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 Este estudo tem como foco o depósito niquelífero situado em Niquelân-
dia-Go associado ao Complexo Má�co Ultramá�co de Niquelândia (CMUN), 
tendo como objetivos (1) contribuir para o aprimoramento do modelo genético 
do depósito, (2) investigar se a mineralização de cobalto associada tem controle 
estrutural herdado da rocha primária e (3) investigar a existência de novos sub-
produtos.
 Os primeiros registros de níquel no pólo minero-metalúrgico do CMUN são 
de 1908 pelos prospectores Helmut e Freimund Brockes  (SEPLAN, 2005). Durante 
a segunda guerra mundial investidores Norte Americanos implantaram a  Com-
panhia Níquel Tocantins (CNT), sendo na época  caracterizada como a maior 
jazida de níquel do mundo, após o encerramento da segunda guerra mundial a 
jazida foi desativada e em 1957 foi comprada pelo Grupo Votorantim sendo reini-
ciada as atividades mineradoras somente em 1980 quando a usina de bene�cia-
mento foi construída.
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Metodologia
 Foram coletadas 22 amostras de 3 furos de sondagem, para o método investi-
gativo as amostras foram analisadas por difratometria de raios X (Instituto de Geo-
ciências), análise química de rocha total e posteriormente microssonda eletrônica 
(Instituto de Geociências). 
 Foram confeccionadas lâminas  petrográ�cas, que foram estudadas por mi-
croscopia óptica. Neste trabalho serão apresentados os resultados importantes 
para a interpretação geoquímica do processo de serpentinização e lateritização do 
Complexo Má�co Ultramá�co. Observa-se que foram realizadas correlações es-
tatísticas dos resultados da análises químicas que foram relacionados com os obti-
dos por outras técnicas.

Conclusões
 Comparando as paragêneses minerais determinadas por microscopia 
óptica e por DRX ao longo do furo de sonda estudado com as concentrações 
dos elementos de interesse (Ni, Co e Cu), foi possível veri�car:
- A concentração elevada de Co e Cu pode estar ligado a presença de asbolano, 
oxi-hidróxido de manganês, mineral opaco e criptocristalino que pode estar 
tanto no minério oxidado quanto no minério silicatado em veios e amigdalas.  
- O minério do tipo oxidado apresenta concentrações de níquel que são eco-
nomicamente importantes apresentando fábrica e textura ideal para bene�cia-
mento.
- Os processos de alteração das rochas sãs isovolumétricos, evidenciados pela 
‘’textura em rede’’ observado tanto nos estágios iniciais de serpentinização 
quanto nos estágios �nais de oxidação.

Figura 1: Geologia regional e geogra�a local, modi�cado 
 de Pimentel et al. (2001).  

Figura 2: Mapa Geológico do Complexo Má�co
Ultramá�co de Niquelândia, modi�cado de 
Girardi et al. (1986). 

Resultados
 Do furo de sondagem CR1333123 foram coletadas 13 amostras, situando-se  
na zona basal primária (ZBP), trata-se de um per�l de alteração desenvolvido 
sobre rochas ultramá�cas serpentinizadas (dunitos e harzburgitos). Sua variação 
faciológica alterna entre o minério do tipo oxidado que encontra-se diretamente 
sobre a rocha sã compostos por goethitas e quartzo, e o minério do tipo argiloso 
composto majoritariamente por  esmectita (pimelita e serpentina). Os horizon-
tes oxidados apresentam concentrações de 0,8% a 1,2% de Ni, enquanto os hori-
zontes argilosos variam de 4,92% a 10,96% e apresentam concentrações de 1,6% 
Co e Cu. 
 Foram coletadas  do furo CR1219920 duas amostras oxidadas e duas 
amostras parcialmente alteradas interpretadas como peridotito. As do tipo oxi-
dado contém concentrações de níquel em cerca de 1%, a amostra NIQ 102 na 
qual se trata do minério oxidado, tem importantes concentrações de 0,3% de Co 
e Cu que podem ter correlações mineralógicas com outras amostras do tipo oxi-
dado. 
 Do furo de sondagem CR1219920 foram coletadas cinco amostras que com-
põem um per�l sobre piroxenito. Destaque especial para a amostra NIQ 201, do 
tipo argilosa, esta amostra contêm quantidades signi�cativas de Co e Ni, 3,5%, e 
Cu, 0,97%. 
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Fig 5: Amostra NIQ 003 em luz natural e objetiva de 5x compondo 
horizonte oxidado composto por hematita e hidróxidos de ferro e
oxi-hidróxidos de manganês, como o asbolano.

Fig 3: Amostra NIQ 104 em luz polarizada,núcleos 
de olivina em fase de serpentinazação 
inicial e enstatita.

Fig 4: Amostra 202 em luz polarizada, saprolito 
argiloso sobre piroxenito. Enstatitas de até 
0,6mm com garnierita (pimelita + serpentina).
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