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1 INTRODUÇÃO
O presente relatório tem como objetivo principal a apresentação dos resultados das análises
químicas realizadas em material pertencente ao resgate geoespeleólogico em dez cavidades
alvo de supressão na área do Projeto Várzea do Lopes, Itabirito – MG (Figura 1). As cavernas
VL-01, VL-02, VL-03, VL-04, VL-05, VL-06, VL-07, VL-09, VL-11, VL-47 tiveram pedido de
supressão aprovado pelo órgão ambiental competente em 19/07/2013, através do parecer
único número 214/2013 cuja condicionante número 7 exigia “realizar resgate de amostras dos
litotipos, espeleotemas e sedimentos clásticos para avaliação laboratorial visando ampliar o
conhecimento científico das cavidades inseridas nas formações ferríferas. O empreendedor
deverá elaborar um relatório técnico com os resultados obtidos bem como disponibilizá-los
para a comunidade espeleológica brasileira (periódicos, revistas, etc..)”.
Desta forma, apresentam-se aqui os procedimentos utilizados para a realização dos estudos,
assim como os estudos anteriores sobre a mineralogia dos espeleotemas em cavernas
ferríferas. Posteriormente, apontam-se os resultados do projeto através da caracterização
química dos litotipos onde ocorrem as cavernas, da mineralogia dos espeleotemas
amostrados, seguida da caracterização dos espeleotemas e de seus aspectos mineralógicos.
Este relatório finaliza-se com as discussões e conclusões dos estudos.
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Figura 1. Localização das cavernas suprimidas na área de Várzea do Lopes, município de Itabirito, MG

2 METODOLOGIA
Para elaboração dos estudos foram seguidas as seguintes etapas.
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2.1 Levantamento bibliográfico
Foi realizado um levantamento bibliográfico sobre a química das rochas ferríferas e litotipos
associados e sobre a mineralogia dos espeleotemas em cavernas ferríferas, visando à
elaboração de um referencial bibliográfico e obtenção de dados para análises comparativas. O
levantamento da documentação espeleológica já produzida na região também deu suporte
para a seleção da amostra.

2.2 Coleta das amostras de rocha e espeleotemas
Para a coleta das amostras de espeleotemas e dos litotipos foi realizada campanha de campo
entre os dias 05 de maio e 16 de maio de 2014. As amostras foram retiradas, quando muito
cristalizadas, com auxílio de formão de diversos tamanhos, talhadeira e martelo. Para cada
amostra foram coletados no mínimo 50 gramas de material, tanto para análises mineralógicas
quanto para análises químicas. O material amostrado foi identificado, descrito diante de ficha
padronizada, fotografado e ensacado.
Foram coletadas 20 amostras de crostas, 19 amostras de coraloides, sete amostras de
pingentes, três amostras de túbulos e uma amostra de escorrimentos, totalizando 50 amostras
de espeleotemas (Figura 2Erro! Fonte de referência não encontrada.), além de outras 12
amostras de rocha. O Anexo II apresenta uma tabela com a localização das cavernas, breve
caracterização da amostra e minerais identificados.

Figura 2. Frequência de espeleotemas das amostras coletadas

2.3 Tratamento das amostras e análises mineralógicas
No escritório, todas as amostras foram tratadas para o envio ao laboratório. Foi conferida a
numeração com as fichas de campo, assim como a existência de imagens de todas as amostras.
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As 12 amostras de rocha foram enviadas para o Laboratório de Caracterização Tecnológica do
Departamento de Engenharia de Minas e de Petróleo da Escola Politécnica da Universidade de
São Paulo para análises químicas (óxidos dos elementos maiores). Os teores apresentados
foram determinados por análise quantitativa em amostra fundida com tetraborato de lítio
anidro, por comparação com materiais certificados de referência na calibração Fe TBL, em
espectrômetro por fluorescência de raios X Axios Advanced, marca PANalytical. Perda ao fogo
(PF) efetuada a 1.050°C por 1h.
Para o mesmo laboratório foram enviadas 50 amostras de espeleotemas para análises
mineralógicas e analisadas através do método da Difração de Raios-X. O estudo foi efetuado
através do método do pó, mediante emprego do difratômetro de raios X, marca PANalytical,
modelo X’ Pert PRO com detector X’ Celerator. A identificação das fases cristalinas foi obtida
por comparação do difratograma da amostra com os bancos de dados PDF2 do ICDD –
International Centre for Diffraction Data (2003) e PAN-ICSD – PANalytical Inorganic Crystal
Struture Database (2007).
As análises obtidas por meio da Difração de Raios-X encontram-se no Anexo II.

2.4 Tratamento, análise dos dados e redação do relatório
Após as análises laboratoriais os dados foram tratados através da elaboração de tabelas e
gráficos. Em seguida, foi realizada a análise dos dados mineralógicos dos espeleotemas e
redação do relatório final.

3 ESTUDOS ANTERIORES SOBRE A MINERALOGIA
ESPELEOTEMAS EM CAVERNAS FERRÍFERAS

DOS

Estudos a respeito de espeleotemas em cavernas ferríferas são escassos. Os primeiros
registros em nível mundial provêm de cavernas do Quadrilátero Ferrífero. Em 1842 o francês
Noël Aimé Pissis reportou a existência de estalactites: “Dans lês cavités qui accompagnent
souvent les couches de quartz, on trouve de petites stalactites de sous-sulfate de fer et des
cristaux de néoctèse” (Pissis, 1842, p. 380).
Ainda no Quadrilátero Ferrífero, mais especificamente na região de Águas Quentes, o
mineralogista inglês Willian Jory Henwood menciona em 1871 estalactites e crostas em
cavernas: “... the hydrous oxide of iron hangs in stalactites from the roof and forms
tuberculated crusts on the floors...” (Henwood, 1871 p. 225).
Esses trabalhos pioneiros não tiveram prosseguimento imediato, já que houve um grande
lapso de tempo até as próximas referências. George Simmons, geólogo americano a serviço do
United States Geological Survey (USGS) foi de fato o primeiro a se empenhar em melhor
conhecer a mineralogia dos espeleotemas das cavernas em rochas ferríferas. Em dois
trabalhos (Simmons, 1963 e 1964) é realizada a análise mineralógica de algumas amostras
encontradas em cavernas localizadas na Serra do Tamanduá (hoje conhecida como Gruta
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Simmons). O mineral leucofosfita, então um mineral raro, foi descrito nessa caverna apenas
pela sexta vez em todo o mundo.
A questão relativa à gênese das cavidades em rochas ferríferas, bem como a química dos
espeleotemas associados ainda são temas pobremente discutidos na literatura espeleológica
em todo mundo. Apenas na última década o tema recebeu maior atenção, com destaque para
os trabalho realizado por Auler e Piló (2007), Carste (2011a) e Carste (2011b) que realizaram
levantamentos mineralógicos de espeleotemas nas grutas de Capão Xavier em Nova Lima –
MG, nos municípios de Caetité e Pindaí no estado da Bahia e nas cavernas ferríferas de Carajás
– PA, respectivamente.

4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
Neste item, serão apresentados os resultados das análises mineralógicas dos espeleotemas
resgatados nas cavernas estudadas no âmbito do Projeto Várzea do Lopes, bem como as
análises químicas das amostras de rocha coletadas no interior das cavidades em estudo.

4.1 A química dos litotipos
Os espeleotemas coletados para análises mineralógicas podem ocorrer em cavernas na
formação ferrífera e na canga detrítica. Neste item, foi realizada uma breve caracterização
química dos elementos maiores desses litotipos, visando fornecer dados para a análise
mineralógica dos espeleotemas.
4.1.1 Formação ferrífera bandada
A formação ferrífera bandada (FFB) de Várzea do Lopes insere-se na Formação Cauê, Grupo
Itabira, apresentando elevada importância do ponto de vista econômico por conter grandes
depósitos de minério de ferro e por apresentar ampla distribuição regional. Caracteriza-se por
três litotipos, ora intercalados com pequenas lentes de filito e rocha carbonática: (i) itabirito
(quartzo, hematita, magnetita); (ii) itabirito dolomítico (quartzo, hematita, magnetita e
dolomita) e (iii) itabirito anfibolítico (ATAÍDE, 2010), sendo que na região estudada foi
encontrado essencialmente o primeiro tipo.
Segundo Lepp (1987), os únicos componentes das formações ferríferas bandadas que
representam tipicamente mais de um por cento do volume total da rocha são: SiO2, Fe2O3,
FeO, MgO, CaO e CO2. Algumas vezes, alumina pode participar da lista, mas a maioria dos
pesquisadores considera-a como representando mistura de clásticos e não o precipitado
inicial.
Os resultados das análises químicas quantitativas para as amostras de itabirito com valores
expressos em porcentagem encontram-se na Tabela 1.
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Tabela 1. Análises químicas das amostras de itabirito
Amostra
VL-01/R-02
VL-03/R-01
VL-05/R-01
VL-06/R-01
VL-07/R-01
VL-09/R-02

Fe
65,70
68,60
67,50
63,80
65,30
66,20

SiO2
1,05
0,20
1,00
0,21
1,18
0,26

Al2O3
0,77
0,44
0,62
3,01
0,43
0,68

P
0,31
0,05
0,09
0,37
0,98
0,85

Mn
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10

TiO2
0,25
<0,10
0,14
0,30
<0,10
0,29

CaO
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10

MgO
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10

Na2O
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10

K2O
0,15
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10

PF
3,29
0,82
1,81
3,40
3,17
2,67

De acordo com a tabela, é possível perceber que as amostras apresentam grande similaridade
em sua composição química. O elemento dominante, como era de se esperar, é o ferro, o qual
atinge valores superiores a 60%. Esta concentração de ferro é o que torna a área de Várzea do
Lopes economicamente atraente do ponto de vista econômico. A sílica originalmente um
componente importante da rocha original encontra-se notavelmente lixiviada, com valores em
torno de 1%. Os demais elementos apresentam teores muito baixos e apenas o óxido de
alumínio (Al203) apresentou em uma das amostras teor superior a 3%, em virtude da presença
de minerais argilosos.
4.1.2 Canga
Cobrindo as formações ferríferas e outras rochas, a canga desenvolve-se na região do
Quadrilátero Ferrífero como uma crosta laterítica de óxido-hidróxido de ferro, composta
predominantemente por fragmentos de rochas ferríferas e minerais de ferro, como a hematita
compacta.
Uma importante quantidade de cavernas encontra-se inserida nessa rocha. A canga que ocorre
na região de Várzea do Lopes é do tipo detrítica, caracterizada pela ocorrência de fragmentos
clásticos da formação ferrífera cimentados por matriz limonítica. A dimensão do material
clástico observado varia entre grânulo a matacão, com predomínio de seixos. A forma dos
clastos varia entre arredondada e angulosa, predominando a subangulosa.
Os resultados das análises químicas quantitativas para as amostras de canga detrítica com
valores expressos em porcentagem encontram-se na Tabela 2.
Tabela 2. Análises químicas das amostras de canga detrítica
Amostra
VL-01/R-01
VL-04/R-01
VL-04/R-02
VL-09/R-01
VL-11/R-01
VL-47/R-01
VL-47/R-01 R

Fe
62,60
35,90
54,40
66,30
66,80
58,90
58,80

SiO2
1,64
43,60
0,66
0,19
0,33
5,89
5,89

Al2O3
1,18
0,18
6,24
2,07
0,84
4,28
4,43

P
0,91
0,09
1,04
0,19
0,18
<0,10
<0,10

Mn
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10

TiO2
0,28
<0,10
1,08
<0,10
0,29
0,29
0,29

CaO
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10

MgO
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10

Na2O
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10

K2O
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10

PF
5,29
5,28
12,90
2,73
3,14
5,53
5,55

*A amostra VL-47/R-01 teve sua análise realizada em dobro

Pelas análises químicas de canga detrítica, nota-se que estas apresentam valores reduzidos no
conteúdo de ferro em relação aos itabiritos. Observa-se também maior quantidade geral de
sílica e de óxido de alumínio. Essas porcentagens eram esperadas, visto que a canga detrítica
trata-se de um material de alteração oriundo dos itabiritos por ações intempéricas. Desse
modo, nas condições às quais foram submetidos, ocorreu uma maior retirada de ferro e
consequente maior concentração de sílica. A maior quantidade de óxido de alumínio em
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relação aos itabiritos provém de minerais neoformados produtos do intemperismo e ricos em
alumínio.

4.2 Mineralogia dos espeleotemas
Os depósitos químicos (espeleotemas) foram registrados em praticamente todas as cavernas
na região de Várzea do Lopes, independentemente do litotipo onde essas estão inseridas. No
geral, as ocorrências são muito restritas.
A diversidade tipológica dos espeleotemas não é muito expressiva, predominando coraloides,
crostas sobre pisos e blocos, pingentes, túbulos e escorrimentos. Não foi observada a presença
de estalactites, estalagmites e colunas.
Quanto à mineralogia dos espeleotemas, foi possível registrar uma expressiva diversidade,
abrangendo óxidos-hidróxidos, fosfatos, sulfatos e silicatos, além de carbonatos.
4.2.1 Óxidos-hidróxidos
Esta classe de minerais inclui compostos em que íons ou cátions são combinados com
oxigênio. Em alguns casos, o hidrogênio corresponde ao cátion, presente tanto como hidroxila
ou água de hidratação.
A maioria dos óxidos tem origem primária e, portanto, não são considerados minerais de
cavernas, com exceção dos óxidos de manganês e ferro. Já a maioria dos hidróxidos tem
origem secundária, resultando de intemperismo químico de outros minerais sob condições
oxidantes em temperatura ambiente. Goethita, ou uma mistura de goethita e outros óxidos e
hidróxidos de ferro, também é comum no ambiente cavernícola. Sob condições normais, a
forma estável do ferro em caverna é férrico hidratado (trivalente).
Minerais de óxidos de ferro podem surgir em cavernas a partir de gotejamento e de
escorrimento de produtos de intemperismo de sulfetos (ex. pirita) ou como depósito argiloso
secundário. Ferrobactérias podem participar da deposição dos minerais de óxido de ferro.
Foram registrados sete minerais pertencentes a essa classe: hematita, goethita, gibbsita, óxido
de alumínio, lepidocrocita, magnetita e wustita (Figura 3). Esses minerais foram observados
em 45 amostras, o que corresponde à 90% das amostras coletadas, sendo que em muitas
delas foi observado mais de um tipo de óxido-hidróxido.
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Figura 3. Ocorrência de minerais óxidos-hidróxidos nas amostras estudadas

O mais frequente foi o mineral hematita (Fe2O3), detectado em 39 amostras, representando
78% do total. A ocorrência de hematita em cavernas muitas vezes é atribuída a atividades
hidrotermais. Martini (1993) sugere que espeleotemas ativos de óxido de ferro são compostos
de goethita, mas quando inativos tornam-se friáveis e tendem a se transformar em hematita.
Segundo Kampf & Curi (2000), os principais processos de dissolução dos óxidos de ferro são:
protonação, redução por microrganismos e complexação por ligantes orgânicos, produzindo,
respectivamente, íons Fe3+, Fe2+ e complexos Fe2+ ou Fe3+. Quando os óxidos de ferro são
dissolvidos, o Fe2+ solúvel é transportado, podendo oxidar e reprecipitar novamente como
óxidos de ferro. Em Várzea do Lopes, os óxidos-hidróxidos de ferro apresentam-se na forma de
crostas, pingentes, coraloides e escorrimentos.
A hematita pode estar associada aos minerais fosfáticos ou aos sulfatos. Quanto aos óxidos, a
hematita geralmente está associada ao óxido de ferro hidratado goethita - FeO(OH)-, que foi
detectado em 21 amostras (42%). A goethita é um mineral comum nas cavernas, já registrada
em várias partes do mundo. A lepidocrocita - FeO(OH), mineral polimorfo da goethita, foi
registrada em duas amostras (4%), sempre associada a hematita e goethita. Segundo Hill &
Forti (1997), limonita e goethita são transportados em suspensão como coloides ou como
partículas muito finas. Esses podem precipitar para formar escorrimentos e coraloides.
O hidróxido de alumínio gibbsita Al(OH)3 foi registrado em quatro amostras, representando 8%
do conjunto total, presente em crostas e túbulos. Óxido de alumínio (Al2O3) foi registrado em
três amostras, representando 6% do total e estão presentes em crostas e coraloides. A wustita
ocorre apenas em uma amostra, associada à hematita e à goethita. Amostra foi coletada em
um túbulo presente no interior da caverna VL-11.
4.2.2 Fosfatos
Minerais fosfáticos são aqueles nos quais o elemento fósforo está inserido em uma estrutura
tetraédrica (PO4)3-. A maioria dos minerais fosfáticos não ocorrem comumente em cavernas,
porém alguns são verificados apenas em contextos de caverna (Hill & Forti, 1997).
Os minerais fosfáticos são extremamente insolúveis, porém, por meio de processos que
envolvem dióxido de carbono e substâncias orgânicas, esses minerais podem apresentar maior
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solubilidade. Minerais fosfáticos em cavernas são dissolvidos e precipitados em resposta à
variação de acidez e disponibilidade de cátions da solução. Também podem ser derivados da
alteração, decomposição e desidratação de outros minerais fosfáticos. Segundo Hill & Forti
(1997), a acidez do guano também pode determinar qual mineral fosfático poderá se formar. A
maioria dos minerais fosfáticos encontrados nas cavernas é originada do guano de morcegos.
Nos espeleotemas amostrados foram registrados seis minerais fosfáticos: leucofosfita,
fosfosiderita, strengita, taranakita, variscita e fosfato de sódio (Figura 4). Esses minerais foram
observados em 18 amostras, 36% das amostras, sendo que em muitas delas foram observados
mais de um tipo de óxido-hidróxido.

Figura 4. Ocorrência de minerais fosfáticos nas amostras estudadas

Os minerais leucofosfita, fosfosiderita e strengita foram os de maior recorrência, detectados
em 13 amostras de espeleotemas, ou seja, 26% do total. A strengita e a fosfosiderita ocorrem
na maior parte das vezes associadas uma a outra, principalmente em crosta e túbulos. A
leucofosfita ocorre em coraloides e associado à strengita e à fosfosiderita em todas as crostas.
A strengita – (Fe, Al)PO42H2O – foi identificada em cavernas de minério de ferro na Serra dos
Carajás por Maurity & Kotschoubey (1995). Também já foi identificada em áreas de minério de
ferro nos Montes Bomi na Libéria. Nesse local, é derivada pela ação de guano de morcego na
rocha encaixante. A strengita, na amostra estudada, sempre está associada a outros minerais
fosfáticos e, mais raramente, aos sulfatos. Esse mineral foi identificado por Piló & Auler (2007)
em outras cavernas também alojadas no Quadrilátero Ferrífero.
A fosfosiderita – FePO4(H2O)2 – é um dimórfico com a strengita. Já foi identificada associada à
strengita e à leucofosfita na caverna Bomi Hill, na Libéria, assim como em cavernas na Papua
Nova Guiné e na África do Sul. Na África, o mineral encontra-se associado ao guano (Hill &
Forti, 1997). A fosfosiderita foi registrada por Maurity & Kotschoubey (1995) em cavernas de
N1 em Carajás, formando revestimentos de pisos e de blocos.
O mineral leucofosfita – KFe2(PO4)2OH.2H2O – é originado quando um íon potássio e o ferro
estão presentes na solução. Esse mineral já foi registrado em várias cavernas do mundo,
incluindo Austrália, Malásia, Itália, África do Sul, Venezuela e Brasil. Em Culones de Caoma, na
13
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Venezuela, o mineral foi registrado em coraloides associado à opala. Nas cavernas de Carajás,
a leucofosfita sempre está associada a outro mineral fosfático.
O mineral taranakita– K3Al5(HPO4)6(PO4)2(H2O)18– foi registrado em quatro amostras,
representando 8% do total e ocorrem sempre associados aos coraloides. Esse mineral foi
considerado um dos fosfatos mais comuns em cavernas. Foi descoberto no século XIX na
caverna Minerva, na França. Posteriormente foi registrado em várias outras cavernas do
mundo, incluindo Argélia, Austrália, Itália, China, Bulgária, Japão, EUA, etc (Hill & Forti, 1997).
Nesses locais, o referido mineral apresentou-se macio e branco. Em muitos casos, ocorre como
nódulos em argilas de cavernas e, muito frequentemente, na zona de contato entre o guano e
a argila. Já foi registrado em conjunto com apatita em caverna no Reino Unido. Na maioria dos
casos, o mineral taranakita forma-se como resultado de reações entre o guano e o piso
argiloso das cavernas, ou seja, o guano fornece o fósforo e, o material argiloso, o alumínio. A
taranakita foi registrada por Filipov (1977) em espeleotema de caverna na Bulgária sob
condições de baixa atividade do íon de alumínio, soluções altamente ácidas e alta atividade
dos íons potássio e fosfato. No Brasil, esse mineral foi detectado em duas cavernas de Serra
Norte, na região de Carajás.
O fosfato de alumínio denominado variscita - AlPO4.2H2O – foi registrado em três amostras e
representa 6% do total, presente em um coraloide e duas crostas. É relativamente comum
dentro de cavernas (Hill & Forti, 1997), tendo sido descrito sob forma de crostas e
escorrimentos. Foi registrada em apenas duas cavernas na área de estudo. De acordo com a
bibliografia consultada, a variscita foi descrita para espeleotemas em cavernas siliciclásticas da
Chapada Diamantina (Wiegand et al., 2004), em caverna de minério de ferro no Quadrilátero
Ferrífero (Piló & Auler, 2007) e Carajás (Piló & Auler, 2011). Variscita faz parte do numeroso
grupo de minerais fosfáticos em cavernas que tem sua origem a partir de depósitos de guano.
O fósforo é derivado do guano de morcego, ao passo que o alumínio, tem sua origem na rocha.
O fosfato de sódio – Na3Fe2(PO4)3 – foi detectado em apenas uma das amostras,
representando 2% do total, estando presente em uma crosta.
4.2.3 Silicatos
Minerais de silicato são formados por SiO4 e podem se associar a um ou mais átomos de
oxigênio, formando estruturas maiores com elementos metálicos. Embora os silicatos
correspondam a mais de 95% dos minerais da crosta terrestre, em cavernas não são
abundantes. Os minerais argilosos são silicatos hidratados de alumínio, magnésio, sódio e
cálcio que possuem característica estrutura em camadas. Vários minerais argilosos têm sido
registrados em cavernas, mas a maioria tem origem externa (ocorrência residual), não sendo
formada no interior da caverna.
Minerais silicáticos foram registrados em 19 amostras (38%), sendo identificados seis minerais
(Figura 5).
O quartzo – SiO2 - foi identificado em 17 amostras (34%), com origem muito provavelmente
residual. É encontrado em todos os tipos de espeleotemas estudados, a exceção do
escorrimento da caverna VL-04. A cristobalita - SiO4 - mineral polimorfo do quartzo, foi
identificada em 4 amostras, em crostas e em túbulos. A caulinita – Al2(SiO5)(OH)4 – é
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frequentemente encontrada como componente do sedimento de cavernas, de origem
residual. Como mineral secundário, pode-se citar sua ocorrência como componente menor de
algumas camadas na parede de caverna em Turquemenistão (Hill & Forti, 1997). A origem da
caulinita está relacionada ao intemperismo de minerais silicáticos sob condições ligeiramente
ácidas. Na área do projeto, a caulinita foi encontrada em apenas duas amostras, ambas de
túbulos da caverna VL-47.

Figura 5. Ocorrência de minerais silicáticos nas amostras estudadas

A andaluzita – Al2(SiO4)O – foi identificada em apenas uma amostra de crosta, associada a
faialita e cristobalita. Já tinha sido registrada em contexto de caverna em análises químicas de
uma caverna na Serra Sul de Carajás, em 2011 por Auler e Piló. A andaluzita é um dos
constituintes dos três polimorfos de Al2(SiO5), os quais são: cianita, andaluzita e sillimanita. Os
três minerais são encontrados em rochas aluminosas metamorfizadas. Tais rochas tendem a
formar sillimanitas em áreas de alta temperatura e regionalmente metamorfizadas. Andaluzita
é encontrada em regiões de metamorfismo de contato, associada a fluidos hidrotermais de
alta temperatura. A cianita é encontrada em áreas de metamorfismo de alta pressão. Desta
forma, a presença de andaluzita é explicada percolação de fluidos de alta temperatura na área
onde se situa a caverna.
A faialita – (Fe,Mg)2SiO4) – foi identificada em apenas uma amostra de crosta, associada a
hematita, andaluzita e cristobalita. A partir das análises químicas realizadas em materiais
provenientes de cavernas, trata-se da primeira vez em que o mineral foi detectado. Trata-se
uma olivina rica em ferro pertencente à série mais comum no sistema CaO-MgO-FeO-SiO2,
representada pela forsterita – Mg2SiO4 – até a faialita – Fe2SiO4.
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O silicato de alumínio hidratado- (Al4Si2O10H20) –foi encontrado em apenas uma amostra, em
uma crosta da caverna VL-09, associada à hematita, à cristobalita, ao sulfato de sódio e à
gibbsita.
4.2.4 Sulfatos
Sulfatos apresentam (SO4)2- na sua composição, originando-se devido à ocorrência de íons de
sulfato em águas subterrâneas e a alta reatividade desse íon-. Os sulfatos ocorreram em 15
amostras (30%). Foram detectados sete minerais (Figura 6).

Figura 6. Ocorrência de sulfatos nas amostras estudadas

Cinco fontes para a ocorrência de sulfatos em solução têm sido propostas: oxidação de
sulfetos; rocha de sulfato; rocha basáltica; fumarolas ativas e guano de morcego. As reações
químicas envolvendo sulfatos são complexas. Muitas delas ainda não são totalmente
compreendidas. Alguns mecanismos, no entanto, têm sido propostos para a deposição de
sulfatos como a precipitação por evaporação, substituição-solução e efeito do íon comum e
água saturada (Hill & Forti, 1997).
A gipsita - CaSO4.2H2O - foi registrada em seis amostras, sendo o sulfato mais comum. A gipsita
é muito comum em cavernas e já foi registrada em diversas cavernas do mundo na forma de
crostas, coraloides, estalactites, flores de cavernas, helictites, etc. No Quadrilátero Ferrífero,
ocorre na forma de coraloides, geralmente associada à hematita. Na caverna VL-02, a gipsita
está associada à taranakita. Gipsita é quase sempre um subproduto da lixiviação de guano de
morcego (Hill & Forti, 1997).
O mineral jarosita - KFe3(SO4)2(OH)6 – foi registrado em quatro cavernas, em um total de cinco
amostras, representando 10% das amostras analisadas. Nas cavernas dos EUA, é normalmente
encontrado associado à tintcita e à limonita nas paredes e teto, como um revestimento
semelhante ao gesso; nessa ocorrência, a jarosita é derivada do minério de ferro pirítico. O
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mineral fosfático tintcita forma-se primeiro, a jarosita em seguida, quando a totalidade do
fósforo da solução é consumido. Na África do Sul, a jarosita ocorre como uma crosta
amarelada recobrindo blocos e paredes. No Brasil, é encontrado na região de Carajás e, nas
cavernas estudadas na região do Quadrilátero Ferrífero, é encontrada em crostas e coraloides,
associados à hematita e por vezes aos fosfatos.
A aluminita - Al2(SO4)(OH)4.7H2O - foi registrada nas amostra de duas cavernas (4%): VL-05 e
VL-09. Aluminita já foi identificada em cavernas da África do Sul sob a forma de um pó
esbranquiçado associado com a gipsita, derivada da lixiviação de silicatos de alumínio e
sulfetos presentes no teto da caverna (Hill & Forti, 1997). No Quadrilátero Ferrífero, a
aluminita ocorre na forma de pó, coraloides e crostas brancas de pequena espessura e de
aspecto recente que cobrem pequenas porções das paredes e teto. Trata-se, muito
provavelmente, de precipitações químicas associadas à exudação da rocha.
A alunita - KAl3(SO4)2(OH)6 – foi registrada em apenas duas amostras da caverna VL-09,
representando 4% do total de amostras coletadas. Foi encontrada em crosta e coraloide,
sempre associada à hematita. Este mineral foi detectado pela primeira vez no piso de um
depósito de bauxita em caverna na Guiana Francesa. Já foi encontrado associado à aluminita
no piso sedimentar de uma caverna na África do Sul. No Brasil, foi registrado em paredes de
cavernas areníticas como uma crosta delgada (Karmann & Boggiani, 1986). Em Carajás,
Maurity & Kotschoubey (1995) registraram a alunita em N1, interpretando que o potássio
deste mineral teria como fonte o guano.
A felsoebaniaita - Al4(SO4)(OH)10(H2O)4 – foi encontrada em três amostras e representam 6%
do total de amostras. Trata-se de uma rara oxidação da marcassita que nas cavernas em
estudo ocorre em crostas e coraloide, associada ao óxido de alumínio.
Sulfato de sódio hidratado – Na2S2O6(H2O)2 – foi encontrado em apenas uma amostra, em
uma crosta de cor branca que cobre grande extensão da caverna VL-09.
O sulfato de cálcio hidratado - Ca(SO4)(H2O)0,5 – também foi encontrado apenas na caverna
VL-11, em uma crosta descontínua de cor branca, associado à hematita.

4.2.5 Carbonatos
Os complexos aniônicos dos carbonatos (CO3)-2 são unidades com ligações muito fortes e não
compartilham átomos de oxigênio entre si. Os grupos triangulares de carbonatos são as
unidades básicas de todos os minerais deste grupo e são responsáveis pelas propriedades
específicas desses minerais.
Apesar de a ligação entre o carbono central e os seus átomos de oxigênio do grupo (CO3) ser
muito forte, ela não é tão forte quanto a ligação covalente em CO2. Na presença do íon
hidrogênio, o grupo dos carbonatos torna-se instável e se decompõe em CO2 e água, de acordo
com a reação: 2H+ CO3 → H2O + CO2. Isso causa a “efervescência”, uma reação com ácidos
muito conhecida e utilizada na identificação de carbonatos.
A calcita – CaCO3 – ocorre apenas em duas amostras da cavidade VL-11 e é o único carbonato
encontrado durante o estudo, estando relacionada aos coraloides. A calcita é o mineral
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normalmente mais encontrado em cavernas, considerando-se que grande parte das feições
espeleológicas dá-se em áreas carbonáticas, e a aragonita, seu polimorfo, é o segundo mineral
mais encontrado. No entanto, em cavernas ferríferas tende a ser relativamente rara.

4.3 Os espeleotemas e minerais
Espeleotemas são depósitos químicos secundários em cavernas e especialmente frequentes
em rochas carbonáticas. No entanto, podem se formar em outras litologias, incluindo rochas
siliciclásticas e ferríferas.
No presente estudo, os espeleotemas de Várzea do Lopes objeto de resgate foram divididos
para análises nos seguintes tipos: crostas, coraloides, pingentes e túbulos.
As crostas são espeleotemas que recobrem as paredes, o teto e o piso das cavernas (Figura 7).
Apresentam-se em camadas com espessura milimétrica a centimétrica e dimensão variada (Hill
& Forti, 1997). As cavernas ferríferas de Várzea do Lopes são moderadamente ornamentadas,
e as crostas, juntamente com coraloides, são os espeleotemas mais recorrentes. Foram
coletadas 19 amostras de crostas. Embora não exista correspondência biunívoca entre os tipos
de espeleotemas e minerais depositados (Lino, 2001) é possível supor que a diversidade de
formas e cores das crostas coletadas é reflexo da grande diversidade de minerais identificados
nas análises. Foi registrada, neste tipo de espeleotema, a ocorrência de cinco espécies de
fosfato: strengita, fosfosiderita, leucofosfita, variscita e fosfato de sódio; quatro espécies
minerais de óxido-hidróxido: hematita, goethita, gibbsita e óxido de alumínio; cinco espécies
minerais de sulfatos: felsoebaniaita, jarosita, aluminita, alunita, sulfato de cálcio hidratado e
sulfato de sódio hidratado; e quatro espécies minerais de silicatos: quartzo, cristobalita,
andaluzita e faialita (Figura 8).

A

B

Figura 7. A: Crosta branca sobre formação ferrífera bandada na caverna VL- 03; B: Crosta sobre formação ferrífera
bandada na caverna VL -07

18
www.carste.com.br - e-mail: contato@carste.com.br - Tel.: (31) 2517-6800

Estudos Espeleológicos em Várzea do Lopes
Análise química e mineralógica de rochas e espeleotemas

Figura 8. Frequência de minerais observados nas crostas divididos por classe

O mineral mais recorrente é a hematita. Foi analisada a distribuição de minerais dentro de
suas respectivas classes e conclui-se que dentre os óxidos hidróxidos, 75% das amostras
coletadas apresentaram hematita e 40% dessas apresentam goethita associada. Os sulfatos
têm ocorrência restrita, presentes em no máximo duas amostras. Nos silicatos, por sua vez,
predomina o quartzo, presente em 25% das amostras, enquanto os demais silicatos ocorrem
em apenas uma ou duas amostras. E quanto aos sulfatos, estes compõem uma classe bastante
diversificada e presente nas amostras. A strengita ocorre em 35% das amostras, a fosfosiderita
ocorre em 30% das amostras de crosta, sempre associada à strengita, já a leucofosfita está
presente em 25% das amostras.
Coraloide é um termo geral utilizado para designar pequenos espeleotemas com formato
nodular, globular, botrioidal ou em forma de coral, geralmente sem conduto central (Figura 9).
Sua origem pode estar associada à circulação, à exudação ou à condensação de soluções. Após
a visita em centenas de cavernas na região de Carajás e no Quadrilátero Ferrífero, foi possível
constatar que nas cavidades com mais de uma entrada, onde há uma maior circulação de
correntes de ar, ocorre uma maior quantidade de coraloides, demonstrando que a evaporação
é um mecanismo importante na formação desses pequenos espeleotemas.
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B

Figura 9. Coraloides de coloração branca ocorrendo sobre formação ferrífera bandada da caverna VL-01 (A) e da
VL-04 (B)

A hematita foi encontrada em 18 das 19 amostras de coraloides coletadas, totalizando 95%.
Dentre os óxido-hidróxidos são observados, também, goethita (32%) e magnetita (5%), sempre
associadas à hematita. Minerais de fosfato ocorreram em 47% das amostras de coraloides
analisadas. Já minerais de sulfatos ocorreram em 58% das amostras e o quartzo, único silicato
observado, ocorreu em 26% das amostras de coraloides analisadas. A calcita, único carbonato
encontrado nos espeleotemas analisados, foi detectada em duas amostras de coraloides
(Figura 10).

Figura 10. Frequência de minerais observados nos coraloides divididos por classe

Os pingentes correspondem ao material ferruginoso que se projeta a partir do teto ou das
paredes (Figura 11). A espessura é de poucos centímetros e o comprimento pode ser superior
a 30 cm. Assemelha-se, à primeira vista, a estalactite, frequente em caverna carbonáticas. No
entanto, uma observação detalhada permite registrar várias distinções como: (i) não possui
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ponto focal onde a água se origina do teto, tampouco há indícios que a água escorre por sua
borda; (ii) apresenta vazios em seu interior, sendo muitas vezes verdadeiramente oco. Supõese que a água escorra verticalmente depositando material ferruginoso na porção mais baixa do
pingente. A ausência do material no interior do pingente talvez seja relacionada à quantidade
de material terrígeno transportado pela água formadora do pingente. Este material pode vir a
compor o núcleo do pingente, sendo lixiviado pelo escorrimento posterior de água. É
interessante notar também que existem delgadas vênulas de minério de ferro cristalizado
intercalado ao material limonítico. Os pingentes são espeleotemas relativamente comuns nas
cavernas de minério e canga do Quadrilátero Ferrífero.

Figura 11. Pingentes associados ao material ferruginoso da caverna VL-02

Minerais de óxido-hidróxido representam 86% dos pingentes analisados, enquanto minerais
silicáticos correspondem a 71%. O mineral mais frequente registrado nas amostras de pingente
foi a goethita, ocorrendo em 86% das amostras seguidos do quartzo, da hematita e da
lepidocrosita, os quais ocorrem respectivamente em 63%, 28% e em 14% das amostras
analisadas (Figura 12).

Figura 12. Frequência de minerais observados nos pingentes divididos por classe
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Túbulos são feições constituídas por pequenos condutos irregulares (centimétricos) que se
entrecruzam formando uma rede com aspecto reticular (Figura 13). Esses pequenos condutos
podem apresentar, em seu interior cilíndrico, vazios ou preenchimento de material
ferruginoso.

Figura 13. Túbulo encontrado na caverna VL-47

Em todas as amostras de túbulos analisadas, tem-se a presença de óxido-hidróxidos. Os
silicatos estão presentes em 66% das amostras, seguido dos fosfatos, que ocorrem em 33% das
amostras. O mineral mais comum nos túbulos é a hematita, presente na totalidade das
amostras analisadas (Figura 14).

Figura 14. Frequência de minerais observados nos túbulos divididos por classe
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Os escorrimentos de paredes são espeleotemas bastante comuns em cavernas, sobretudo em
cavernas carbonáticas, embora também estejam presentes em relativa abundância em
cavernas ferríferas. Apresentam-se geralmente laminados e se originam de escorrimentos de
soluções oriundas de fraturas, juntas e planos do bandamento da rocha (Figura 15). Muitas
vezes, esses escorrimentos podem formar cortinas e ter textura travertínica.

Figura 15. Escorrimento com presença de sulcos verticais na caverna VL-04

Apesar de frequentes em cavernas, em Várzea do Lopes observou-se muito poucas ocorrências
desse espeleotema, de forma que foi possível coletar apenas um exemplar na caverna VL-04. A
análise deste espeleotema revelou a presença de hematita, goethita e lepidocrocita,
pertencente à classe dos óxidos-hidróxidos, e dentre os fosfatos foi observada, apenas, a
presença de fosfosiderita.

5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS E CONCLUSÕES
Foi possível registrar uma expressiva diversidade em termos de mineralogia de espeleotemas,
abrangendo principalmente óxidos-hidróxidos, seguidos pelos silicatos, fosfatos, sulfatos e
carbonatos.
A classe dos óxidos-hidróxidos ocorre com mais frequência, presente em 46 das 50 amostras
coletadas, representando 92%. Das amostras analisadas, há 39 ocorrências de hematita e 20
de goethita, sendo que em 32% das amostras as duas ocorrem associadas. A hematita pode
estar associada aos minerais fosfáticos ou aos sulfatos. Quanto aos óxidos, a hematita
geralmente está associada à goethita. A lepidocrocita foi registrada em apenas duas amostras,
sempre associada à hematita e à goethita. A gibbsita também está presente, associada
principalmente a outros óxidos-hidróxidos.
A classe dos fosfatos apresentou a maior diversidade de minerais, merecendo destaque os
fosfatos de ferro strengita, fosfosiderita e leucofosfita, que apareceram em oito amostras
cada, em geral combinados entre si. O ferro, sem dúvida, é originado da rocha encaixante. O
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fósforo, na sua grande maioria, está associado ao guano de morcegos. Conforme Maurity &
Kotschoubey (1995), a fonte de fosfatos não é somente o guano, mas também pode ser
fornecido pela rocha ferrífera, principalmente a canga detrítica. É importante salientar que
esses depósitos são menos expressivos que aqueles claramente formados pelo fósforo
originados do guano. O alumínio associado aos fosfatos tem origem na rocha, pois foram
detectados nas análises, estando presente particularmente na canga detrítica. O potássio
praticamente não foi detectado nas rochas encaixantes. Maurity & Kotschoubey (1995)
acreditam que este elemento é fornecido, como o fósforo, pelo guano, pois segundo
Hutchinson (1950), o guano de morcego tanto fresco como parcialmente decomposto, contem
teores de potássio importantes. Os minerais fosfáticos, quase sempre, estão associados entre
si, como já mencionado.
Os minerais de sulfatos são menos diversificados e de menor frequência que os fosfatos e
óxidos-hidróxidos. O mineral gipsita foi o mais recorrente, presente em seis espeleotemas,
seguindo pela jarosita, felsoebaniaita, presentes em cinco e três espeleotemas,
respectivamente. A gipsita em cavernas é frequentemente um subproduto da lixiviação de
guano de morcego, segundo Maurity & Kotschoubey (1995). A aluminita, que ocorre em dois
espeleotemas, parece se formar através da exudação da rocha. A alunita, registrada em duas
amostras deste estudo, também foi registrada na Serra Norte por Maurity & Kotschoubey
(1995), que interpretaram que o potássio deste mineral teria como origem o guano. O sulfato
de cálcio hidratado, bem como o sulfato de sódio hidratado, está presente em apenas um
espeleotema analisado.
No grupo dos silicatos, podemos destacar o quartzo, que foi detectado em 17 amostras. A
cristobalita, mineral polimorfo do quartzo, foi identificada em quatro amostras. A caulinita
está relacionada ao intemperismo de minerais siliciclásticos sob condições ácidas, ou seja, nas
cavernas pode ser de origem residual. Em Várzea do Lopes, a caulinita foi identificada em
apenas dois espeleotemas, contidos na caverna VL-47 alojada em canga detrítica. A andaluzita,
a faialita e o silicato de alumínio hidratado foram identificados em apenas uma amostra cada
um. Em síntese, os minerais silicáticos, com exceção do quartzo, são pouco expressivos nos
espeleotemas da região de Várzea do Lopes.
Quanto aos espeleotemas, as crostas, escorrimentos e pingentes são constituídos quase que
exclusivamente por óxidos-hidróxidos de ferro, reforçando que os solutos que formam esses
espeleotemas têm sua origem na rocha encaixante.
Nos túbulos, além dos minerais de óxidos-hidróxidos de ferro e alumínio, foram registrados
minerais silicatados. Neste caso, os minerais de óxidos-hidróxidos têm sua origem na rocha
encaixante, de forma residual e/ou como precipitação química secundária. Os minerais
silicatados muito provavelmente são residuais.
Nota-se que os coraloides são muito diversificados em classes minerais, porém, são
constituídos principalmente por óxidos-hidróxidos de ferro e alumínio, sulfatos e fosfatos. As
origens de seus minerais constituintes estão associadas à rocha encaixante e, principalmente,
ao guano. Sulfatos e silicatos ocorrem de forma mais discreta.
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O presente estudo proporcionou avanços importantes no conhecimento dos minerais
presentes nos espeleotemas de cavernas em rochas ferríferas. Vários minerais identificados
nesse trabalho, só haviam sido descritos anteriormente, no país, na Unidade Espeleológica de
Carajás. A composição de vários espeleotemas foi elucidada, assim como suas origens melhor
compreendidas. O estudo também abriu diversas lacunas para novas pesquisas.
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