (nicois paralelos) e cor geralmente cinza de (1ª ordem) com alguns tons 

coloridos que variam de amarelo a esverdeado (nicois cruzados). Observa-se que em algumas porções a serpentina apresenta 

magnetita intersticial em meiopseudomorfos de olivina. 
 

Magnetita   

Mineral opaco (luz plana) e com brilho metálico rosado intenso (luz refletida). Por vezes sofrendo martitização (processo de 

oxidação para hematita). É possível notar o magnetismo destes ao toque do imã sobre eles na lâmina. 
 

Espinélio   

Mineral castanho esverdeado tendendo à opaco (luz plana) e na luz refletida tem um brilho metálico cinza suave (de menor 

intensidade quando comparado com o brilho de óxidos de Fe  na luz refletida). Apresenta tamanho aproximado de 0,30mm. 

Dentro do grupo dos espinélios, provavelmente pode ser uma Hercynita (FeAl2O4) ou uma Magnesioferrita (MgFe2O4). 
 

Opacos  

Mineral opaco (luz plana) e com brilho metálico cinza intenso (luz refletida).  
 

6 - NOME DA ROCHA 

serpentinito  
 

7 –  OBSERVAÇÕES ADICIONAIS (Ordem de Cristalização, Fácies metamórfica, etc.) 

Ordem de cristalizalização: 1º olivina, 2º espinélio, 3º magnetita, 4º serpentina (alteração), 5º opacos (óxido de ferro). 

Fácies: Anfibolito 

 

8 - HISTÓRICO DA ANÁLISE  

Data de Elaboração Data da Última Revisão Analista 

30/05/2017  Alessandra Elisa Blaskowski 
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Ficha de Descrição 

PETROGRÁFICA 

Nº da Amostra / Laboratório 

3313 

 

1 - DADOS SOBRE O AFLORAMENTO 
No de Campo  Latitude                                  Longitude                          Nome da Folha Geográfica (IBGE)  

FER1-26 415935 8853785 Andorinha, SC 24 - Y - B – II (1:100.000) 

Nº do Furo  Referências do Furo (profundidade): FERBASA - Mina Ipueira, profundidade: 101,80 - 102,00m. 

I-727 - 90° Lâmina FER1-26x (corte transversal em relação ao furo). 

Tipo Litológico                                                                           Nome do Corpo 

Rocha ultramáfica serpentinizada Corpos Máfico-Ultramáficos do Vale do Jacurici 

 

2 - DADOS SOBRE A AMOSTRA 
Assinale com um X os diferentes procedimentos de preparação e analíticos efetuados nesta amostra 

BRA  LD   LP   Brita   Pó   AM AQM AQMe MEV DRX   

x x x x x x x    

BRA= Bloco reserva da Amostra, LD= Lamina Delgada, LP= Lâmina Polida, AM= Análise de Minerais, AQM= Análise Química de Maiores, AQMe= Análise 

Química de Menores, MEV= Microscópio Eletrônico de Varredura, DRX= Difratometria de raios-X 
 

3 - CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS 
Rocha serpentinizada de cor verde homogênea, onde alguns cristais arredondados estão mais escuros e podem ser de olivina preservada. A 

granulação é fina à média com estrutura maciça, a textura é adcumulática (olivina serpentinizada), ocorrendo também serpentina e 

espinélio como intercumulos. 
 

4 - ANÁLISE MODAL 
 

MINERAIS  % 

serpentina 80% 

olivina 15% 

magnetita 3% 

espinélio 2% 

opacos (óxido de ferro) traços 
 

5 - DESCRIÇÃO DOS MINERAIS 
 

Serpent ina  

A serpentina (produto da alteração das olivinas) ocorre substituindo pseudomorfos arredondados de olivina. Apresenta cor esverdeada 

(nicois paralelos) e cor de interferência geralmente cinza (1ª ordem) variando em tons mais coloridos do amarelo ao violeta. Em alguns 

pseudomorfos de olivina a serpentina ocorre com a textura em mesh. Observa-se que ocorrem algumas microfraturas preenchidas por 

serpentina associada a uma massa opaca (óxido de Fe). 
 

Olivina 

Cristais ortorrômbicos, muito alterados (serpentinização), fraturados, com relevo alto e tamanho aproximando de 0,25 mm à 2,00mm. Tem 

coloração incolor levemente esverdeada, e com os nicóis cruzados apresenta cores intensas e variadas (2ª ordem). Observa-se textura em 

mesh com preservação de núcleos sem alteração. Alguns cristais apresentam porções com cor de alteração castanho avermelhada (indigzita 

ou óxido de ferro) 
 

Espinél io   

Mineral castanho esverdeado tendendo à opaco (luz plana) e na luz refletida tem um brilho metálico cinza suave (de menor intensidade 

quando comparado com o brilho de óxidos de Fe  na luz refletida). Apresenta tamanho aproximado de 0,30mm. Dentro do grupo dos 

espinélios, provavelmente pode ser uma Hercynita (FeAl2O4) ou uma Magnesioferrita (MgFe2O4) 
 

Magnet i ta  

Mineral opaco (luz plana) e com brilho metálico rosado intenso (luz refletida). Por vezes sofrendo martitização (processo de oxidação para 

hematita). É possível notar o magnetismo destes ao toque do imã sobre eles na lâmina. 

 

Opacos   

Mineral opaco (luz plana) e com brilho metálico cinza intenso (luz refletida). Parece ser uma alteração oxidada, que ocorre preenchendo 

algumas microfraturas associadas à serpentina.  
 

6 - NOME DA ROCHA 
serpentinito 

 

7 –  OBSERVAÇÕES ADICIONAIS (Ordem de Cristalização, Fácies metamórfica, etc.) 
Ordem de cristalizalização: 1º olivina, 2º espinélio, 3ºmagnetita, 4º serpentina (alteração), 5º opacos (óxido de ferro) 

Fácies: Anfibolito 
 

8 - HISTÓRICO DA ANÁLISE  
Data de Elaboração Data da Última Revisão Analista 

10/05/2017  Alessandra Elisa Blaskowski 
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Ficha de Descrição 

PETROGRÁFICA 

Nº da Amostra / Laboratório 

3314 

 

1 - DADOS SOBRE O AFLORAMENTO 

No de Campo  Latitude                                  Longitude                          Nome da Folha Geográfica (IBGE)  

FER1-27 415935 8853785 Andorinha, SC 24 - Y - B – II (1:100.000) 

Nº do Furo  Referências do Furo (profundidade): FERBASA - Mina Ipueira, profundidade: 87,05 -87,25m. 

I-727 - 90° Lâmina FER1-27y (corte longitudinal em relação ao furo). 

Tipo Litológico                                                                                   Nome do Corpo 

Rocha ultramáfica serpentinizada Corpos Máfico-Ultramáficos do Vale do Jacurici 
 

2 - DADOS SOBRE A AMOSTRA 
Assinale com um X os diferentes procedimentos de preparação e analíticos efetuados nesta amostra 

BRA    LD    LP    Brita   Pó     AM   AQM  AQMe   ETR   MEV    DRX   

x x x x x x x   x  

BRA= Bloco reserva da Amostra, LD= Lamina Delgada, LP= Lâmina Polida, AM= Análise de Minerais, AQM= Análise Química de Maiores, AQMe= Análise 

Química de Menores, MEV= Microscópio Eletrônico de Varredura, DRX= Difratometria de raios-X 
 

3 - CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS 
Rocha serpentinizada de cor verde homogênea, onde alguns cristais arredondados estão mais escuros e podem ser de olivina preservada. A 

granulação é fina à média com estrutura maciça, a textura é adcumulática (olivina serpentinizada), ocorrendo também serpentina e 

espinélio como intercumulos. 
 

4 - ANÁLISE MODAL 
 

MINERAIS  % 

serpentina 80% 

olivina 12% 

magnetita 8% 

espinélio traços 

opacos (óxido de ferro) traços 
 

5 - DESCRIÇÃO DOS MINERAIS 
 

Serpent ina  

A serpentina (produto da alteração das olivinas) ocorre por toda a lâmina como agregados lamelares fibrosos e por vezes substituindo 

pseudomorfos arredondados de olivina. Estes pseudomorfos de olivina a estão completamente serpentinizados. As serpentinas apresentam 

cores esverdeadas (nicois paralelos) e cor geralmente cinza de (1ª ordem) com alguns tons coloridos que variam de amarelo a esverdeado 

(nicóis cruzados). Observa-se que ocorrem algumas microfraturas preenchidas por serpentina e opacos (magnetita e óxido de Fe).  
 

Olivina 

Cristais ortorrômbicos, muito alterados (serpentinização), fraturados, com relevo alto e tamanho aproximando de 0,25mm a 0,75mm. Tem 

coloração incolor levemente esverdeada, e com os nicois cruzados apresenta cores intensas e variadas (2ª. ordem). Observa-se textura em 

mesh com preservação de núcleos sem alteração.  
 

Magnet i ta  

Mineral opaco (luz plana) e com brilho metálico rosado intenso (luz refletida). Por vezes sofrendo martitização (processo de oxidação para 

hematita). É possível notar o magnetismo destes ao toque do imã sobre eles na lâmina. 
 

Espinél io   

Mineral castanho esverdeado tendendo à opaco (luz plana) e na luz refletida tem um brilho metálico cinza suave (de menor intensidade 

quando comparado com o brilho de óxidos de Fe  na luz refletida). Apresenta tamanho aproximado de 0,30mm. Dentro do grupo dos 

espinélios, provavelmente pode ser uma Hercynita (FeAl2O4) ou uma Magnesioferrita (MgFe2O4).  
 

Opacos   

Mineral opaco (luz plana) e com brilho metálico cinza intenso (luz refletida).  
 

6 - NOME DA ROCHA 

serpentinito  
 

7 –  OBSERVAÇÕES ADICIONAIS (Ordem de Cristalização, Fácies metamórfica, etc.) 

Ordem de cristalizalização: 1º olivina, 2º espinélio, 3º magnetita, 4º serpentina (alteração), 5º opacos  (óxido de ferro) 

Fácies: Anfibolito 
 

8 - HISTÓRICO DA ANÁLISE  

Data de Elaboração Data da Última Revisão Analista 

30/05/2017  Alessandra Elisa Blaskowski 
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Ficha de Descrição 

PETROGRÁFICA 

Nº da Amostra / Laboratório 

3315 

 

1 - DADOS SOBRE O AFLORAMENTO 
No de Campo  Latitude                                  Longitude                          Nome da Folha Geográfica (IBGE)  

FER1-28 415935 8853785 Andorinha, 24 - Y - B – II (1:100.000) 

Nº do Furo  Referências do Furo (profundidade): FERBASA - Mina Ipueira, profundidade: 147,50 - 147,70m. 

I-727 - 90° Lâmina FER1-28y (corte longitudinal em relação ao furo). 

Tipo Litológico                                                                           Nome do Corpo 

Rocha ultramáfica serpentinizada Corpos Máfico-Ultramáficos do Vale do Jacurici 
 

2 - DADOS SOBRE A AMOSTRA 
Assinale com um X os diferentes procedimentos de preparação e analíticos efetuados nesta amostra 

BRA    LD      LP     Brita    Pó   AM   AQM  AQMe  MEV  DRX   

x x x x x x x    

BRA= Bloco reserva da Amostra, LD= Lamina Delgada, LP= Lâmina Polida, AM= Análise de Minerais, AQM= Análise Química de Maiores, AQMe= Análise 

Química de Menores, MEV= Microscópio Eletrônico de Varredura, DRX= Difratometria de raios-X 
 

3 - CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS 
Rocha serpentinizada de cor verde homogênea, com algumas pequenas manchas castanhas (aspecto “tigrado”), alguns cristais arredondados estão mais 

escuros parecem ser de olivina preservada. Nota-se a presença de vênulas preenchidas por carbonato. A granulação é fina à média com estrutura maciça, a 

textura é cumulática (olivinas e ortopiroxênios serpentinizados), ocorrendo também ortopiroxênio, serpentina e espinélio como intercumulos. 
 

4 - ANÁLISE MODAL 
 

MINERAIS  % 

serpentina 70% 

ortopiroxênio  22% 

carbonato 5% 

magnetita 3% 

espinélio traços 

opacos (óxido de ferro) traços 
 

5 - DESCRIÇÃO DOS MINERAIS 
 

Serpent ina  

A serpentina (produto da alteração das olivinas e piroxênios) substituindo pseudomorfos arredondados de olivina e preenchendo alguns 

pseudomorfos prismáticos de piroxênio, também ocorre formando agregados lamelares fibrosos. As serpentinas apresentam cores 

esverdeadas (nicois paralelos) e cor geralmente cinza de (1ª ordem) com alguns tons coloridos que variam de amarelo a esverdeado (nicois 

cruzados). Vênula preenchida por cbto associada à srp microcristalina, cortando os agregados lamelares de serpentinas e piroxênios. 

Pirox ênio  

Cristais prismáticos subédricos, muito alterados, fraturados, com cor castanha pálida a incolor, relevo moderado, clivagem em duas 

direções (na seção basal) e tamanho aproximado de 0,25mm a 1,25mm. Com os nicois cruzados a apresentam tons intensos variando do 

amarelo a um castanho-violeta (1ª ordem) e apresentam extinção reta em relação à clivagem do mineral (ortopiroxênio). Alguns cristais 

estão fraturados e preenchidos por serpentina, outros apresentam pleocroismo esverdeado (alteração para horblenda?). Os piroxênios 

ocorrem disseminados em meio à serpentina. Outros cristais estão completamente serpentinizados restando apenas seu pseudomorfo. 

Carbonato  

Presença de vênula de carbonato associado à serpentina microcristalina cortando os agregados lamelares fibrosos de serpentina e 

piroxênios. A espessura aproximada da vênula é de 0,50mm. O carbonato apresenta cor acinzentada a incolor com os nicois paralalelos, e 

com os nicois cruzados apresentam cor de cinza variando a tons rosados (4ª ordem).  

Magnet i ta  

Mineral opaco (luz plana) e com brilho metálico rosado intenso (luz refletida). Por vezes sofrendo martitização (processo de oxidação para 

hematita). É possível notar o magnetismo destes ao toque do imã sobre eles na lâmina.  
 

Espinél io  

Mineral castanho esverdeado tendendo à opaco (luz plana) e na luz refletida tem um brilho metálico cinza suave (de menor intensidade 

quando comparado com o brilho de óxidos de Fe  na luz refletida). Apresenta tamanho aproximado de 0,30mm. Dentro do grupo dos 

espinélios, provavelmente pode ser uma Hercynita (FeAl2O4) ou uma Magnesioferrita (MgFe2O4) 

Opacos   

Mineral opaco (luz plana) e com brilho metálico cinza intenso (luz refletida).  
 

6 - NOME DA ROCHA 

metaultramáfica serpentinizada (metahazburgito) 
 

7 –  OBSERVAÇÕES ADICIONAIS (Ordem de Cristalização, Fácies metamórfica, etc.) 

Ordem de cristalizalização: 1º olivina, 2º piroxênio, 3º espinélio, 4º magnetita, 5º carbonato, 6º serpentina, 7º opacos (óxido de ferro). 

Fácies: Anfibolito 
 

8 - HISTÓRICO DA ANÁLISE 

Data de Elaboração Data da Última Revisão Analista 

30/05/2017  Alessandra Elisa Blaskowski 
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Ficha de Descrição 

PETROGRÁFICA 

Nº da Amostra / Laboratório 

3320 

 

1 - DADOS SOBRE O AFLORAMENTO 

No de Campo  Latitude                                  Longitude                          Nome da Folha Geográfica (IBGE)  

FER1-33 415935 8853785 Andorinha, SC 24 - Y - B – II (1:100.000) 

Nº do Furo  Referências do Furo (profundidade): FERBASA - Mina Ipueira, profundidade: 187,00 - 187,20m. 

I-727 - 90° Lâmina FER1-33x (corte transversal em relação ao furo). 

Tipo Litológico                                                                           Nome do Corpo 

Rocha ultramáfica Corpos Máfico-Ultramáficos do Vale do Jacurici 

 

2 - DADOS SOBRE A AMOSTRA 
Assinale com um X os diferentes procedimentos de preparação e analíticos efetuados nesta amostra 

BRA   LD    LP  Brita  Pó   AM  AQM AQMe MEV DRX  

x x x x x x x x  x 

BRA= Bloco reserva da Amostra, LD= Lamina Delgada, LP= Lâmina Polida, AM= Análise de Minerais, AQM= Análise Química de Maiores, AQMe= Análise 

Química de Menores, MEV= Microscópio Eletrônico de Varredura, DRX= Difratometria de raios-X 
 

3 - CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS 

Rocha serpentinizada de cor verde homogênea, com algumas pequenas manchas castanhas (aspecto “tigrado”), alguns cristais 

arredondados estão mais escuros parecem ser de olivina preservada. A granulação é fina com estrutura maciça, a textura é 

cumulática (olivinas e ortopiroxênios serpentinizados), ocorrendo também ortopiroxênio, serpentina e espinélio como 

intercumulos. 
 

4 - ANÁLISE MODAL 
 

MINERAIS  % 

serpentina 60% 

ortopiroxênio 30% 

olivina 5% 

espinélio 5% 
 

5 - DESCRIÇÃO DOS MINERAIS 
 

Serpentina  

A serpentina (produto da alteração das olivinas) ocorre substituindo pseudomorfos arredondados de olivina e formando 

agregados lamelares fibrosos, bem como ocorre preenchendo fraturas. Em alguns pseudomorfos de olivina a serpentina 

ocorre com a texura em mesh.  
 

Olivina  

A presença da olivina é evidenciada pela ocorrência de alguns pseudomorfos serpentinizados que evidenciam o hábito 

ortorrômbico destes cristais, mas que ainda apresentam com alguns núcleos de olivina preservados com relevo elevado e 

birrefringência com cores intensas. 
 

Piroxênio  

Cristais prismáticos subédricos, com cor amarelada pálida a rosada (ver foto), relevo moderado e tamanho aproximado de 

0,20mm. Com os nicois cruzados a apresenta cor amarela (1ª ordem), extinção reta em relação ao eixo do cristal 

(ortopiroxênio). Em alguns cristais nota-se uma partição mineral relacionada à microfraturas, preenchidas por serpentina. 
 

Espinélio  

Mineral castanho esverdeado tendendo à opaco (luz plana) e na luz refletida tem um brilho metálico cinza suave (de menor 

intensidade quando comparado com o brilho de óxidos de Fe  na luz refletida). Apresenta tamanho aproximado de 0,30mm. 

Dentro do grupo dos espinélios, provavelmente pode ser uma Hercynita (FeAl2O4) ou uma Magnesioferrita (MgFe2O4) 
 

6 - NOME DA ROCHA 

metahazburgito 
 

7 –  OBSERVAÇÕES ADICIONAIS (Ordem de Cristalização, Fácies metamórfica, etc.) 

Ordem de cristalizalização: 1º olivina, 2º piroxênio, 3º espinélio, 4º serpentina (alteração da olivina). 

Fácies: Anfibolito 
 

8 - HISTÓRICO DA ANÁLISE  

Data de Elaboração Data da Última Revisão Analista 

10/05/2017  Alessandra Elisa Blaskowski 
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Ficha de Descrição 

PETROGRÁFICA 

Nº da Amostra / Laboratório 

3321 

 

1 - DADOS SOBRE O AFLORAMENTO 
No de Campo  Latitude                                  Longitude                          Nome da Folha Geográfica (IBGE)  

FER1-34 415935 8853785 Andorinha, SC 24 - Y - B – II (1:100.000) 

Nº do Furo  Referências do Furo (profundidade): FERBASA - Mina Ipueira, profundidade: 206,60 - 206,80m. 

I-727 - 90° Lâmina FER1-34y (corte longitudinal em relação ao furo). 

Tipo Litológico                                                                           Nome do Corpo 

Rocha ultramáfica  Corpos Máfico-Ultramáficos do Vale do Jacurici 
 

2 - DADOS SOBRE A AMOSTRA 
Assinale com um X os diferentes procedimentos de preparação e analíticos efetuados nesta amostra 

BRA  LD    LP   Brita    Pó  AM AQM AQMe MEV DRX   

x x x x x x x    

BRA= Bloco reserva da Amostra, LD= Lamina Delgada, LP= Lâmina Polida, AM= Análise de Minerais, AQM= Análise Química de Maiores, AQMe= Análise 

Química de Menores, MEV= Microscópio Eletrônico de Varredura, DRX= Difratometria de raios-X 
 

3 - CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS 

O ultramáfica de cor cinza escuro, com manchas acastanhadas evidenciando a presença de piroxênio em contraste com a serpentina e 

olivina (de cor verde escuro) empregando um aspecto “tigrado” a rocha. A granulação é fina com estrutura maciça, a textura é cumulática 

(ortopiroxênio e olivina serpentinizados), ocorrendo também ortopiroxênio, serpentina e espinélio como intercumulos. 
 

4 - ANÁLISE MODAL 
 

MINERAIS  % 

serpentina 50% 

ortopiroxênio  45% 

espinélio 5% 

olivina traços 

opacos (magnetita?) traços 
 

5 - DESCRIÇÃO DOS MINERAIS 
 

Serpentina  

A serpentina, produto da alteração dos principalmente dos piroxênios e das olivinas (poucas), ocorre substituindo 

pseudomorfos prismáticos de piroxênio e arredondados (poucos) de olivina, bem como forma agregados lamelares fibrosos e 

por vezes ocorre preenchendo fraturas.  
 

Piroxênio  

Cristais prismáticos subédricos, com cor castanha a incolor, relevo moderado e tamanho aproximado de 0,75mm a 1,0mm. 

Com os nicois cruzados a apresenta cor cinza a amarela (1ª ordem), extinção reta em relação ao eixo do cristal 

(ortopiroxênio). Os cristais ocorrem em mosaicos e estão serpentinizando. 
 

Olivina  

A presença da olivina é evidenciada pela ocorrência de alguns pseudomorfos serpentinizados que evidenciam o hábito 

ortorrômbico destes cristais, mas que ainda apresentam com alguns núcleos de olivina preservados com relevo elevado e 

birrefringência com cores intensas. 
 

Espinélio  

Mineral castanho esverdeado tendendo à opaco (luz plana) e na luz refletida tem um brilho metálico cinza suave (de menor 

intensidade quando comparado com o brilho de óxidos de Fe  na luz refletida). Apresenta tamanho aproximado de 0,30mm. 

Dentro do grupo dos espinélios, provavelmente pode ser Hercynita (FeAl2O4) ou Magnesioferrita (MgFe2O4). 
 

Opacos (Magnetita?)   

Mineral opaco (luz plana) e com brilho metálico intenso (levemente rosado) na luz refletida. Ocorre disseminado e por vezes 

intersticialmente estre os cristais e preenchendo microfraturas.   
 

6 - NOME DA ROCHA 

metaultramáfica (metapiroxenito/metaortopiroxenito?) a serpentina na maioria é alteração dos piroxênios 
 

7 –  OBSERVAÇÕES ADICIONAIS (Ordem de Cristalização, Fácies metamórfica, etc.) 

Ordem de cristalizalização: 1º olivina, 2º piroxênio, 3º serpentina, 4º espinélio, 5º opacos (magnetita?). 

Fácies: Anfibolito 
 

8 - HISTÓRICO DA ANÁLISE  

Data de Elaboração Data da Última Revisão Analista 

14/06/2017  Alessandra Elisa Blaskowski 
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Ficha de Descrição 

PETROGRÁFICA 

Nº da Amostra / Laboratório 

3322 

 

1 - DADOS SOBRE O AFLORAMENTO 

No de Campo  Latitude                                  Longitude                          Nome da Folha Geográfica (IBGE)  

FER1-35 415935 8853785 Andorinha, SC 24 - Y - B – II (1:100.000) 

Nº do Furo  Referências do Furo (profundidade): FERBASA - Mina Ipueira, profundidade: 232,90 - 233,0m. 

I-727 - 90° Lâmina FER1-35x (corte transversal em relação ao furo). 

Tipo Litológico                                                                           Nome do Corpo 

Rocha ultramáfica  Corpos Máfico-Ultramáficos do Vale do Jacurici 

 

2 - DADOS SOBRE A AMOSTRA 
Assinale com um X os diferentes procedimentos de preparação e analíticos efetuados nesta amostra 

BRA  LD    LP   Brita   Pó   AM AQM AQMe MEV DRX  

x x x x x x x x x x 

BRA= Bloco reserva da Amostra, LD= Lamina Delgada, LP= Lâmina Polida, AM= Análise de Minerais, AQM= Análise Química de Maiores, AQMe= Análise 

Química de Menores, MEV= Microscópio Eletrônico de Varredura, DRX= Difratometria de raios-X 
 

3 - CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS 

Rocha ultramáfica cor castanha escura. Com algumas manchas de cor verde escuro (srp e ol) em contraste com a maior 

porção acastanhada (px) com um aspecto “tigrado” mais discreto do que nos hazburgitos. Vênulas preenchidas com minerais 

máficos esverdeados com aproximadamente 1,5cm. A granulação é fina com estrutura maciça, a textura é cumulática 

(ortopiroxênio e olivina serpentinizados), ocorrendo também ortopiroxênio, serpentina e espinélio como intercumulos. 
 

4 - ANÁLISE MODAL 
 

MINERAIS % 

ortopiroxênio 70% 

clinopiroxênio 15% 

espinélio 8% 

serpentina 5% 

magnetita 2% 
 

5 - DESCRIÇÃO DOS MINERAIS 
 

Piroxênio  

Cristais prismáticos subédricos a euédricos, fraturados, relevo moderado, clivagem em duas direções na seção basal, e 

tamanho aproximado de 0,50mm a 0,75mm. A maioria dos cristais tem cor castanha a incolor (ortopiroxênio) e alguns 

cristais tem cor verde-rosado pálido a incolor (clinopiroxênio). Com os nicois cruzados a maioria dos cristais apresenta cor 

acinzentada a amarela (1ª ordem) e extinção reta em relação à clivagem do mineral (ortopiroxênio) e alguns cristais têm cor 

verde-rosado pálido a incolor e apresentam cores de interferência intensas coloridas verde-violeta (1ª ordem) e extinção 

inclinada em relação à clivagem (diopsídio?). Os cristais ocorrem em mosaicos e apresentam serpentina (pouca) intersticial.  
 

Serpentina  

A serpentina (produto da alteração dos piroxênios) por vezes ocorre intersticialmente em meio aos cristais de piroxênio. 

Também ocorre preenchendo microfraturas. Forma agregados lamelares e substitui um pequeno pseudomorfo de olivina. 
 

Espinélio   

Mineral castanho esverdeado tendendo à opaco (luz plana) e na luz refletida tem um brilho metálico cinza suave (de menor 

intensidade quando comparado com o brilho de óxidos de Fe  na luz refletida). Apresenta tamanho aproximado de 0,30mm e 

ocorre disseminado em meio aos piroxênios e por vezes interticialmente. Dentro do grupo dos espinélios, provavelmente 

pode ser uma Hercynita (FeAl2O4) ou uma Magnesioferrita (MgFe2O4) 
 

6 - NOME DA ROCHA 

metapiroxenito (metaortopiroxenito) 
 

7 –  OBSERVAÇÕES ADICIONAIS (Ordem de Cristalização, Fácies metamórfica, etc.) 

Ordem de cristalizalização: 1º piroxênio, 2º espinélio, 3º serpentina (alteração). 

Fácies: Anfibolito 
 

8 - HISTÓRICO DA ANÁLISE  

Data de Elaboração Data da Última Revisão Analista 

14/06/2017  Alessandra Elisa Blaskowski 
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Ficha de Descrição 

PETROGRÁFICA 

Nº da Amostra / Laboratório 

3323 

 

1 - DADOS SOBRE O AFLORAMENTO 

No de Campo  Latitude                                  Longitude                          Nome da Folha Geográfica (IBGE)  

FER1-36 415935 8853785 Andorinha, SC 24 - Y - B – II (1:100.000) 

Nº do Furo  Referências do Furo (profundidade): FERBASA - Mina Ipueira, profundidade: 233,70 - 234,0m. 

I-727 - 90° Lâmina FER1-36y (corte longitudinal em relação ao furo). 

Tipo Litológico                                                                           Nome do Corpo 

Rocha ultramáfica  Corpos Máfico-Ultramáficos do Vale do Jacurici 

 

2 - DADOS SOBRE A AMOSTRA 
Assinale com um X os diferentes procedimentos de preparação e analíticos efetuados nesta amostra 

BRA  LD    LP  Brita   Pó   AM  AQM AQMe MEV DRX   

x x x x x x x    

BRA= Bloco reserva da Amostra, LD= Lamina Delgada, LP= Lâmina Polida, AM= Análise de Minerais, AQM= Análise Química de Maiores, AQMe= Análise 

Química de Menores, MEV= Microscópio Eletrônico de Varredura, DRX= Difratometria de raios-X 
 

3 - CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS 

Rocha ultramáfica de cor escura acastanhada. Notam-se algumas manchas de cor verde escuro (serpentina e olivina) em 

contraste com a maior porção acastanhada (piroxênio) empregando um aspecto “tigrado” mais discreto do que nos 

hazburgitos. Presença de vênulas preenchidas com minerais máficos esverdeados com aproximadamente 1,5cm. A granulação 

é média com estrutura maciça, a textura é cumulática (ortopiroxênio e olivina serpentinizados), ocorrendo também 

ortopiroxênio, serpentina e espinélio como intercumulos. 
 

4 - ANÁLISE MODAL 

 

MINERAIS % 

ortopiroxênio 72% 

clinopiroxênio 10% 

espinélio 10% 

serpentina 5% 

magnetita 3% 
 

5 - DESCRIÇÃO DOS MINERAIS 
 

Piroxênio  

Cristais prismáticos subédricos a euédricos, fraturados, relevo moderado, clivagem em duas direções na seção basal, e 

tamanho aproximado de 0,50mm a 1,0mm. A maioria dos cristais tem cor castanha a incolor (ortopiroxênio) e alguns cristais 

tem cor verde-rosado pálido a incolor (clinopiroxênio). Com os nicois cruzados a maioria dos cristais apresenta cor 

acinzentada a amarela (1ª ordem) e extinção reta em relação à clivagem do mineral (ortopiroxênio) e alguns cristais têm cor 

verde-rosado pálido a incolor e apresentam cores de interferência intensas coloridas verde-violeta (1ª ordem) e extinção 

inclinada em relação à clivagem (diopsídio?). Cristais em mosaicos e apresentam alguma serpentina (pouca) intersticial.  
 

Serpentina  

A serpentina (produto da alteração) por vezes ocorre intersticialmente (pouco) em meio aos cristais de piroxênio. Também 

ocorre preenchendo microfraturas.  
 

Espinélio   

Mineral castanho esverdeado tendendo à opaco (luz plana) e na luz refletida tem um brilho metálico cinza suave (de menor 

intensidade quando comparado com o brilho de óxidos de Fe  na luz refletida). Apresenta tamanho aproximado de 0,30mm. 

Dentro do grupo dos espinélios, provavelmente pode ser uma Hercynita (FeAl2O4) ou uma Magnesioferrita (MgFe2O4). 
 

6 - NOME DA ROCHA 

metapiroxenito (metaortopiroxenito) 
 

7 –  OBSERVAÇÕES ADICIONAIS (Ordem de Cristalização, Fácies metamórfica, etc.) 

Ordem de cristalizalização: 1º piroxênio, 2º espinélio, 3º serpentina (alteração dos piroxênios). 

Fácies: Anfibolito 
 

8 - HISTÓRICO DA ANÁLISE  

Data de Elaboração Data da Última Revisão Analista 

14/06/2017  Alessandra Elisa Blaskowski 
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Ficha de Descrição 

PETROGRÁFICA 

Nº da Amostra / Laboratório 

3224 

 

1 - DADOS SOBRE O AFLORAMENTO 

No de Campo  Latitude                                  Longitude                          Nome da Folha Geográfica (IBGE)  

FER1-37 415935 8853785 Andorinha, 24 - Y - B – II (1:100.000) 

Nº do Furo  Referências do Furo (profundidade): FERBASA - Mina Ipueira, profundidade: 241,80 - 242,20m. 

I-727 - 90° Lâmina FER1-37x (corte transversal em relação ao furo). 

Tipo Litológico                                                                            Nome do Corpo 

Rocha máfica flogopitizada Corpos Máfico-Ultramáficos do Vale do Jacurici 

 

2 - DADOS SOBRE A AMOSTRA 
Assinale com um X os diferentes procedimentos de preparação e analíticos efetuados nesta amostra 

BRA   LD   LP  Brita   Pó   AM  AQM AQMe MEV DRX   

x x x x x x x x  x 

BRA= Bloco reserva da Amostra, LD= Lamina Delgada, LP= Lâmina Polida, AM= Análise de Minerais, AQM= Análise Química de Maiores, AQMe= Análise 

Química de Menores, MEV= Microscópio Eletrônico de Varredura, DRX= Difratometria de raios-X 

 

3 - CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS 

Rocha máfica de cor cinza esverdeada com manchas esbranquiçadas, micássea. Observa-se a presença de flogopita/biotita e 

plagioclásio. O plagioclásio apresenta um tom esverdeado em amostra macroscópica.  A granulação é grossa, a estrutura é 

xistosa e a textura é lepidoblástica, com forte orientação (perpendicular ao furo).  
 

4 - ANÁLISE MODAL 
 

MINERAIS  % 

flogopita 60% 

plagioclásio 40% 
 

5 - DESCRIÇÃO DOS MINERAIS 
 

Flogopita  

A flogopita se apresenta em agregados lamelares, com minerais com estrutura deformada (sigmoidal), com tamanho variando 

de 1,50mm a 3,00mm. A coloração com os nicois paralelos é castanho avermelhado, e com os nicois cruzados cor cinza e 

castanho à vários tons coloridos com feição “mosqueada” (2ª a 3ª ordem). Intersticialmente as flogopitas ocorrem cristais 

plagioclásios (menores). Algumas flogopitas apresentam cristais de plagioclásio inclusos muito alterados. 
 

Plagioclásio  

Cristais prismáticos incolores subédricos, relevo baixo e tamanho variando de 0,25mm até 0,50mm. Com os nicois cruzados 

a apresenta cor cinza (1ª ordem). Em alguns cristais as maclas estão evidentes. Os cristais ocorrem em meio às lamelas de 

flogopitas (maiores). Em algumas porções observa-se que a um maior fraturantento destes cristais e que também parecem 

estar brechados. 
 

6 - NOME DA ROCHA 

metamáfica flogopitizada  (metanorito)  
 

7 –  OBSERVAÇÕES ADICIONAIS (Ordem de Cristalização, Fácies metamórfica, etc.) 

Ordem de cristalizalização: 1º plagioclásio, 2º flogopita. 

Fácies: Anfibolito 
 

8 - HISTÓRICO DA ANÁLISE  

Data de Elaboração Data da Última Revisão Analista 

14/06/2017  Alessandra Elisa Blaskowski 
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Ficha de Descrição 

PETROGRÁFICA 

Nº da Amostra / Laboratório 

3339 

 

1 - DADOS SOBRE O AFLORAMENTO 

No de Campo  Latitude                                  Longitude                          Nome da Folha Geográfica (IBGE)  

FER1-38 415935 8853785 Andorinha, SC 24 - Y - B – II (1:100.000) 

Nº do Furo  Referências do Furo (profundidade): FERBASA - Mina Ipueira, profundidade: 248,15 - 248,65m. 

I-727 - 90° Lâmina FER1-38y (corte longitudinal em relação ao furo). 

Tipo Litológico                                                                            Nome do Corpo 

Rocha máfica flogopitizada Corpos Máfico-Ultramáficos do Vale do Jacurici 
 

2 - DADOS SOBRE A AMOSTRA 
Assinale com um X os diferentes procedimentos de preparação e analíticos efetuados nesta amostra 

BRA   LD   LP    Brita  Pó  AM  AQM AQMe MEV DRX  

x x x x x x x    

BRA= Bloco reserva da Amostra, LD= Lamina Delgada, LP= Lâmina Polida, AM= Análise de Minerais, AQM= Análise Química de Maiores, AQMe= Análise 

Química de Menores, MEV= Microscópio Eletrônico de Varredura, DRX= Difratometria de raios-X 
 

3 - CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS 

Rocha máfica de cor cinza esverdeada com manchas esbranquiçadas. Observa-se a presença de flogopita/biotita e plagioclásio. Presença de 

plagioclásio esverdeado com até 1,0cm. A granulação é média-grossa, a estrutura é foliada a textura é nematolepidoblástica, com 

orientação (foliação paralela ao furo 90°).    
 

4 - ANÁLISE MODAL 
 

MINERAIS  % 

ortopiroxênio 30% 

flogopita 25% 

plagioclásio 25% 

clinopiroxênio 10% 

anfibólio (horblenda) 10% 
 

5 - DESCRIÇÃO DOS MINERAIS 
 

Pirox ênio  

Presença de cristais de ortopiroxênio que se destacam por serem maiores que os demais (fenocristais) com tamanho até 5,0 mm. Estes 

cristais são de cor castanha, são prismáticos subédricos, fraturados, relevo moderado, clivagem em duas direções na seção basal. Estes 

cristais de ortopiroxênio apresentam, com os nicois cruzados, cor de interferencia acinzentada a amarela (1ª ordem) e extinção reta em 

relação à clivagem do mineral. Outros cristais de piroxênio tem tamanho menor (até 0,75mm) e apresentam cor verde-rosado pálido a 

incolor (clinopiroxênio) e apresentam cores de interferência intensas coloridas verde-violeta (1ª ordem) e extinção inclinada em relação à 

clivagem (diopsídio?). Cpx disseminados na lamina.  
 

Flogopita  

A flogopita se apresenta em agregados lamelares, com minerais com estrutura suavemente deformada, com tamanho variando de 0,25mm a 

2,50mm. A coloração com os nicois paralelos é castanho (um pouco mais intenso que nas outras laminas), e com os nicois cruzados cor 

cinza e castanho à vários tons coloridos com feição “mosqueada” (2ª a 3ª ordem). Intersticialmente as flogopitas ocorrem cristais 

plagioclásios (menores). Ocorrem associadas a cristais de ortopiroxênio e clinopiroxênio e plagioclásio.  
 

Anfiból io (horblenda)  

Presença de alguns cristais prismáticos (poucos), subédricos a euédricos, fraturados, com cor verde, relevo moderado. Com os nicois 

cruzados a apresentam cor verde acinzentada (1ª-2ªordem). Horblenda produto de metamorfismo dos piroxênios. 
 

Plagioclásio  

Cristais prismáticos incolores subédricos, alterados, relevo baixo e tamanho variando de 0,50mm até 1,50mm. Com os nicois cruzados a 

apresenta cor cinza (1ª ordem). Em alguns cristais as maclas estão evidentes. Os cristais ocorrem em meio as lamelas de flogopitas e 

cristais de piroxênio. Em alguns cristais nota-se uma alteração de salsuritização nos plagioclásios (manchas escuras e turvas) evidenciando 

que o plagioclásio provavelmente é mais cálcico.  
 

6 - NOME DA ROCHA 

metanorito flogopitizado 
 

7 –  OBSERVAÇÕES ADICIONAIS (Ordem de Cristalização, Fácies metamórfica, etc.) 

Ordem de cristalizalização: 1º piroxênio, 2º plagioclásio, 3º anfibólio (horblenda), 4º flogopita  

Fácies: Anfibolito 
 

8 - HISTÓRICO DA ANÁLISE  

Data de Elaboração Data da Última Revisão Analista 

14/06/2017  Alessandra Elisa Blaskowski 
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Ficha de Descrição 

PETROGRÁFICA 

Nº da Amostra / Laboratório 

3340 

 

1 - DADOS SOBRE O AFLORAMENTO 
No de Campo  Latitude                                  Longitude                          Nome da Folha Geográfica (IBGE)  

FER1-39 415935 8853785 Andorinha, SC 24 - Y - B – II (1:100.000) 

Nº do Furo  Referências do Furo (profundidade): FERBASA - Mina Ipueira, profundidade: 256,90 - 257,20m. 

I-727 - 90° Lâmina FER1-39x (corte transversal em relação ao furo). 

Tipo Litológico                                                                            Nome do Corpo 

Rocha máfica flogopitizada Corpos Máfico-Ultramáficos do Vale do Jacurici 
 

2 - DADOS SOBRE A AMOSTRA 
Assinale com um X os diferentes procedimentos de preparação e analíticos efetuados nesta amostra 

BRA   LD   LP   Brita   Pó  AM  AQM AQMe MEV DRX   

x x x x x      

BRA= Bloco reserva da Amostra, LD= Lamina Delgada, LP= Lâmina Polida, AM= Análise de Minerais, AQM= Análise Química de Maiores, AQMe= Análise 

Química de Menores, MEV= Microscópio Eletrônico de Varredura, DRX= Difratometria de raios-X 
 

3 - CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS 
Rocha máfica de cor cinza esverdeada com manchas esbranquiçadas. Observa-se a presença de flogopita/biotita e plagioclásio. A 

granulação é média (um pouco mais fina que a FER1-38), a estrutura é foliada a textura é nematolepidoblástica, com orientação (foliação 

paralela ao furo 90°).  
 

4 - ANÁLISE MODAL 
 

MINERAIS  % 

plagioclásio 40% 

flogopita 25% 

ortopiroxênio 15% 

clinopiroxênio 15% 

anfibólio (horblenda) 5% 
 

5 - DESCRIÇÃO DOS MINERAIS 
 

Pirox ênio  

Presença de cristais de ortopiroxênio, de tamanho variando de 0,50mm a 0,75 mm. Estes cristais são de cor castanha, são prismáticos 

subédricos, estão muito alterados e fraturados, relevo moderado, clivagem em duas direções na seção basal. Estes cristais são de cor 

castanha, são prismáticos subédricos, fraturados, relevo moderado, clivagem em duas direções na seção basal. Estes cristais de 

ortopiroxênio apresentam, com os nicois cruzados, cor de interferencia acinzentada a amarela (1ª ordem) e extinção reta em relação à 

clivagem do mineral. Outros cristais de piroxênio tem tamanho menor (até 0,75mm) e apresentam cor verde-rosado pálido a incolor 

(clinopiroxênio) e apresentam cores de interferência intensas coloridas verde-violeta (1ª ordem) e extinção inclinada em relação à clivagem 

(diopsídio?). Os cristais ocorrem disseminados em meio a lamina.  
 

Flogopita  

A flogopita se apresenta em agregados lamelares, com minerais com estrutura suavemente deformada, com tamanho variando de 1,50mm a 

2,00mm. A coloração com os nicois paralelos é castanho (mais intenso que as demais laminas das outras rochas), e com os nicois cruzados 

cor cinza e castanho a vários tons coloridos com feição “mosqueada” (2ª a 3ª ordem). Ocorrem associadas a cristais de ortopiroxênio e 

clinopiroxênio e plagioclásio. 
 

Plagioclásio  

Cristais prismáticos incolores subédricos, muito alterados, relevo baixo e tamanho variando de 0,50mm até 1,50mm. Com os nicois 

cruzados a apresenta cor cinza (1ª ordem). Em alguns cristais as maclas estão evidentes. Os cristais ocorrem em meio as lamelas de 

flogopitas e cristais de piroxênio. Em alguns cristais nota-se uma alteração de salsuritização nos plagioclásios (manchas escuras-turvas) 

evidenciando que o plagioclásio provavelmente é mais cálcico.  
 

Anfiból io (horblenda)  

Presença de alguns cristais prismáticos (poucos), subédricos a euédricos, fraturados, com cor verde, relevo moderado. Com os nicois 

cruzados a apresentam cor amarela (1ª ordem). Estes cristais são produto de alteração dos piroxênios (anfibólio-horblenda?).  
 

6 - NOME DA ROCHA 
metanorito flogopitizado 

 

7 –  OBSERVAÇÕES ADICIONAIS (Ordem de Cristalização, Fácies metamórfica, etc.) 
Ordem de cristalizalização: 1º piroxênio, 2º plagioclásio, 3º anfibólio (horblenda), 4º flogopita 

Fácies: Anfibolito 
 

8 - HISTÓRICO DA ANÁLISE  
Data de Elaboração Data da Última Revisão Analista 

14/06/2017  Alessandra Elisa Blaskowski 
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Ficha de Descrição 

PETROGRÁFICA 

Nº da Amostra / Laboratório 

3341 

 

1 - DADOS SOBRE O AFLORAMENTO  

No de Campo  Latitude                                  Longitude                          Nome da Folha Geográfica (IBGE)  

FER1-40 415935 8853785 Andorinha, SC 24 - Y - B – II (1:100.000) 

Nº do Furo  Referências do Furo (profundidade): FERBASA - Mina Ipueira, profundidade: 259,20 - 259,40m. 

I-727 - 90° Lâmina FER1-40x (corte transversal em relação ao furo). 

Tipo Litológico                                                                            Nome do Corpo 

Rocha máfica Corpos Máfico-Ultramáficos do Vale do Jacurici 
 

2 - DADOS SOBRE A AMOSTRA 
Assinale com um X os diferentes procedimentos de preparação e analíticos efetuados nesta amostra 

BRA  LD    LP   Brita   Pó  AM  AQM AQMe MEV DRX   

x x x x x      

BRA= Bloco reserva da Amostra, LD= Lamina Delgada, LP= Lâmina Polida, AM= Análise de Minerais, AQM= Análise Química de Maiores, AQMe= Análise 

Química de Menores, MEV= Microscópio Eletrônico de Varredura, DRX= Difratometria de raios-X 
 

3 - CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS 

Rocha máfica de cor cinza esverdeada com manchas esbranquiçadas. Observa-se a presença de flogopita/biotita e plagioclásio. Presença de 

piroxênio, flogopita e serpentina. A granulação é média (um puco mais fina que a FER1-38), a estrutura é foliada a textura é 

nematolepidoblástica, com orientação (foliação paralela ao furo 90°).      
 

4 - ANÁLISE MODAL 
 

MINERAIS  % 

ortopiroxênio  60% 

flogopita 14% 

plagioclasio 10% 

espinélio 8% 

serpentina 8% 
 

5 - DESCRIÇÃO DOS MINERAIS 
 

Pirox ênio   

Cristais prismáticos subédricos a euédricos, fraturados, com cor castanha pálida a incolor, relevo moderado, clivagem em duas direções na 

seção basal e tamanho aproximado de 0,25mm a 0,50mm. Com os nicois cruzados a apresentam cor acinzentada a amarela (1ª ordem) e 

apresentam extinção reta em relação à clivagem do mineral (ortopiroxênio). Os cristais perfazem a maior porção da lamina e ocorrem em 

mosaicos e apresentam presença de espinélio disseminado associado. Alguns cristais de piroxênios apresentam serpentinização. 
 

Flogopita  

A flogopita se apresenta em agregados lamelares, orientados, suavemente deformadas, com tamanho variando de 0,75mm a 1,00mm. A 

coloração com os nicois paralelos é castanho avermelhado, e com os nicois cruzados cor cinza e castanho à vários tons coloridos com 

feição “mosqueada” (2ª a 3ª ordem). As flogopitas ocorrem em algumas porções associadas com cristais de plagioclásios. 
 

Plagioclásio  

Cristais prismáticos incolores subédricos, relevo baixo e tamanho variando de 0,50mm até 1,00mm. Com os nicois cruzados a apresenta 

cor cinza (1ª ordem). As maclas não estão evidentes. Os cristais ocorrem em meio as lamelas de flogopitas. Observa-se a presença de 

piroxênios intersticiais associados (poucos). Também nota-se que um determinado cristal de plagioclásio apresenta um opx incluso. 
 

Espinél io  

Mineral verde tendendo à opaco (luz plana) e na luz refletida tem um brilho metálico cinza suave (de menor intensidade quando 

comparado com o brilho de óxidos de Fe  na luz refletida). Apresenta tamanho aproximado de 0,30mm. Dentro do grupo dos espinélios, 

provavelmente pode ser uma Hercynita (FeAl2O4) ou uma Magnesioferrita (MgFe2O4). Ocorre associado principalmente aos piroxênios.  

 

Serpent ina  

A serpentina (produto da alteração dos piroxênios) por vezes ocorre intersticialmente em meio aos cristais de piroxênio. Em uma 

determinada porção da lamina forma agregados lamelares fibrosos. Também ocorre preenchendo microfraturas.  
 

6 - NOME DA ROCHA 

metanorito flogopitizado 
 

7 –  OBSERVAÇÕES ADICIONAIS (Ordem de Cristalização, Fácies metamórfica, etc.) 

Ordem de cristalizalização: 1º piroxênio, 2°espinélio, 3º plagioclásio 4º flogopita, 5ºserpentina (alteração). 

Fácies: Anfibolito 
 

8 - HISTÓRICO DA ANÁLISE  

Data de Elaboração Data da Última Revisão Analista 

13/06/2017  Alessandra Elisa Blaskowski 
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Ficha de Descrição 

PETROGRÁFICA 

Nº da Amostra / Laboratório 

3342 

 

1 - DADOS SOBRE O AFLORAMENTO 

No de Campo  Latitude                                  Longitude                          Nome da Folha Geográfica (IBGE)  

FER1-41 415935 8853785 Andorinha, SC 24 - Y - B – II (1:100.000) 

Nº do Furo  Referências do Furo (profundidade): FERBASA - Mina Ipueira, profundidade: 264,0 - 264,40m. 

I-727 - 90° Lâmina FER1-41x (corte transversal em relação ao furo). 

Tipo Litológico                                                                                    Nome do Corpo 

Rocha carbonática (com machas verde-amareladas - serpentina) Complexo Santa Luz 

 

2 - DADOS SOBRE A AMOSTRA 
Assinale com um X os diferentes procedimentos de preparação e analíticos efetuados nesta amostra 

BRA  LD    LP   Brita  Pó   AM  AQM AQMe MEV DRX   

x x x x x x x    

BRA= Bloco reserva da Amostra, LD= Lamina Delgada, LP= Lâmina Polida, AM= Análise de Minerais, AQM= Análise Química de Maiores, AQMe= Análise 

Química de Menores, MEV= Microscópio Eletrônico de Varredura, DRX= Difratometria de raios-X 

 

3 - CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS 

Rocha carbonática (cor branca) com manchas verde-amareladas (milimétricas) Nota-se que algumas destas manchas são 

arredondadas que indicam provável presença de serpentina preenchendo pseudomorfos de olivina. A granulação é média e 

estrutura maciça. Presença de traços de flogopita, carbonato (50%) e serpentina (50%). 
 

4 - ANÁLISE MODAL 
 

MINERAIS  % 

carbonato 80% 

serpentina 20% 

olivina traços 
 

5 - DESCRIÇÃO DOS MINERAIS 
 

Carbonato  

Cristais subédricos a euédricos, alterados, equigranulares com tamanho aproximado de 0,50 mm a 2,50mm, com coloração 

cinza à cinza escuro com nicois paralalelos, e com os nicois cruzados apresenta cor de cinza à rosada (4ª ordem). O 

carbonato ocorre em mosaicos de cristais onde se nota o hábito romboédrico de alguns cristais e a clivagem duas direções. 

Observa-se que alguns cristais de carbonato crescem envolvendo pseudomorfos de olivina. 
 

Serpentina  

A serpentina (produto da alteração das olivinas) ocorre substituindo pseudomorfos arredondados de olivina. Em 

alguns pseudomorfos de olivina a serpentina ocorre com a texura em mesh.. 
 

Olivina  

A presença da olivina é evidenciada pela ocorrência de alguns pseudomorfos serpentinizados (tamanho variando 0,25mm até 

2,00mm), que evidenciam o hábito ortorrômbico destes cristais, mas que ainda apresentam com alguns núcleos de olivina 

preservados com relevo elevado e birrefringência com cores intensas. 
 

6 - NOME DA ROCHA 

serpentina -mármore 
 

7 –  OBSERVAÇÕES ADICIONAIS (Ordem de Cristalização, Fácies metamórfica, etc.) 

Ordem de cristalizalização: 1º olivina, 2°carbonato, 3º serpentina (alteração da olivina).  

Fácies: Anfibolito 
 

8 - HISTÓRICO DA ANÁLISE  

Data de Elaboração Data da Última Revisão Analista 

14/07/2017  Alessandra Elisa Blaskowski 
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Ficha de Descrição 

PETROGRÁFICA 

Nº da Amostra / Laboratório 

3343a 

 

1 - DADOS SOBRE O AFLORAMENTO 

No de Campo                         Latitude              Longitude       Nome da Folha Geográfica (IBGE)  

FER1-42y (longitudinal) 415926 8855570 Andorinha, SC 24 - Y - B – II (1:100.000) 

Pilha de Rejeito  Referências da Pilha  

B FERBASA – Pilha de rejeito próximo à chaminé. Pilha ativa com o material mais recente 

Tipo Litológico                                                                           Nome do Corpo 

Rocha serpentinizada Corpos Máfico-Ultramáficos do Vale do Jacurici 
 

2 - DADOS SOBRE A AMOSTRA 
Assinale com um X os diferentes procedimentos de preparação e analíticos efetuados nesta amostra 

BRA   LD    LP  Brita   Pó   AM AQM AQMe MEV DRX 

x x x x x      

BRA= Bloco reserva da Amostra, LD= Lamina Delgada, LP= Lâmina Polida, AM= Análise de Minerais, AQM= Análise Química de Maiores, AQMe= Análise 

Química de Menores, MEV= Microscópio Eletrônico de Varredura, DRX= Difratometria de raios-X 
 

3 - CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS 

Rocha proveniente da pilha de rejeito da Mina Ipueira, está serpentinizada e apresenta cor verde homogênea, onde alguns cristais 

arredondados estão mais escuros e podem ser de olivina preservada. A granulação é fina-média e os cristais são aparentemente 

equigranulares, a estrutura é maciça e a textura é granular. Observa-se um plano de falha na amostra com presença de mineral vermelho-

acastanhado, produto de alteração da olivina (indgzita ou óxido de ferro). 
 

4 - ANÁLISE MODAL 
 

MINERAIS  % 

serpentina 70% 

olivina 10% 

espinélio 10% 

magnetita 05% 

flogopita 05% 
 

5 - DESCRIÇÃO DOS MINERAIS 
 

Serpent ina  

A serpentina (produto da alteração das olivinas) ocorre por toda a lâmina como agregados lamelares fibrosos e por vezes substituindo 

pseudomorfos arredondados de olivina (poucos). Estes pseudomorfos de olivina a estão completamente serpentinizados. As serpentinas 

apresentam cores esverdeadas (nicois paralelos) e cor geralmente cinza de (1ª ordem) com alguns tons coloridos que variam de amarelo a 

esverdeado (nicois cruzados). Nota-se a presença de espinélio, flogopita e alguns opacos que ocorrem disseminados em meio a serpentina.  
 

Olivina 

A presença da olivina é evidenciada pela ocorrência de alguns pseudomorfos serpentinizados que evidenciam o hábito ortorrômbico destes 

cristais, mas que ainda apresentam com alguns núcleos de olivina preservados com relevo elevado e birrefringência com cores intensas. 

Tem coloração incolor levemente esverdeada, e com os nicois cruzados apresenta cores intensas e variadas (2ª. ordem). Observa-se textura 

em mesh. Alguns cristais (poucos) apresentam porções com cor de alteração castanha avermelhada (iddingsita ou óxido de ferro). 
 

Espinél io   

Mineral castanho esverdeado tendendo à opaco (luz plana) e na luz refletida tem um brilho metálico cinza suave (de menor intensidade 

quando compara-lhe do com o brilho de óxidos de Fe  na luz refletida). Dentro do grupo dos espinélios, provavelmente pode ser uma 

Hercynita (FeAl2O4) ou uma Magnesioferrita (MgFe2O4). Presença de microfraturas de serpentina dentro do cristal de espinélio. 
 

Magnet i ta   

Mineral opaco e quando os nicóis estão cruzados apresenta coloração cinza rosado com brilho metálico. Ocorre disseminado pela lamina e 

também preenchendo microfraturas, associado ao espinélio. Na amostra de mão nota-se intenso magnetismo ao imã.  
 

Flogopita  

A flogopita se apresenta em lamelas disseminadas pela lamina, associadas à serpentina. A coloração com os nicóis paralelos é castanho 

claro, com os nicóis cruzados varia de cor cinza á vários tons coloridos com feição “mosqueada” (2ª a 3ª ordem).  
 

6 - NOME DA ROCHA 

serpentinito 
 

7 –  OBSERVAÇÕES ADICIONAIS (Ordem de Cristalização, Fácies metamórfica, etc.) 

Ordem de cristalizalização: 1º olivina, 2º espinélio, 3º magnetita, 4º serpentina, 5º flogopita. 

Fácies: Anfibolito 
 

8 - HISTÓRICO DA ANÁLISE  

Data de Elaboração Data da Última Revisão Analista 

07/05/2017  Alessandra Elisa Blaskowski 
 

159



 
 

ANEXO C 

PRANCHAS DA PETROGRAFIA 

 

 

A análise petrográfica efetuada nas amostras coletadas para este estudo permitiu 

separar as amostras em grupos de rocha por litotipo. Para cada litotipo estudado foram 

confeccionadas prachas com imagens macroscópicas e com fotomicrografias representativas 

de cada variedade litológica.  

 

As 12 (doze) pranchas confeccionadas para cada litotipo descrito compõem este 

Anexo. 
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Prancha 1a Aspectos macroscópicos das amostras de mármore coletadas no furo de sondagem Furo 679 90º (A) 

olivina-serpentina mármore (amostra 3288), (B) apatita-serpentina-flogopita mármore (amostra 3285), (C) 

olivina-flogopita-magnetita-apatita-serpentina mármore (amostra 3294), (D) serpentina-apatita mármore 

(amostra 3283) e (E) olivina-serpentina mármore (amostra 3301). Em (F) amostra de mármore coletado no 

rejeito na “Pilha B”, componente da amostra composta 3343b (mix de mámores).  

161



 

Prancha 1b Fotomicrografias de mármores coletados no furo de sondagem Furo 679 90º.  Pseudomorfos de 

olivina substituídos por serpentina envolvidos por carbonato (amostra 3301), em (A) com nicois paralelos e em 

(B) com nicois cruzados. Cristais de apatita com inclusões avermelhadas (óxido de ferro) em meio ao carbonato 

(amostra 3294) em (C) com nicois paralelos e (D) com nicois cruzados.  (E) Mineral do grupo dos espinélios 

envolvido por carbonatos (amostra 3303), com nicois paralelos.  (F) Detalhe da magnetita (luz refletida) em 

meio ao carbonato; notar processo martitização (amostra 3294), (G) Cristais de apatita e de flogopita em meio ao 

carbonato (amostra 3283), com nicois cruzados.  (H) contato do carbonato com porção flogopitizada e com 

serpentinização (amostra 3292), com nicois cruzados.  
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Prancha 2b. Fotomicrografias de rochas flogopitizadas no furo de sondagem Furo 679 90º.  Olivinas em 

meio a flogopitas (amostra 3296) em (A) com nicois paralelos e em (B) com nicois cruzados. Evidencia 

de flogopitização com carbonato intersticial associada à ocorrência de apatita (amostra 3296) em (C) com 

nicois paralelos e em (D) com nicois cruzados. Cristais de flogopita e serpentinização no carbonato, notar 

franjas de serpentinização em volta do carbonato (amostra 3302) em (E) com nicois paralelos e em (F) 

com nicois cruzados. Cristais de flogopita com serpentina intersticial (amostra 3300) em (G) com nicois 

paralelos e em (H) com nicois cruzados). 
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Prancha 3. Diopsidito coletado no furo de sondagem Furo 679 90º. (A) e (B) Aspecto macroscópico do 

diopsidito (amostra 3298). Fotomicrografias de cristais de dipsídio em mosaicos em (C) com nicois paralelos e 

em (D) com nicois cruzados. Carbonato intersticial em meio a cristais de ortopiroxênio e clinopiroxênio 

(diopsídio) em (E) com nicois paralelos e em (F) com nicois cruzados. 
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Prancha 4 Metagabros coletados no furo de sondagem Furo 679 90º.  (A) Aspecto macroscópico do metagabro, 

(amostra 3289) e (B) de metagabro flogopitizado, (amostra 3306). Cristais de olivina e de clinopiroxênio em 

meio ao plagioclásio (amostra 3289) em (C) com nicois paralelos e em (D) com nicois cruzados. Flogopitização 

e cristais de plagioclásio alterados mas ainda com maclas visíveis (amostra 3306), em (E) com nicois paralelos e 

em (F) com nicois cruzados. 
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Prancha 5. Metapiroxenitos coletados no furo de sondagem Furo 679 90º.  (A) Aspectos macroscópicos 

da amostra 3304 e (B) da amostra 3305. Fotomicrografias evidenciando cristais de ortopiroxênio e de 

espinélio (amostra 3304) em (C) com nicois paralelos e em (D) com nicois cruzados. Mosaico de cristais 

de clino e ortopiroxênio com espinélio associado em (A) com nicois paralelos e em (B) com nicois 

cruzados.   
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Prancha 6b. Fotomicrografias dos serpentinitos coletados no furo de sondagem Furo 727 90º, e na “Pilha 

de Rejeito B” da Mina Ipueira. Serpentina com inclusão de espinélio (amostra 3312), em (A) com nicois 

paralelos e em (B) com nicois cruzados. Em (C), imagem evidenciando núcleos de olivina preservados 

serpentina e espinélio associados com magnetita, com nicois cruzados. (D) Detalhe em luz refletida do 

espinélio associado à magnetita - mais brilhante (amostra 3314). Serpentinização com presença de 

flogopita em amostra coletada na pilha de rejeito da Mina Ipueira (amostra 3343a), em (E) com nicois 

paralelos e em (F) com nicois cruzados.  Em (G) serpentinização com presença de espinélio e magnetita, 

com nicois paralelos. Em  (H) detalhe da magnetita em luz refletida, com brilho mais evidente em relação 

ao espinélio.  
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Prancha 7 Metaharzburgitos coletados no furo de sondagem Furo 727 90º.  (A) e (B) Aspectos macroscópicos 

dos metaharzburgitos (3315 e 3320, respectivamente).  Nota-se manchas esverdeadas (sepentinas) e castanhas 

(piroxênios) que empregam um aspecto “tigrado” à rocha. Fotomicrografias evidenciando cristais de 

ortopiroxênio e ocorrência de núcleos preservados de olivina e processo de serpentinização (amostra 3308), em 

(C) com nicois paralelos e em (D) com nicois cruzados. Fotomicrografia evidenciando cristais de ortopiroxênios 

e microveio serpentinizado, além de ocorrência de espinélio (amostra 3320), em (E) com nicois paralelos e em 

(F) com nicois cruzados. Fotomicrografias evidenciando cristal prismático de ortopiroxênio e serpentinização 

associada, nota-se ocorrência de espinélio, em (G) com nicois paralelos e em (H) com nicois cruzados. 
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Prancha 8. Metapiroxenitos coletados no furo de sondagem Furo 727 90º.  (A) e (B) Aspectos macroscópicos 

dos metapiroxenitos (amostras 3322 e 3323, respectivamente). Fotomicrografias evidenciando mosaico de 

cristais de clino e ortopiroxênios (amostra 3321), em (C) com nicois paralelos e em (D) com nicois cruzados. 

Fotomicrografias com detalhe de cristal de clinopiroxênio, além de ocorrência de espinélio e ortopiroxênio 

(amostra 3323), em (E) com nicois paralelos e em (F) com nicois cruzados. Fotomicrografias evidenciando 

cristais de clino e ortopiroxênio com espinélio como intercumulus, em (G) com nicois paralelos e em (F) com 

nicois cruzados. 
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Prancha 9 Metanoritos coletados no furo de sondagem Furo 727 90º.  (A) e (B) Aspectos macroscópicos dos 

metanoritos (amostras 3339 e 3340, respectivamente). Fotomicrografias evidenciando cristais de clino e 

ortopiroxênios associados à flogopita (amostra 3340), em (C) com nicois paralelos e em (D) com nicois 

cruzados. Fotomicrografias evidenciando flogopitização associada aos plagioclásios, no metanorito (amostra 

3341), em (E) com nicois paralelos e em (F) com nicois cruzados. Fotomicrografias evidenciando as maclas do 

cristal de plagioclásio que ocorre associado à flogopita (amostra 3339), em (G) com nicois paralelos e em (H) 

com nicois cruzados. 
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ANEXO D 

GRÁFICOS DA ANÁLISE POR DRX 

 

 

Foram selecionadas 15 (quinze) amostras dos espécimes das principais litologias 

para análises mineralógicas por Difratometria de Raios-X (DRX, Laboratório de Durabilidade 

dos Materiais, Escola Politécnica, Universidade Federal da Bahia - UFBA). Estas análises 

geraram difratogramas com picos de intensidade que evidenciam as fases minerais 

identificadas. Estes gráficos foram agrupados em pranchas para a visualização dos resultados 

 

As 5 (cinco) pranchas com os gráficos realizados pela análise DRX compõem este 

Anexo. 
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Prancha 14. Difratogramas obtidos a partir de análises das amostras no furo de sondagem Furo 679 90º. 

(A) serpentina mármore (amostra 3282). (B) serpentina-apatita mármore (amostra 3283). (C) 

metaultramáfica flogopitizada –flogopitito (amostra 3284).  
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Prancha 15. Difratogramas obtidos a partir de análises das amostras no furo de sondagem Furo 679 90º. 

(A) mármore (amostra 3292). (B) metaultramáfica flogopitizada –flogopitito (amostra 3293). (C) olivina -

flogopita-magnetita-apatita-serpentina mármore (amostra 3294).  
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Prancha 16. Difratogramas obtidos a partir de análises das amostras no furo de sondagem Furo 679 90º. 

(A) diopsidito (amostra 3298). (B) metapiroxenito (amostra 3304). (C) metagabro flogopitizado (amostra 

3306).  
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Prancha 17. Difratogramas obtidos a partir de análises das amostras no furo de sondagem Furo 727 90º. 

(A) serpentinito (amostra 3307). (B) metahazburgito (amostra 3320). (C) metapiroxenito (amostra 3322).  
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Prancha 18. Difratogramas obtidos a partir de análises das amostras no furo de sondagem Furo 727 90º e 

na “Pilha de rejeito B” da Mina ipueira (A) metanorito flogopitizado (amostra 3324). (B) metanorito 

(amostra 3340). (C) mix de serpentinitos (amostra 3343a), proveniente do rejeito “Pilha B”.  
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ANEXO E 

INSTRUÇÃO NORMATIVA  

REMINERALIZADORES DE SOLOS 

 

 

Com a recente alteração na lei de fertilizantes (LEI 12.890, DE 10 DE DEZEMBRO 

DE 2013) a legislação brasileira passa a incluir os remineralizadores de solo (pós de rocha) 

como uma categoria de insumo destinado à agricultura no Brasil. Esta lei é amparada pelo 

DECRETO Nº 8.384, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014 onde os remineralizadores de solos 

foram definidos como: “Material de origem mineral que tenha sofrido apenas redução e 

classificação de tamanho de partícula por processos mecânicos e que, aplicado ao solo, 

altere os seus índices de fertilidade, por meio da adição de macronutrientes e micronutrientes 

para as plantas, e promova a melhoria de propriedades físicas, físico-químicas ou da 

atividade biológica do solo”. 

A Instrução Normativa para Remineralizadores de Solos estabelecida pelo Ministério da 

Agricultura Pecuária e Abastecimento – MAPA, SDA N° 05, de 10 de março de 2016, dispõe 

sobre os critérios e protocolos em remineralizadores e substratos para as plantas, destinados à 

agricultura, e foi publicada no Diário Oficial da União, Brasília, DF em 14 de março de 2016. 

Secção 1, p.10-11.  

A IN 05/2016 do MAPA (Brasil, MAPA IN 05/2016) compõe este Anexo. 
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Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

 

GABINETE DA MINISTRA 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 10 DE MARÇO DE 2016 

 

A MINISTRA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, 

no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, tendo em 

vista o disposto no art. 3º do Anexo do Decreto nº 4.954, de 14 de janeiro de 2004, e o que consta do 

Processo nº 21000.003626/2015-32, resolve:  

 

Art. 1º Ficam estabelecidas as regras sobre definições, classificação, especificações e 

garantias, tolerâncias, registro, embalagem, rotulagem e propaganda dos remineralizadores e 

substratos para plantas, destinados à agricultura.  

 

CAPÍTULO I 

DEFINIÇÕES, CLASSIFICAÇÃO, EXIGÊNCIAS, ESPECIFICAÇÕES, GARANTIAS E 

REGISTRO 

 

Seção I 

Das Definições 

 

Art. 2º Para os fins desta Instrução Normativa, considera-se:  

I - capacidade de retenção de água (CRA): propriedade de um material reter água, 

determinado pela massa de água retida em relação à massa seca do produto, expresso em percentual 

(massa/massa);  

II - capacidade de troca catiônica (CTC): quantidade total de cátions adsorvidos por unidade 

de massa, expresso em mmolc.kg-1 ou mmolc.dm-3;  

III - condutividade elétrica (CE): capacidade de uma solução de conduzir corrente elétrica 

devido à presença de íons dissolvidos, sendo o valor expresso em miliSiemens por centímetro 

(mS.cm-1);  

IV - densidade: medida resultante da relação massa por volume, expressa em quilogramas 

por metro cúbico (kg.m-3), em base seca;  

V - potencial Hidrogeniônico (pH): escala logarítmica que mede o grau de acidez, 

neutralidade ou alcalinidade de um produto;  

VI - soma de bases: garantia dos remineralizadores constituída pela soma dos teores de 

CaO+MgO+K2O ou pela soma dos teores de CaO+K2O ou pela soma dos teores de MgO+K2O; e  

VII - umidade máxima: quantidade máxima de água que um produto sólido acabado pode 

conter, expresso em porcentagem (peso/peso).  

 

Seção II 

Classificação 

 

Art. 3º Os substratos para plantas serão classificados quanto à origem e tipo de matérias-

primas utilizadas na sua fabricação em:  

I - Classe "A": produto que utiliza, em sua produção, matéria-prima de origem vegetal, 

animal ou de processamentos da agroindústria isentos de despejos sanitários, onde não sejam 

utilizados no processo metais pesados tóxicos, elementos ou compostos potencialmente tóxicos, 

resultando em produto de utilização segura na agricultura;  

II - Classe "B": produto que utiliza, em sua produção, matéria-prima oriunda de 

processamento da atividade industrial ou da agroindústria isentos de despejos sanitários, onde metais 
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pesados tóxicos, elementos ou compostos potencialmente tóxicos são utilizados no processo, 

resultando em produto de utilização segura na agricultura; 

III - Classe "C": produto que utiliza, em sua produção, qualquer quantidade de matéria-prima 

oriunda de lixo domiciliar isentos de despejos sanitários ou materiais potencialmente tóxicos, 

resultando em produto de utilização segura na agricultura;  

IV - Classe "D": produto que utiliza, em sua produção, qualquer quantidade de matéria-prima 

oriunda do tratamento de despejos sanitários e industriais, resultando em produto de utilização segura 

na agricultura;  

V - Classe "E": produto que utiliza, em sua produção, exclusivamente matéria-prima de 

origem mineral ou sintética, resultando em produto de utilização segura na agricultura; e 

VI - Classe "F": produto que utiliza, em sua produção, em qualquer proporção, a mistura de 

matérias-primas oriunda dos produtos das Classes "A" e "E", respectivamente, dos incisos I e V deste 

artigo.  

 

Seção III 

Especificações e Garantias do Produto  

Subseção I  

Remineralizadores  

 

Art. 4º Os remineralizadores deverão apresentar as seguintes especificações e garantias 

mínimas:  

I - em relação à especificação de natureza física, nos termos do Anexo I desta Instrução 

Normativa;  

II - em relação à soma de bases (CaO, MgO, K2O), deve ser igual ou superior a 9% (nove 

por cento) em peso/peso;  

III - em relação ao teor de óxido de potássio (K2O), deve ser igual ou superior a 1% (um por 

cento) em peso/peso; e  

IV - em relação ao potencial Hidrogeniônico (pH) de abrasão, valor conforme declarado pelo 

registrante.  

§ 1º Quando os remineralizadores contiverem naturalmente o macronutriente fósforo e 

micronutrientes, os seus teores podem ser declarados somente se forem iguais ou superiores aos 

valores expressos no Anexo II desta Instrução Normativa.  

§ 2º Não serão registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, 

ficando vedadas a produção, importação e comercialização no país de remineralizadores que 

contiverem:  

I - em relação ao SiO2 livre presente no produto, teor superior a 25% (vinte e cinco por cento) 

em volume/volume; e  

II - em relação aos elementos potencialmente tóxicos presentes no produto, teores superiores 

a:  

a) para Arsênio (As): 15 ppm;  

b) para Cádmio (Cd): 10 ppm;  

c) para Mercúrio (Hg): 0,1 ppm; e  

d) para Chumbo (Pb): 200 ppm.  

 

Subseção II  

Substrato para Plantas  

 

Art. 5º Os substratos para plantas devem apresentar as garantias de condutividade elétrica 

(CE), potencial Hidrogeniônico (pH), umidade máxima, densidade e capacidade de retenção de água 

(CRA) expressas da seguinte forma:  

I - condutividade elétrica (CE) Máxima em miliSiemens por centímetro (mS.cm-1);  

II - densidade em kg.m-3 (em base seca);  
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III - potencial hidrogeniônico (pH) em água, em valor absoluto;  

IV - umidade máxima em percentual, em peso/peso; e  

V - capacidade de retenção de água (CRA) em percentual, em peso/peso.  

§ 1º Facultativamente, pode ser oferecida garantia para capacidade de troca catiônica (CTC), 

expressa em mmolc.dm-3 ou mmolc.kg-1.  

§ 2º Os valores para potencial hidrogeniônico (pH) e condutividade elétrica (CE) devem ser 

expressos com a indicação do seu valor absoluto.  

 

CAPÍTULO II  

DAS TOLERÂNCIAS  

 

Art. 6º Aos resultados analíticos obtidos, serão admitidas tolerâncias em relação às garantias 

do produto, observados os seguintes limites:  

I - para deficiência, os limites de tolerância não podem ser superiores a:  

a) para remineralizador:  

1. com relação à soma dos óxidos: até 10% (dez por cento) para menos, sem ultrapassar 1,5 

(uma e meia) unidade;  

2. com relação aos nutrientes garantidos ou declarados: até 25% (vinte e cinco por cento) 

para menos, sem ultrapassar 1 (uma) unidade; e  

3. com relação ao potencial Hidrogeniônico (pH) de abrasão: até 1 (uma) unidade para 

menos; e  

4. com relação à especificação de natureza física, nos termos do Anexo III desta Instrução 

Normativa.  

b) para substrato para plantas:  

1. potencial Hidrogeniônico (pH): até 1 (uma) unidade para menos;  

2. capacidade de retenção de água (CRA): até 10% (dez por cento) para menos;  

3. capacidade de troca catiônica (CTC): até 15% (quinze por cento) para menos; e 

4. densidade: até 20% (vinte por cento) para menos.  

II - para excesso, os limites de tolerância não podem ser superiores a:  

a) para remineralizador:  

1. SiO2 livre em volume/volume: até 20% (vinte por cento) para mais;  

2. Elementos Potencialmente Tóxicos: até 25% (vinte e cinco por cento) para mais em 

relação aos valores definidos nesta Instrução Normativa para Arsênio (As), Cádmio (Cd), Mercúrio 

(Hg) e Chumbo (Pb).  

b) para substrato para plantas:  

1. potencial Hidrogeniônico (pH): até 1 (uma) unidade para mais;  

2. condutividade elétrica (CE): até 50% (cinquenta por cento) para mais;  

3. densidade: até 20% (vinte por cento) para mais; e  

4. umidade máxima: até 10% (dez por cento) para mais.  

 

CAPÍTULO III  

DO REGISTRO  

 

Art. 7º Os registros dos produtos de que trata esta Instrução Normativa serão concedidos 

pelo serviço de fiscalização competente da Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento do MAPA - SFA da unidade da federação onde se localizar o estabelecimento 

requerente.  

 

Art. 8º Em relação às garantias do produto, deve constar do certificado de registro:  

I - para os remineralizadores: os teores para soma de bases e óxido de potássio, bem como a 

natureza física e o modo de aplicação; e  
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II - para os substratos para plantas: os valores informados para capacidade de retenção de 

água (CRA), condutividade elétrica (CE) e densidade, bem como a classe e a natureza física do 

produto.  

 

Art. 9º Para o registro de remineralizadores, observar-se-á:  

I - para os materiais de origem mineral que já foram submetidos a testes agronômicos e 

tiveram seu uso na agricultura aprovados pela pesquisa brasileira oficial ou credenciada em data 

anterior a publicação desta Instrução Normativa, uma vez atendido o disposto no Art. 4º desta 

Instrução Normativa e, em se tratando de produto de mesmo material e mesma região geográfica dos 

materiais de origem mineral testados, o registro será concedido mediante a apresentação dos referidos 

trabalhos científicos pelo requerente, os quais devem ser conclusivos quanto à eficiência agronômica; 

e  

II - para os produtos que não foram testados pela pesquisa brasileira, sem prejuízo do 

disposto no Art. 4º desta Instrução Normativa, o registro somente será concedido após a realização 

de ensaios agronômicos por instituições oficial ou credenciada de pesquisa, conduzidos com plantas 

e obrigatoriamente em casa de vegetação ou a campo, podendo esses ensaios ser complementados 

com testes de incubação ou em colunas de lixiviação, que demonstrem de forma conclusiva que o 

produto se presta ao fim a que se destina.  

§ 1º Quando o produto contiver naturalmente o macronutriente fósforo e micronutrientes, 

em teores totais mínimos iguais ou superiores aos valores estabelecidos no § 1º do Art. 4º desta 

Instrução Normativa, esses podem ser declarados no rótulo, na nota fiscal ou no Documento Auxiliar 

da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE.  

§ 2º O estabelecimento produtor ou importador deve declarar, também no rótulo, quando se 

tratar de produto embalado, ou na nota fiscal ou no DANFE, quando se tratar de produto a granel, os 

teores de cada óxido que compõe a soma de bases e o valor do pH de abrasão do produto.  

§ 3º Deve acompanhar o pedido de registro de remineralizador:  

I - os certificados de análises de geoquímica e de qualidade do produto, contendo, no 

mínimo, os teores dos itens de garantias, os teores de metais pesados tóxicos e o teor de SiO2; e  

II - os trabalhos científicos conclusivos realizados por instituições de pesquisa brasileira, 

oficial ou credenciada pelo MAPA, que demonstrem, de forma inequívoca, a eficiência agronômica 

do produto objeto do pedido de registro.  

§ 4º Pode ser registrado remineralizador obtido a partir da mistura de duas ou mais rochas, 

desde que o produto final atenda aos parâmetros e requisitos exigidos nesta Instrução Normativa.  

 

Art. 10. O registro de substrato para plantas será concedido com base nas garantias 

informadas pelo estabelecimento requerente, observando o disposto no Art. 5º desta Instrução 

Normativa, podendo ser declaradas outras propriedades do produto, desde que possam ser medidas 

quantitativamente, sejam indicadas as metodologias de determinação e garantidas as quantidades 

declaradas.  

Parágrafo único. Para que outras propriedades do produto possam ser declaradas no rótulo, 

na nota fiscal ou no DANFE, o estabelecimento requerente deve obter a aprovação, pela área técnica 

competente do MAPA, da validação de aplicação da metodologia analítica indicada.  

 

Art. 11. As matérias-primas do substrato para plantas registrado no MAPA podem ser 

substituídas, sem necessidade de novo registro de produto, desde que não haja mudança de classe e 

das garantias registradas do produto.  

 

Art. 12. Para o registro, produção, importação e comercialização no país de produtos novos, 

incluindo os remineralizadores de que trata o inciso II do Art. 9º desta Instrução Normativa, deve ser 

considerado o disposto no Art. 15 do Anexo do Decreto nº 4.954, de 14 de janeiro de 2004, também 

nos arts. 37 a 42 da Instrução Normativa nº 53, de 23 de outubro de 2013. 
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CAPÍTULO IV  

DA EMBALAGEM, ROTULAGEM E PROPAGANDA DE PRODUTOS  

 

Art. 13. Para serem vendidos ou expostos à venda em todo o território nacional, os substratos 

para plantas e remineralizadores, quando acondicionados ou embalados, ficam obrigados a exibir 

rótulos em embalagens apropriadas, redigidos em Português, que contenham como dados 

obrigatórios:  

 

I - em relação ao estabelecimento produtor ou importador:  

 

a) nome empresarial;  

b) endereço;  

c) CNPJ; e  

d) número de registro do estabelecimento no MAPA.  

 

II - em relação ao produto:  

 

a) sua denominação: SUBSTRATO PARA PLANTAS ou REMINERALIZADOR;  

b) a classificação dos substratos para plantas quanto às matérias-primas componentes do 

produto, de acordo com o Art. 3º desta Instrução Normativa, em Classes "A", "B", "C", "D", "E" e 

"F";  

c) matérias-primas utilizadas;  

d) peso ou volume: em quilogramas ou seus múltiplos ou submúltiplos, no caso de 

remineralizador; e em quilogramas, litros, metros cúbicos ou seus múltiplos ou submúltiplos, no caso 

de substrato para plantas;  

e) a expressão: "Indústria Brasileira", "Produto Importado" ou "Produto importado de (nome 

do país) e embalado no Brasil", conforme o caso;  

f) nome empresarial do fabricante e nome do país de origem, no caso de produto importado;  

g) número de registro do produto;  

h) número do lote;  

i) data de fabricação e o prazo de validade, ou a data de fabricação e a data de validade;  

j) informações sobre armazenamento, as recomendações e as limitações e restrições de uso 

e transporte;  

k) para produtos fabricados por terceiros, a expressão: "Produzido por (seguido do número 

de registro do estabelecimento produtor contratado)";  

l) as garantias química, física (especificação de natureza física) e físico-química do produto; 

e  

m) a natureza física.  

 

Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no Regulamento da Lei nº 6.894, de 16 de 

dezembro 1980, e em legislação complementar, é vedado constar no rótulo ou em materiais de 

propaganda dos produtos, qualquer que seja o meio de divulgação, afirmações ou indicações de 

parâmetros que não possuam metodologia de aferição aprovada pelo MAPA.  

 

Art. 14. Observado o disposto no Art. 37 do Anexo do Decreto nº 4.954, de 2004, a nota 

fiscal e DANFE que acompanha o produto devem trazer, no mínimo, o seguinte:  

I - número de registro do estabelecimento no MAPA;  

II - o nome "remineralizador" ou o nome "substrato para plantas", seguido de sua 

classificação;  

III - número de registro do produto no MAPA;  

IV - as garantias química, física (especificação de natureza física) e físico-química do 

produto;  
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V - o número do lote do produto;  

§ 1º A nota fiscal e o DANFE podem conter outros dados não obrigatórios, desde que estes 

não dificultem a visibilidade e a compreensão dos dados obrigatórios e não induzam o consumidor a 

erro quanto à natureza, composição, segurança, eficácia e adequação do uso do produto.  

§ 2º Para os produtos comercializados a granel, as informações exigidas no rótulo de 

produtos embalados deverão constar da nota fiscal e DANFE que acompanha o produto. 

§ 3º Quando o produto ou material apresentar risco proeminente à saúde humana, animal e 

ao meio ambiente, o estabelecimento fica obrigado a informar na embalagem, rótulo, nota fiscal ou 

DANFE ou em folheto complementar, os cuidados, as restrições e as precauções de uso, as 

contraindicações, as incompatibilidades e os riscos que apresentam à saúde humana, animal e ao meio 

ambiente.  

 

CAPÍTULO V  

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

Art. 15. Os produtos amostrados pela fiscalização com finalidade de comprovar sua 

conformidade, identidade e segurança podem ter todos os seus componentes garantidos e declarados 

analisados ou apenas parte desses, bem como poderão ter analisados outros componentes não 

garantidos ou declarados de interesse investigativo.  

 

Art. 16. Na fabricação de substrato para plantas, deve ser observada a compatibilidade das 

matérias-primas componentes utilizadas e o seguinte:  

I - as matérias-primas não devem conferir características indesejáveis ao produto, sejam estas 

físicas, químicas ou biológicas, de modo que prejudiquem sua qualidade a ponto de comprometer os 

fins a que se destinam; e  

II - as matérias-primas não devem apresentar contaminação por agentes fitotóxicos, agentes 

patogênicos ao homem, animais e plantas, metais pesados tóxicos, pragas e ervas daninhas, além dos 

limites estabelecidos em lei, regulamentos ou atos administrativos próprios.  

 

Art. 17. Sem prejuízo do disposto nos arts. 34 e 35 do Anexo do Decreto nº 4.954, de 2004, 

fica vedada a comercialização e propaganda de produto, qualquer que seja o meio de divulgação, que 

contenha indicação de uso diferente do constante no certificado de registro do produto, bem como 

informações susceptíveis de induzir o consumidor a erro ou confusão quanto à sua origem, natureza, 

composição, qualidade, aplicação e uso.  

 

Art. 18. Os substratos para plantas das Classes "C" e "D" somente poderão ser 

comercializados para consumidores finais, mediante recomendação técnica firmada por profissional 

habilitado, respeitada a área de competência.  

§ 1º A recomendação de que trata o caput deste artigo pode ser impressa na embalagem, 

rótulo, folheto ou outro documento que o acompanhe, desde que conste a identificação do responsável 

técnico e seu registro no conselho de classe.  

§ 2º Os estabelecimentos que produzam os produtos mencionados no caput deste artigo 

devem manter o controle da destinação destes produtos à disposição da fiscalização pelo prazo 

mínimo de cinco anos.  

 

Art. 19. Os estabelecimentos que produzam substratos para plantas de Classes "A" e "B" 

ficam impedidos de usarem matérias-primas previstas para a produção de substratos para plantas de 

Classes "C" e "D", caso não apresentem no requerimento de registro de estabelecimento, ou na sua 

renovação ou atualização, o seguinte:  

I - instalação para armazenagem de matérias-primas em áreas individualizadas de forma que 

não permita mistura ou contaminação das matérias-primas utilizadas para o produto Classe "A", 

estando cada área devidamente identificada quanto aos materiais armazenados;  
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II - linhas de produção e embalagem separadas, ou que contenham previsão de desinfecção 

das máquinas e equipamentos quando houver produção dos substratos para plantas das Classes "C" e 

"D"; e  

III - existência de equipamentos de movimentação das matérias-primas e produtos 

exclusivos para os substratos para plantas das Classes "A" e "B".  

 

Art. 20. Fica vedada a utilização de serragem ou maravalha contaminadas com resíduos de 

produtos químicos para tratamento de madeira como matéria-prima para produção dos substratos de 

que trata esta Instrução Normativa.  

 

Art. 21. Serão aplicadas as sanções previstas no Decreto nº 4.954, de 2004, aos infratores 

das normas disciplinadas nesta Instrução Normativa. 

 

Art. 22. Os estabelecimentos registrados no MAPA que já exercem as atividades previstas 

no Regulamento da Lei nº 6.984, de 1980, têm o prazo de cento e oitenta dias para se ajustarem às 

disposições desta Instrução Normativa.  

Parágrafo único. Os produtos comercializados em data anterior à publicação desta Instrução 

Normativa ficam dispensados de adequar as informações de rotulagem às novas exigências.  

 

Art. 23. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na execução desta Instrução Normativa 

serão resolvidos pelo órgão central de fiscalização do MAPA.  

 

Art. 24. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Art. 25. Fica revogada a Instrução Normativa no 14, de 15 de dezembro de 2004.  

 

KÁTIA ABREU  

 

 

ANEXO I 

 

ESPECIFICAÇÕES DE NATUREZA FÍSICA DOS REMINERALIZADORES 

ESPECIFICAÇÃO DE 

NATUREZA FÍSICA 

GARANTIA GRANULOMÉTRICA 

Peneira 
Partículas Passantes 

(peso/peso) 

Filler 0,3 mm (ABNT nº 50) 100% 

Pó 

2,0 mm (ABNT nº 10) 100% 

0,84 mm (ABNT nº 20) 70% mínimo 

0,3 mm (ABNT nº 50) 50% mínimo 

FARELADO 

4,8 mm (ABNT nº 4) 100% 

2,8 mm (ABNT nº 7) 80% mínimo 

0,84 mm (ABNT nº 20) 25% máximo 

 

 

ANEXO II 

 

TEORES MÍNIMOS DO MACRONUTRIENTE FÓSFORO E DE MICRONUTRIENTES QUE 

PODEM SER DECLARADOS NOS REMINERALIZADORES 

NUTRIENTE 
TEOR TOTAL MÍNIMO 

(% em peso/peso) 
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Fósforo (P2O5) 1 

Boro (B) 0,03 

Cloro (Cl) 0,1 

Cobalto (Co) 0,005 

Cobre (Cu) 0,05 

Ferro (Fe) 0,1 

Manganês (Mn) 0,1 

Molibdênio (Mo) 0,005 

Níquel (Ni) 0,005 

Selênio (Se) 0,03 

Silício (Si) 0,05 

Zinco (Zn) 0,1 

 

 

ANEXO III 

 

TOLERÂNCIAS ADMITIDAS PARA OS REMINERALIZADORES COM RELAÇÃO À 

ESPECIFICAÇÃO DE NATUREZA FÍSICA 
ESPECIFICAÇÃO 

DE NATUREZA 

FÍSICA 

Peneira TOLERÂNCIA 

Filler 0,3 mm (ABNT nº 50) Até 5 unidades para menos no mínimo passante. 

Pó 

2,0 mm (ABNT nº 10) Até 5 unidades para menos no mínimo passante. 

0,84 mm (ABNT nº 20) Até 5 unidades para menos no mínimo passante. 

0,3 mm (ABNT nº 50) Até 5 unidades para menos no mínimo passante. 

FARELADO 

4,8 mm (ABNT nº 4) Até 2 unidades para menos no mínimo passante. 

2,8 mm (ABNT nº 7) Até 5 unidades para menos no mínimo passante. 

0,84 mm (ABNT nº 20) Até 5 unidades para mais no máximo passante. 
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ANEXO F 

COMPROVANTES DE SUBMISSÃO DOS ARTIGOS 
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   Rio de Janeiro, 14 de julho de 2018. 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

              Declaro para os devidos fins que o manuscrito “Potencial Agromineral 

das Rochas de Rejeito da Mina de Cromita Ipueira, Bahia ” de autoria de Alessandra 

Elisa Blaskowski; Débora Correia Rios; Herbet Conceição & Bruna Bueno Mariani   foi 

submetido para publicação no Anuário do Instituto de Geociências. O manuscrito 

encontra-se em avaliação. 

 

                                                        

                                                    
                                                     Ismar de Souza Carvalho 
                                                                   Editor 
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