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Resumo
O presente estudo consistiu na caracterização mineralógica e petrográfica da cavidade S11D-0047 do platô 
S11D, Província Mineral de Carajás, sudeste do Estado do Pará. Esta caverna desenvolveu-se em saprólito 
de rochas vulcânicas da Formação Parauapebas, a qual contém crostas branca, amarelada e avermelhada. As 
crostas brancas constituem-se mineralogicamente por montmorillonita (Al (OH)2Al2SiO10 (OH)2), 
rancieíta((Ca, Mn) Mn4O. 3H2O) e caulinita (Al2Si2O5(OH)4); as amareladas por gibbsita (Al(OH)3), 
hematita (Fe2O3), ferrowillieita (AlFe2Na (PO4)3) e nissonita (Cu2Mg2 (PO4)2 (OH)2 (H2O)); as crostas 
avermelhadas ocorrem como resvestimentos nas paredes e teto caverna e são constituídas por gibbsita 
(Al(OH)3), hematita (Fe2O3) e goethita (FeO(OH)). A caverna S11D-0047 foi gerada a partir de processos de 
lixiviação sobre basaltos da Formação Parauapebas e o seu posicionamento ao longo de lineamento regional 
favoreceu percolação de água meteórica provocando o alargamento da caverna, evidenciando que o 
intemperismo e o condicionante estrutural foram os principais responsáveis pela origem e evolução desta 
caverna.

Palavras-Chave: Grupo Grão Pará; platô S11D; saprólito; Formação Parauapebas; gibbsita.

Abstract
The present study consisted in the mineralogical and petrographic characterization of the S11D-0047 cavity 
of the S11D plateau, Mineral Province of Carajás, southeast of Pará State. This cave has been developed 
under volcanic rock saprolite of Parauapebas Formation, which contains white, yellowish and reddish 
crusts. White crusts are mineralogically constituted by montmorillonite (Al(OH)2Al2SiO10 (OH)2), ranocyte 
(Ca, Mn) Mn4O, 3H2O) and kaolinite (Al2 Si2O5 (OH)4); (Al(OH)3), hematite (Fe2O3), ferrowillieite (AlFe2Na 
(PO4)3) and nissonite (Cu2Mg2 (PO4)2 (OH)2 (H2O)); Reddish crusts occur as recovering walls and top of 
the cave and are constituted by gibbsite (Al(OH)3), hematite (Fe2O3) and goethite (FeO (OH)). The cave 
S11D-0047 has been generated from leaching processes on the basalts of the Parauapebas Formation and 
its positioning along regional lineage favored percolation of meteoric water provoking the enlargement of 
the cave, evidencing that the weathering and the structural conditioning were the main responsible ones by 
the origin and evolution of this cave.

Key-Words: Grão Pará Group; S11D plateau; saprolite; Parauapebas Formation; gibbsite.

1. INTRODUÇÃO

Estudos em cavernas desenvolvidas em 
Formações Ferríferas Bandadas (FFB) e rochas 
associadas na Unidade Espeleológica de Carajás,
sudeste do estado do Pará, tem se intensificado nos 
últimos anos (MAURITY, 1995; MAURITY;
KOTSCHOUBEY, 1995; PILÓ; AULER, 2009; 
DUTRA, 2013; ABREU, 2014; ABREU et al., 2016; 
BRAGA, 2014; CABRAL, 2014; CONCEIÇÃO, 
2014; GOMES, 2014; ROSA, 2014; 
ALBUQUERQUE, 2015; ALBUQUERQUE et al.,

2015; OLIVEIRA, 2015; PINHEIRO, 2015; 
PINHEIRO et al., 2015; QUEIROZ, 2015; RIOS, 
2015; SOUSA, 2015; SOUSA, 2015; VIEIRA, 
2015; BERNADES, 2016; PAIXÃO, 2016; 
CONDE, 2017). A maioria destes trabalhos 
enfocaram as cavernas de Serra Norte em Carajás, 
demonstrando que sua origem e evolução estão 
relacionadas a dissolução dos minerais dos 
bandamentos composicionais da FFB, gerando 
microcavidades a mesocavidades, que por processos 
continuados de dissolução com interconecção e/ou 
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desabamento, ampliaram volumetricamente os 
espaços internos das cavidades culminando em 
cavernas.

A caverna S11D-0047, localizada em Serra 
Sul, foco deste trabalho, desenvolveu-se no saprólito 
de rochas da Formação Parauapebas do Grupo Grão 
Pará. Ainda há uma grande lacuna no conhecimento 
dos aspectos petrográficos e mineralógicos deste 
tipo de caverna. Desta forma, justifica-se a 
importância e pioneirismo deste trabalho, o qual foi 
realizado com o objetivo fundamental de se 
caracterizar petrografica e mineralogicamente o 
saprólito onde esta caverna desenvolveu-se no 
intuito de avaliação de sua gênese. 

2. CONTEXTOS GEOLÓGICOS REGIONAL 
E LOCAL

A área onde encontra-se a caverna S11D-0047 
está situada na porção sul da Província Mineral de 
Carajás, Bacia Carajás, Cráton Amazônico. O 
embasamento da Bacia Carajás é formado pelo 

complexo Xingu datado de 2.859±2 (ARAÚJO; 
MAIA, 1991; MACHADO et al., 1991), sendo 
constituído de corpos gnáissicos migmatíticos 
(tonalitos, trondhjemitos e/ou granodioritos), 
granulitos e granitóides (FEIO, 2011, 2012 et al.,
2013). Além desses, fazem parte deste embasamento 
o Complexo Granítico Estrela, Granito Planalto, 
Granito Rancho Alegre e Suíte Plaquê de idade 
arqueana (2,74-2,76 Ga; BARROS et al., 2001).

O preenchimento da Bacia Carajás é formado 
por rochas metavulcano-sedimentares e compreende 
os grupos Grão Pará, Igarapé Salobo, Igarapé 
Pojuca, Buritirama e Igarapé Bahia (DOCEGEO, 
1988). Na base do platô S11D ocorrem basaltos e 
dacitos da Formação Parauapebas do Grupo Grão 
Pará (Figura 1), de idade 2.759±2 Ma, (MACHADO 
et al., 1991). Sobrepostos a estes, ocorrem os 
depósitos de FFB de fácies óxido do tipo jaspilito 
pertencentes a Formação Carajás, de idade 2.740±8 
Ma (TRENDALL et al., 1998; MACAMBIRA, 
2003). Recobrindo estes últimos ocorrem os 
depósitos de basaltos alterados, quartzo-wackes e 
quartzo-arenitos da Formação Igarapé Cigarra 
(MACAMBIRA et al., 1990).

Figura 1 – Mapa geológico local do Platô S11D. (VALE, 2016).
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3. MATERIAIS E MÉTODOS

A área de estudo está localizada na porção sul 
de Carajás, no corpo D do platô S11 em Serra Sul, 
município de Canaã dos Carajás, sudeste do estado 
do Pará. O acesso à área, a partir de Marabá, dá-se
pela BR-155 até a cidade de Eldorado dos Carajás, e, 
a partir desta, segue-se pela PA- 275 até 
Parauapebas. Em seguida, por meio da rodovia 
Raimundo Mascarenhas, percorre-se cerca de 35 km 
até o Complexo minerário de Carajás, segue-se
então pela mesma estrada até a entrada da mina do 
Manganês, a partir daí toma-se uma estrada não 
pavimentada que levará até o platô S11D num 
percurso de 70 km (Figura 2).

A caverna S11D-0047 encontra-se inserida na
borda SE do platô S11, corpo D, precisamente em 
área de ocorrência da Formação Parauapebas (figura 
2). Sua entrada apresenta altitude de 725,0 m, 
projeção horizontal de 72,0 m e área total de 359,0 
m2. O padrão morfológico desta caverna é 
espongiforme (PILÓ; AULER, 2009), a qual 
caracteriza-se por apresentar condutos de tamanhos 
variados, em alguns casos, com formato globular, 

que se interconectam, normalmente, por passagens 
mais estreitas, como poros de uma esponja (Figura 
3).

Os métodos utilizados neste trabalho 
envolveram as seguintes etapas: 

Levantamento bibliográfico

Consistiu no levantamento de dados 
bibliográficos referentes à geologia regional e local 
da área estudada, principalmente sobre cavernas 
desenvolvidas em formações ferríferas e lateríticas 
das rochas do Grupo Grão Pará.

Etapa de Campo

Foi realizada uma visita em campo com o 
intuito de coletar dados e amostras. Foram coletadas 
7 amostras referentes a porções do teto, parede e 
piso da caverna S11D-0047.

Figura 2 – Mapa de localização e acesso da Serra Sul.
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Figura 3 - Planta baixa da caverna S11D-0047 com morfologia espongiforme e localização dos pontos de coleta das 
amostras.

Microscopia ótica

Nesta etapa, foram realizadas análises 
macroscópicas das amostras, com a utilização da
lupa binocular, onde foram identificados alguns 
minerais, a quantidade relativa dos vazios, coloração 
e aspectos texturais da rocha. Em seguida, foram 
confeccionadas cinco lâminas delgadas no 
laboratório de Laminação da UFPA. Posteriormente, 
com a utilização do microscópio óptico em luz 
transmitida e refletida, do laboratório de mineralogia 
do Instituto de Geociências da Universidade Federal 
do Pará, realizou-se a análise microscópica das 
lâminas, onde foram reconhecidos os minerais e as 
microestruturas presentes. 

Difração de Raios-X (DRX)

A utilização deste método permitiu a 
determinação da composição mineralógica das 
amostras coletadas. A coloração e os aspectos 
texturais foram os principais critérios para a 
separação do material a ser analisado. Essas análises 
foram realizadas no laboratório de DRX da 
Universidade Federal do Pará (UFPA).

Para a realização das análises por DRX foram 
separadas frações do saprólito que mostravam 
coloração e os aspectos texturais diferenciados, com 
isso, foram obtidas as porções de coloração 
avermelhada, coloração branca e porções de 
coloração amarelada com textura gelatinosa. Tais 
porções foram submetidas às análise de DRX.

4. RESULTADOS

A caverna S11D-0047 desenvolveu-se em 
saprólito de rocha vulcânica de coloração vermelho-
amarelada (Figura 4A), mostrando textura 
porosa/cavernosa (Figura 4B), localmente friável e 
aspecto terroso. O teto e parede da cavidade exibem 
microcavidades circulares a subcirculares de 2 a 3,5 
cm, por vezes preenchidas por material esbraquiçado 
(Figura 4C). Na parede próxima a entrada da 
caverna foi observadas fraturas verticais e 
subverticais (Figura 4D).
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Figura 4 – Aspectos gerais da caverna S11D-0047. (A) Visão interna da caverna S11D-0047 mostrando saprólito de 
rocha vulcânica em que a caverna desenvolveu-se. (B) Textura porosa/cavernosa do saprólito. (C) Microcavidades 

circulares a subcirculares preenchidas por material esbranquiçado no teto da cavidade. (D) Fraturas verticais a 
subverticais na parede na entrada da cavidade.

Ao microscópio, o saprólito em que a caverna 
desenvolveu-se é composto essencialmente por 
plasma criptocristalino goethitico envolvendo 
fragmentos de hematita granular. Poros com 
contornos irregulares, por vezes arredondados, 
interconectados e alongados, com dimensões que
variam de 0,1mm a 1mm ocorrem dispersos de 
forma aleatória no plasma criptocristalino. A 
hematita apresenta-se imersa e dispersa ao longo do 
plasma goethítico. Exibe textura granular de, 
aproximadamente, 0,001 mm a 2 mm de raio, 
contornos irregulares, coloração branca acizentada e 
birreflectância ausente (Figura 5A). A goethita 
também ocorre de forma secundária em agregados 
fibrorradias contornando os poros (Figura 5C). 
Gibbsita e hematita ocorrem sob a forma de 
revestimentos intercrescidos preenchendo parcial ou 
totalmente poros e microfissuras, com hábitos 
fibrorradiais com maclamento polissintético e 
textura criptocristalina, respectivamente (Figuras 5B 
e 5D).

Localmente foram identificadas crostas 
brancas (Figuras 6A e 6B), crosta amarelada (Figura 
6C) e crosta avermelhada (Figura 6D). O piso exibe, 
por vezes, porções mais escuras devido à umidade. 

As crostas brancas ocorrem na parede da 
caverna, e, constituem-se mineralogicamente por 

montmorillonita (Al (OH)2Al2SiO10 (OH)2), 
rancieíta( (Ca, Mn) Mn4O. 3H2O) e caulinita 
(Al2Si2O5(OH)4), sendo a montmorillonita o mineral 
mais abundante e com mais alto grau de 
cristalinidade, devido a altura e formato de seu pico, 
bastante intenso e simétrico enquanto que a rancieíta 
e a caulinita mostraram um grau de cristalinidade 
menor. (Figura 7).

A crosta amarelada ocorre igualmente na 
parede da caverna e apresenta aspecto gelatinoso e 
compõe-se por gibbsita (Al(OH)3), hematita (Fe2O3), 
ferrowillieita (AlFe2Na (PO4)3) e nissonita (Cu2Mg2

(PO4)2 (OH)2 (H2O)). Os minerais de gibbsita e/ou 
hematita apresentam grau de cristalinidade 
relativamente mais elevado enquanto que os dois 
últimos minerais apresentam grau de cristalinidade 
menores (Figura 8).

A crosta avermelhada apresenta, também, 
aspecto gelatinoso e constitui-se mineralogicamente 
de gibbsita (Al(OH)3), hematita (Fe2O3) e goethita 
(FeO(OH)). A gibbsita ocorre em maiores 
quantidades e mostrando elevado grau de 
cristalinidade, enquanto que a hematita e goethita 
mostram-se em quantidades e grau de cristalinidade 
inferiores (Figura 9).

Compêndio Científico - Espeleologia Vale - Volume III - PROCAV 49



Souza, Gonçalves & Macambira. Aspectos petrográficos e mineralógicos da caverna... 

 SBE – Campinas, SP | Espeleo-Tema. v.28, n.1. 2017. 

66 

 A B

C D

100 μm

200 μm 200 μm

500 μm

Figura 5 – Texturas gerais da rocha estudada. (A) Poros irregulares, arredondados e, por vezes interconectados (seta 
laranja). (10X) luz refletida. Hematita granular imersa em um plasma criptocristalino de goethita (seta vermelha). (B) 

Hematita como finos revestimentos bordejando espaços vazios (seta vermelha). (20X). Luz refletida. Nicóis //. (C) 
Goethita com hábito fibroradial intercrescida nas paredes dos poros. (20X). Luz refletida. Nicóis //. (D) Gibbsita 

preenchendo parcialmente poros e microfissuras. (4X).Luz transmitida. Nicóis cruzados.

Figura 6 – Crostas encontradas na caverna S11D-0047. (A) Crosta esbranquiçada que ocorre na parede da caverna. (B) 
Crosta esbranquiçada associada a crosta avermelhada na parede da caverna. (C) Crosta amarelada de aspecto gelatinoso 

na parede da caverna. (D) Crosta avermelhada que ocorre no teto da caverna.
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Figura 7 – Assembleia mineralógica identificada na crosta branca da caverna S11D-0047.
(Mt = Montmorillonita, K = Caulinita, Rc= rancieíta).
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Figura 8 – Assembleia mineralógica identificada na crosta amarelada da caverna S11D-0047.
(Gb = Gibbsita, Hm = Hematita, Fw= ferrowillieita, Ns= nissonita).
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Figura 9 – Assembleia mineralógica identificada na crosta avermelhada da caverna S11D-0047.
(Gb = gibbsita, Hm = hematita, Gt = goethita).
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5. DISCUSSÃO

A análise petrográfica e mineralógica da 
caverna S11D-0047, localizada na Unidade 
Espeleológica Carajás – sudeste do estado do Pará 
definiu esta caverna como sendo formada por 
substrato maciço criptocristalino contendo crostas 
esbranquiçada,amarelada, e avermelhada. A 
ausência e/ou não mapeamento de rocha-matriz 
inalterada impossibilita uma discussão mais 
contundente acerca da origem e evolução desta 
caverna ao longo do substrato rochoso original.
Porém, a assembleia de minerais identificados 
permite elaborar algumas considerações. A 
ocorrência de hematita e goethita em grande parte 
das amostras estudadas sugerem uma relação 
genética com os depósitos da FFB da Formação 
Carajás. Despósitos de FFB são comumente 
descritos e reconhecidos na literatura mundial por 
serem caracterizados por bandamentos 
composicionais de óxido/hidróxido de ferro 
cosntituidos de minerais de hematita, goetita e 
magnetita, e silicosos representados por quartzo 
criptocristalino e jaspe (TRENDALL et al., 1998; 
MACAMBIRA, 2003). Porém, a ocorrência de 
gibbsita na maioria das amostras analisadas, sugere 
fonte distinta. A caverna estudada encontra-se na 
área de ocorrência das rochas vulcânicas básicas da 
Formação Parauapebas. Microcavidades no teto e 
nas paredes preenchidas por crostas brancas 
assemelham-se muito a uma textura amigdaloidal 
reliquiar, sugerindo que a rocha estudada tratava-se
de uma rocha basáltica. Lemos (1981), propõe uma 
relação dos supostos minerais primários e seus 
respectivos minerais secundários oriundos de 
alteração supergênica sobre as rochas vulcânicas da 
Formação Paraupebas, onde os piroxênios 
tranformaram-se inicialmente em montmorilonita, 
que com a continuidade do processo da lixiviação 
pode originar cristais de caulinita com baixa 
cristalinidade. Similarmente, o plagioclásio altera-se
para montmorilonita e, posteriormente, caulinita.

A hematita e goethita podem ser resultantes 
da concentração do ferro ocasionada pela lixiviação 
dos minerais ferromagnesianos, típicos de rochas 
básicas. Entretanto, essa rocha apresenta quantidades 
de hematita elevada, o que não seria explicado 
apenas, pela lixiviação de minerais primários, 
portanto, sugere-se que esse mineral seja, também, 
produto da lixiviação de formações ferríferas 
sobrepostas.

A nissonita (Cu2Mg2 (PO4)2 (OH)2 (H2O) ) e 
ferrowillieita (AlFe2Na (PO4)3) são minerais 
fosfáticos, onde sua origem deu-se, provavelmente, a 
partir de reações químicas entre o guano, rico em 
fósforo, e soluções ricas em Mg, Fe, Al e Cu. A 
gênese de minerais fosfáticos relacionado à presença 
de guano foi citado por Gonçalves (2002).

A rancieita ((Ca, Mn) Mn4O. 3H2O), silicato 
de manganês com cálcio, provavelmente formou-se 
a apartir de processos supergênicos, onde minerais 
contendo manganês, em contato com a atmosfera 
desestabilizaram-se e oxidaram-se. Esse processo foi 
citado por Creus (2012), que afirma tratar-se de uma 
substituição pseudomórfica por oxidação.

A gibbsita pode ter originado-se a partir do 
avanço dos processos de lixiviação, onde a 
dessilicificação da caulinita, liberando alumina para 
o sistema, reprecipitou na forma de gibbsita em 
microfissuras e zonas porosas. 

Além dos fatores acima mencionandos, o 
posicionamento da caverna S11D-0047 sobre o 
lineamento estrtutural NNW-SSE; observado na 
imagem LIDAR (Figura 10) sugere que esta caverna 
tenha se desenvolvido devido a percolação de água 
através de condutos estrtuturais ampliando a caverna 
e lixiviando minerais primários, originando o 
saprólito constituído de gibbsita, hematita, goethita, 
caulinita, montmorilonita, rancieita e nissonita.

6. CONCLUSÕES

Os aspectos mineralógicos e pretrográficos 
investigados por microscopia convencional e DRX 
permitiram sugerir as seguintes considerações 
geneticas para a caverna S11D-0047:

A caverna originou-se a partir de processos de 
lixiviação sobre basaltos da Formação 
Parauapebas, gerando minerais secundários por 
reações quimicas entre substrato rochoso e/ou 
guano: hematita, gibbsita, goethita, 
montmorilonita, caulinita, nissonita, e rancieita 
e ferrowillieita, respectivamente.

O posicionamento da caverna ao longo de 
lineamento favoreceu percolação de água 
meteórica provocando alargamento da caverna, 
demonstrando que, o intemperismo e o 
condicionante estrutural foram responsáveis 
fundamentais pela origem e evolução desta 
caverna.
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Figura 10 – Imagem do Platô S11D com o posicionamento da caverna. Notar o detalhe da imagem LIDAR mostrando 
o lineamento em que a caverna está inserida e o vale perpendicular ao lineamento e a intersecção dos lineamentos NW-

SE, NE-SW e NNW-SSE com a planta baixa da caverna no centro.
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RESUMO: A região de Carajás, sudeste do estado do Pará, 
integra uma das maiores unidades espeleológicas do Brasil e está 
desenvolvida sobre crosta laterítica e saprólito de rochas meta-
vulcânicas e jaspilito do Grupo Grão Pará. Nessa região, estudos 

Com o intuito de contribuir com o entendimento das condições ge-
néticas dessas feições, o presente trabalho realizou análises petro-

subterrâneas N4E-0008 e N4WS-0072 de Serra Norte, Carajás. 
Os métodos utilizados foram: Microscopia Ótica, Difração de 
Raios-X (DRX) e Microscopia Eletrônica de Varredura/Espec-
troscopia de Energia Dispersiva (MEV/EDS). Foram estudados 
dois tipos de espeleotemas: coraloide e crosta. Os coraloides, de 
coloração marrom avermelhada, ocorrem sobre o jaspilito, exi-
be hábito botroidal e constituem-se de sílica amorfa, quartzo, 
goethita, hematita, alunita e clastos de jaspilito. A crosta, de 
coloração amarelada, ocorre como revestimento sobre a crosta 

e fosfosiderita. A gênese dos coraloides foi atribuída a processos 
de exsudação da água que circulam lenta e descontinuamente 
através dos poros da formação ferrífera. A crosta fosfática está 
relacionada à interação da crosta laterítica com o produto de li-
xiviação do guano de morcego, em um ambiente úmido e pH ácido.

PALAVRAS-CHAVE: Jaspilito; Cavidades naturais 
subterrâneas; Espeleotemas; Fosfatos; Carajás.

ABSTRACT: Carajás region is located throughout 
southeast Pará State. This region represents one of 
largest Brazilian speleological units developed along of 
lateritic crust, and saprolite of metavulcanic and jaspi-
lite rocks of the Grão Pará Group. In this region, petro-
graphic and mineralogical studies of speleothems are 
scarce. In order to contribute with the understanding 
of the genetic conditions these features, this research 

-
leothems in the N4E-0008 and N4WS-0072 caves of 
the Serra Norte, Carajás. The methods used were: Opti-

-
ied: coralloid and crust. Brown reddish coralloid occurs 
on jaspilite, which shows botroidal habit and is con-
stituted of the amorphous silica, quartz, goethite, he-
matite, alunite and jaspilite fragments. Yellowish crust 
occurs as a coating on the lateritic crust and consists 
of leucophosphite, spheniscidite, strengite and phos-
phosiderite. The genesis of coralloid was attributed to 

-
-

phatic crust was associated to interaction between lat-

acid environment.

KEYWORDS: Jaspilite; Cave; Speleothem; Phosphate; 
Carajás.
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INTRODUÇÃO

Existem atualmente no Brasil duas regiões que 
comportam uma grande quantidade de cavidades natu-
rais subterrâneas situadas em crosta laterítica e sapróli-

Ferrífero, estado de Minas Gerais; e Serra dos Carajás, 
sudeste do Pará, onde localiza-se a Unidade Geomorfo-

-
bert et al. 

Figura 1 - Mapa de localização e acesso da Unidade Geomorfológica Serra Norte, na qual estão inseridas as cavidades 
naturais subterrâneas N4E-0008 e N4WS-0072.

-
ológicos realizados em Carajás, estudos mineralógicos 

-
possibilitado análises mais consistente a respeito dos 
depósitos químicos formados no interior das cavidades 
subterrâneas, as quais ocorrem ao longo da interface do 

Os espeleotemas - depósitos cristalinos gerados 
no interior de cavidades subterrâneas a partir de preci-

-
-

pecialmente na Unidade Geomorfológica Serra Norte, 
sob diferentes composições e morfologias, entretanto, 
neste trabalho, foram descritos apenas os espeleotemas 
coraloide e crosta, oriundos das cavidades subterrâneas 
naturais N4E-0008 e N4WS-0072, respectivamente. O 
objetivo principal deste trabalho foi realizar o estudo 

-
do o entendimento genético e evolutivo dos mesmos.

CONTEXTO GEOLÓGICO

-
te do maciço residual da Serra dos Carajás, integrante 

et 
al. 
cobertura laterítica, formada sobre as rochas metavul-

jaspilito do Grupo Grão Pará, o qual está inserido no 
et al. 

-
-

ra laterítica mostra comumente feições pseucársticas 
-

malmente na interface do saprólito de jaspilito com a 

et al. 
-
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Figura 2 - Mapa geológico da Carajás (Tallarico et al. 2000).

MATERIAS E MÉTODOS

-

-

-

cação textural e mineralógica; o MEV foi aplicado em 
fragmentos de jaspilito, crosta laterítica e espeleote-
mas para obtenção de imagens micromorfológicas dos 
minerais; também foram realizadas análises químicas 

em lâminas delgadas e polidas. Estas análises foram 
realizadas em laboratórios da Universidade Federal 
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RESULTADOS

Os estudos envolveram a caracterização mine-
 

N4WS-0072.

Cavidade natural N4E-0008
-

re no saprólito do jaspilito, no próprio minério de fer-
ro. Este saprólito preserva, ainda, o acamamento reli-

quiar da rocha fonte. Esta cavidade apresenta padrão 
planimétrico espongiforme, caracterizado por formas 
irregulares, com condutos geralmente globulares de 
tamanho variado, que se interconectam por passagens 

-
lógicas resultantes de gotejamento, condensação e em-
poçamento, contendo espeleotemas coraloide, crosta de 
óxido-hidróxido, crosta branca, escorrimento e micro-
travertino. Porém, neste trabalho, apenas o espeleotema 
coraloide foi estudado, o mesmo desenvolve-se sobre o 
saprólito de jaspilito.

Figura 3 - Aspectos geológicos da cavidade natural N4E-0008; a) Planta baixa da cavidade N4E-0008, com padrão planimé-
trico espongiforme e indicação das imagens obtidas; b) Vista da entrada da cavidade; c) Interior da cavidade com parede 
e teto de saprólito do jaspilito; d) Espeleotemas coraloide que ocorre em um apêndice na parede da cavidade N4E-0008.

O espeleotema coraloide tem como substrato o 

Carajás e ocorre em apêndices nas paredes da cavidade 
N4E-0008. Macroscopicamente exibe coloração mar-

MO, o coraloide apresenta zoneamento marcado pela 
alternância na concentração de sílica e ferro nas bandas 
amorfas, ora castanho-rosada, ora avermelhada. Textu-
ralmente, apresenta sílica amorfa envolvendo grãos su-

2
O -

4 2
-

2
ao longo de toda a estrutura, aspecto poroso, mostrando 

MEV, caracteriza-se por uma massa amorfa de sílica com 
aspecto esponjoso que incorpora partículas minerais de 
alunita, hematita e goethita, comprovados por análises 
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Figura 4 - Aspectos texturais e mineralógicos do espeleotema coraloide e do saprólito; a) 
Espeleotema coraloide e substrato de saprólito do jaspilito coletado da parede da cavidade 
N4E-0008; b) Difratograma correspondente a composição mineralógica do coraloide com 
aspecto amorfo e do saprólito com fases minerais com bom grau de ordenamento cristalino 
(Aln: alunita, Gt: goethita, Hem: hematita, Qtz: quartzo).

Figura 5 - Fotomicrografias, imagens de MEV e análises de EDS do espeleotema coraloide; 
a) Coraloide constituído por sílica amorfa com aspecto zonado, englobando fragmentos de 
quartzo (Qtz), alunita (Alu), goethita (Gt) e hematita (Hem), e substrato de saprólito do jas-
pilito (luz transmitida, LP); b) Massa amorfa de sílica com partículas detríticas e em desta-
que vazios com bordas e contornos irregulares (luz refletida, LN); c) Aspecto esponjoso do 
coraloide (MEV); d) Coraloide com os respectivos pontos analisados quimicamente por EDS 
e) Análise de EDS correspondente ao ponto 1 da imagem d, a qual apresenta composição 
silicosa da massa amorfa que compõe o coraloide; f) Análise de EDS da composição química 
do ponto 2, relacionado a alunita.
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O saprólito de jaspilito preserva ainda a estrutura 
primária do jaspilito, caracterizada pela alternância de 
bandas silicosas e bandas de minerais opacos, com até 

são constituídas essencialmente por jaspe e as bandas 

opacas por hematita. Vazios com contornos irregulares 
ocorrem ora paralelos, ora perpendiculares ao banda-
mento reliquiar, apresentando aspectos cavernosos e 
preenchidos por partículas sílticas de alunita, quartzo, 

Figura 6 - Fotomicrografias do saprólito do jaspilito; a) Saprólito com laminações reliquiares plano-paralelas marca-
das pela alternância de bandas silicosas (Sl) e bandas de minerais opacos (Op), e fraturas com pares conjugados em 
destaque (luz refletida, LN); b) Em destaque espaços vazios associados a fratura perpendicular a laminação reliquiar 
do jaspilito, os quais são preenchidos por goethita (Gt) e hematita, bem como partículas sílticas de alunita (Alu) (luz 
refletida, LP).

Cavidade natural N4WS-0072

-
face do saprólito de jaspilito com a crosta laterítica a 

sendo caracterizado por condutos simples, com direção 
preferencial, geralmente orientada por fraturas, juntas 
ou planos inclinados do bandamento reliquiar do jaspi-

-

-
guintes espeleotemas: crosta, coraloide, escorrimento, 
crosta óxido-hidróxido, microtravertino, estalactite, 
estalagmite e coluna. Nesse estudo, entretanto, mostra 
apenas a caracterização da crosta, a qual foi desenvolvi-
da sobre a crosta laterítica. 

O espeleotema crosta ocorre sobre a cober-
tura laterítica, com espessura de aproximadamen-

2 4 2 2 2 4

4 2 2 2 4 2 -

birrefringência baixa a moderada, textura coloforme e 
-

bular e é constituída por agregados cristalinos de com-
posição fosfática conforme comprovado por análises de 

coloração marrom avermelhada e constitui-se essen-

2
O

-

-
cialmente martitizados, com bordas de hematita cinza 

cobertura laterítica exibe aspecto cavernoso a irregular, 
com espaços vazios superimpondo-se a laminação da 

-
tados são preenchidos parcialmente ou totalmente por 

DISCUSSÃO

O espeleotema coraloide e crosta desenvolveram-
-se em zonas porosas e permeáveis, na interface do sa-
prólito de jaspilito com a crosta laterítica, através da 
ação conjunta de soluções percolantes ricas em Fe, Si, 

-
cipitação, geraram os espeleotemas supracitados, os 
quais são constituídos de sílica, óxido-hidróxidos de 
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Figura 7 - Aspectos geológicos da cavidade natural N4WS-0072 mostrando o posicionamento das amostras (N4WS-
-72-A teto e N4WS-72-B parede) e das imagens obtidas; a) Planta baixa da cavidade, com padrão planimétrico retilí-
neo; b) Imagem da entrada da cavidade; c) Detalhe do contato entre o saprólito de jaspilito e a crosta laterítica, onde 
a cavidade está inserida; d) Interior da cavidade com salões relativamente amplos e piso irregular.

-
nação da água, com períodos de percolação livre, contro-
lado por mudanças climáticas sazonais, desempenhou 
papel relevante na destruição dos minerais, sobretudo 

-
do assim, o espeleotema coraloide advém de material 
autogênico, representado por sílica amorfa, minerais 
de goethita, hematita, quartzo, bem como fragmentos 

de jaspilito, os quais foram gerados pela degradação da 
própria formação ferrífera.

 O desenvolvimento destes coraloides foi ocasio-

ou da crosta laterítica, onde soluções aquosas, por capi-
laridade, circularam lenta e descontinuamente através 
de poros gerados ao longo de fraturas, planos de acama-

-
rella et al 
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Figura 8 - Características texturais, mineralógicas e químicas do espeleotema crosta e da cobertura laterítica; a) 
Cobertura laterítica com aspecto brechoide e revestida por crosta fosfática amarelada; b) Composição mineralógica 
total da cobertura laterítica e do espeleotema crosta (Hem: hematita, Gt: goethita, Lc/Sp: leucofosfita/esfeniscidita, St: 
estrengita, Ph: fosfosiderita); c) Vazios com bordas irregulares preenchidos por leucofosfita/esfeniscidita com hábito 
coloforme e oólitos de fosfato de ferro (luz transmitida, LP); d) Crosta com leucofosfita/esfeniscidita tabular (MEV, 
fragmento); e) Crosta com ponto analisado quimicamente por EDS; f) Análise de EDS da composição química do pon-
to 1, correspondente a fosfato de ferro.

2
O e depo-

sitou um gel silicoso com impregnação de ferro, incor-
-

tita, goethita e alunita, os quais foram originadas pela 

et al -

Os coraloides não necessariamente cresceram ao 

longo de linhas verticais, uma vez que as partes indi-
viduais apresentaram desenvolvimento para cima, 
obliquamente e para baixo. Na sua formação, as gotas 

-
cionar o gotejamento, existindo apenas para manter a 
estrutura úmida e formar pequenas gotículas, similar a 

et al 
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Já o espeleotema crosta é um depósito essencial-
mente alogênico, admitindo-se origem coprogênica 
como o principal fornecedor de fósforo para a formação 
dos complexos fosfáticos, haja vista que a crosta resi-
dual sobre a formação ferrífera da Serra Norte apresen-
ta teores de P

2
O

et al. 

Embora o meio laterítico apresente teores men-

como fonte deste elemento para formação dos espele-
-

tos de guano de morcego, encontrados no interior das 
cavidades, poderiam estar geneticamente relacionados 
à gênese espeleotemas fosfáticos. Os minerais de fos-
fato de ferro, que compõe o espeleotema crosta, foram 

PO
4
 derivado da 

lixiviação do guano e óxi-hidróxidos de ferro advindo 

-
et al. 

CONCLUSÕES

Os estudos dos espeleotemas coraloide e crosta, 

gênese e evolução destes depósitos:

Espeleotema coraloide, constituído por sílica 
amorfa, minerais de goethita, hematita e alunita, bem 
como fragmentos de jaspilito, foi gerado por processos 
de exsudação da água do saprólito de jaspilito através 
dos vazios desenvolvidos nos planos de bandamento, 
fraturas e poros da rocha; 

O espeleotema crosta, constituído por cristais 

apresenta relação genética coprogênica, com o guano de 
morcego como a principal fonte de fósforo. Esses fosfa-
tos de ferro teriam originado-se sob condições húmidas 

-
xiviação do cobertura laterítica e da decomposição do 
guano de morcego.
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RESUMO 
A Província Mineral de Carajás representa uma das 
maiores províncias minerais do mundo e abriga o maior 
parque de cavernas em rochas ferríferas do Brasil.Por 
conta da intensa atividade de extração de minério de 
ferro em áreas cavernícolas, novas políticas de controle 
ambiental estão sendo implementadas para 
contrabalançar a atividade econômica com a 
preservação do patrimônio ambiental. Dessa maneira, a 
catalogação e a classificação do grau de relevância de 
cavernas passaram a ser critérios de licenciamento 
ambiental para atividades minerarias. Nesse contexto, o 
presente trabalho teve por objetivo investigar os 
espeleotemas fosfáticos de cavernas ferríferas de 
Carajás, com o intuito de detalhar seus constituintes 
minerais e contribuir com os estudos de suas 
relevâncias. Cinco cavernas de um platô da Serra de 

Carajás foram selecionadas para esse estudo. Os dados 
petrográficos e mineralógicos permitiram a identificação 
de quatro minerais fosfáticos: leucofosfita, esfeniscidita, 
strengita e fosfosiderita. A análise de calorimetria 
exploratória diferencial (DSC) foi essencial para 
distinguir dois grupos de fosfatos existentes: 
leucofosfita-esfeniscidita, com dois eventos 
endotérmicos, 323,4 e 400°C, atribuídos à remoção de 
OH e NH4, respectivamente, os quais são ausentes no 
grupo strengita-fosfosiderita. As análises químicas, 
óticas e de difração de raios X associadas às análises 
térmicas revelaram uma nova ocorrência de 
esfeniscidita em ambiente cavernícola, atestando a 
necessidade da preservação de duas cavernas da Serra 
Norte, Carajás. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Caverna ferrífera, espeleotema fosfático,esfeniscidita, Carajás. 

MINERALOGICAL CONTRIBUTION TO RELEVANCE-BASED CLASSIFICATION OF 
CAVES DEVELOPED IN FERRIFEROUS ROCKS FROM SERRA NORTE, CARAJÁS-PA 

ABSTRACT 
The Carajás Mineral Province is one of the largest 
mineral provinces in the world, and has the largest caves 
reserve in iron ore in the Brazil. As a result of iron ore 
intense extraction in cave areas, new environmental 
policies have been implemented to attempt to balance 
economic activity and environmental conservation. 
Thus, the inventory and relevance-based classification of 
caves were implement as criteria for environmental 
licensing of mining ventures. In this context, the 
objective of this research was study the phosphatic 
minerals of speleothems from Carajás’ iron caves, 
contributing to the relevance-based studies. Five caves 
were select for this study, along one of plateaus from 

Serra Norte, Carajás. The petrographic and mineralogical 
data allowed us to identify leucophosphite, 
spheniscidite, strengite and phosphosiderite minerals. 
The Differential Scanning Calorimetry (DSC) analyses 
allowed us to identify two phosphatic groups: 
leucophosphite-espheniscidite, which displayed two 
endothermic effects at 323,4 and 400°C attributed to OH 
and NH4 removal, respectively, and strengite-
phosphosiderite, which displayed no such. The chemical 
optical, and X-ray diffraction analyses in concert with 
DSC, revealed a new occurrence of spheniscidite in cave 
environment, highlighting the need to preserve two 
caves of the Serra Norte, Carajás. 

KEYWORDS: Iron cave, phosphatic speleothem, spheniscidite, Carajás. 
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1 INTRODUÇÃO 

As cavernas investigadas nesse trabalho ocorrem ao longo das encostas do Platô N4, que é 
parte integrante da Unidade Geomorfológica Serra Norte, a qual está inserida no maciço residual 
da Serra dos Carajás, Pará. As cavernas ferríferas de Carajás estão desenvolvidas na interface da 
crosta laterítica com o saprólito de rochas do Grupo Grão-Pará (jaspilito e rochas máficas 
associadas) e ocorrem normalmente no entorno ou na área de explotação de minério de ferro de 
Carajás (Figura 1). 

No princípio, os estudos da formação e dos ecossistemas das cavernas ferríferas brasileiras 
eram puramente de curiosidade científica. Atualmente, mais precisamente a partir de 2008 (pelo 
decreto n° 6.640), a catalogação e a classificação do grau de relevância desses ecossistemas 
passaram a ser critérios de licenciamento ambiental para implantação e funcionamento de 
empreendimentos ligados à atividade mineraria (Auler & Piló, 2015). 

Maurity e Kotschoubey (1995) identificaram espeleotemas constituídos de óxido-
hidróxidos, sulfatos e fosfatos de Fe e Al em cavernas ferríferas da Serra Norte, mais precisamente 
no platô N1. Eles identificaram a leucofosfita [KFe2(PO4)2OH.2H2O], strengita e fosfosiderita 
(polimorfos de FePO4.2H2O), como os minerais constituintes de espeleotemas mais abundantes, 
porém não houve uma caracterização detalhada dos referidos minerais, bem como não foi 
identificado a presença de esfeniscidita [NH4Fe2(PO4)2(OH).2H2O]. 

Nesse contexto, uma investigação acerca dos espeleotemas fosfáticos das cavernas 
ferríferas de Carajás foi realizada com o objetivo de detalhar os minerais fosfáticos mediante 
dados químicos, petrográficos, em conjunto com dados de difratometria de raios-X, análises 
térmicas e microscopia eletrônica. Além disso, essa pesquisa visa contribuir com os estudos de 
relevância das cavernas ferríferas, bem como colaborar com a preservação e resgate do 
conhecimento acerca dos espeleotemas fosfáticos, visto que envolve impasses entre atividades 
minerarias e a conservação patrimonial espeleológica. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

Foram amostrados 26 pontos distribuídos em 5 cavernas situadas no Platô N4 da Serra 
Norte (Figura 1). Os pontos amostrados consistiram em 5 amostras de laterita fosfatizada, 9 de 
crosta laterítica e saprólito de jaspilito, e 12 amostras de espeleotemas. 

Os aspectos texturais e mineralógicos foram obtidos mediante análises de 17 lâminas 
delgadas polidas sob microscópio petrográfico da marca LEICA, modelo DM2700 P. Seguido, foram 
analisados 10 fragmentos indeformados por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), 
combinado à análise química qualitativa pontual por Espectroscopia de Dispersão de Energia 
(EDS). O equipamento utilizado foi o MEV modelo LEO-1430, sob condições de análises de Elétrons 
Secundários (ES), corrente de feixe de elétrons 90μA, voltagem de aceleração constante 20 kv, 
distância de trabalho 15mm e tempo de contagem para aquisição de elementos 30s. 

Compêndio Científico - Espeleologia Vale - Volume III - PROCAV 68



ALBUQUERQUE, PAZ, GONÇALVES & ANGÉLICA (2017) 
 

 

HOLOS, Ano 33, Vol. 06  
 

25 

 
Figura 1: Mapa geológico simplificado com a localização das cavernas estudadas. Fonte: Adaptado de Vasquez e 

Rosa-Costa (2008). 

 

A identificação mineralógica também consistiu em análises de 30 amostras sob 
Difratometria de Raios-X (DRX). Foi aplicado o método do pó, utilizando-se difratômetro modelo 
Empyrean da PANalytical, equipado com anodo de Co (Kα11,790 Å), filtro Kβ de Fe, com voltagem 
de 40 kV, corrente de 40 mA, tamanho do passo 0,02° em 2θ, varredura de 5º a 75º em 2θ, fenda 
divergente 1/4º e anti-espalhamento 1/2º, máscara 10mm e tempo/passo de 70,125 s. 

Medidas Calorimétricas Exploratórias Diferenciais (DSC) e termogravimétricas (TG) foram 
obtidas para 10 amostras de espeleotemas fosfáticos, utilizando um equipamento modelo 
NETZSCH STA 449F3 Jupiter, com analisador térmico simultâneo da NETStanton Redcroft Ltda, 
forno cilíndrico vertical de platina, faixa de temperatura entre 25°C e 1000°C, sob fluxo de 
nitrogênio 50ml/min, razão de aquecimento de 10°C/min e cadinho de platina como referência. 

A caracterização química consistiu na análise de 4 amostras de espeleotemas fosfáticos, na 
qual os teores dos elementos maiores e menores foram obtidos por Espectrometria de Emissão 
Óptica com Plasma Acoplado Indutivamente (ICP-OES). A abertura da amostra foi por fusão com 
metaborato de lítio (LiBO2). Os teores de P2O5 e NH4 foram determinados por Colorimetria usando 
um espectrofotômetro modelo Cary 50 UV-Vis da Varian. Os valores de Perda ao Fogo (P.F.) foram 
determinados por calcinação de 2 gramas de cada amostra a 1000°C por 1 hora 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Composição química e mineralógica 

As cavernas estudadas no Platô N4 de Serra Norte foram agrupadas em dois grupos: as que 
ocorrem na porção leste (N4E) e as que ocorrem na porção sudoeste (N4WS). 

As cavernas N4E-0016, N4E-0018 e N4E-0027 (Figura 1) desenvolveram-se na interface da 
crosta laterítica com o saprólito de jaspilito, entre 614 e 660 m de altitude, e tamanho de 35-139 
m3. O saprólito preserva ainda a estrutura reliquiar da rocha matriz e localmente ocorrem porções 
de jaspilito preservado. A crosta laterítica apresenta aspecto brechoide e porosidade disposta 
segundo a orientação preferencial das laminações do jaspilito. É composta por clastos angulosos 
de jaspilito, que são cimentados por óxido-hidróxidos de ferro (Figura 2a). Nessas cavernas 
ocorrem espeleotemas do tipo crosta e coraloides com dimensões milimétricas e constituídos 
essencialmente de óxido-hidróxidos de ferro e, em menor proporção, de fosfatos de ferro. 

As cavernas N4WS-0067 e N4WS-0072 (Figura 1) desenvolveram-se em crosta laterítica, a 
584 e 616 m de altitude, e tamanho de 1689 e 878 m3, respectivamente. A crosta laterítica exibe 
textura porosa, aspecto brechoide e constitui-se de fragmentos angulosos de jaspilito e nódulos 
de óxido-hidróxido de ferro (Figura 2a). Localmente, a crosta laterítica encontra-se fosfatizada, 
onde os fragmentos de jaspilito e nódulos de ferro apresentam bordas substituídas por minerais 
fosfáticos, ora cristalino, ora amorfo (Figura 2a). 

As cavernas do Platô N4WS exibem maior variedade de espeleotemas que as cavernas do 
Platô N4E, destacando-se: estalactites, estalagmites, crostas e coraloides. Essas feições ocorrem 
ao longo de paredes e sob a forma de revestimento de piso e teto das cavernas. Nas cavernas do 
Platô N4WS, os espeleotemas são bem desenvolvidos e constituem-se mineralogicamente de 
fosfatos de ferro, como: esfeniscidita, leucofosfita, strengita e fosfosiderita (Figura 2a). Essas 
cavernas abrigam grandes colônias de morcegos, com acumulações centimétricas de guano. 

Os fosfatos representam os minerais constituintes de espeleotemas mais abundantes nas 
cavernas ferríferas de Serra Norte. Os espeleotemas apresentam estruturas porosas, comumente 
laminadas e concêntricas, com núcleos constituídos normalmente de strengita e fosfosiderita, e 
bordas compostas por leucofosfita e esfeniscidita. Esses minerais ocorrem como agregados de 
cristais finos, com coloração cinza esbranquiçado a amarelo pálido (Figura 2b). 

Sob análises de microscópia ótica, os minerais fosfáticos não apresentam diferenças 
texturais, ocorrem como agregados criptocristalinos e, por vezes, com hábitos fibro-radial, 
prismático, concêntrico, oolítico e esferulítico (Figuras 2b e 2c). Esses minerais são transparentes 
quando ocorrem de maneira pura, e translúcidos a opacos quando misturados com hidróxidos de 
ferro (Figuras 2b e 2c).  
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Figura 2: Composição mineralógica dos espeleotemas fosfáticos e das rochas encaixantes das cavernas de Carajás: 
(a) Análise de cluster com a composição mineralógica da laterita fosfatizada, saprólito de jaspilito/crosta laterítica 
“1” e dos espeleotemas fosfáticos, ora de forma pura (strengita-fosfosiderita “2” ou esfeniscidita-leucofosfita “3”), 
ora como cristais indiferenciados; (b) Esferólitos indiferenciados de strengita e fosfosiderita (nicóis cruzados) e, em 

destaque “4”, estalactite fosfática; (c) Cristais indiferenciados de leucofosfita-esfeniscidita com estrutura fibro-
radial (nicóis cruzados); (d) Strengita-fosfosiderita com hábito prismático (ES-MEV); (e) Leucofosfita-esfeniscidita 

prismática com intercrescimentos de cristais tabulares (ES-MEV). 
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A strengita e fosfosiderita podem ser diferenciadas por DRX (Figura 2a), uma vez que são 
polimorfos de FePO4.2H2O, ao contrário da leucofosfita e esfeniscidita (Figura 2a) que são 
isomorfos do sistema cristalino monoclínico, grupo espacial P21/n e apresentam solução sólida 
entre K e NH4, respectivamente (Wilson & Bain, 1976). Ao MEV/EDS, não foi possível a 
diferenciação dos cristais individuais, pois a amônia não é detectada por análises de EDS e a 
strengita e fosfosiderita são polimorfos e ocorrem associados, assim para os aspectos gerais 
descritos nesse trabalho, strengita e fosfosiderita, bem como leucofosfita e esfeniscidita foram 
descritas de maneira conjunta, no qual strengita-fosfosiderita apresentam apenas hábito 
prismático (Figura 2d), enquanto que leucofosfita-esfeniscidita exibem formas prismáticas com 
intercrescimento de estruturas tabulares (Figura 2e). 

Os espeleotemas fosfáticos são constituídos essencialmente por Fe2O3(39,21-52,94%), 
P2O5(38,8-41,28%) e H2O/P.F.(11,95-16,65%) e, em menor concentração por NH4(1,42-3,3%) e K2O 
(0,23-0,55%), veja a Tabela 1. Esses últimos estando presentes em decorrência à presença de 
esfeniscidita e leucofosfita, respectivamente. O aporte de P2O5, bem como de NH4 e K2O, para a 
formação dos espeleotemas fosfáticos, está relacionado à ocorrência de guano nas cavernas 
ferríferas, uma vez que as rochas hospedeiras das cavernas são empobrecidas nesses elementos 
(Forti, 2001; Wurster, Munksgaard, Zwart, & Bird, 2015). Em contrapartida, os elevados teores de 
Fe2O3 são herdados das rochas encaixantes das cavernas, as quais são representadas por crosta 
laterítica e/ou saprólito de jaspilito do Grupo Grão Pará. 

Tabela 1: Composição química de quatro amostras de espeleotemas fosfáticos de cavernas ferríferas de Carajás. 

Amostra SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO MnO CaO Cr2O3 Na2O K2O TiO2 P2O5 NH4 P.F.1000°C 
01 1,22 0,48 52,94 0,13 0,02 <0,01 <0,01 0,02 0,89 0,26 39,69 2,5 11,95 
02 <0,01 0,18 39,89 0,17 0,03 <0,01 <0,01 0,02 0,81 0,04 38,8 2,1 17,41 
03 <0,01 0,28 40,79 0,07 0,01 <0,01 <0,01 0,02 0,55 0,06 39,12 1,42 17,92 
04 <0,01 1,6 39,21 0,16 0,01 0,03 <0,01 0,02 0,23 0,02 41,28 3,3 16,65 

Nota: Unidade em % massa; ( < ) valores inferiores ao limite de detecção pelo método de análise utilizado e P.F. perda ao fogo à 1000°C. 

3.2 Comportamento térmico dos fosfatos de ferro 

3.2.1 Strengita – Fosfosiderita 

As curvas DSC-TG medidas para amostras de espeleotemas de strengita-fosfosiderita, de 
temperatura ambiente até 1000°C, exibiram quatro efeitos térmicos bem definidos (Figura 3a). 
São eles, de acordo com Arlidge, Farmer, Mitchell e Mitchell (1963), Nathan, Panczer e Gross 
(1988) e Reale et al. (2003): 

(1) Efeito endotérmico fraco e difuso a ~ 100°C está relacionado à saída de água de 
umidade, com perda de massa ~ 0,9%; 

(2) Efeito endotérmico a 207,9°C está associado à remoção de duas moléculas de água 
estrutural, resultando na perda de massa ~ 19,60%. A saída das duas moléculas de H2O confere 
caráter anidro a esses minerais, seguido pelo colapso estrutural e formação de fases minerais 
semi-amorfas; 
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(3) Efeito exotérmico a 648,5°C é atribuído ao processo de recristalização e formação de 
nova fase mineral de FePO4 com estrutura tipo high-quartzo;  

(4) Efeito endotérmico a 712,8°C é conferido pelo processo de decomposição e fusão da 
amostra, visto que o FePO4 puro é estável até 710°C. 

 
Figura 3: Curvas DSC (linha cheia) e TG (linha pontilhada) reportadas para minerais de strengita-fosfosiderita (a) e 

para cristais de leucofosfita-esfeniscidita (b). 

3.2.2 Leucofosfita – Esfeniscidita 

As curvas DSC-TG medidas para amostras de leucofosfita-esfeniscidita, de temperatura 
ambiente até 1000°C, exibiram efeitos térmicos bem definidos e diferentes da strengita-
fosfosiderita (Figura 3 b). São eles, de acordo com Arlidge (1963), Wilson e Bain (1976), Marincea, 
Dumitraş e Gibert (2002), Reale et al. (2003) e Yuan et al. (2008): 

(1) Efeito endotérmico fraco e difuso a ~ 100°C é atribuído à remoção de água de umidade, 
com perda de massa ~ 0,32%; 

(2) Efeito endotérmico a 174,5°C configura a remoção de uma molécula de H2O “livre”, 
geralmente localizada em cavidades estruturais. A remoção dessa molécula representa perda de 
massa ~ 7,23%, conferindo-lhe caráter mono-hidratado, porém sem significativo rearranjo 
estrutural; 

(3) Efeito endotérmico a 236,9°C está associado à remoção da segunda molécula de H2O, 
com perda de massa ~ 4,43% e formação de mineral anidro; 

(4) Efeito endotérmico a 323,4°C está relacionado à remoção do grupo OH-, seguido pela 
saída de NH3

- a 400°C, acarretando uma perda de massa ~ 7,71%. A saída do grupo OH- e da NH3
- 

resulta no colapso total da estrutura e consequentemente sua completa amorfização. A saída da 
molécula de NH3

-, associada aos outros dados da pesquisa, revelaram a presença de esfeniscidita, 
a qual foi reportada pela primeira vez por Sauro et al. (2014), seguido por Wurster et al. (2015), 
porém em caverna quatzítica e em cavernas carbonáticas, respectivamente; 

(5) Eventos exotérmicos a 512,8°C e 579,9°C são atribuídos a recristalização e formação de 
nova fase mineral de FePO4 com estrutura tipo high-quartzo; 

(6) Eventos endotérmicos a 709,9°C e 845,2°C configuram processos de decomposição e 
fusão da amostra. 
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4 CONCLUSÕES 

Os minerais fosfáticos são os minerais constituintes de espeleotemas mais abundantes das 
cavernas ferríferas de Carajás. Os principais minerais ocorrem como strengita, fosfosiderita, 
leucofosfita e também esfeniscidita. Essa é a terceira ocorrência de esfeniscidita em ambiente 
cavernícola e a primeira em cavernas ferríferas. A presença de esfeniscidita foi revelada pela 
concentração de NH4 detectada em análises químicas, e pelo efeito endotérmico a 400°C, 
correspondente à saída de NH3

-, através de análises térmicas. 

Dessa maneira, a presente pesquisa atesta a necessidade de preservação das cavernas 
N4WS-0067 e N4WS-0072, não só pelo seu rico conteúdo mineralógico e espeleológico, como 
também por suas grandes dimensões, incomum em rochas de baixa solubilidade, como as rochas 
ferríferas. 
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Resumo
A mineração de ferro no Brasil tem um importante papel na balança comercial favorável do país. O minério 
de ferro está entre os principais produtos de exportação, e por conta de sua intensa atividade de extração, 
novas políticas de controle ambiental estão sendo implementadas. Visando balancear a atividade econômica 
com a preservação do patrimônio ambiental, a partir de 2008, a catalogação e a classificação do grau de 
relevância de cavernas passaram a ser critérios de licenciamento ambiental para implantação de 
empreendimentos ligados a atividades minerárias. Isso motivou o desenvolvimento do presente trabalho de 
investigação acerca dos espeleotemas fosfáticos das cavernas ferríferas de Carajás, em que se objetivou 
detalhar os minerais fosfáticos e sua gênese mediante dados geoquímicos, petrográficos e difratometria de 
raios-X. A pesquisa consistiu no estudo de oito cavernas, onde o desenvolvimento dos espeleotemas 
fosfáticos indicava estar diretamente relacionado à presença de guano. Os dados de petrografia óptica, bem 
como difratometria de raios-X, ajudaram na diferenciação de dois grupos de fosfatos: leucofosfita-
esfeniscidita e strengita-fosfosiderita. Mediante os dados geoquímicos, observou-se um enriquecimento 
considerável de P2O5, bem como de Zn, Ni e Rb, sugerindo o guano de morcego como potencial fonte para 
tais elementos. O guano, ao sofrer decomposição, libera ácido fosfórico que, ao percolar o substrato 
laterítico, reage e substitui hidróxidos de ferro por minerais fosfáticos, com concomitante assimilação dos 
elementos metálicos, que por sua vez são bioacumulados e excretados por morcegos.

Palavras-Chave: caverna ferrífera; espeleotema fosfático; esfeniscidita; Carajás.

Abstract

Iron ore mining in Brazil is important for maintaining the country’s positive trade balance. Iron ore is 
among the country’s main exports, and as a result of intense extraction, new environmental policies have
been implemented. In an attempt to balance economic activity and environmental conservation, an inventory 
and a relevance-based classification of caves were implemented in 2008 as criteria for environmental 
licensing of mining ventures. This implementation motivated the present study of phosphatic speleothems in 
iron caves in the Carajás Mineral Province. The objectives of this study were to describe the phosphatic 
minerals and their formation processes based on data from geochemical and petrographic analysis in 
concert with X-ray diffraction (XRD). We studied eight caves where the development of phosphatic 
speleothems appeared to be directly associated with the presence of guano. The petrographic and X-ray 
diffraction data allowed us to identify two phosphatic group: leucophosphite-spheniscidite e strengite-
phosphosiderite. Based on the geochemical analysis, significant enrichment in P2O5, Zn, Ni and Rb was 
detected, suggesting that bat guano was a potential source of these elements. Guano decomposition releases 
phosphoric acid, which percolates the lateritic substrate reacting and substituting iron hydroxides for 
phosphate minerals, with simultaneous assimilation of metals that had been bioaccumulated and excreted by 
bats.

Key-words: iron cave; phosphatic speleothem; spheniscidite; Carajás.
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1. INTRODUÇÃO

As cavernas ferríferas de Carajás, sudeste do 
estado do Pará – compreendidas aqui como cavernas 
desenvolvidas na interface da crosta laterítica com o 
saprólito das rochas do Grupo Grão-Pará (jaspilito e 
rochas máficas associadas) – ocorrem normalmente 
no entorno ou na área de explotação de minério de 
ferro da Unidade Geomorfológica Serra Norte, 
pertencente à Província Mineral de Carajás, que 
representa uma das maiores províncias minerais do 
mundo.

Muito embora as cavernas ferríferas de 
Carajás representem ambientes minerogenéticos 
peculiares, diferentes das rochas carbonáticas 
clássicas, elas também podem ser consideradas 
como um sistema cárstico, visto que exibem feições 
de dissolução, tais como aquelas detectadas por 
Simmons (1963), no Quadrilátero Ferrífero, Minas 
Gerais. E de acordo com a classificação de Gillieson 
(1996), terrenos cársticos abrangem cavernas 
desenvolvidas tanto em rochas carbonáticas e 
evaporíticas, quanto em arenitos, basaltos, granitos e 
lateritas.

Axelrod et al. (1952) foram responsáveis por 
um importante registro sobre cavernas ferríferas, em 
que descreveram a ocorrência de caverna formada 
em minério de ferro maciço nos Montes Bomi, no 
noroeste da Libéria. No Brasil, os trabalhos 
pioneiros voltados às cavernas ferríferas, formadas 
em minério de ferro e rochas associadas, foram 
desenvolvidos por Simmons (1963), no Quadrilátero 
Ferrífero, centro-sul de Minas Gerais, e por Tolbert 
et al. (1971) e Maurity & Kotschoubey (1995) na 
Serra dos Carajás, sudeste do estado do Pará. 

No princípio, os estudos da formação e dos 
ecossistemas das cavernas ferríferas brasileiras eram 
puramente de curiosidade científica. Atualmente, 
mais precisamente a partir de 2008 (pelo decreto n° 
6.640), a catalogação e a classificação do grau de 
relevância desses ecossistemas passaram a ser 
critérios de licenciamento ambiental para 
implantação e funcionamento de empreendimentos 
ligados a atividade minerária.

Maurity & Kotschoubey (1995) identificaram 
espeleotemas constituídos de óxido-hidróxidos, 
sulfatos e fosfatos de Fe e Al em cavernas ferríferas 
de Serra Norte, mais precisamente no platô N1. Eles 
descreveram a leucofosfita [KFe2(PO4)2(OH).2H2O], 
strengita e fosfosiderita (polimorfos de 
FePO4.2H2O), como os minerais constituintes de 
espeleotemas mais abundantes nesse ambiente, os 
quais ocorrem ao longo de paredes, pisos e tetos, 

sob forma de estalactites, estalagmites, crostas e 
coraloides.

A gênese desses minerais fosfáticos, em 
ambiente cavernícola, tem sido atribuída a interação 
entre excrementos de morcegos (guano) e as rochas 
circundantes (AXELROD et al. 1952, SIMMONS 
1963, MAURITY & KOTSCHOUBEY 1995, 
GIURGIU & TĂMAŞ 2013, SAURO et al. 2014, 
WURSTER et al. 2015). Todavia, nas cavernas 
ferríferas de Carajás, não foram discutidos os 
processos genéticos e evolutivos dos minerais 
fosfáticos, tão pouco qual a assinatura geoquímica 
do guano na formação dos mesmos.

Nesse contexto, uma investigação acerca dos 
espeleotemas fosfáticos das cavernas ferríferas de 
Carajás foi realizada com o objetivo de detalhar os 
minerais fosfáticos presentes e sua origem mediante 
dados geoquímicos, petrográficos e difratometria de 
raios-X. Além disso, essa pesquisa visa contribuir 
com os estudos de cavernas ferríferas, onde seus 
processos genéticos e evolutivos são pouco 
conhecidos, mostrando novas perspectivas para 
trabalhos futuros em ambientes cársticos em 
formações lateríticas, visto que envolve conflitos 
entre atividades minerárias e a conservação 
patrimonial espeleológica.

2. CONTEXTO GEOLÓGICO E 
GEOMORFOLÓGICO

As cavernas investigadas nesse trabalho 
ocorrem ao longo das encostas dos platôs N4 e N5, 
que são parte integrante da Unidade 
Geomorfológica Serra Norte, a qual está inserida no 
maciço residual da Serra dos Carajás, localizado a
sudoeste do estado Pará, Brasil (Figura 1). Os platôs 
da Serra dos Carajás integram parte do Planalto 
Dissecado do Sul do Pará e são considerados como 
superfícies de aplainamento resultantes de uma 
pediplanação do Plioceno e, em parte, representam 
antigos pediplanos cretáceos ou pré-cretáceos. Por 
sua vez, o Planalto Dissecado do Sul do Pará é 
caracterizado por maciços residuais de topo 
aplainado, e conjunto de picos e cristas 
interceptados por faixas de terrenos rebaixados 
(BOAVENTURA et al. 1974).

A Unidade Geomorfológica Serra Norte é 
sustentada por espessas crostas lateríticas, que 
recobrem rochas do Grupo Grão Pará. Esse Grupo 
consiste de rochas metavulcânicas e Formações 
Ferríferas Bandadas (BIF) do tipo jaspilito 
(TOLBERT et al. 1971, MAURITY & 
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KOTSCHOUBEY 1995, MACAMBIRA 2003, 
PILÓ & AULER 2009).

A interface da crosta laterítica com o saprólito 
das rochas do Grupo Grão-Pará representa o 
horizonte mais propício ao desenvolvimento das 
cavernas, onde ocorrem zonas de baixa densidade, 
que correspondem a níveis altamente permo-porosos 
(SIMMONS 1963, MAURITY & 
KOTSCHOUBEY 1995, PILÓ & AULER 2009).

Figura 1: Mapa geológico simplificado com a 
localização das cavernas estudadas. Fonte: Adaptado de 

Vasquez et al. (2008).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Foram amostrados 33 pontos distribuídos em 
8 cavernas situadas nos platôs N4 e N5 (Figura 1). 
Os pontos amostrados consistiram em 5 amostras de 
laterita fosfatizada, 14 de crosta laterítica e saprólito 
de jaspilito, bem como 14 amostras de 
espeleotemas, dos quais 4 amostras foram 
particionadas em centro e borda, desdobrando-se em 
mais 8 amostras. Assim, trabalhou-se com um total 
de 41 amostras.

Os aspectos texturais e mineralógicos foram 
obtidos mediante análises de 23 lâminas delgadas 
polidas sob microscópio petrográfico da marca 
LEICA, modelo DM2700 P. A identificação 
mineralógica também consistiu em análises das 37 
amostras sob Difratometria de Raios-X (DRX). Foi 
aplicado o método do pó, utilizando-se difratômetro 
modelo Empyrean da PANalytical, tubos de raios X 
cerâmico e anodo de Co (Kα1=1,790 Å), filtro Kβ 
de Fe, com voltagem de 40 kV, corrente de 40 mA, 
tamanho do passo 0,02° em 2θ, varredura de 5º a 75º 

em 2θ, fenda divergente 1/4º e anti-espalhamento 
1/2º, máscara 10mm e tempo/passo de 70,125 s.

O estudo geoquímico consistiu na análise de 
12 amostras, as quais compreenderam: 4 amostras 
de espeleotemas fosfáticos (E), 4 de laterita 
fosfatizada (LF) e 4 de crosta laterítica e saprólito de 
jaspilito (CL/SJ). Para efeito de comparação, foram 
utilizados os teores médios de 62 amostras de 
jaspilito (BIF) de Macambira & Schrank (2002). Os 
teores dos elementos maiores e menores foram 
obtidos por Espectrometria de Emissão Atômica 
com Plasma Acoplado Indutivamente (ICP-OES), e 
os teores dos elementos traços e terras raras (ETR) 
foram determinados por Espectrometria de Massa 
por Plasma Acoplado Indutivamente (ICP-MS). A 
abertura da amostra foi por fusão com metaborato 
de lítio (LiBO2). Os teores de Fe2O3 e P2O4, acima de 
75% e 25%, respectivamente, foram determinados 
por Colorimetria. Essa metodologia também foi 
empregada na determinação do teor de NH4 em 4 
amostras de espeleotemas fosfáticos. Os valores de 
Perda ao Fogo (P.F) foram determinados por 
calcinação de 2 gramas de cada amostra a 1000 °C 
por 1 hora.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 CAVERNAS DO PLATÔ N5

As cavernas N5S-0001 e N5S-0002 estão 
inseridas na porção mediana do platô N5 (Figura 1 e 
2), e ocorrem na interface saprólito de jaspilito e 
crosta laterítica, ambas com 648 m de altitude. O 
saprólito de jaspilito ocorre localmente 
dessilicificado, mostrando ainda sua estrutura 
primária, a qual é caracterizada pela alternância de 
bandas silicosas (jaspe) e bandas de minerais opacos 
(óxido-hidróxidos de ferro) (Figura 2 c). A crosta 
laterítica exibe textura porosa, aspecto brechoide e é 
composta por clastos angulosos de jaspilito, que por 
sua vez são cimentados por óxido-hidróxidos de 
ferro (Figura 2 d). Os espeleotemas descritos 
ocorrem sob a forma de crostas e coraloides com 
espessura milimétrica (Figura 2 c e d), constituídos 
de hematita, goethita, bem como esfeniscidita, 
leucofosfita, strengita e fosfosiderita. Nessas 
cavernas estão presentes pequenas colônias de 
morcegos.
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Figura 2: Aspectos geológicos das cavernas do platô N5S: (a) e (b) croquis em planta baixa das cavernas N5S-0001 e 
N5S-0002, mostrando os pontos de coleta das amostras; (c) saprólito de jaspilito dessilicificado e, em destaque “1”, 
pequenos coraloides compostos por óxido-hidróxidos de ferro e fosfatos de ferro; (d) crosta laterítica brechoide com 

clastos de jaspilito e, em detalhe “2”, crosta esbranquiçada de fosfatos de ferro e coraloide de óxido-hidróxido de ferro.

4.2 CAVERNAS DO PLATÔ N4
As cavernas estudadas no platô N4 foram 

agrupadas em dois grupos: as que ocorrem na 
porção leste (N4E) e as que ocorrem na porção 
sudoeste (N4WS).

As cavernas N4E-0016, N4E-0018, N4E-
0027 e N4E-0038, localizadas na porção leste do 
platô N4 (Figura 1 e 3), desenvolveram-se na 
interface da crosta laterítica com o saprólito de 
jaspilito, entre 622 e 663 m de altitude. O saprólito 
preserva ainda a estrutura reliquiar da rocha matriz e 
localmente ocorrem porções de jaspilito preservado 
(Figura 3 e). A crosta laterítica apresenta aspecto 

brechoide e porosidade disposta segundo a 
orientação preferencial das laminações do jaspilito. 
É composta por clastos angulosos de jaspilito, que 
são cimentados por óxido-hidróxidos de ferro. 
Nessas cavernas ocorrem espeleotemas do tipo 
crosta e coraloides com dimensões milimétricas e 
constituídos essencialmente de óxido-hidróxidos de 
ferro e, em menor proporção, de fosfatos de ferro 
(Figura 3 e). Foram observados poucos morcegos 
nessas cavernas.

As cavernas N4WS-0067 e N4WS-0072,
situadas na porção sudoeste do platô N4 (Figura 1 e 
4), desenvolveram-se em crosta laterítica, a 567 m e 
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631 m, respectivamente. A crosta laterítica 
apresenta textura porosa, aspecto brechoide e 
constitui-se de fragmentos angulosos de jaspilito, os 
quais são envolvidos por material fosfático (Figura 
4 c). Essas cavernas apresentaram uma maior 
variedade de espeleotemas em relação as demais 
apresentadas nesse trabalho, destacando-se: 
estalactites, estalagmites, crostas e coraloides. Essas 
feições ocorrem ao longo de paredes e sob a forma 
de revestimento de piso e teto das cavernas (Figura 

4 c). No piso da caverna N4WS-0067 foram 
observadas ravinas alcançando profundidades, por 
vezes, maiores que 2 m e com a ocorrência de 
paleopisos (Figura 4 d). Nas duas cavernas de 
N4WS, os espeleotemas são bem desenvolvidos e 
constituem-se mineralogicamente de fosfatos de 
ferro, como: esfeniscidita, leucofosfita, strengita e 
fosfosiderita. Essas cavernas abrigam grandes 
colônias de morcegos, com acumulações 
centimétricas de guano.

Figura 3: Aspectos geológicos das cavernas do platô N4E: (a)-(d) esboços de planta baixa das cavernas N4E-0016, 
N4E-0018, N4E-0027 e N4E-0038, mostrando os pontos de coleta das amostras; (e) saprólito ligeiramente 

dessilicificado e, em destaque “1”, coraloides milimétricos constituídos essencialmente de óxido-hidróxidos de ferro.
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Figura 4: Aspectos geológicos das cavernas do platô N4WS: (a) e (b) croquis em planta baixa das cavernas N4WS-
0067 e N4WS-0072, mostrando os pontos de coleta das amostras; (c) estalactites fosfáticas e, em detalhe “1”, crosta 

laterítica composta por clastos de jaspilito envolvidos por material fosfático; (d) piso da caverna N4WS-0067
apresentando marmitas e ravinas irregulares.

4.3 EVIDÊNCIAS DE FOSFATIZAÇÃO E 
COMPOSIÇÃO MINERALÓGICA

Os espeleotemas fosfáticos estudados na 
Serra dos Carajás foram mais significativos nas 
cavernas N4WS-0067 e N4WS-0072, as quais 
ocorrem inteiramente em crosta laterítica e 
apresentam espessas acumulações de guano. Nessas 
cavernas, a crosta laterítica é constituída de 
fragmentos angulosos a subarredondados de 
jaspilito e nódulos de óxido-hidróxidos de ferro 
cimentados por material fosfático, ora cristalino, ora 
amorfo. As bordas desses fragmentos e nódulos 
(Figura 5 a e b) e, por vezes, núcleos de cristais 
pseudomorfos de hematita (Figura 5 c), encontram-
se substituídos por fosfatos de ferro como 
esfeniscidita, leucofosfita, strengita e fosfosiderita.

A ocorrência desses minerais fosfáticos é 
atribuída a processos químicos de fosfatização, nos 
quais o ácido fosfórico, produto da decomposição 

do guano, ao interagir com os óxido-hidróxidos de 
ferro, normalmente amorfos, reage produzindo 
dissolução incongruente e origina os fosfatos de 
ferro por processo estritamente inorgânico. O 
processo de fosfatização é amplamente discutido na 
formação de minerais fosfáticos em solos de ilhas 
oceânicas, principalmente no território Antártico, 
onde é comum a acumulação de guano de pássaros e 
pinguins (TATUR & BARCZUK 1985, TATUR 
1989, FLICOTEAUX & MELFI 1999, FORTI 
2001, ONAC & VERES 2003, SIMAS et al. 2007, 
WURSTER et al. 2015). 

Considerando que o principal íon de fosfato 
sob condições ácidas seja H3PO4

-, sugere-se a 
seguinte reação (Eq. 1) para a formação de fosfatos 
de ferro por dissolução (LIMA & REYMÃO 1983):
(1)

FeOOH(s) + H3PO4(aq)      FePO4.2H2O(s)

Compêndio Científico - Espeleologia Vale - Volume III - PROCAV 81



ANAIS do 34º Congresso Brasileiro de Espeleologia
Ouro Preto MG, 13-18 de junho de 2017 – Sociedade Brasileira de Espeleologia

------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------
www.cavernas.org.br sbe@cavernas.org.br

307

Figura 5: Crosta laterítica com nódulos de óxido-
hidróxidos de ferro cimentados e substituídos 

parcialmente por fosfatos de ferro (nicóis cruzados).

Os minerais constituintes dos espeleotemas 
mais abundantes nas cavernas de Serra Norte são: 
strengita, fosfosiderita, leucofosfita e esfeniscidita. 
Além desses minerais, também foram encontrados 
goethita, hematita, alunita, barita, quartzo e anatásio.

Os espeleotemas fosfáticos ocorrem sob a 
forma de estalactite, estalagmite, coraloide e crostas. 
São estruturas porosas, comumente laminadas e 
concêntricas, com núcleos constituídos 
normalmente de strengita e fosfosiderita, e bordas 
compostas por leucofosfita e esfeniscidita. Esses 
minerais ocorrem como agregados de cristais finos, 
com coloração cinza esbranquiçado a amarelo 
pálido (Figura 6 a e b).

Sob análises de microscópia óptica, esses 
minerais não apresentam diferenças texturais, uma 
vez que ocorrem como aglomerados de pequenos 

cristais, comumente, associados (Figura 5 a). A 
strengita e fosfosiderita podem ser diferenciadas por 
DRX, uma vez que são polimorfos de FePO4.2H2O, 
ao contrário da leucofosfita e esfeniscidita (Figura 6 
b) que são isomorfos do sistema cristalino 
monoclínico, grupo espacial P21/n e apresentam 
solução sólida entre K e NH4, respectivamente 
(WILSON & BAIN 1976). Dessa forma, para os 
aspectos gerais descritos nesse trabalho, strengita e 
fosfosiderita, bem como leucofosfita e esfeniscidita 
foram descritas de maneira conjunta (strengita-
fosfosiderita e leucofosfita-esfeniscidita). 

Ao microscópio óptico, os cristais de 
strengita-fosfosiderita, bem como leucofosfita-
esfeniscidita mostram-se como agregados 
criptocristalinos e, por vezes, com hábitos fibro-
radial, prismático, oolítico e esferulítico. Esses 
minerais são transparentes quando ocorrem de 
maneira pura e translúcidos a opacos quando 
misturados com hidróxidos de ferro.

Além dos processos de substituição, os 
fosfatos de ferro ocorrem também por precipitação 
direta sob a forma de espeleotemas puros, os quais 
apresentam lâminas delgadas concêntricas e 
uniformes. Para o processo de precipitação direta, 
sugere-se as seguintes reações (Eq. 2 e 3), de acordo 
com Lima & Reymão (1983) e Scaccia et al. (2002), 
respectivamente:

(2)
Fe3+

(aq) + H3PO4(aq) + 2H2O(l)      FePO4.2H2O(s) + 3H+
(aq)

(3)
Fe3+

(aq) + H2PO4(aq) + 2H2O(l)      FePO4.2H2O(s) + 2H+
(aq)

Figura 6: Composição mineralógica do espeleotema fosfático: (a) estalactite com lâminas concêntricas, constituída em 
seu núcleo de strengita-fosfosiderita “1” e bordas de leucofosfita-esfeniscidita “2”; (b) difratogramas correspondentes a 
composição mineralógica do espeleotema fosfático, o qual apresenta núcleo de strengita-fosfosiderita “1”, e bordas de 

leucofosfita-esfeniscidita “2” (Str: strengita, Phs: fosfosiderita, Lcp: leucofosfita, Spn: esfeniscidita).
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4.4 CONTRIBUIÇÃO GEOQUÍMICA DO 
GUANO

A Tabela 1 mostra a composição química 
média (elementos maiores, menores, traços e terras 
raras) das amostras de espeleotemas fosfáticos (E), 
laterita fosfatizada (LF), crosta laterita e saprólito de 
jaspilito (CL/SJ) e, para efeito de comparação,
amostras de Formação Ferrífera Bandada (BIF) do 
tipo jaspilito de Macambira & Schrank (2002).

Analisando os teores médios de P2O5, perda 
ao fogo (P.F.) e dos metais Zn, Ni e Rb, observou-se
que há um aumento considerável dos referidos 
componentes nas amostras de espeleotemas e 
laterita fosfatizada. Esse enriquecimento sugere uma 
fonte alóctone para tais elementos, uma vez que as 
rochas encaixantes das cavernas não representam 
uma potencial fonte. Em contrapartida, os elevados 
valores de Fe2O3 são herdados das rochas 
encaixantes das cavernas, as quais são representadas 
por crosta laterítica e/ou saprólito de rochas do 
Grupo Grão-Pará.

O aporte de P2O5 está relacionado à 
ocorrência de guano nas cavernas ferríferas, uma 
vez que os excrementos de morcegos, ricos em 
matéria orgânica, apresentam além de carbono, 
nitrogênio e enxofre, elevados teores de fósforo, o 
qual é liberado sob a forma de ácido fosfórico pela 
ação orgânica em meio ácido (HUTCHINSON 
1950, MCKELVEY 1967, FORTI 2001, 
ALBARÈDE 2009).

Os metais de transição Zn e Ni, os quais 
encontram-se concentrados nas amostras PS e PL 
(Tabela 3), são considerados elementos que 
confirmam a herança geoquímica do guano nos 
minerais fosfáticos (TATUR 1989, TATUR & 
KECK 1990, LIU et al. 2008, OLIVEIRA et al.
2009, WURSTER et al. 2015). Além desses 
elementos, também foi observado elevados teores de 
Rb, que também pode representar uma característica 
herdada do guano, pois a crosta laterítica é 
empobrecida nesse componente químico. Segundo 
Oliveira et al. (2009) e Wurster et al. (2015), os 
elementos metálicos são incorporados aos 
excrementos de morcego por bioacumulação ao 
longo da sua cadeia alimentar, seja por consumo de 
plantas ou de insetos.

4.5 MODELO DE FORMAÇÃO DOS 
ESPELEOTEMAS FOSFÁTICOS

A Figura 7 ilustra a relação das colônias de 
morcegos e produção de guano com a formação dos 
minerais fosfáticos, tal como observado nas 
cavernas N4WS-0067 e N4WS-0072. Ademais, essa 

figura contextualiza os principais processos de 
formação dos minerais fosfáticos, bem como seu 
enriquecimento em elementos metálicos, 
destacando-se Zn, Ni e Rb.

Tabela 1: Análises químicas de espeleotemas fosfáticos 
(E0, laterita fosfatizada (LF), crosta laterítica/saprólito de 

jaspilito (CL\SJ), e como parâmetro de comparação, 
composição química da Formação Ferrífera Bandada 

(BIF) de Macambira & Schrank (2002).
% E LF CL/SJ BIF

SiO2 <0.01 0.43 2.76 44.60
Al2O3 0.63 0.78 0.85 0.63
Fe2O3 43.20 61.16 91.13 53.96
MgO 0.13 0.08 <0.01 0.1
MnO 0.01 0.03 0.05 0.06
CaO <0.01 <0.01 <0.01 0.04

Cr2O3 <0.01 <0.01 <0.01 -
Na2O 0.02 0.01 0.01 0.04
K2O 0.62 0.29 0.03 0.02
TiO2 0.09 0.23 0.13 0.02
P2O5 38.23 23.74 0.60 0.01
NH4 2.33 - - -

P.F.1000°C 15.98 13.49 2.94 0.73
ppm
Ba 55.33 37.5 64.33 29.73
Co <0.5 0.62 2.27 11.1
Cs <005 <0.05 0.08 -
Cu 30.25 47.0 52.25 29.79
Ga 8.0 8.05 3.57 21.16
Hf 0.96 1.30 0.67 -
Nb 1.42 2.84 2.25 -
Ni 16.0 11.0 6.25 7.83
Rb 43.02 20.45 0.65 -
Th 2.62 3.62 2.77 -
U 0.17 0.59 0.30 -
V 46.0 73.5 61.25 -
Y 1.43 3.05 4.10 -

Zn 542.25 331.25 18.0 66.68
Zr 53.0 61.5 32.0 16.89
Mo 3.25 3.75 <2.0 -
Sn 0.4 0.67 <0.3 -
W 0.95 1.67 1.27 -

ΣETR 21.05 36.94 35.77 -
Nota: (<) valores inferiores ao limite de detecção pelo método 

de análise utilizado; (-) valores não analisados.

Os componentes alóctones (PO4, NH4, Zn, Ni 
e Rb), envolvidos na formação dos minerais 
fosfáticos das cavernas ferríferas, podem ser 
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fornecidos por decomposição dos excrementos de 
morcegos, a qual ocorre relativamente rápida. O 
guano fresco, rico em matéria orgânica, ao sofrer 
decomposição por ação bacteriana, libera grande 
quantidade de NH3, enquanto o fósforo e alguns 
elementos metálicos são acumulados residualmente 
(MCKELVEY 1967, BRIDGE 1973, 
MCFARLANE et al. 1995, FORTI 2001, 
WURSTER et al. 2015).

O fósforo, sob a forma de ácido fosfórico em 
solução aquosa, ao percolar o substrato laterítico, 
ocasiona processos de dissolução incongruente e, 
concomitantemente, substitui total ou parcialmente 
os hidróxidos de ferro, comumente amorfos. Os 
elementos metálicos (Zn, Ni e Rb), incorporados ao 
guano por bioacumulação, são igualmente 
assimilados aos minerais neoformados ao longo do 
processo de fosfatização (LIU et al. 2008, 
OLIVEIRA et al. 2009, WURSTER et al. 2015).

Figura 7: Desenho representativo de uma típica caverna 
ferrífera de Carajás habitada por morcegos e ilustração 

dos principais processos envolvidos na formação de
minerais fosfáticos e enriquecimento de elementos 

metálicos.

Os minerais esfeniscidita, leucofosfita, 
strengita e fosfosiderita, além de indicar condições 
de pH ácido, temperatura ambiente e umidade 
elevada no momento de sua formação, também 
podem sugerir mudanças na concentração de amônia 
na atmosfera local, pois a formação de esfeniscidita 
é condicionada pela disponibilidade de amônio 
(NH4), que por sua vez é gerada pela reação de 
amônia (NH3) e água (ALBARÈDE 2009). Essa 
mudança é evidenciada pelo zoneamento 
composicional dos espeleotemas puramente 
fosfáticos, os quais exibem núcleos de strengita-
fosfosiderita, e bordas de leucofosfita-esfeniscidita. 
Esse zoneamento também poderia estar 
condicionado à decomposição de leucofosfita-

esfeniscidita; entretanto, a desidroxilação e saída de 
NH3 da esfeniscidita demandariam temperaturas 
acima de 250 ºC.

A presença de espeleotemas fosfáticos no teto 
das cavernas, o que é esperado apenas no piso e, 
menos comumente, nas paredes, quando admite-se o 
guano como principal fonte de fósforo, pode ser 
explicado por inversão de paleopisos em tetos 
durante o processo evolutivo das cavernas. Esse 
processo incluiria intensa dissolução e erosão do 
piso, os quais seriam ocasionados por ação da água 
meteórica e por soluções de ácido fosfórico, seguido 
pelo colapso do antigo teto e obtenção de uma nova 
configuração da caverna.

5. CONCLUSÕES

Os minerais de fosfato de ferro das cavernas 
ferríferas de Carajás resultaram de processos de 
fosfatização da crosta laterítica e/ou do saprólito de 
jaspilito, ocasionado pela ação de ácido fosfórico 
advindo da decomposição do guano. Além do PO4 e
NH4, a assinatura geoquímica do guano preservada 
nos minerais fosfáticos foi caracterizada por 
elevados teores de Zn, Ni e Rb, que foram 
incorporados aos excrementos de morcegos por 
bioacumulação.

Dessa maneira, a pesquisa colaborou com os 
estudos que indicam o guano como principal fonte 
de fósforo para a formação dos espeleotemas 
fosfáticos, bem como trouxe uma nova ocorrência 
de esfeniscidita em ambiente de caverna. Assim, o 
presente trabalho vem fomentar novas pesquisas 
acerca de cavernas ferríferas, bem como corroborar 
com seus estudos de relevância, atestando a 
necessidade de preservação das cavernas N4WS-
0067 e N4WS-0072 em decorrência do rico 
conteúdo mineralógico e espeleológico.
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ESTRUTURAS CRISTALINAS DE SULFATOS E FOSFATOS EM 
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Resumo
Este artigo mostra a caracterização das estruturas cristalinas de sulfatos e fosfatos formados nas cavernas de 
Carajás, para contribuir no entendimento das condições de formação dos espeleotemas e dos processos 
geológicos relacionados à gênese das cavernas da Serra Norte, região de Carajás-PA. Os sulfatos e fosfatos 
têm distorções na da rede cristalina, e ampla variedade composicional, indicando que os mesmos foram 
formados por meio de soluções sólidas, em que a entrada do S6+ no tetraedro T, e do Al3+ no octaedro B, 
formou aluminita e basaluminita. A entrada do Fe3+ no octaedro B, e K+ no cátion A, cristalizou a jarosita. O 
P5+ no tetraedro T, e Fe3+ no octaedro B, formou a fosfosideria. O sítio A recebeu NH4+ e cristalizou a 
esfeniscidita. A “captura” de íons na estrutura cristalina dos minerais distorceu os eixos cristalográficos e 
consequentemente ampliou a célula unitária.

Palavras-Chave: espeleotemas; célula unitária; sulfatos e fosfatos.

Abstract

This papershows the characterization of crystalline structures of sulfates and phosphates formed in caves 
from Carajás, to contribute to understanding of the formation conditions of speleothems and geological 
processes related to the genesis of the caves from Serra Norte, Carajás-PA region. Sulfates and phosphates 
have distortions in the crystalline lattice, and wide compositional variety, indicating that they were formed 
by means of solid solutions, in which the entry of S6+ in the tetrahedron T, and Al3+ in the octahedro B, 
formed aluminite and basaluminite . The entry of Fe3+ into octahedron B, and K+ into cation A, crystallized 
the jarosite. The filling for P5+ in tetrahedron T, and Fe3+ in octahedron B, formed phosphosiderite. Site A 
received NH4+ and crystallized Spheniscidite. The "capture" of ions in the crystalline structure of the 
minerals distorted the crystallographic axes and consequently enlarged the unit cell.

Key-words: speleothems; unit cell; sulfates and phosphates.

1. INTRODUÇÃO

A Serra dos Carajás compreende um conjunto 
de platôs: Serra Norte, Serra Leste, Serra Bocaina, 
Serra Tarzan e Serra Sul, situados em cotas entre 
500 e 850 metros, os quais expõem topos 
ligeiramente ondulados (GONÇALVES & SOUZA, 
2011). Na Serra Norte, são encontradas cerca de 
2000 cavernas desenvolvidas em formações 
ferríferas bandadas (FFB), crosta laterítica ou na 
interface entre essas. A maioria delas tem 
comprimentos entre 20 e 30 metros, e algumas delas 
apresentam espeleotemas que revestem paredes, 
tetos e blocos abatidos (MAURITY & 
KOTSCHOUBEY, 1995; PILÓ & AULER, 2009). 

Maurity & Kotschoubey (1995); Gonçalves & 
Souza (2011) caracterizaramos espeleotemas da 
Serra Norte nos tipos cortina, estalactite, 
estalagmite, crosta, coluna, coralóides entre outros. 

Os espeleotemas sulfáticos são jarosita, aluminita, 
balsaluminita, alunita, silvialita, gipsita e os 
fosfáticos são fosfosiderita, esfeniscidita, brushita, 
monetita, fluorapatita, estrengita e leucofosfita 
(MAURITY & KOTSCHOUBEY, 1995; PILÓ & 
AULER, 2009; VIANNA, 2016). Os substratos são 
as FFB e crostas lateríticas, constituídas por 
hematita, quartzo, goethita e gibbsita (MAURITY & 
KOTSCHOUBEY, 1995).

Neste trabalho, são apresentadas 
características das estruturas cristalinas de sulfatos e 
fosfatos identificados em espeleotemas de quatro 
cavernas da Serra Norte, região de Carajás-PA. Essa 
caracterização visa contribuir para o entendimento 
das condições e dos processos geológicos 
relacionados à gênese dessas cavernas.
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2. METODOLOGIA

O desenvolvimento deste trabalho se deu a 
partir da coleta de cinco amostras de espeleotemas 
presentes no substrato ferruginoso de quatro 
cavernas da Serra Norte, região de Carajás-PA 
(Fig.1). De cada uma das cavernas N4E-43, N4WS-
50 e N4E-57, foi extraída uma amostra, e da caverna 
N5S-75 foram extraídas duas amostras. As amostras 
coletadas foram pulverizadas em cadinho de ágata. 
Para a determinação da composição mineral dessas 
amostras, foram realizadas análises por 
difratometria de raio-X (DRX) no Laboratório de 
Difração de Raios-X do Instituto de Geociências, 
Universidade de Brasília (IG-UnB). As análises 
ocorreram dentro das seguintes condições: 
Equipamento Modelo Rigaku-Ultimate IV; 
Lâmpada de Cu, 35Kv, 15 Ma, velocidade 5º/min, 
passo: 0,05º/min. 2 , 2-80º/min. A interpretação dos 
dados difratométricos foi realizada com o auxílio do 
software JADE.Os parâmetros de rede foram 
estabelecidos por meio do refinamento dos dados 
difratômétricos pelo método Rietveld, utilizando o 
software General Structure Analysis System
(GSAS). A célula unitária dos minerais estudados 
foi produzida pelo software VESTA 2.1.X. A 

caracterização dos aspectos morfológicos dos 
minerais identificados foi realizada por microscopia 
eletrônica de varredura (MEV) no Laboratório de 
Microscopia Eletrônica de Varredura (LMEV) (IG-
UnB). O microscópio eletrônico utilizado é um 
equipamento da marca FEI QUANTA 450, operado 
nas seguintes condições: feixe de elétrons com 
resolução nominal de 0,0035μm, regulável para 
tensões de 15 ou 20 kV, vácuo da análise de 10-4 Pa 
e vácuo da metalização de 10-5 bar, magnitudes de 
40x, 50x, 60x, 230x e 270x.

Para determinar a composição química dos 
minerais identificados, foram confeccionadas cinco 
seções polidas de espeleotemas para análises de 
microssonda eletrônica no Laboratório de 
Microssonda Eletrônica (LME) (IG-UnB). O 
equipamento usado foi um JEOL JXA 8230-EPMA 
(electron probe micro analyzer) operado em 
condições de 15 kv, 10nA, diâmetro do feixe entre 
1μm a 5μm. Para o cálculo da fórmula estrutural dos 
minerais foram utilizados os dados composicionais 
obtidos por microssonda e as seguintes quantidades 
de oxigênio: 11 para a jarosita; 9 para a esfenicidita; 
6 para a aluminita; 4 para a fosfosiderita; e 3 para a 
basaluminita.

Figura 1: Mapa de localização das cavernas de Serra Norte em Carajás, com as principais vias de acesso.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1. Cavernas e espeleotemas da Serra Norte

As cavernas N4E-43 e N4E-57 têm piso de 
FFB e teto de crosta laterítica. A caverna N4WS-50 
tem teto de FFB e piso de crosta laterítica, enquanto 
a caverna N5S-75 está desenvolvida em crosta 
laterítica, e são do tipo espongiforme.

A caverna N4E-43 tem uma área de 16,3m2

(Tabela 1). Seu salão têm 2m de altura, 3m de 
largura e aproximadamente 4m de comprimento. Ao 
final do salão, aflora à FFB, que é o piso das 
cavernas em contato abrupto com a crosta laterítica 
que forma teto e paredes. Esta última tem cor 
marrom, e é formada por brechas de clastos 
angulosos centimétricos de hematita, e matriz 
argilosa constituída por hematita e goethita. A 
caverna tem direção principal NW-SE. 
Espeleotemas do tipo esfera são identificados no 
setor SW dessa caverna.

A caverna N4WS-50 tem área de 122,2m2

(Tabela 1). Suas dimensões são cerca de 7m de 
cumprimento, 4m de altura por 5m de largura. O 
teto da caverna é a FFB, que é formada por camadas 
de 1cm de espessura de hematita alternada com 
sílica, ao passo que a crosta laterítica formam as 
paredes e piso. Essa última tem coloração marrom 
escuro, textura brechóide, composta por fragmentos 
angulosos de hematita bordejados por goethita
imerso em uma matriz argilosa de cor vermelha. A 
caverna tem direção principal NW-SE, ao final do 
salão, ocorre um conduto alongado na direção NE-
SW (Fig.2B). Espeleotemas foram encontrados no 
setor NE da caverna.

Tabela 1: Dados das cavernas estudadas

Caverna
Sistema de projeção UTM

Datum SAD 69
Fuso 22S

Área (m2)

N4E-43
592515

16,3
9333191

N4WS-50
589314

122,2
9328038

N5S-75 a-b
595870

88,1
9325601

N4E-57
592563

71,2
9333188

A caverna N5S-75 tem área de 88,1m2. Esta 
tem aproximadamente 12m de comprimento, sua 
entrada está a 2m acima do nível de base atual, 
conectada ao salão de 2,5m de altura por uma rampa 

estreita. A crosta laterítica forma o teto, parede e 
piso dessa caverna. Esta é formada por clastos 
centimétricos de hematita com textura brechóide 
envolvidos por uma matriz de coloração amarela 
escura e com aspecto areno-argiloso. O 
desenvolvimento principal da caverna segue a 
direção NW-SE (Fig.2C). Os espeleotemas couve-
flor foram localizados no setor SE da caverna. 

A caverna N4E-57compreende uma área de 
71,2m2. Esta tem cerca de 13m de comprimento. 
Entrada ampla, com cerca de 4m de altura por 8m de 
largura. O Teto e a parede é a crosta laterítica com 
fragmentos subarredondados a angulares de 
hematita, com espessura variando entre milimétricas 
a centimétricas. O piso é a FFB, formada por 
laminações centimétricas de hematita alternando 
com sílica. A estruturação principal da caverna tem 
a direção NE-SW (Fig. 2D). Os espeleotemas 
botrioidal foram encontrados no setor SE. 

Os espeleotemas em contato brusco com a 
crosta laterítica são do tipo coralóides, eles 
recobrem piso, paredes e blocos de crosta laterítica 
abatidos nas cavernas, formando revestimentos de 
espessuras milimétricas a centimétricas. A coloração 
dos coraloídes varia entre branco, marrom e laranja, 
eles têm formas botrioidal, couve-flor e esfera. Têm 
textura granular e aspecto porcelanado. O
espeleotema tipo couve-flor é bastante friável, em 
contraste com o tipo esfera e o botrioidal que são 
maciços e mais duros (Fig. 3). 

A crosta laterítica do platô N1 da Serra Norte 
foi subdividida por Maurity & Kotschoubey (1995) 
em crosta ferro-aluminosa, brecha hematítica e 
conglomerado laterítico. A crosta ferro-aluminosa 
tem cor vermelha, consistência argilosa e é 
estruturada. Composta por caulinita, hematita e 
goethita. Tem textura esferulítica formada por 
pseudo-oólitos milimétricos de gibbsita, Al-goethita 
e hematita, com teores de Al2O3 entre 19,79 e 
35,41%, e de Fe2O3 entre 31,41 e 41,21%.

A brecha hematítica é desenvolvida a partir
da FFB. É constituída por fragmentos hematíticos de 
tamanho centimétricos, angulosos e sem orientação. 
Matriz de coloração marrom, argilosa, composta por 
hematita e goethita, com teores de Al2O3 entre 21,41 
e 29,83%. O Fe2O3 tem 47,39 e 59,86%. O 
conglomerado laterítico é formado por seixos 
provenientes do desmantelamento de crostas 
adjacentes a este. Os seixos são angulosos com 
matriz de cor vermelha e com textura argilosa. 
Constituída com hematita e caulinita, com teores de 
Al2O3 entre 22,85 e 27,90% e Fe2O3 entre 50,53 e 
59,64%.
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Figura 2: Planta das cavernas estudadas com a localização das amostras. Fonte: VALE.

Figura 3: Formas dos espeleotemas: A) Couve-flor; B) Botrioidal; C) Esfera.
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3.2. SULFATOS E FOSFATOS 

3.2.1. Composição Mineral

Os espeleotemas das cavernas N4E-43,
N4WS-50, N4E-57 e N5S-75, da Serra Norte, têm 
composição mineral representada por sulfatos e 
fosfatos. A Hematita e goethita ocorrem no 
substrato desses espeleotemas.

Basaluminita (Al4(SO4)(OH)10.5H2O)) 
(Fig.4A) e aluminita (Al2(SO4)(OH)4(7H2O)) (Fig. 

4B) são os sulfatos que constituem os espeleotemas 
do tipo couve-flor, presentes na caverna N5S-75.
Jarosita (KFe3(SO4)2(OH)6) (Fig.4E) constitui o 
sulfato do espeleotema do tipo esfera, presente na 
caverna N4E-43.

Esfeniscidita ((NH4)Fe2(PO4)2(OH)2H2O) 
(Fig. 4C) e fosfosiderita (FePO4.2H2O) (Fig. 4D) são 
os fosfatos que constituem os espeleotema do tipo 
botrioidal, presentes nas cavernas N4WS-50 eN4E-
57, respectivamente.

Figura 4: Difratograma dos espeleotemas das cavernas da Serra Norte, Carajás. A) Basaluminita; B) Aluminita; C) 
Esfeniscidita; D) Fosfosiderita e E) Jarosita. As setas indicam o pico de maior intensidade de reflexão do mineral.

3.2.2. Morfologia

As espécies minerais dos espeleotemas 
estudados variam uma relação à outra, em formas e 
tamanhos dos cristais (Fig. 5). 

A aluminita tem hábito prismático e cristais 
com tamanho máximo de 10μm (Fig. 5A). A 

basaluminita apresenta hábito placóide e cristais 
com tamanho máximo em torno de 50μm (Fig. 5B), 
ou seja, forma cristais maiores que a aluminita. A 
jarosita tem hábito fibroso e cristais com tamanhos 
mal definidos de escala micrométrica (Fig.5C). A 
esfeniscidita e a fosfosiderita tem textura globular e 
cristais com tamanhos entre 0,5 e 15μm (Fig.5D-E).
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Figura 5: Imagens obtidas por elétron secundário –
SE:A) Cristais prismáticos de aluminita; B) Basaluminita 

placóide; (C) Jarosita com textura fibrosa; (D-E)
Esfeniscidita e fosfosiderita com textura globular.

3.2.3. Química Mineral

As espécies minerais de sulfatos e fosfatos 
estudadas constituem minerais hidratados, com 
moléculas de H2O ou do íon (OH)- nas suas 
composições químicas.

O teor de SO4 da basaluminita e aluminita é 
similar, e varia entre 21,42 e 26,45% (Tabela 2). Ao 
passo que o Al2O3 está entre 25,12 a 40,78%.A 
jarosita é mais empobrecida em SO4 em relação aos 
outros sulfatos, pois esta última variatem 22,4 e 
26,4%. Contudo, o seu teor de Fe2O3 está entre 
45,85 a 50,01%. Os teores de SO4 eAl2O3 mostraram 
ser maiores em relação aos trabalhos de Alpers et al.
(2000), com exceção a jarosita que mostrou ser mais 
empobrecida em SO4.

A esfeniscidita e fosfosiderita têm teores de 
P2O5variando entre 22,71 e 41,55%, enquanto que o 
Fe2O3 varia entre 24,03% a 45,52%. Contudo o teor 
de Fe2O3 é menor em comparação a jarosita (Tabela 
2). A esfeniscidita e a fosfosiderita mostrou ser mais 
enriquecida em P2O5 eFe2O3 em relação aos 
trabalhos de Kohn et al. (2002).

Tabela 2: Resultados da composição química em % dos espeleotemas obtidos por análise de microssonda eletrônica
SiO2 Al2O3 Fe2O3 K2O CaO MgO Na2O MnO P2O5 TiO2 BaO SO4 SrO H2O Soma

Aluminita
0,02 32,71 0,09 0,04 0,04 0,02 0,03 0,04 0,01 0,05 0,13 22,55 <0,1 44,34 100,02
0,05 25,12 0,15 0,13 0,03 0,02 0,02 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 21,42 <0,1 53,06 100
<0,1 34,55 <0,1 0,01 0,04 <0,1 0,02 <0,1 <0,1 0,05 <0,1 23,11 0,02 42,19 99,99
<0,1 30,48 0,01 0,06 0,06 <0,1 0,03 <0,1 <0,1 0,03 <0,1 22,42 <0,1 46,9 99,99
<0,1 31,74 0,01 0,07 0,01 <0,1 0,18 0,04 <0,1 <0,1 <0,1 23,85 0,01 44,14 100

Basaluminita
<0,1 40,78 <0,1 0,12 0,03 0,01 0,14 0,03 0,04 <0,1 <0,1 25,35 <0,1 37,57 125,35
<0,1 38,54 0,05 0,1 0,05 <0,1 0,05 0,08 0,05 0,04 0,13 25,54 <0,1 39,62 125,54
0,74 36,5 0,02 0,13 0,02 0,01 0,11 <0,1 0,23 0,01 0,05 24,57 0,05 42,15 124,57
<0,1 38,6 0,01 0,08 0,05 0,02 0,11 0,01 0,07 <0,1 0,08 24,22 <0,1 40,7 124,23
0,24 39,06 <0,1 0,12 0,02 <0,1 0,08 <0,1 0,05 <0,1 <0,1 26,45 <,01 38,41 126,4

Jarosita
0,08 1,01 48,34 3,38 0,11 0,04 0,04 0,04 2,64 <0,1 0,08 27,99 0,21 15,95 100,02
0,58 0,65 50,01 9,71 0,04 0,01 0,01 0,03 2,24 0,29 0,39 26,95 0,21 8,79 100,02
0,11 1,03 45,85 3,83 0,1 0,03 <0,1 0,09 2,61 <0,1 0,19 28,78 0,35 16,95 100,01

Esfeniscidita
0,04 0,93 41,07 0,71 0,06 0,13 0,04 0,07 40,81 0,22 <0,1 0,13 0,04 12,81 99,78
0,03 0,84 40,19 0,4 0,01 0,04 0,11 0,09 40,54 0,58 0,07 0,04 0,01 13,82 99,85
<0,1 2,18 41,59 0,65 0,08 0,03 0,1 <0,1 39,33 0,09 <0,1 3,27 0,06 9,83 99,85
0,02 0,32 45,52 0,22 0,04 0,15 0,04 0,05 40,73 0,1 0,05 0,06 0,01 9,51 99,81
0,01 0,44 43,28 0,28 0,01 0,18 0,04 <0,1 41,55 0,37 <0,1 0,06 <0,1 10,43 99,76

Fosfosiderita
15,28 4,81 24,03 3,05 0,31 0,14 0,03 0,12 22,71 <0,1 1,18 7,24 0,15 19,5 99,95
4,16 4,06 37,43 1,61 0,03 0,02 <0,1 <0,1 38,19 <0,1 0,16 0,68 0,03 10,89 99,76
1,94 6,12 35,55 0,27 0,02 0,08 0,09 0,04 38,25 <0,1 0,08 0,15 <0,1 14,81 99,77
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3.2.4. Estrutura Cristalina

A jarosita é um sulfato de Fe3+ e K+. Ela é 
formada pela oxidação de sulfetos em depósitos 
sulfetados (SABELLI & FERRONI, 1978; 
POLYAK & PROVENCIO, 1998; BASCIANO, 
2008), pertence ao supergrupo da alunita, seu 
sistema cristalino é tetragonal e tem volume de 
793.56 Å (Tabela 3). A jarosita temfórmula geral 
representada por (AB3(TO4)2(OH,H2O)6), sua 
estrutura tem tetraedrosdeS6+ no sítio T (Fig. 6A). 
No sítio A pode aceitar Na+, K+, H3O+, NH4+, Ag+,
e1/2PB2+, enquanto que o octaedro Bé ocupado por 
Fe3+.A jarosita aceita vários elementos químicos em 
sua estrutura cristalina (BASCIANO, 2008), fato 
esse que pode ser verificado na Tabela 4, 
portanto,sua composição química reflete a 
composição dos fluídos percolantes. A jarosita 
“captura” elementos químicos do fluído, e ocorrem 
substituições do Fe3+ por Al3+no octaedro B, além da 
entrada de Na+ em sua estrutura cristalina (Tabela 
4), que causam distorções no tamanho da célula 
unitária (BASCIANO, 2008). Essas mudanças no 
tamanho da célula unitária da jarosita podem ser 
observadas quando comparamos a trabalhos 
anteriores (Fig.7).

Aluminita (Al2(SO4)(OH)4(7H2O)) e a 
balsaluminita (Al4(SO4)(OH)10.5H2O)), são sulfatos 
hidratados, ambas pertencem ao sistema 
cristalográfico monoclínico. Elas têm volume de 
1286.65 e 1389.51 Å, respectivamente (Tabela 3). A 
aluminita é formada porsoluções de sulfato ácidas, 
provenientes da oxidação de piritas com minerais 
argilosos, em temperaturas normais ou moderadas, 
geralmente é identificada em depósitos bauxíticos 
(SABELLI & FERRONI, 1978; POLYAK & 
PROVENCIO, 1998; GEDEON, 1954). A 
balsaluminita é formada a partir da interação da 
caulinita com H2SO4em zonas oxidadas de depósitos 
sulfetados (SREBRODOL’SKIY,1969; POLYAK& 

PROVENCIO, 1998). FRONDEL (1968) notou a 
ocorrência da basaluminita ao longo de zonas 
brechóide com pirita em Utah, EUA. A aluminita e 
a basaluminita são caracterizados pela presença de 
octaedros de Al3+ no sítio B e tetraedros de S6+ no 
sítio T, que juntos com hidroxilas e moléculas de 
água, formam cadeias polimerizadas em direção do 
eixo a (Fig. 6B-C). SABELLI & FERRONI (1978) 
identificaram estiramentos nas de ligações Al-O da 
aluminita, além de variação nas distâncias angulares 
entre 74 a 79 °. Contudo, essas variações não foram
identificadas na aluminita estudada (Fig. 6B). 
Devido ao insucesso na tentativa de sintetizar a 
basaluminita, estudos naturais da literatura se 
restringiram a descrever esse mineral como 
microcristalino, formado por placas ou fibras, dados 
esses insuficientes para estudo mono cristalino 
(SABELLI & FERRONI,1978).

A esfeniscidita ((NH4)Fe2(PO4)2(OH)2H2O) e 
a fosfosiderita (FePO42H2O) são fosfatos de Fe. 
Ambos minerais são monoclínicos e seus volumes 
são 813.16 e 450.32 Å, respectivamente (Tabela 3). 
A esfeniscidita tem origem em complexos graníticos 
pegmatíticos, gossans, e em solos por influência de 
aves (solos onirtogênicos) (FROST et al. 2004; 
WILSON & BAIN, 1986).WILSON & BAIN 
(1986) ao estudarem esfeniscidita na ilha Elefante, 
Islândia, notaram que a mesma é formada pela 
interação de fosfato de amônia de soluções do guano 
de pinguim com minerais micáceos e cloríticos nos 
solos. A fosfosiderita é produto de alteração em 
pegmatitos graníticos de complexas zonas, podendo 
formar solos ou substituir ossos ou conchas (KOHN 
et al. 2002). A estrutura básica da esfeniscidita e a 
fosfosiderita tem tetraedros de P5+ no sítio T e 
octaedros de Fe3+ no sítio B (Fig. 6D-E). Contudo, a 
esfeniscidita tem além das ocupações anteriores, o 
sitio A tem NH4 (Fig. 6D).

Tabela 3: Parâmetros de célula unitária dos minerais estudados *V= volume da célula unitária.
Caverna Tipo de 

espeleotema
Mineral

ogia Fórmula Química Sistema 
cristalino a (Å) b (Å) c (Å) Grupo 

espacial V(Å3)

N4E-43 Esfera Jarosita KFe3(SO4)2(OH)6 Tetragonal 7.300 7.300 17.192 R3m 793.56

a

Couve-flor

Basalu
minita Al4SO4 (OH)10 5H2O Monoclinico 12.95 10.003 11.056 P 21 1389.51N5S-75

b Alumini
ta Al2(SO4)(OH)4.7H2O Monoclinico 7.429 15.832 11.685 P 21/c 1286.65

N4WS-
50

Botrioidal

Esfenisc
idita (NH4)Fe2(PO4)2(OH).2H2O Monoclinico 9.796 9.728 9.852 P 21/n 813.16

N4E-57 Fosfosid
erita FePO4.2H2O Monoclinico 5.185 10.018 8.669 P 21/n 450.32
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Figura 6: Célula unitária dos sulfatos e fosfatos. As 
bolinhas amarelas simbolizam os tetraedros de S6+, as 

vermelhas e cinzas estão relacionadas a O2. As bolinhas 
douradas representam os octaedros de Fe3+, ao passo que 
as bolinhas roxas escura estão relacionadas ao cátion K+,
enquanto que as azuis escuras representam octaedros de
Al3+e as bolinhas brancas simbolizam H+. As bolinhas 
roxas claras denotam tetraedro de P5e as bolinhas azuis 

claras denotam N+.

Por outro lado, sulfatos e fosfatos podem ser 
formados em cavernas ferruginosas, pois ocorre a 
interação do guano de morcego rico em S, N, C e P 
(WURSTED et al. 2015), com substrato ferruginoso 
e/ou aluminoso (HUTCHINSON, 1950; YARIV & 
CROSS, 1979; MAURITY & KOTSCHOUBEY, 
1995; FROST et al. 2004). O ambiente químico das 
cavernas estudadas não favoreceu a formação de 
minerais como a siderita FeCO3, apatita 
Ca5(PO4)3(F,OH,Cl), anidrita CaSO4 e barita BaSO4,
porque o ambiente não dispunha de C, Ca e Ba para 
formar tais minerais.

Figura 7: Parâmetros de célula unitária c vs a 
relacionando os minerais estudados (caracteres brancos) 
com estudos anteriores. Os sulfatos e fosfatos estudados 

tem célula unitária maior em relação aos alguns trabalhos
anteriores, por causa da entrada de íons em sua estrutura 

cristalina.

Desse modo, no instante em que a 
decomposição do guano do morcego (por meio de 
bactérias) forneça íons SO4

2-para o fluído 
percolante, além de íons de Al2O3 também 
fornecidos pela dissolução da crosta laterítica 
(YARIV & CROSS, 1979). Sucessivas soluções 
sólidas podem ocorrer no ambiente químico, de 
maneira que íons de S6+ ocupam o sítio tetraedro T 
na estrutura cristalina dos sulfatos que estão sendo 
formado,seguida da ocupação no octaedro B por 
Al3+, cristalizando aluminita e basaluminita. 
Contudo, quando o fornecimento de íons de 
Al2O3pela crosta laterítica foi reduzido, mas ocorreu 
um aumento na liberação de Fe2O3, íons de 
Fe3+ocuparam o octaedro B e K+ocupou o sítio A, 
formando jarosita. Por outro lado, quando o 
ambiente químico recebeu íons de P5+, e este ocupou 
o sítio tetraedro T, e o Fe3+ ocupou o sítio octaedro 
B, cristalizando fosfosiderita. Quando o sítio A 
recebeu NH4

+, este ambiente químico formou 
aesfeniscidita.No instante em que ocorreu a 
cristalização desses minerais. Eles “capturam” 
outros elementos químicos como Na+ e Si+ em sua 
estrutura cristalina (BASCIANO, 2008) (Tabela 4), 
como consequência, houve um aumento no tamanho 
da célula unitária.

Tabela 4: Composição dos minerais estudados.
Basaluminita

[Si(0,00-0,05)Al(0,90-1,17)K(0,00-0,01)Na(0,00-0,01)](SO4)(OH)10.5H2O
Aluminita

Si(0,00-0,01)Al(1,97-2,23)Fe(0,00-0,01)K(0,00-0,01)Ca(0,00-0,01)Na(0,00-0,02)(SO4)(OH)4.7H2O
Jarosita

[Si(0,01-1,92)Al(0,06-0,18)Fe(2,32-3,20)K(0,36-1,04)Ca(0,00-0,02)Mg(0,00-0,01)Na(0,00-0,01)Mn(0,00-0,01)Ti(0,00-0,04)Ba(0,00-0,02)Sr(0,01-

0,03)](SO4)2(OH)6

Esfeniscidita
NH4[Si(0,00-0,01)Al(0,02-0,23)Fe2(1,89-2,72)K(0,01-0,19)Ca(0,00-0,19)Mg(0,00-0,23)Na(0,00-0,03)Mn(0,00-0,01)Ti(0,00-0,03)Ba(0,00-0,01)Sr(0,00-

0,02)](PO4)2(OH)2H2O
Fosfosiderita

[Si(0,03-0,87)Al(0,13-0,56)Fe(0,24-0,79)K(0,00-0,11)Ca(0,00-0,01)Mg(0,00-0,01)Ba(0,00 0,02)Sr(0,00-0,01)](PO4)2(H2O)
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4. CONCLUSÕES

O estudo das estruturas cristalinas dos 
sulfatos e fosfatos identificados nos espeleotemas do 
alvo Serra Norte da Serra dos Carajás-PA, por meio 
do refinamento de Rietveld, além da analise química 
realizada pela microssonda, mostrou que esses 
minerais são soluções sólidas, com substituições, 
distorções e ampla variedade composicional na rede 
cristalina. A entrada de S6+ no tetraedro T, e Al3+ no 
octaedro B, formou aluminita e basaluminita. A 
entrada do Fe3+ no octaedro B, e cátion K+ no sitío 
A, formou a jarosita. A inclusão de P5+ no tetraedro 
T, e Fe3+ no octaedro B, cristalizou a fosfosideria e a 
entrada de NH4

+ no sítio A, formou, a esfeniscidita.

Os sulfatos e fosfatos dos espeleotemas 
estudados são de tamanhos micrométricos, porém, 
os cristais individuais de sulfatos são levemente 
maiores que os cristais individuais de fosfatos. A 
possibilidade de existir alguma relação entre o grau 

de crescimento dos cristais de cada uma das 
espécies minerais e as condições físico-químicas de 
suas formações está sendo investigadas. 
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