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RESUMO

o trabalho em apreço faz parte de um estudo geoi'ógico

de uma região bauxitLzada no município de Lavrinhas no nordeste

do Estado de São Paulo. Nesta área ocorrem vários depósÍÈos bau

xÍticos, cujas rochas encaixantes estão represenÈadas por ro

chas metamórficas pertencentes ao Grupo ParaÍba do SuI e rochas

ígneas alcalínas pertencentes ao Maciço Alcalino de Passa Qua

tro.
A região mineralizada compreende uma faixa com cerca

de 43 quilômetros circunscrevendo os Maciços Alcalinos de Passa

QuaÈro e ]tatiaia, bem como uma zôna situada sobre os maciços'

principalmente o de Passa Quatro.

o acesso à área da Fazenda Mato Quieto - região bási
ca deste estudo - se faz por rodovia principat que liga a clda
de de Cruzeiro a de Lavrinhas, seguindo-se por estrada secundá

rla que a Iiga ao distrito de Pinheiros para flnalmente alcan

çar a Fazenda Mato Quieto' a qual dista cerca de 16 qui]-ômetros

de Cruzeiro em linha reta.

As rochas metamórficas encaixantes da mineralização
referldas como pertencentes ao Pré-cambriano médio e superior,
podem ser distinguidas em duas seqtlências, a primeira e ínfe
rior, representada por gnai"sses porfiroblásticos, granada gnais

ses, sillimanita gnaisses e bioti La-hornblenda gnalsses e' a se

gunda e superior, encontra-se representada por biotita gnaisses'
quartzo-biotita xistos, quartzitos e migmatitos.

As rochas alcalinas têm idade presumíve1 Mesozóica

(fins do Cretáceo) -

os jazimentos krauxíticos estão associados a depósitos
de talude, com idacle Terciária, constltuídos de material eluvio
nar, oriundo de rochas alcalinas ef em parcela menos expressivat
de rochas pertencentes ao embasamento cristafino'

Alguns doS jazimentos ocorrem como cofúvios, sob a

forma de cones cle c1e jeção, encaixados no pr:óprio MaciÇo Alcali
no de Passa Quatro. Outros encontram-se sob a forma eluvionar'
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os jazimentos associados aos tãlus e coluviões sobre

o naciço, na forma de cones de dejeção, podem ser classificados
como jazJ.mentos alóctones, enquanto que os depósitos eluvl-onares

podem ser classificados como jazimentos autóctones'

A colocação dos depósitos residuais alóctones fol dlta
da em consoante com os efeitos tectônicos que se fizeram presen

tes na formação do Gráben do Paraíba do Sul , favorecendo a movi

mentação de grande volume de eluviões já mineralizados' com sua

posterior dístribuição por sobre rochas metamórficas, não pos

suindo, dessa forma relação genética com os depósitos bauxÍticos,

Acredl,ta-se que a formação destes depósitos correspon

de a um processo de bauxitização que precedeu a formação do Grá

ben do Paraíba do Sul , havendo predominância do processo de bau

xitlzação díreta o qual ¡:erdura até os dias atuais, embora ie
com preclominância de bauxl-tização indireta-

A existência de doís períodos de bauxitização plopor

cionou a formação de dlferentes tipos de minério' A bauxitiza

ção dlreta favorece essencial-mente a formação do minérío graúdo

total-mente bauxitizado ou parcialmente b'auxitizado, enquanÈo que

a bauxitização indireta favoïece a formação do minério rniúdo

concrecionário e remobil-izado. O primeiro processo precedeu aos

eventos tectônlcos que culminaram com a orí-qem do Gráben do Pa

raíba do Sul, e o segundo processo tornou-se predominante, após

o estabelecimento do gráben.

o comportamento espacial dos corpos mineralizados não

apresenta disposição geométrica definida, razão pela qual estão

cl"assificados como do tipo amas-

Os corpos mineralizados, emhror:a contentlo pequenas re

servas (em torno de 200 000 tonela<las métricas) , poderão ser

explotados, posto que no total, as reservas atingem mais de 1,5

milhões de toneladas métricas ' o que aliado a localização dos

depósltos e a excelente quaf idade do minério permitem seu apro

veiÈamento econômico.
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r.1

INrRODUçÃO

LOCALIZAçÃO, ACESSOS, GEOGRAF]A E FTSIOGRAFTA

A área objeto deste trabalho localiza-se na porção
nordeste do Estado de São Paulo, na zona de confluêncía tríplice
dos limites interestaduais de São Paulo, Minas Geraj-s e Rio de
Janeiro, como pode ser observado pela Flgura 1.

Uma porção da área pertence ao municÍpio de Lavrinhas
e a outra ao municipio de Quel-uz, distando da séde do primeiro
cerca de 12 km e do segundo, aproximadamente 30 km, quando se uti
Iiza as vlas de acesso indicadas na Figura 2. A partir da sede
do municÍpio de Cruzeiro, a área dista L6 km, no sentido Cruzei
ro-Lavrinhas, derTendo-se na altura da ponte sobre o Rio Jacu,
tomar o acesso à esquerda, no sentido indicado, dirÍgindo-se à
localidade de Pinheiros. A partir daí, segue-se por estrada en
cascalhada até a primeira confluência de estradas, onde, ã esquer
da, tem-se o acesso à localldade denominada Capela do Jacu, e, à
direlta, o acesso ao SÍtio Boa Vista e Fazenda Mato euieto (Figu
ra 2).

A região encontra-se Ìimitada pelo retângulo formad.o
pelos paralelos 22o 2i' e 22o 33, de latitude su1 e os meridianos
44o 50' e 44o 55' de longitude. Dentro da área que compreende
a Fâzenala Mato Quieto, são encontradas várias zonas mineraliza
das, tais como a Jazida da Sede t Jazíð.a do Olício, JazÍdas do
Campo de Futebol I e If, Jazida pedrinhas Oeste, entre outras.De
todas estas, apenas a Jazida da Sede vem sendo lavrada, enquanto
as outras estão sendo pesquisadas. Esta porção da área, que per
tence ao município cle Lavrinhas, vem sendo trabalhada pela Com

panhla Carborundum do Brasil Ltda., sob o nome de Mineração La
vrinhas Ltda., a qual calcina o minério obt,ido no próprio local.

A outra parte, pertencente ao mun.icípio de eueluz, bem
como a parte situada al6m da Serra da Mantiqueira, nos municí
pios de ftanhandú e Passa euatro, no Estado de Minas Ger:aÍs, vêm
Sendo pesquj-sada pela Companhia Brasi.Leira de Ä1umínio.
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Figura2-Mapade

Área mapeada geologicamente
(Jazida da Sede )

Área mapeada geologicamente

Área mapeada geotogicamente

Localização

na escala l-:1.000

na escala I: I0.000

na escala I:25.000
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A área focalizada na presente dissertação engl.oba a

Fazenda Mato Ouieto e adjacências.

O acesso ãs jazÍdas da área mencionada é em parte difi
cultado pelo elevado gradiente topográfico, bem como pelo tipo
de soto, que ora é extremamente argiloso, ora bastante rochoso,
dificultando sobremaneira o desenvolvimento de estradas que per
mitam alcançar as zonas mineralizadas.

A região tem como pontos geográficos dominantes ' a Ser

ra da Mantiqueira por um lado e por outro a Serra da Bocaina, a

qual é expressão local da Seïra do Mar. A zona intermediária
entre elas é ocupada pel-o vale do ParaÍba, o qual se estende se

gundo a direção SW-NE. Ao pé da Serra da Mantiqueira é que se

encontram as zonas de tálus bauxitizados.

Na área mapeada a cota mínima é de 580 metros acima do

nÍvel do mar e a: máxima é rlada pelo Pico Agudo com 1583 metros.
A rede de drenagem da região encontra-se colocada dentro da sub

divisão hidrográfica denominada d.e Bacias do Leste e tem .o*ã
bacia principal a do Rio Paraíba do Su1 . Na ár:ea mapeada, a dre
nagem se faz pelo córrego do Bracinho e pelo Ribeirão do Braço
que têm suas nascentes na Serra da Mantiqueira e são drenagens

de 23 e 1.3 ordens, respectivamente , do Rio Jacu, afluente do Rio
Paraíba do Sul . Tanto o Ribeirão do Braço como o córrego do Bra

cinho são drenagens jovens e estão situadas na zona central da

área mapeada. wa porção NE da área a drenagem é feita pelo Rio
Espírito Santo e pelo Rio CÌaro. O primeiro como afluente do se

gundo e este como afluente do Rio Paraíba do Sul. Na porção ltW

da área a drenagem se desenvolve principalmente pelo Córrego do

Pico Agudo, afluente do Rio Jacu.

o clima da região é sub-tropical e possui regime de

chuvas caracterizado como intermiÈente, com períodos de concen
tração nas estações primave ra-verão, mais predoml nantemente nos

meses de dezembro, janeiro, fevereiro e março. o Índice de prg
cipitação pluviométrica é da ordem de f 310,5 mm ao ano, com

temperaturas médias máximas de 25,4o c e com média mínima da or
dem de 14,30 c. A umidade relat.iva do ar média é de cex



ca de 833 (DAEE, 1976)

I.2 - H ISTÓRICO

As informações sobre a evolução histórica dos jazimen
tos estão calcadas em compilações fornecidas por pINTO (l93gb)
e por informações ver:bais do proprìetário da Fazenda Mato Ouie
to. O atual proprietário foi quem primeíro extraiu o minério
ali existente.

A descol¡erta de bauxito na årea da Fazenda datâ de
1961, ocorreu ao acaso, principalmente por curiosidade do pro
prietário. Este quando em visita a Itatiaia observou a explota
ção de bauxito alj- existente, usado para produção de sulfato de
alumfnio. Obtendo amostras de minério, comparou-as com mate
rlal semeLhante existente em sua pr:opriedade e observou símila
ridade muito grande. Isto o induziu a fazer uma análise quÍml
ca para averlguação. Constatada a existência do bauxiÈo, a
Quimiriar (QuÍmica, minérios de Ar-umínio s.A.) interessou-se e
incenÈivou o proprietário a extrair o bauxito existente em sua
fazenda, com o fito de abastecer-se de matéria prima, para o fa
brico de sulfato de alumÍnio,

A duração dos trabalhos não ultrapassou um ano, fican
do paralizada a extração de 1962 a 1965, quando o proprietário
instal-ou a CIMIL (Comércio Indústría de Minerais Ltda. ) para o
fabrico de surfato de alurnÍnio, DaÍ até LgTz a exploÈação foi
sendo feita al-eatoriamente a fim cle suprir a demanda no fabrico
de sulfato pela crMrl. Nesse mesmo ano o proprietário instarou
u¡n forno ã lenha tipo ,,caieiras", para calcinação do bauxito.Na
mesma época introduziu alguns equipamentos para tratamento
e beneficiamento do mi-nério. De Lg72 a 1974 toda a produção de
bauxito obtida na área da Fazenda Mato euieto era parte, remeti
da para a CIMIL sob a forma de bauxito bruto e parte calcinada
e remetida para consumo cla Rebolos Brasil S.A. e da Carborundum
do Brasil S.4., onde era utj_fizada para o fab::ico de abrasivos
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com bâse em óxidos de alumínio. Em f974 foi instal-ado um forno
rotativo, com calcinador a óIeo, período em que o prop¡ietário
passou a fornecer parte da produção à Norton do Brasil S.A.

Atualmente a área está arrendada pela Carborundum
do Brasil Ltda, I que vem desenvolvendo novas pesquisas.

f .3 - OBJETIVO

o cônhecimento das rochas alcafinas dos maciços de
ftatiaia e de passa euatro têm sido amplamente referidos na I*i_

teratura geológica, e não são poucas as publicações que têm co-

mo título, ou mesmo como citação estes dois maciços alcalinos.
A formação do bauxito a partir de rochas alcalinas no Brasil já
é amplamente conhecid.a. O exemplo maj-s típico é o dado pelo Ma

cíço Al-calino de. Poços de Caldas (SANTOS, 1937; TEIXEIRÀ, 1937;
PINTO, 1938a; WEBER, t959 entre outros) . O conhecimento da exis
tência de bauxito localizado nos maciços aÌcalinos de passa eua
tro e do ltatiaia foi mencionado por PINTO (I93gb) . Oittros tra
balhos foram publicados, tendo como referêncía estes maciços,
versando ora sobre o conhecimento petrográfico e geológico, ora
sobre a geologia regional, bem como sobre uma provávet glacia
ção na área. Embora citado em algumas publicações, o bauxfto
aLnda não foi suficientemente estudado no sentido de tentar es
tabelecer as relações entre a sua ocorrêncla com as rochas
alcalinas. Não se encontram publicações que façam alusão a um

estudo mais pormenorizado, conforme acontece com ocorrências si
milares em Poços de caldas (MG) e Lages (SC).

Mais rec-entemente é que as áreas dos maciços de passa
Quatro e do ltatiaia têm sido âlvo de inúmeros pedidos de pes
quisa para bauxito. Algumas companhias part-iculares, ligadas
dj-retamente à industri a I i zação do bauxito, vêm realizando in
tensas pesquisas na área. Segundo informações verbais r consta
que a C.B.A. já cubou cerca de 7 milhões de toneladas de minê
rio de bauxito em áreas requeridas por esta companhia, em jazi
mentos associados ao MacÌço Alcalino de passa euatro, compreen
dendo os municípios de passa euatro, ftanhandú e ftamonte.
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Embora se tenha conhecimento da existência das concen
trações através de informações verbals e esparsas, não se tem

ainda informações fundamentadas em pesquisa sistemática, quanto
aos tipos de jazimenÈos, seus teores, tipos de minérios, mlne

rais constituintes I processos qenéticos de formaçãor para apg

nas citar alguns aspectos inexistentes ou pelo menos incomple
tos quanto ao conhecimento destes jazimentos.

Esta dissertação tem o propósito de fornecer subsí
dios geoì.ógicos a respeito da geología local, de sua provável
evolução geoJ-ógi.ca, da caracterização dos tipos de minérios e

dos minerais de minério, dos tipos de jazimentos, de sua distrl
buição e dos fatores controladores de sua colocação, bem como

dos processos genéticos envol-vidos na formação destes jazimen
tos.

Este trabalho, em resumo, pretende por meio da inves
tigação de carnpo e de laboratóric¡ clef inir: .rs feições geoJ.ógl

cas principais da área e caracterizar as ocorrências e minera
Iizações ali existentes.
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TRABALHOS ANTERIORES

Não há exatamente um trabalho que se refira aos depósi
tos bauxíticos da área estudada. o que existe é uma série de pu

blicações, algumas especializadas r tratando, ou de um tema geo

Iógico especifico, como o caso de oDMAN (1955) , ou trabalhos mais

generalizados como o de ABTSABER et aL. (1956).

os trabalhos acima mencionados' bem como outros que se

rão comentados no decorrer deste capítulo, são relatlvos ãs cir
cunvizinhanças cla área escolhida para assunto dessa dissertação
de mestrado.

A primeira citação cla existência de bauxito na reglão
do Itatlaia foi mencionada por PINTO (1937) , que evidencia a ne

cessidade de prospecção da região do Itatiaia e adjacências, on

de, à semethança de Poços de Caldas, ocorre fácil laterização
das rochas alcalinas, Ìrem como sua bauxitização, sob condlções
especiais para o desenvolvimento de tais fenômenos.

É ainda PINTO (1938b) quem publica a primeira nota so

bre a ocorrência de bauxito na região do ltatiaia, relacionando
pela primeira vez as análises químicas do material coletado, bem

como diagnostica sua forma "eluvional" de ocorrêncj-a, en meio a

matrlz argllosa, o autor tece al-gumas considerações genéticas,
colocando tais assertivas sob um ponto de vista não definido, de

vldo principalmente ao limitado conhecimento que dispunha sobre

a origem dos bauxitos daquela área. Sugere que a formação des

sas ocorrências seria conseqttência de mera laterização particu
lar, ou de quimismo coloidal com laterização em processo. No

decorrer do texto será visto que as considerações genétÍcas for
muladas por PINTO, embora prematuras, são bastante coerentes
com os resultados obtidos neste traLralho.

LÀMEGO (1936) foi quem primeiro forneceu informações
importantes acerca da geologia regional, principalmente' no que

tange aos primeiros conhecimentos do Maciço AIcal-ino do lt¿tl-aia.
Determinou sua área cìe exposição, definiu sua altitude e cal:ac

terizou a prováve1 var:iação de sÍl"ica do maciço, que aumentaria
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das bordas para o centro. Segundo ela o maior teor em sÍIica no

centro do maciço, fez com que o mesmo resistisse aos efeitos
intempéricos atuantes na região.

Ainda com relação ao trabalho acima mencionado, impor
tantes são as informações que o autor fornece a respeito das en

caixantes do macíço. Embora não tenha seguido uma classificação
petrográfica convencional , pode-se comparar as rochas por ele
ilescritas com as que são observadas na área.

oDMAN (1955) apresenta alguns argumentos contrárlos ãs

explicações dadas por RICH (1953), De MARTONE (1940) ín ODMAN

(1955), e outros quanto à existência de uma glaciação PLeisÈocê
nica no IÈatiaia. Embora tenha feito poucas observações dada a

escassez de tempo, ODMAN refuta a existência de tal glaciação,
com base principal.mente em que as caneluras existentes nos mata

cões são provocadas por intemperisrno diferencial, cttando exem

plos sirníIares no oeste da África. Alinhou também em seu racio
cÍnio que as altj,tudes do Ttatiaia não atendem as especificações
de al-titude relacionada à úItÍma glaciação, onde a linha de neve
perene, posiclonava-se entre 4 500 a 4 600 metros, e que o lta
tiaia e mesmo picos mais aftos da Serra da Mantiqueira têm alti
tudes que giram em torno de 2 800 e 3 000 metros,

Ainda sob o ponto de vista da geologia geral. e regio
nal-, FREITAS (1956) tece considerações sobre a tectônica e geg
logia do Vale do ParaÍba, discordando de REGO (1938, in FREITAS,
l-956), segundo o qual o VaIe do Paraíba ter-se-ia originado por
erosão diferenci.rl. Atinha o autor uma série de dados geológi
cos comprobatórios de que a formação do VaIe do Paraíba teve
fundamento tectônÍco.

AB'SABER eL aL. (195ti) pukrlicaram artigo fazendo alu
são entre outros aspectos ao tectonismo e geomorfol-ogla do Val-e

do Paraiba,

Em artigo mai.s especÍflcormas nem por isso de menor im
portância, EBERT (1960) volta a discutir o aspecto da glaciação
na região do ltatiaia. É fundamental a explicação dada pelo au
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tor quanto ao modo de transporte que os sedimentos de piemonte

sofreram na região do Itati.aia'o gual ter-se-ia processado por

meio de correntes de lama ou de gelo.

TEIXETRJ\ (196I) fez sucinÈo estudo sobre o relevo e

padrão de d.renagem na chaminé vul-cânica do Ttatiaía, relacionan
do a intrusão alcalina com as varíações do padrão hidrográfico
da região. Mostrou que inicialmente o padrão de drenagem era

anelar e que, posteriormente, devido ä intrusão alcalina do t!
po "ring dike" surgiu um novo padrão com caracterÍsticas anula

PENALVA (1967) fornece informações quanto ã geologia
da região do Itatiaia, caracterizando principalmente o maciço do

ponto de vista tectônico.

RIBEIRo FILHO em 1967 pubtica um trabalho sobre a geo

logia e petrologia dos maciços alcalinos de Itatiaia e Passa

Ouatro de substancial importância para a etaboração desta diå
sertação.

CORDANI ¿t aL' (19?4) fornecem impoÏtanLes informa

ções quanto à geologia da região de Cruzeiro e Cachoeira Paulis
ta, com J-mplicações fundamentais na compreensão da evolução tec
tônica do Vale ilo paraiba. Esse trabalho orientou o mapeamen

to geológico regional e 1oca1 da área clesta dissertação '

Embora ex.istam mui-tos outros trabalhos referentes às

áreas circunvizinhas, deixamos de mencioná-fos, em decorrência da

abordagem encontrar-se à margem do que foí proposto discutir no

presente trabalho.
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METODOI,OGÏA

3.I - MAPEAMENTO

os trabalhos de campo consistiram'em uma primeira fa

se, de um levantamento geológico preliminar na escala L:25 000

utj.lizando-se fotos aéreas datadas de 1973 e obtidas pelo levan

tamento aerof otogramé tr:i. co da VASP. A seguir, como segunda fa

se dos trabalhos r passou-se ao mapeamentÔ em escala l-:10 000'

apoiado, inicialmente, sobr:e a interpl:etação de campo do levan

tamento aero f otogl:amétr:i co anterior, ao qual foram acrescenta

das ínformações topográrficas e geológicas ' Após ísto ó que se

deflniu a geologia local. o mapeamento 1oca1 referido nesta

dissertação, d.iz respeito principalmente às observações das en

caixantesdotálusbauxiticoesuascorrespondênciaslito-estra
ti.gráf icas e estrutura-is .

Na terceira e última fase, procedeu-se à ionfirmação

das observações fotogeotógicas no campo e ã confecção do mapa

geológico local definitivo, mostrado na Figura 4' Na área cor

respondente a este mapa forarn efaborados perfjs geológicos' to

mando-se como mapa base as cartas topográficas em

1:50 000 do IBGE, denominadas, folhas de Cruzeiro e de

Quatro, datadas de L914 "

Foi realizado tarnbém mapeamento geol6gico local ' em

escala l:2 500 de vários lazimentos de bauxito, cuja apresenta

ção gráfica foi reduzida para a escala 1:10 000 (Figura 8) ' vi

sando facilitar a imPressão'

Ainda como trabalho de campo foi realizado um mapea

mento d.e detalhe no jazimento denominado Jazida da Sede (rigura

10) . Este mapeamento teve como objetivo caracterizar geologica

mente a mineralização. trste mapeamento foi realizado com auxÍ

lio de poços distanciaclos entre si de 20 em 20 metros e alinha

dos ao longo de direções que permi-tissem apenas definir cortes

geológicos nessa área (Figuras II e I'l) ' Os trabafhos foram reali
zad<¡s na escala I:l 000,utilizando*se carta topográfica com equi

escala
Passa



-L2-

dlstância de curvas de nível- de 5 em 5 metros (Figura 10).

os poços de exploração realizados nessa jazida atingi
ram profundldades gue a segurança permitlu, tendo como díretriz
principal a avaliação da zona mineralizada em bauxito.

O objetivo desse mapeamento foi o de se obter maiores

informações geológicas e confirmar os critérios estabelecldos e

posteriormente utilizados no mapeamento de detalhe realizado nos

d.oze corpos mineralizados indicados na Figura 8. A delimitação
e dlstribuição rias linhas de contato foram feitas com base em

informações obtidas poi: meio de poços cujas localizações obede.

ceram a uma malha com espaçamento de 50 metros quando possÍvel.

As varlações de espaçamentos na distribuição dos po

ços, nÕs jazímentos do olício e do Campo de Futebol I e lI, co

mo Èambém no jazintento do Córrego Seco, devem-se ao fato dos

poços terem sido locados em trabalho que antecedeu a este. Embo

ra não sejam tota.Imente adequados para unta avaliação dos jazi
mentos, em teïmos d.e volume e tonelagem, foram utilizados como

fonte de informações geológicas.

As locações dos poços, e acidentes geográflcos
nas areas mencionadas acima, h¡em como nas restantes' fo
ram realizadas com cam.inhamento otlde se utilizou trena e bússo

la, exceto na Jazida da sede. Dessa forma tais locações podem

apresentar para dÍstância de 50 metros' erros que podem variar
angularmente de 30 a 50 e linearmente de 4. a 7 metros.

A tíEulo de apresentação e facilidade de reprodução,
todas as figuras correspondentes aos mapeamentos sofreram redu

ção pelo mêtodo "xerox" nas seguintes proporções aproximadas:
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ANÁLISES QUÎMICAS11--

Como todos os trabalhos que vêm sendo realizados na

reg5.ão estão voltados para o aprove i tamen t-.o industrial do bauxi
to, foi <lífíciI obter.-se análises quÍmicas completas dos miné

rios, minerals e rochas existentes na área em apreço' a não ser
que fossem dlrigictas para uma caracterização e aproveitamento
imedíato do bauxito como minério.

Também por ser esse um trabalho que está voltado em

boa parte para o aspecto econômico, as díretrizes relacionadas
ao aproveítamento econômico foranì mantidas, procurando-se quan-

do possível, obter-se análises que viessem a ajudar na el-ucida

ção dos proLrlemas geológicos surgidos na elaboração deste traba
Iho.

As amostras coletadas e analisadas obedeceram aos se

guintes crltéríos:

I) Nas zonas de pesquisas por poços, foram coletadas
amostras de calha com 5 cm de largura e 5 cm de profundidade

correspondendo aproximadamente a 5 kg de materíal. Nestes po

ços alncla foram coletadas amostras isoladas cte bauxito para aná

Iises químicas, tanto em base cal-cinada como em base in natuv'a'

lambêm foram coletadas amostras isoladas da matriz argilosa
dos bauxitos.
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2) Na zona da Jazida da Sede foram distlnguídos os

várlos tÍpos de minérios, sendo os mesmos selecionados, classi
ficados e enviados para análises qr¡ímicas, sendo os grupos pre

dominantes separados como minér1o miúdo e minério graúdo. AJ-gu

mas dessas amostras sof¡eram análises quÍmicas em base ivt natura

e em base calcinada.

3) Foram coleÈadas amostras de minério beneficiado e

realizadas anålises quÍrnlcas no material favado com dimensões

de 6 e 2,5 polegadas, enquanto as de 2,5 aEê I/4 de polegadas'

sofret'am análises químicas in natuz'a em em base calcinada'

4) Finalmente um grande número de anáIÍses foi e é

feita no bauxito calcinado, com vista a um controle de quallda
de e aprimoramento do produto final '

Na maioria das amostras de minério foi- dosado o valor
percentual de AI2o3, Fe2o3, SiO2, Tio2 e perda ao fogo e, em aI
gumas, foi também dosado MnO2. Algumas amostras de rocha sofre
ram tratamento quÍmico visando também dosar os valores percen

tuais dos compostos acima citados.

Os vários tipos de minérÍos existentes na área, após

seleção e classificação, sofreram tratamento convencional para

cál-cul"o de peso específico e densidade aparente. A maioria das

dosagens foÍ realízada pelo laboratório químico da Eletro Meta

1úrgica Abrasivos Salto Ltdâ., (EMAS) , bem como as determinações
de peso específico e densidade aparente. Uma parte dessas dosa

gens foi feita pelo laboratório quÍmfco da Companhia Brasileíra
de ALumfnio (CBA) em Poços de caldas.

3.3 - PETROGRÀFIA

3.3.1 - PETROGRAFIA DOS BÀUXITOS

As seções delgadas dos bauxitos foram realizadas pelo
método convencional, utilizado para rochas. Tais seções foram

observadas ao microscópio dè luz refl-etida procurando-se definir
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e estruturas do material (minerals ) a ltera
e do bauxito em si' em suas várias fot

2) Composição mineralógica.

3) ordem de sucessão nas paragêneses minerais.

os critérios geraÍs para determinação da ordem deposi

cional- verificada nas seções dos bauxitos, estão fundamenta

dos em BELTNGA 0972''t. Tais critêrios consistem prfncípalmen
te de típos de preenchimentos de poros, cavidades, amÍgda1as,

microcanais e microcavídades de dissolução, microfraturas' mi

crojuntas e microfissuras.

Muitas texturas descrltas foram denominadas de acordo

com as caracterízações apresenÈadas por nDWARDS (f960) ' em face

do pequeno número de referêncÍas especializadas em texturas bau

xÍticas. Os r:e l-ac ionamentos petrográficos entre os bauxitos fo
ram elucid.ados com auxilio dos trabalhos de ALLEN (1952),coMBES

(1969) e coRDoN eb aL. (1958).

3,3,2 - ROCHAS

As descrições petrográficas das rochas existentes na

área foram feítas com base ern HEINRICII (1956) e WILLIANS'TURNER

& GILBERT (f955) . As identlficações mineralógicas foram apoia
das em RoUBAULT (1963) . Nas seções delgadas de rochas metamór

ficas, os cortes foram orientados utilizando-se seções perpen

dicul-ares à foliação e ou paralelos a ela. As amostras referen
tes ãs rochas alcalinas, formadoras do bauxito, foram obtidasde
matacões exlstentes na área. Neste caso foi difíci1 obter-se
amostra totaLmenÈe sã de tais rochas, posto que todas estavam

parcialmente alteradas.

. As descrlções das rochas âIcalinas tiveram como base

um rel-acionamento comparativo macroscópico e microscóplco com

as al-calinas de ltatiaia e Passa Quatro, descritas por RIBEIRo
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FILHO (1967).

A definição da composíção modal das rochas obedeceu

ao processo de contagen de pontos proPosto e avaliado por CHAYES

(1949) e CHAYES & FAIRBAIRN (1951). o número de pontos utiliza
dos foÍ, sempre que possíveL,não inferior a nlil ' As descrições

macroscópicas das rochas estudadas foram feitas também com base

em WILLTANS at aL, (1955) e SpOCX (1962).

. os Èermos que d,efJ-nem a granulação como fina, média e

grossa são dados pelo crltério de avaliação de WTLLIANS e1; aL'

(1955) onde:

Fina: c1iâmetros
Môdla: , diâmetros
Grossa: diametros
Muito grossa: diâmetros

inferiores a 1mm

entre I mm e 0,5 cm

entre 0,5 e 3 cm

superiores a 3 cm

3.4 - ÀVALTAçÃO DOS VOLUMES DE MrNÉRlo E ESTÉRrL

os valores dos percentuais de recuperação em volume

de minêrio no tátus foram obtidos de dois modos práticos:

I) Contagens nas paredes de cada poço de pesquisa mi

neralÍ za<1o .

2) Relação entre o volume de material retirado na la
vra e o volume obtído de bauxito in nal:ura,

No primeiro caso os valores numéricos de percentagem

de recuperação foram dados por avaliação linear na zona minerq

Lizada dos poços, separando o que era bauxito, do que era argi
l-a e rochas alcalinas parcialmente intemperizadas, sob a forma

de matacões. o procedimento foi o seguinte: estendeu-se a tre
na segundo a profundidade do poço, numa das paredes; inicia-se
a contagem, apenas na parte gue corresponde à zona de minerali
zação de bauxlto, excluindo-se a capa e a zona da encaíxante'

feita a primeira contagem, Ínicia-se com idênt.icos critéríos, a

segunda, numa parede não contÍgua à primeira '
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No ftnal obtém-se vafores lj-neares em centÍmetros, cor
respondentes ãs zonas ocupadas, ao longo das paredes do poÇo,
por matacões e seixos de alcalinas parcialmente intemperizadas,
lncluindo matacões e seixos de bauxito e argila. Com uma regia
de três simples obt6m-se as percentagens em volume que cada mate

rial ocupa ao longo do comprimento total- de cada poço.

Esse procedimento fornece um resultado est-atÍstico da
recuperação, em termos de percentagem em volume, de bauxito em

cada poço e sua reJ"ação com o estéril, permitindo delimitar ã¡eas

com maiores volumes de bauxito em função da área de infl-uência
de cada poço.

No segundo caso, ou seja, na avaliação do volumc de

material exptotado com relação ao volume de bauxito obtido,o tra
balho é simples: durante o período de um dia mede-se o volume de

material transporhado pelos caminhões, para o lavador no setor
de processamento de minérío; no fim do qual ca.Lcula-se o volume
de bauxito obtido nas esteiras das duas peneiras do lavador; a

relação entre o volume de materiaL transportado e o volume de

bauxito lavado fornece o valor da recuper:ação para aquele dÌa.
Essa operação é realizada mensal-mente e a -l-avra é controlada por
esse sistema há mais de um ano e meio.

3.5 - DIFR.ATOGRAMÄS DE RAIO X

Tais anál-ises foram realízadas no Departament.o de Mine_

ral-ogia e Petrologia do Instituto de Geocíências da Universidade
de São Paulo. As amostras analisadas foram separadas e prepara
das no laboratório de raio X daquele departamento. A separação
dos minerais foi efetuada após observações em seções delgadas,'
cuja finalidade foi verificar a necessidade ou não de um m6todo
mais eficaz no sentido de identíficação do mineral estud.ado.

A dj.ficuldade cle identificação do mineral de alumínio,
ao microscópio de luz polarizada, sugeria a necessidade de de

terminação por outro método.Apenas uma amostra identificada ¿ro

microscópio foi estudada também por: dif r:atometl:ia,a título cle con
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fírmação da ldentificação microscópica.

A separação do material foi efetuada a nÍvel mesoscó
pico em amostras de minério já devidamente estudadas em seções
delgadas. Aguelas que apresentassem dificuldades cle iclentifica
ção eram então destinadas ã difratometria. As amost.ras eram en
tão levadas ao moinho de bola e posterj-onnente lavadas e secadas,
quando então sofriam separação granulométrica, utilizando-se a
fração 200 "meshes" para difratometria.

As específ-cações técnicas do equipamento e de
utilização foram:

sua

Aparelho utilizado: Nore lco

Tipo: vertical com tubo de col:re e filtro de niquel
Condições de operação: 35 Kw e 15 mÀ.

3.6 - FOTOMI C ROGRAF IAS

As fo tomic rogra fi as foram obtidas no laboratório de
microscopia do Departamento de ceologia Econômica e ceofÍsica
Aplicada do Instituto de Geociências da Unìversidade de São pau

lo, utilìzando-se microscópio Zeiss, mod.ef o "Ultraphot II", o
qual forneceu fotografias em chapa rígida profissional de dimen
sões9x12cm.
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GEOLOGIÀ REGÏONAL

Em vista do grande número de trabalhos que se referem
parÈicularmente no que diz respeito ã geologia regio

real-izada uma compilação de publicações, consideradas
importância e que pudesse sob forma resumida forneceç
geral da geologia regíonaI.

Embora tais publicações não tenham Ilqação direta com

proposto nesta dissertação, possuenr Iigação indlreta
caracterização geológica d.a área.

A região pertence à rede de drenagem associada à ea
cia clo Rio ParaÍba do Sul . Esta rede de drenagem possui dois
clivisores de água, a sat¡er: Ferra da Bocaina e Serra da Manti
queira" O Rio Paraib¿r do Sul, drenagem principal, nasce na al
tura de Moqi das Cruzes, no Estado de São Paulo. É produto da

confluência do Rio Paraibuna com o Paraitj,nga, no municÍpio de

São Luiz do Paraitinga, O Rio Par:aíba do Sul verte inicialmen
te no sentido leste-oeste, desviàndo-se para oeste-leste na re
gião da Bacia sedimentar de TaubaLé e, na altura do municÍpio
de Resende, no Estado do Rio de Janeiro, muda para nordesle,ten
do sua foz no norte deste ltstado, no munj cÍpio de Campos,

-As drenagens secundárias possuem suas nascentes nas
serras denominadas ante.r iormen t.e . Os rios cujas nascentes per
tencem ä Serra dâ Mant-iqueira têm seus cursos ptredominan temente
oríentados de norte p;rra suI concctando-se ao lìio ParaÍba do
Sul quase sempre de forma perpendicular. Os afluentes que ver
tem da Serra da Bocaina, scguem seu cut:so firedominante de sul
para norte.

A zona compreendida pela drenagem principal constitui-
-se de peneplanos com altitudes que oscilam em torno de 600 a
700 metros acima do nÍve1 do mar. Do lado norte dessa drenagem
emerge a Serra da Mantiqueira, com altitudes què chegam a 2 800

metros acima do nível do mar. Do lado su.L, .r Serra da Bocaina
ergue-se com altiturles superiol:es a 2 000 mctros acima clç nivel



-20-

do mar.

A região pertence ao complexo tectônico denominado de

Gráben do ParaÍba do sul , conforme ALMETDA (L976) , As Litolo
gias observadas neste gráben formam a chamada Faixa de Dobra

mentos ParaÍba do Sul (ALMEIDA et aL., 1973). Tal faixa possui
áreas bem desenvolvidas a este do Estado de São Paulo, su1 de

Minas Gerais e no Estado ilo Rio de Janeiro.
A Faixa de Dobramentos Paraíba do Sul" apresenta grau

de metamorfismo que varia dos fácies anf ibol-ito a granu.Iitof
com intensa lnfluência de migmatização e granit.ização,produzida
provavelmente durante o final do Precambriano (ALMEIDA ¿¿ aL.,
f973) . Essa faixa é considerada, infraestrutura da Falxa de

Dobramentos Ribeira (ALMEIDA eb aL., 1973) . SegundÕ ALMEIDA
(1976) , a Faixa de Dobramentos Paraíba do SuI originou-se no de

correr do Ciclo Transamazônico, com eventos de metamorflsmo e

granitização ocorrendo entre 1 800 a 2 000 m.a. A Faixa Ribei
ra, originária do CicIo Brasiliano, é constituída de metassedí
mentos de fácies metamórfico que variam de xistos verdes a anfi
bolito, associados em parte a processos de migmâtização e grani
ti zação

Do evento da Reativaçao v,lealdeniana, que afetou a pIa
taforna brasileira no final do Mesozóico e Cenozóico (ALMEIDA,

l.967) , surgiram as bacias sedimentares e as fossas do Vale do

Paraiba do Sul (FRUITAS, 1953; AB I SABER, 1956; ALMEIDA, 1964),
formadas pela elevação epirogênica, acompanhada cla ¡eativação
de antigos falhamentos

Os falhamentos iniciais formados provavelmente duran

te os ciclos Transamazônico e Brasiliano, representaram zonas

de fraqueza da crosta na região que durante a Rcativação Weal

deniana, proporci.onou a formação do gráben.

Durante o Terciário, período em que foí depositada a

maior parte dos sedÍmentos das bacías pertencentes ao grãben,
os falhamentos tiver:am sua maior fase de atuação (CORDANI et aL.,
1974; MELFI et aL.,19761 . Há no entanto evidências de que es

tes fafhamentos tenham sido reativados também em épocas mais re
centes.
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A segulr está anexado o esquema da evolução tectono-
-magmática da borda continental- cla Bacia de Santos, proposta por
ALMEIDA (1976) , na qual inclui os estágios de evolução do Gráben
do ParaÍba do Sut.
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GEOLOGIA LOCAL

5.1 - CONSTDERAÇõES rNrcrArs

Em principio pode-se separaÏ as rochas da área mapea

da em três grupos PrinciPais:
l) - Sedimentos

2) - fgneas alcalinas

3) - Rochas metamórficas do embasamento

A melhor repre sentat ivi dade dos sedimentos se faz na

forma de tálus que se estendem descle o extremo norte do mapê

geológico da Figura 4, onde sotopõem-se às ígneas alcalinas,até
ao extremo sul , otrcìe jazem sobre o embasament'o'

Essa distribuição pela área, dificultou a defintção

de critérios para o mapeamerrto de campo, uma vez que o próprio

manto de inCemper'ismo' que já era espesso' sofreu adição de maÌs

uma camada de alguns metros de espessurar rcpresêfltada peto tá
1us. Essa cobertura provocou enorme mascaramento nas feições
geológicas subjacentes, de tal forma que mesmo estruturas como

falhas, diáclases, fortemente impostas na área e claramente dis
tinguíveis quando expostas, fossem çncobertas por esse manto de

tátus.

Embora as evidências fotogeológicas adotadas perm!
tissem separar com relativa faciliclade o material- do táIus das

resLantes rochas, surgiu a díficuldade de se divisar os conta
tos que se fazlam entre as rochas subjacentes ao táIus ' Pois
além de serem gracluais em certos casos, tectônicos em outros,
como será vísto, ficaram tot.almente cotrertos pelo Èálus, em de

terminad.as partes, impos s ìbi I itando assim uma identificação nais

criteriosa e precisa dentro desse aspecto.

Pelo próprio napa da Figura 4 pode ser visualizado
a extensão do recobrimento resultante do tálus, o qual estende-

-se de norte a sul da área, numa faixa que se bifurca na porção

central do mapa, seguindo um ramo para SE e outro para sudoeste,
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este último acompanhando a drenagem ditada pelo Rio do Braço, O

desvio para sudoeste foi imposto por um alto do embasamento pro
vocado pelo Falhamento de Pinheiros (Figuras 5, 6 e 7l . Em de
corrênc.ia das caract.erÍsticas observadas nos trabalhos de campo,
o tálus foi distinguido em dois tipos distintos: o tálus argilo
so (FoÈografia l) e o tálus quartzoso (Flgura 4). Ver defini
ções dos termos utifizados no item 6,1.

O tálus argifoso é subdividido em dois tipos que são:
táIus argiloso químico e tálus argiloso fÍsico. Ao primeiro ti
po, enquadra-se o tálus contendo as mineralizações, e ao segund.o
o mesmo táIus sern evidência de bauxito ou com evidência muito ra
raf denotando um grande estado de dissecamento erosivo, porémrcom
todas as caracterí$ticas do tálus argiloso quÍmico. O tátus fí-
sico se caracteriza por Ltma predominância da denudação física
sobre o intemperismo químico.

Congêneres às variedades de tálus argi loso , enÇontram-
-se táIus formados de material do embasamento. Na porção noroes
te, do mapa da Figura 4, encontra-se o melhor representante des
sa variedade litológica, a qual foi denominada de táfus quartzo.
so.

Ai.nda como sedimentos encontram-se os aluviões asso
ciadås diretamente às drenagens da área. Faz-se necessãrio lem
brar que as drenagens são do tipo jovem, de forma que denotam alu
viões pouco significativos em extensão area1, embora tenham sido
assinalados no mapa geotógico da Figura 4 o no da Figura 8.

Nas rochas do embasamento constituídas essencialmen
te de metamórficas, é que surgiram grandes dificuldades para o
dellneamento dos contatos geológicos das mesmas. primeiro, por
que as variedades observadas apresentavam-se na maioria das ve
zes intemperizadas, cobertas por uma capa de alteração relativa
mente espessa. Em segundo Ìugar, porque algumas unidades Iitoló
gicas possuem pouca exposição area1, não per:mitinclo sua inclusão
no mapa geológico, a não ser que fosse de forma pontual, em vis
ta da escala utilizada no mapa da Fiqul:a 4.



Esses carac+-eres foram melhor evidenciados onde a de

l.imitação das unidades 1iÈológicas é mais precisa, como llo caso

do mapa da Figura 8, cuja esca.Ia é mais adequacla para mostrar
essas variações. Adìcione-se a esses probLemas o fato do emba-

samenbo apresentar-se fortemente tectonízado, o que se reflete
numa representação cle contatos geológicos do tipo tectônico en

tre algumas unidades litotógicas, em decorrêncla da presença de

feições estruturais observadas nas mesmäs,

Embora até o presente fossem destacadas inúmeras difi
culdades, o ponto crucj-al do mapeamento não advelo de nenhuma

das situações anteriores, mas sim c1o capeamerìto de tálus que se

faz presente por quase toda a área.

Essa cobertura obriga, na maiori:r das vezes, a extra
polação dos contãtos geológicos dada a impossibilidade de obser

var-se o delineamento para a rocha representada. Isso ocorreu
e ocorre constantemente quando se procura mapear as rochas do

embasamento na área e esbarra-se na cobertura clada pelos tálus.

Como rochas do embasamento são aqui incluídas a maio

ria das rochas metamórficas identi.ficadas na área,ou seja, os

grupamentos dados por xistos, quartzitos, gnaisses e migmatitos.
Alinham-se como gnaisses variedacles dc rochas desse tipo.Em vis
ta do gïande número de variedades optou-se por uma representa

ção simples no mapa geológico da Figura 4. À variedade mais

destacável é a dos gnaisses porf iroblás;li.cos, seguida dos bio
tita-gnaisses. Ao primeiro associam-se em pequenas distribui
ções na ãrea, granada gnaisses, si.Llimanita gnaisses e biotita-
-hornblenda gnaisses. Considerando que as três ultimas varieda
des expõem-se em pequenas áreas, decidiu-se não discriminá-las
das outras, pelo menos na Figura 4. Adicione-se a isso mudan

çàs texturais e mineralógicas gradu.ris nessas variedades, pro

vocando extrema dificutdade de posicionamento definitivo do

contato geológico que as separaria. Com a evolução tectônica
que se deu na região para a formação do Gráben do Paraíba do

Sul, essas variedades sofreram intensa alteração no seu posicio
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namento, tornando-se assÍm extremamente dífíciI estabel"ecer a

seqtlência relativa das variedades litológicas e de suas unida
des maiores, Tat situação é extensível ãs ou¿ras variedades
metamórficas, ou seja: migmatitos, xistos e quartzitos.

Visanclo uma adequação no mapeantento geofógico, iLus
trado na Figura 4, os quartzitos existentes na área foram assi
nalados como quartzitos e xistos.

No entanto, no mapa da Figura 8 já foi possíveJ- inse
rir distincão entre essas rochas, como também uma distinção en

tre as variedades gnaíssicas. Considerando que nos quartzitos
da área há uma grande variação mineralógica qualitativaf a estes,
se fosse adotado o critério de definição de FIEINRICI] (f956) se

riam classificados como biotita quartzitos, clorita-biotita quart

zitos, biotlta-fe-[dspato quartzito entre outros.

No entanto para uma simpl.i f -icação na elal:oração do tex
to e mesmo para compreensão rnais adequada das rochas existentes
na ãrea, preferiu-se ctassificá-las apenas como quartzo-biotita
xistos, 'já que entre eles e os quartzitos a diferença se dá apg

nas por varlação quantitativa da composição mineralógica. Assim
no mapa geológì co da Figura 4 essas rochas foram representaclas
com a mesma simbologia.

Como adendo deve-se sal j.enLar que nos poucos afloramen
tos observados dessas variedades litolóqicas, ficou clara a difÍ
cil distinção entre elas em campo. Somente ao microscópio pode-

-se dÌstinguir as variedades quar:tzito e quartzo-biotita xisto.
lnsere-se ainda que não fo.i possível dentr:o de critérios confiá
veis, uma separação por interpretação fotogeológica dessas ro
chas. Àcredita-se pois que uma sc[)aração dessas r:ochas com base

em trabalho de campo simples, associado à fotoi nte rpre tação geo

1ógica, pocle levar a se incorrer em certa confusão quanto à dis
tinção da variedacle Iitológica a ser mapcada,

Dm vista dcsses fatos ol)tou-se por definir nos mapas

geológicos apenas as variedades Li-tol.ógic¿ìs, dentre as duas ante
riormente citadas (quartzitos e quartzo-biotita xistos), que per
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mitissem a obtenção de amostras que se fizessem passíveis de

fecção e estudo em seção delgada.

Quanto aos migmatitos os problemas de distinção
rem somente nos afloramentos que apresentam profundo grau de

teração.

As rochas alcalinas da área foram apenas classificadas
como nefelina sienitos, embora tenham sido encontrados blocos
de outras variedades, como tinguaíto, sienitos, hornblenda sieni.
tos e foiaítos. Foram observaclas variedades muÍto semelhantes
as descritas por RIBEIRO FILHO (1967) .

Tanto no mapa da Figura 4 como no mapa da Figura 8, as
alcalinas estão representadas por nefel.i-na sienitos ou mais si!
pl-esmente corno rochas Ígneas alcalinas. com estas variedades Ii
tológÌcas não houve dificuldades de separação das restantes, já
que os critérios de campo, mais as caracterÍsticas geomorfológi
cas e topográficas, permitiam fáciI identificação, mesmo em foto
grafias aéreas, depois de definidos os cri.t6rios fotoínterpreta-
tivos.

A seguir serão caracterj.zadas as variedades Iitotógi
cas em suas unidädes representaclas nos mapas, con sua prováve1
situação estra Ligr'áf-ica,

con

o cor
al-
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5.2 - ROCI{AS METAMÓRFICAS DO IIMtsASA¡4ENTO

GNAÏ SSES

Há vários tipos de rochas gnáissicas na área. Os mais

comuns são gnaisses por fi roblás ti cos e biotíta gnaisses '
Secundarlamente foram diagnosticados granada gnaisses, sillimani
ta gnaisses e b io ti ta-hornblenda gnaisses.

Tais variedades não deveriam ser enquadradas apenas

como gnaisses porfiroblásticos, excetuando os biotita gnaisses '

No entanto, não é objetivo aqui desenvolver-se pormenori zadamen

te o rnapeaJrento da área ,tazáo pela qual optou-se por uma símplifi
cação. Dessa forma, todas variedades titológicas congêneres ao

termo gnaisse fora.m representadas com um único símbolo no mapa

geológico da Figura 4, embora no mapa da Figura B tenha sido ten

tada uma distinção entre essas variedades.

ALgumas considerações sobre as rochas denominadas gnais

sicas serão feitas a seguir:

5.2.I - GNAISSES PORF IROI]LÃ.ST ICOS

Próximo à localidade de Pinheiros e a sudoeste dessa

localidade são os pontos onde ocorrem os melhores afloramentos
d.e gnaisses porfiroblásticos. A maíoria está localizada na par

te sul da área' Possuem foliação com mergulho re 1atÍ vamen Èe

constante, em média de 40o SE. Próximo ao Morro da Pinga também

foram observados representantes dessa unidade li{:ológica' Pela di
versificação de variedades, pelo mascaramenLo estruturalr pela

evolução intempérica sofrida e pela grande parte das exposições

estarem cobertas pelo tálus arqiloso, o significado do contato

geológico, perde um pouco do seu grau de confiabilidade' Haja

visto que nos poucos afloramentos passÍveis de estudo, a feição

de contatos gradacionais entre eles suscitava dúvidas quanto a

uma separação litológica concreta' Sendo permitido apenas sepa

rações confiáveis quando os contatos se fazem entre Iitologias
contrastantes.



-29-

Alie-se ão exposto acima o fato de existirem modffica
ções mineralógicas qualitativas nos mesmos, pois em uma distân
cia de pouco mais de 500 metros, entre as amostras AG I e G ll,
(TaL¡ela I) observa-se que um dos gnaisses mi cros copicamen te ê
um biotita gnaisse, sem vestígios de hornblenda e o outro é um
Lriotita-hornblenda gnaisse, sendo que não há um contato geológi
co nÍtido separando ambas as varieclades.

No entanto estas duas variedades mostram feição nitida
mente porfirobl á s tica, com desenvolvimento dos cristais de micro
c1ina, alcançando dimensões máximas de 2,6 cm. Normalmente ali
nhados segundo a direção de foliação da rocha, tigeiramente per
turbada.

Segundo foi observado, as ocorrências dos gnalsses por
firoblásticos restringem-se à zona sul do mapeamento, ou seja em

cotas mals baixas topograf icamente, quase próximas do 1eito do
Rio Paraiba do SuI.

Na ponte sobre o Rio Jacu, no acesso que liga Crüzeiro
a Lavrinhas¡ encontra-se Lroa exposição de granada gnaisse, com
feições nÍtidas porfiroblásticas. por se encontrar já fora da
área de mapeamento preferiu-se deixá-lo sem maiores detalhamen
tos, já que não foram observadas outras variedades litológicas
slmifares na área

Mi cros copi camente os gnaisses por fi rob lás ticos apresen
tam quartzo, plagioclásio, microcfina e biotita como minerais es
senciaÍs, ocorrendo em alguns casos muscovita, clorita e horn
blenda,

Nos afloramentos observ:rdos, a rocha mostra-se maciça,
com boa xistosidade. i\ feição porfiroblástica é dada principal
mente por cristais de feldspato do tipo microcÌina, que normal
nente ocorrem exibindo feições texturais que denotam a existên
cl-a de duas gerações de microcJ-ina, notadamente nos cristais
maiores ( Fotomi c rogra fia I) . Os cristais da segunda geração
são menores. Esta feição de microclina é também notada no neos
soma dos migmatitos.
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Por sua similaridade com os gnaisses porfiroblásticos,
mostrada anteriormente, foram incluídas nessa descrição as varie
dades sil-limanita gnaisses e bio tita-hornb lenda gnaisses.

SILLIMANITA GNAISSES

Identificados apenas a oeste do Morro da pinga, próxi
mo ã Fazenda Cabo do Machad.o, os sillimanita gnaisses parecem ter
continuidade para noroeste, quando então são capeados por alu
viões e pelo tálus guartzoso. Nas amostras, megascopí camente po
dem ser observados quartzo, feldspatos e micas predominantemente.
A rocha é compacta, sem grandes vestígios de intemperízação, e
com os minerais não placóides dispostos irregularmente. Raramen
te sobressai um ou outro porfiroblasto de feldspato. possui em
geral cor clara, Em algumas amostras foi notado que, quando ob
servado perpendi cularmente à foliação dada pelos minerais mÍcã
ceos, apresenta aspecto granitóide.

As micas que fornecem a foliação estão bem orientadas,
e não formam camadas contÍnuas. Dispõem-se alternadamente segun
do a direção de foliação. Na variedade titológica em apreço pre
domina textura lepido-granoblás ti ca , embora apareça algumas ve
zes textura nematoblástica,

Micros copi camente é grande a semelhança com os gnais
ses porfi robtás ti cos . Como minerais preclominantes observa_se
quartzo, microclina e pLagioclásio, ocorrenão event ua Lme n te
b¡iotita. Associada com freqüência nota-se sillimanita (Fotoml
crografia 2) , distribuÍda segundo o plano de foliação da rocha,
A silrimanita com a biotita segundo anáríses reveradas através
da composição modal-, ocorrem na mesma proporção.

Algumas das blotitas apresentam-se cloritizadas. Como
acessórios arinham-se apatita, zircão e rutil,o com outros opacos
não identificados. São raras as muscovitâs observadas. A orien
tação dada pelos cristais de silfimanita pode conferir à rocha
textura nematoblástica.
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B ÏOT ITA-HORNBLENDA GNAISSES

Os bioti ta-hornblenda gnaisses afloram na parte orien
tal da área e têm continuidade na direção NNW, Essa varj_edade
ritoróqica também foi observada ao sur da sede do sÍtio Boa vis
ta, e tudo leva a crer que a área correspondente a esse sÍtio,
em direção a surìeste, deva ser toda constituÍda de biotita-horn
blenda gnaisse. Tnfelizmente nesta área o manto de intemperis
mo mostra-se espesso e, em certos pontos, a rocha mostra_se aI
terada, impossibilitando assim obter amostras sãs, que permitís
sem a confecção de seções delgadas. Dessa forma não sç pode
dar melhor definição a todos os afforamentos naquele setor ob
servados.

Os bio ti ta-hornb.Ienda gnaisses são pre ferencì. almente
de cor cinza clara, com Ì:andamento nÍtido cle minerais félsicos
predominantesf com minerais máficos finame.te distribuídos e
orientados. Megascopi camente , nos banclanìentos félsicos, desta
ca-se quartzo e feldspatos, os quais são inequigranulares. Nos
bandamentos máficos, destaca-se biotita, muitas das quaÍs visi
velmente alteradas em yermiculita. Em determinados pontos pode_
-se observar por:firoblastos de quartzo que se apresentam quase
sempre estirados formando facóides com diâmetros inferiores a
0,8 cm. Esses porfiroblastos d.istribuem-se segundo o plano de
foliação produzindo alguma deformação no rnesmo.

Algumas vezes essa rocha acha-se cortada por: veios de
quartzo Ieitoso de espessuras centimé tr j, cas,. Tais veios inter
põem-se disÇordantemente à foliação. As b'iotit.as são respÞn'ã
veis pela folì"ação da rocha e seu relacionamento com quartzo e
feldspato fornecem textura que pode ser definida como lepido_
-granoblástica,

Mi cros copi camente a variedacle possui como mineriais es
senciais, quartzo, plagíoclásío, m.icr:oclina e biotita, su}:sidia
riamente hornblencla, a qual vem sempre 4companhada de bÍotitâ,
esta em maior proporgão. Compa ra t j.vanìente as biotitas e horn
blenda são equigranulares.
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Como acessórios destacam-se, apatita, zircão e opacos.
Os cristais de quartzo das seções estudadas mostram com f reqllên
cia estrutura mirmequÍtica, formada pela j.nclusão de mica do ti
po fengita nos cristais de quartzo (Fotomicrografia 3) . Nas se

ções estudadas é visíve1 a predominância dos feldspatos potássi
cos sobre os feldspatos calco-sódicos. Muito raramente nota-se
muscovita.

com base nas descrições acima o autor é levado a opi
nar que os gnaisses porfi robl ás ti cos foram formados em condições
enérgicas de P e T. A existência de recristatização metamórfica,
a associação com minerais como hornblenda, biotita, siLlimanita
e, em um único caso, granada, sugerem a inclusão das variedades
de gnaisses porfirobtásticos em um fácies pel-o menos anfibolito
aIto, em decorrência do aparecimento de sill-imanita.

BIOTITA GNAISSES

Os biotita gnaisses na área encontram-se mel.hor repre
sentados nas imed.iações do Morro da Pinga (Figuras 4 e 8) , estan
do associados aparentemente aos bioti ta-hornb lenda gnaisses. Sua

dístinção principal é dada pela foliacão marcante em todo o aflg
ramento. Esses gnaisses são faciÌmente confundidos com os quart
zo-biotiÈa xistos. Em muitos afloramentos parcíalmente ?ltera
dos tem-se dificuldades em promover uma definição quanto a que

variedade 1itológica pertence a rocha. Apenas com o desenvolvi
mento dos trabalhos cìe campo é que foj possível delinear os 

"ontatos àuvidosos entre quartzo-biotita xistos e biotita grr.i=""s1
oL¡servados nesses afLoramentos.

Na parte nordeste da área mapeada esses gnaisses estão
capeados peto táIus argiloso. A evidência de que essas rochas
prolongam-se por baixo do tálus foi dada pelos trabalhos de peq
quisa, realizados no tálus, visando a exploração das ocorrências
de bauxlto.

Possuindo a maioria cor cinza escura, os biotita-gnais
ses tôm como minerais predomlnantes em anáIise megascópica, bio
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tita, quartzo e feldspato. Muitas das biotitas estão visivelmen
te transfol:madas em vermiculita, nas amostras Iigeiramente intem
perizadas. Nas amostras estudadas, todos os minerais acima cita
dos são eguigranulares.

Muito raLamente observa-se porfiroblastos de quartzo
dispostôs conco rdantemente com a fo]íação. A variedade ritoló
'giea em questão possui foliação proeminente, dada principalmente
pela disposição alternada de bandas murbo delgadas que predomi
nam quartzo e feldspato com bandas onde predom.ina biotita.

Essa feição é mais expressiva na área próxima ã Capela
do Jacu e no Morro da pinga. Todos esses gnaisses rnantêm orien
tação NE-SW com mergulhos moderados para SE.

No Morro da pinga admite-se que esses gnaisses repre
sentam um estádio de evolução dos quartzo-bíotita xistos. Tudo
sugere, aliás, que tanto os quartzitos, pela presença de felds
pato e mica em rel-ativa abundância, como os quartzo-biotita xis
tos e biotlta gnaisse possuam origem comum, em vista das simila-
ridades macroscópì-cas e microscópicas dadas por estas variedades.

Com granulação de fina a média, os biotita gnaisseÞ
possuem texturas variadas, embora a maíoria possa ser definida
como lepi do-granoblás tíca . Mi cros copicamente seus caracteres
texturais e mineralógicos são os mesmos dos quartzo-biotita xis
tos e dos quartzitos, com varj_ações apenas quantitativas.

Quartzor plagioclásio, mÍcroclina e biotita são mine
rais predominantes e assumem aspecto equigranular, Muíto rara
rnente observa-se alguma muscoviEa. Como acessórios foram nota
dos, apatita, opacos, e zircão. Algumas clas l:iotitas acham-se
cloritizadas. Merece menção o fato c1e gue poucos cristais de
quartzo, nessa variedade, mostravam varíação de sinal óptíco.Apre
sentavam-se bem pouco fraturados, se comparados com aqueles de
outras rochas metamórficas estudadas. por outro lado, outras rrog
travam comportamento adverso ao descrito para o quartzo, pois
aIém de biaxiais, exibÍam proeminente extinção ondulante.
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Em vlsta do acima exposto é assumido que os biotita-
-gnaisses tenham sido formados em condições metamórficas eguiva
Ientes aos gnaisses porfiroblásticos.

QUART Z.I TOS

No mapa geológico da Figura 4, as litologias denomina

das quartzitos estão rcpresentadas como quartzo-biotita xistos,
isto porque na maioria dos aflorãmentos visitados havia associ-a

ção entre essas rochas, e a separação entre ambas se tornava di
fíci1 macroscopicamente. Muitos dos provãveis quartzo-biotita
xistos possuiam teores de quartzo quase sempre superiores a 703.

Este fato, aliado ã descrição dada por HEINIIICII (1956) para

quartzitos, sugere uma colocação dos mesmos como guartzitos e

não como xistos.

Num único afloramento, próximo à confluência do Ribei
rão do Braço com o Córrego do Bracinho, foi observado que o conta
geológico que se dá nesse caso entre os guartzitos e os quartzo-
-biotita xistos é singularmente graduaf. Isto sugerindo gue a

fornação destas variedades 6 reflexo de uma variação no ambien

te de sedímentação no perÍodo deposicional dessas unidades Iito
J-ógicas. corrobora com isso a constância das intercalações guart

zÍticas associadas com quartzo-biotita xistos.

Em al-guns casos, contatos geológicos do tipo tectôni
co são observados entre os quartzitos e as outras rochas, ta1
como o que ocorre próximo do Pico Aqudo e se estende em díre-
ção ã toca do Lobo (direção preferencial NE-SW com mergulhos

moderados para SE), já fora dos limites da área mapeada.

Apenas no mapa geolõgico da Figura 8 é que foi possÍ

ve1 providenciar uma separação IitoJ-ógica entre essas varíeda
des, face a escala util.izada. Isto posto, têm-se faixas de

quartzitos intercaladas nos quartzo-biotita xistos, com formas

muitas vezes lenticulares, com direção FìNE-WSW e mergulhos em

média de 40o para SE. No entanto uma mefhor repre sentatividade
dessa ïocha foi mascar:ada pela cobertura do táIus argiloso.
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Macros copicane nte, as amostras mostram_se compactas,
com coloração esbranquiçada, associada a matizes amarel.ados
oriundos de capa de cot¡ertura do tá1us. Em alguns pontos mog
tram sinais de atteração, desagregando_se facilmente em areia
fina. Quartzo é observado em abundância e, muitas vezes, mo9
tra indícios de recr:istatização em grãos estlrados e fortemente
triturados, embora em amostra compacta.

Esses grãos de quartzo, em sua maioria, são equigra
nulares com diâmetro médio de 0,5 mm. Secundariamentè são ob
servados finos leltos de minerais micáceos e a.l.gum salpicamento
de feldspatos já caulinizados. os finos leitos de mica confe_
rem ã rocha, muitas vezes, foliação proeminente, no entanto es
te não é um caráter geral extensível a toda unidade focalizada.
Nesses casos é que se torna difÍcil uma distinção entre quartzo_
-biotita xistos e quartzitos.

Em certos casos tais rochas mostram_se bastante fra
turadas, embora essa não seja feição predominante na área (Foto
grafia 3) , observa-se um padrão definido de fraturamento próxi_
mo a zonas de falhamento realçado algumas vezes em conjunto pe
la presença de veios de quartzo sugerindo prováve1 manifestação
hidrote rmal .

Mi cros copi camen te esses quartzitos poderiam ser clas
slficaclos como biotita quartzitos, clorita-feldspato quartzito,
clori ta-bioti ta - fe ldspato quarLzito, entre outros, s egundo
HEINRICH (f956) . Estes quartzitos possuem. em abundância quart.
zo exibindo sinal óptico positivo em figura baixial. Denotam co
mumente extinção ondulante e estruturas do tipo "mortar',. Uão
há dúvidas quanto a esforço tectônico exercido sobre esta rocha
se considerarmos as informações dadas por ROUBAULT (I963) .

Em grande parte das seções delgadas confeccionadas
foi notada textura do tipo mirmequitica nos quartzos (Fotomicro
grafia 3). Essa textura é dada por micas do tipo fengita. As
biotitas chegam a r"¿ da composição modar média das seções estu
dadas e as cforÍtâs e raras vermiculitas notadas são provavel
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mente altera{ões da primeira. Quando os minerais micáceos são
maÍs abundantes, dão ã rocha foliação. Alguns opacos observados
nessa rocha também mostram-se orientados, segundo a fol-iação da

da pelas micas. Os feldspatos notados são provavelmente micro
cIfna, embora na maioria das amostras estivessem caulinizados.
Também é assinal-ada a presença de apatita, titanita e zircão.

QUARTZO-BIOTTTA XTSTOS

Freq{lentemente associados aos quartzitos, os quartzo-
-bÌotita xistos muito a eles se assemelham no campo. São unide
des litolõgicas freq{lentemente ricas em quartzo. possuem prog
minente estrutura planar com direção preferencial NE-SW e, com

mergulhos que oscilam entre 20o a 40o para ESE,

A melhor exposição dessa rocha foi verj.ficacla a nor
deste do Jazimento Pedrinhas Leste (pL) , (Figura 8). Outras ex
poslções também mostram-se em boas condições de estudo cono a

SW do Morro da Pinga e na estrada que dá acesso aos Jazimentos
Morro do Curral (MC) e Manoel ,Joaquim I e II (MJ I e MJ II) , a

noroeste do mapa da Figura 8.

Essas variedades litol-óglcas revelam-se francamente
foliadas por leitos ricos em biotita, com alternância de feitos
predomi nan temen te quartzosos e quartzo feldspáticos. MacroscopÍ
camente são de cor cinza clara, e há, em determinados locais
(Morro do Curral) , forte tendência à biotitização. possuem tex
tura tendendo à nÉclia e os grãos minerais possuem dimensão de
0,5 a 1,5 mm.

Mi cros copicamente predorninam quartzo e biotita (ver
TabeIa I) . Em certas amostras sobressaem feldspatos do tipo mi
croclina e plagioclásio. Também notada a existência de muscovi
ta em algumas seções. Nas seções de amostras sãs, algumas clori
tas foram assínaladas. Nas seções dessa rocha que estavam par
cialmente alteradas, a freqtlência de cloritas era bem superÍor
ã das vermiculitas associadas , razão pela qual não foi feita des
crição das amostras neste estado de alterar;ão meteórica, já que
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isto os minerais não podlam ser seguramente identifica
situação é freqLlente na área.

como acessórios foram identificados, opacosr apatita
Aqui como nos quartzitos foi notada a existência de

mirmequítica entre os quartzos e mica do tipo fengita.

MI GMATI TOS

Observados apenas na porção ocidental da área (Figura

4) , os migmatitos foram distinguidos em vista da existência de

faixas claras de minerais formados em uma fase presumivelmente

mais nova (neossoma) , com faixa de minerais escuros, de uma fa
se provavelmente mais antíga (paleossoma) .

Se este critério fosse usado i ndi s criminadamente na

área deveria ser incluído igualmente o gnaisse fitado ' A clas

sificação gnaisse fitado permanece devido a constância com que

são observados em campo os bandamentos dos minerais máficos e

féIsícos nessa variedade Iitológica, di.stoando completamente das

e6truturas pouco orientadas dos migmatitos. Nos migmatitos não

há orientação definida nos bandamentos' chegando muitas vezes

a se notar no neossoma dobras do tipo ptigmáticas ' AssocÍado a

esta feição, há que se considerar que tanto o bandamento' máfÍ

co como o félsico dos gnaisses fitados aparentam ser contempo

râneos .

A presença de afforamentos tipicamente granÍticos,alla
ilos a dobramentos de faixas de material escuro, Sem uma orien

tação preferencial , mais os caracteres acirna citados, corroboram

com feições que não se coadunam com os câracteres evidenciados

pelos gnaisses fitados, bem como o fato de não se conseguir lden

tificar um provável paleossoma dos gnaisses fitados, associado

com unidades litológicas mais antigas. A associação dos carâc

teres acima levaram a considerar as variedades litológicas por

tadoras das mesmas como migmatitos.

Mac ros copl camente a espessLrra das bandas tanto do pa
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leossoma como do neossoma é variável, ficando no entanto sempre

próximas de dezenas de centímetros.

O neossoma é tipicamente granítico onde se destacam

feldspatos róseos, entremeados de quartzo e algumas micas. Não

há orientação aparente desses minerais e o relacionamento granu

lométrico entre os quartzos e feldspatos é do tipo equigranular.

O paleossoma desses migmatitos é variado e constituído
de bioti ta-hornble nda gnaisses e, com relativa freqtlência, pórfi
roblastos anfibolÍticos de até l0 cm de comprimento (nascent,e do

Córrego do Pico Agudo, na parte ocidental dessa área) .

Embora os quartzos e feldspatos sejam equigranulares'
alguns afloramentos denotam subs idi ariamente a existência de pór
firoblastos desses dois minerais.

Ao microscópio o paleossoma variava em função da lito
logia que o representava. Apenas na área próxima ã nascente do

Rio Jacu, já no extremo noroeste, fora da área mapeada, foi ob

servado um afloramento de migmatito, onde o paleossomä é tipica
rnente anfíbo1Ítico. O exame microscópico desse paleossoma mos

Èrou proeminente semelhança aos pórfiroblastos anfibolÍticos en

contrados em al-guns gnaisses porf i roblás ticos . Com predominân

cia de biotita, associa-se hornblenda a esses pórfiroblastos. Am

bos minerais perfazem mais de 70å da constituição desse paleos
soma e a biotita predomina sobre a hornblenda. A textura resul
tante é do tipo lépido-granobfástica. o relacionamento granulo
métrico entre ambos minerais é ao tipo equigranular. Subsidiaria
mente aparece plagioclásio, opacos, apatita, quartzo e alguma mi

croclína.

Ao mlcroscópio o neossoma é constituÍdo predominantemen

te de microclina, a qual mostra visível., como em alguns gnais
ses porfiroblásticos, duas fases de formação (Fotomi crogra fi a 1).
Seguem-se em ordem de imporÈâncía e como minerais essenciasquart
zo, plagioclásio e em determinados casos, biotita. Alguns pla
gioclásios exibem feição micropertítica. Em todas as amostras
analisad.as foi detectada a presença cle muscovita. como acessó

rios destacam-se apatita, titanlta, zitcão e opacos.
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5.3 - ÍGNEAS ALCALINAS

As rochas Ígneas alcalinas são representadas na área
pela intrusão do Maciço Alca1ino de Passa Quatro, o qual se loca
l-iza a norte da área estudada. Não é objetlvo desta dissertação
fazer uma caracterização petrográfica, petrológica e estrutural
do dado maciço. Mesmo porque este já foi a.lvo de estudo efetua
do por outros autores (RIBEIRO FILFIO, 1967 e PENALVA,1967)

Sendo as rochas alcalinas as responsáveis diretas pe

Ias niineralizações bauxíticas da área, achou-se por bem descre
ver a variedade predominante a qual supõe-se seja a rocha-mãe for
madora do bauxito. O nefelina sienito ê a variedade predominan
te, tanto na borda do Maciço Alcalino de Passa Quatro como rocha
in síl;u, como sob a forma de matacões dispersos no táIus argilo
so. Macros copi camente a variedade possui cor cinza clara, com

granulação mullo variávef e textura tendendo a granuJ.ar. Pode-se
identificar a olho nu, pontuações de minerais máficos, constituÍ
das de hornblenda, biotita ou de ambos numa mesma amostra. Vez
ou outra destacam-se pontuações de cor caramelada, diagnosticada
como titanita. São facilmente visívels cristais aneudrais de

nefelína, com cor cinza clara, apresentando brilho vÍtreo enbaça
do. Aparentemente os cristais de titanita são euedrais e sempre
em contato com os máficos. Os fetdspatos destacam-se na massa

em cristais euedrais com dimensões de 0,3 at6 3 cm. Na média fi
cam em 0,5/0,6 cm. Nos crlstais maiores foi observada gemlna

ção do tipo CarJ,sbad.

Mi cros copi camente sobressaem feldspatos potássicos re
presentados por micropertita subidiomórfica a idiomórfica. Em

ordem de importância, vêm as nefelinas, chegando a quase 202

da constituição da amostra (ver composição modal na Tabela 1) .
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Ainda como essenciais seguem-se hornblenda e biotita. os acessó
rios principais são titanita, apatita, zircão e magnetita. A

nefelina neste caso, assume grande importância devido a sua fre
qtlência na rocha. Os três primeiros acessórios são f reqtlentes
em incLusões nas hornblendas (Fotomicrografi a 4), e o último ocor

re na massa sem colocação preferencial. Tal como nas hornbl-en
das, esses acessórios ocorrem inclusos nas biotitas, embora me

nos freqilentemente . Ocasionalmente observam-se feldspatos cal
co-sódicos (albita ?) . Foi notado um cristal subeudral de fluo
rita na amostra estudada.

Embora não se tenha encontrado o afloramento ín sit,u,
foi possivef identificar variedades como microsienito, sob f,or
ma de veio cortando o sienito. tinguaíto de cor cinza escura,
com textura microcri stalina, exibindo cristaís de feldspato m!
cropertítico sob a forma de ripas de alguns centimetros, também,

foi observado na área. São freqllentes os foiaÍtos. Sua colora
ção cinza e variada, com tonalídades claras e escuras. Possui
granulometria acirna de mêdia. São freqllentes os crisLais de per
tita e micropertita. Também são comuns os cristais de nefelína
que megas copic arnente não são reconhecívej-s como nos nefelina
sienitos. Os máficos observados são os mesmos dos nefelina sie
nieos, tanto quanto os acessórios.

Infelizmente a maioria das descrições dessas varieda
des petrográfícas foi reafizada em amostras oÌ:tidas de blocos ou
matacões imersos no tálus argíloso. Apenas o nefelina sienito
foi coletado 'Ln situt na Jazida do olÍcio e.na do Manoel .Ioaquim
I, os quais são encontrad.os nas bordas do Maciço ?tlcal-ino de pas

sa Quatro.

5.4 - SEDIMENTOS

TÁLUS

Dois tipos Iitológicos de tá]us foram distinguidos
na área. A primeira variedade é constituíd.a de restos de roohas
predominantemen te quartzosas, em matriz areno-argilosa. Varieda
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des como quartzitos, biotita gnaisses, granitos e muito prova
velmente migmatitos (bem preservado o neossoma dos mesmos), são
comumente encontrados nessa variedade litológlca denominada de

tã.lus quarl;zoso. Seus constituintes rochosos são encontrados sob

a forrna de seixos Iigeiramente angulosos.

A segunda variedade de tálus é a predominante na área
mapeada e a ela associam-se as zonas bauxitizadas (Fotografias
4 e 5) , e foi denominado nesta dissertação de tci.Lus argiL.oso. A

essa variedade, predomina matriz argilosa fortemente aluminosa,
de cor vermelho amareJ-ada, associada muitas vezes com argila cau

linÍtica que fornece mat.izes esbranquiçados.

TÁLI,S QUARTzoso

A única exposição dessa variedade litológica está as

sinal-ada no extremo noroeste da Figura 4 e forma um .peneplano

com mais de 1,3 km de comprimento e com largura média de mais de

300 metros. Possui espessura média af l-orante de 5,3 metros.

Segundo as observações de campo' associadas às inter
pretações fotogeolõgicas, pode-se concl-uir que esse peneplano
possuia dimensões muito maiores do que as atuais. Em decor
rência do regime fluvial eros j-vo superimposto na região, esse pe

neplano foi erodido em grande parte.

TÁLUS ARGILoSo

com matrlz predomi nantemente argílosa (Fotografias I
e 6) , associam-se blocos de rochas alcalinas sãs (Fotografia -¡l

em toda distribuição do táIus pela área. Tais blocos chegam a

diâmetros máximos de 16,70 metros. Não há absolutamente a exis
tência de seixos ou blocos de rochas outras que não dessa varie
dade titológica.

Apenas no nível de base surgem seixos de quartzo arre
dondados (Fotografias I e 9) , junto com argila , caulinítica
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e brecha argilosa extremamente compactas (Fotografias 9 e I0) '
São encontrados seixos de quartzo que ultrapassam os 50 cm de

diânetro. No entanto a maioria possui cerca de 5 a 15 cm de diâ

metro. Raras vezes destacam-se seixos de gnaisses e xistos' ex

trêmamenÈe endurecidos.

Os blocos de alcalinas associados são de variedades
petrográficas várias, com maior freqtlência de nefelina sienitos.
A esse tipo de tálus foi permitida uma distinção quanto ao seu

estádio de preservação relativo ã erosão e ao interesse econômi

co. Tal divlsão se dá em vista da existência de grande quanti
dade de blocos e seixos de bauxíto, razão pela qual foi defini
do como tálus argiloso quÍmico (ver definição no capÍtulo 6, item

6.I.2r. A outra variedade foi def in-icla como tátus argiloso físi
co (ver definição no item 6.1.2) .

Uma boa parte desse tálus argÍloso é constituída na

realidade, de eluviões e coluviões, quando depositados díretamen

te em contato com 4s rochas alcalinas formadoras do mesmo.

o tá1us argiloso encontrado na área possui espessura

extremamente variada. Ele recobre as rochas do emk¡asamento con

dicionado pela topogi:af ia antiga, preenchendo vales, depressões

e todas as irregularidades outrora existente no paleorelevo' Sa

be-se no entanto que essa paleotopografia foi ditada pelo nÍve1

de base dado pelas rochas do embasamento. É conveniente ressal
tar que a topografia atual foi e¡n parte imposta por tectonismo
que induziu modificações substanctais a el-a. Por conseguinte,as

variações de espessura do táIus são comandádas príncipalnente pe

Io capricho da sínuosidade dada pela paleotopografia das rochas

do embasamento.

Dos trabalhos de pesquisa realizados Para cubagem dos

tá1us argilosos bauxítizadosf constatou-se que a maíor espessu

ra real observada para o táIus foi de 12 metros ' e a menor chg

ga a menos de um metro. Fossuem ainda uma cobertura de capa hú

mLca que chega a 2 metros de espessura no máximo' Por tazões

que estão expostas em capítulos posteríores, tanto o tálus guart
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zoso como o argiloso foram colocados em idade Terciária (prova

velmente Mioceno) .

ALUVIõE s

Foram divididos em finos/médios e os de granulação qros

sa. Àos finos e médios incluem-se materiais argilosos até cag

cal-heiras com seixos rolados inferiores a 2 cm de diâmetro' os

de grã grossa incluem todos os depõsitos aluvionares contendo

seixos que normalrnente excedem em média 2 cm de diâmetro (Foto

grafia 2), aglomerados em matriz argilosa e argíIo arenosa'

Confcrme referidc anteriormente as drenagens na área

são jovens o que poderia explicar o desenvolvimento pouco expres

sj-vo das aluviões. As aluviões do tipo f ino,hédio ocorrçm, uma

parte a noroeste <la área mapeada (r'igura 4) e, a outra' a sudes

te. A área é drenada nesse setor pelo Córrego do Pico Agudo' Os

sedimentos aí são essenciafmente quartzosos ¡ com pouca ou nenhu

ma deposição de argila associada. Mais a oeste dessa localiza

ção temos alguns depósitos no leito do Rlo Jacu, também mantendo

as mesmas características morfológicas das encontradas no Córre

go dÕ Pico Agudo, diferencíando-se apenas na matriz que é predo

minantemente argilosa.

A outra ocorrência de aluviões do tipo finos/médios
situa-se à jusante do Rio claro. Nessas aluviões, a espessura

das camad.as depositadas nunca é inferior a 2 metros e raramente

é superior a 5 metros. Formam inúmeras vezes planícies aluvionq

res, as quais não ultrapassam 50 metros de largura. DifÍcilmente
também essas sedimentações alcançam níveis de baixos terraços,
com localÍzações acima das áreas de inundação dessas drenagens'

Esses caracteres foram melhor observados na parte sudeste da Fi
gura 4, na área compreendida pela drenagem do Rio claro' É im

portante lembrar que aos aluviões finos e médios foram incluídos
os colúvios, os quais, muitas vezes' estão intimamente associa

dos aos aluviões.

As atuviões de granulação grossa ocorrem em pontos res
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tritos da área e formam as denominad.as localmente "cascalheiras,'
(Fotografia 2) . O mel-hor afloramento dessa variedade encontra-
-se no caminho para a .localidade de pinheiros, pr6ximo à fábrica
de sulfato de alumínio da CIMIL. AÍ a cascal.heira foi deposita
da pelo Ribeirão do Braço. Também ã montante do Rio Claro e no
Rio Espírito Santo são encontrados tais sedimentos. Faz-se no
tar a constância de colocação desses depósitos, qual seja a d.e

sempre se encontrarem em níveis superiores de 2 a 4 metros do
leito da drenagem a eles associad.os.

Aluviões de grã grossa em drenagens que nascem ao pé
das ígneas alcalinas (nordesÈe da área mapeada) , são constit.uÍ
das predominantemente de seixos de rochas alcalinas, mesmo que
taÍs drenagens percorram boas extensões em rochas do embasamen
to.

Por outro lado, as drenagens que drenam por rochas do
embasamento (nol:oeste da área mapeada) , quan<lo formam . al-uviões
de granuração grossa, conferem a eras os mesmos caracteres morfo
lógicos das anteriores, porém são constituídas de seixos de ro
chas do embasamento quais sejam: quartzitos, gnáisses e migmati
tos, preferencialmente.

Tanto as aluviões finas/médias como ãs de granulação
grossa foram enquadradas como sedimentos recentes (Ouaternário) ,pols são formadas a partir de drenagens atuais e o seu desenvol
vimento é de um estágio embrionário, se compãrado com as al-u
viões associadas ao Rio paraÍba do Sut, e aJguns de seus affuen
tes; aluviões essas colocadas como quaternárias (AB 'SABER & BE;
NARDES, 1956; FRIÌITÀS, 1956; CORDANT cb a,l .,i_gl4; MELFI et, aL.,
1976, entre outros ) .
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COLLINA ESTRATIGRÁFICA DA ÁREA
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VARIAçõES LITOLÓGTCAS

Argilas, areias ' Çascalhel
ras
arqilas al-uminosas 

' 
argi las

baúxiticas, argi }as caulinÍ
ticas, bauxito, matacões dã
rochas alcalinas de diver-
sas variedades .

cascalhos , areias r seixos e
blocos de granitos 

' 
migmati

tos,quartzitos, biotita
gnaisses

nefelina s ieni tos 
' 
foiai tos,

hornblenda sicnitos, si eni
tos

Pa.Ieossoma: formado das li
toÍogias ácidas e anfiboli
ticas
Neossoma: granÍ tico

Quartzitos,quartzo-biotita
xi s tos

Biotita gnaisses, gnai s ses
gnaisses fi tados

Gnaisses,porf iroblástlcos,
granada gnaisses I si 1lima-
nita gnaisses, biotita-
hornblenda gnaisses

PROPOSTçAO PARA

IDADE PROVÁVEL UN I DADE L I TOLöGI CÄ

Quaternári o

Terciário(Fins)

Mesozõico

P ré-Cambri ano
Super i or

P rê -Cambr i ano
Mé cl io

Sedimentos quaternários

Tálus argi loso

TáÌus quartzoso

lgneas al-calinas

Mi gmati to s

Quartzo-Biotita Xistos

Biotita Gnaísses

cnai sses porf iroblás-
ticos
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5.5 - ESTRUTURAS

Foram .subdiVididas na forma em que se segue:

5.5.I - ESTRUTURAS DE CARÁTER TECTÔNICO

5.5.2 - ESTRUTURAS DE CARÁTER GEOMORFOLÕGICO

5.5.I - ESTRUTURAS DE CARÃTER TECTÔNICO

o recobrimento de boa parte do embasamento pelo tálus
diflcultou sobremaneira a identificação das feições tectônicas
impostas às rochas do embasamento. Ao pequeno número de aflora
mentos passíveis de estudo, adiciona-se a dificuldade imposta
pela alteração intempérica, que ocasiona mascaramento das vá

rías feições tectônicas que porventura pudessem ser exibidas.

No entanto do que se pode depreender do mapeamento

geológico mostrado na Figura 4 e Figura 8, foi que alguns falha
mentos , aparenteme nee normais e associados às zonas de miloniti
z açã,o e/ou brechação, puderam ser destacados na parte Sw da

área mapeada na Figura 4. Possuem direção predominante ENE-ESE

e, em extensão, ultrapassam 3 750 m. Tal lineamento foi deno

minado de Falhamento de Pinheiros por este autor.

Na área da Figura 4 é freqtlente a verificação da persis

tência dos ângulos de mergulho em rochas do embasamento, os

quais são orientados sempre no rumo SE. É também coincidente
com tal orientação o alinhamento dos divisores de água princi
pais. A direção dos falhamentos' e das foliações seguem orien
tação NE. Essa direção NE é coincid.ente com a direção geral
das falhas que resultaram o Gráben do Paraíba do sul . wão foi
observad.o na área em apreço, variações em atltudes que pudessem

discordar dessa atitude geraL.

Fafhas menores têm feições aparentemente semelhantes

à do Falhamento de Pinheiros, conforme observação nas fotogra
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fias aéreas, embora, no campo, pouco ou nada se observe. Essa di
ficuldade de observação geológica no campo é, em alguns casos '
produzida pelo capeamento dado pelo tálus argiloso, mascârando
estes falhamentos, em outros, pelo alto grau de decomposição das
unidailes 1ito1ógicas associadas a estes falhamentos. Esses efei
tos associados fazem com que se perca a caracterização da estru
Lt:r a in Loco, llmbora possuindo expressão reduzida, esses falha
mentos menores são concordantes com o Falhamento de Pinheiros,em
orientação.

Pelas seções geológicas das Figuras 5, 6 e 7 pode-se
notar que há compartimentos tectônicos distintos, formados por
falhamentos que parecem constituir brl-ocos tectônicos de rochas
do embasamento adernados em direção ao centro do Gráben do ParaÍ
ba do SuL. Segundo observação na localidade de Pínheiros, esses
blocos seguem um, esquema definido de movimentação tectônica alia
do aos falhamentos que os separam. Parecem obedecer a uma siste
mátlca comum onde numa orientação aproximada N-S, o bloco de Nor
te sempre sofre ascensão em relação ao bloco de sul . Formam as

sim um verdadeiro escalonamento que se inicia no Maciço Alcalino
d.e Passa QuatrÕ, na Serra da Mantiqueira, seguindo até o leito
do Rio Paraíba do Sut, tomado como ponto mais inferior (Figura 7).
lsto é coincidente com observações semeJ.hantes, fornecidas por
CORDANI et aL. " (L974\ e MELFI et aL,, (1976).

os valores angulares dos mergulhos da xistosidade dada

pela orientação dos minerais micáceos e outros não-micáceos- sí1
limanÍta por exemplo- mantêm-se na faj-xa de 30o a 50o, vol-tados
para o quadrante sudeste.

Nos fathamentos príncipais que afetam as rochas do em

basamento, vez ou outra pode ser observada zona com material ca

tacJ-ástfco, ou com maior ou menor grau de fragmentação da rocha.
O tectonismo desenvolveu fraturas e diáclases associadas ãs fa
Ihas. Muitas dessas fraturas e diáclases estão preenchidas com

veíos de quartzo leitoso que chegam a mais de 60 cm de espessura
real, conforme pode ser observado na estrada de acesso para a Mi

neração Lavrinhas, próximo à subida do Rio do Braço, no sentido
Pinheíros-Mineração,
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Desperta a atenção o lineamento dado pelo Rio Claro, já

fora da área, mas que é discordante do comportamento geral ob

servad.o. Seu curso segue a direção N-s, em perfeíto controle
estrutural. Por volta de seu cursp mediano verifica-se infle
xão para o sentido NE-SW. Essa segunda díreção é concordante

com as estruturas tectônicas d.ominant-es da área. Esse cÓmpor

tamento inicial de norte para sulI sugere uma quebra de cons

tância do que se observa como caráter geral, notadamente na

parte ocidental da área. Essa feição tectônica contrária pode

ser explicada pe.J-a direção preferencial NNE-SSW' dada pelo rom

boedro tectônico, formado pela Soleira cle Queluz, segundo FREI

TAS (1956) e AB'SABER (1956). a porção oriental da área coÍres
ponde a essa variação de comportamento geral ' é diretamente as

sociada à Soleira de Queluz, tida como soerguimento do substra
to do Gráben do ParîaÍba do su], FRETTAS (1956) e AB TSABER (1956)

Notadamente nas rochas metamórficas do embâsamento sur-

gem feições estruturais destacáveis, como diaclasamentos e f r:a

turamentos (Fotografia 3), exíbidos por quartzitos e quartzo-

-biotita xistos com relativa freqtlência. os gnaisses porfiro
blásticos freq{lentemente exibem orientação dos pórfiros de mine

raís planares e, em caso específico, de cristais de sillimanita
(Fotomicrografia 2), que em muitos casos são coincidentes com

as direções de xistosidade.

5.5.2 - ESTRUTURAS DE CAR.ÁTER GEOMORFOI,ÓGICO

os caracteres geomorfológicos observados na área não

dizem respeit.o somente ã geomorfologia estrutural, mas também a

geomorfologia climática. O atual modelado é resultado de efei
tos endógenos, seguido da atuação de agentes exógenos. Nos agen

tes externos predomina, pelo menos atualmcnte,o intemperismo quÍ-

mico. Daí a importância de uma caracterização mor fo-c1imáti ca '
Nos agentes internos é destacável o efeito dado pela evolução

tectono-magmá ti ca do Gráben do Paraíba do SuI.

os efeitos tectônicos que delineararn o modelado que

hoje constitui a Serra da Mantiqueira e a Serra da Bocaina, ê
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resposta do magmatismo que deu origem a colocação dos maciços aI
cal-inos de Passa Quatro e ltatiaia, assj.m como de rochas congê

neres completado assim o quadro denomj-nado tectono-magmá t ico . Am

bos os processos são responsáveis pelos diferentes compartimen
tos geomorfológicos da área.

A área em estudo pode ser dlvidida do ponto de

geomorfológico em dois compartimentos constituidos de:
visLa

I) ígneas alcalinas e metamórficas do embasamentÕ.Este

conjunto é o dominante do ponto de vista topográfico e poslclo
na-se na área, em cotas em torno de 1500 metros acima do níve1
do mar, Cotas maiores só são observadas na área quando locali
zadas nos maciços alcalinos. As rochas do embasamento, dg pon

to de vista topográfico, são observadas em cotas j.nferiores, po

rém, mantêm morfologias distintas. Apreset'ìtam relevos do tipo
"meia laranja", capeados por espesso manto eluvional. Próximo
aos maciços alcalinos são encontradas quase desnudas, e posicio
nadas em cotas eLevadas.

2) É constituído de peneplanos tendo como litotogia
predominante os tálus. Nesta morfofogia é bastante destacáve1

as formas de cones eluvionais e mesmo cones de dejeção (Fotogra

fta 15). Segundo observações realizadas nesse tálus, pode-se

concluir que é oriundo de processoS intempéricos numa faÊe ini
cial autóctone, seguida de perturbação tectônica; quando se ini
cia sua movimentação, passando por uma fase seguinte morfo-

-climática onde, o fluxo de água pluviaL aliado à exagerada mo

diftcação do gradiente' dad.o pelos processos tectônicos que

atuaram sobre a área, colocaram em instabilidade esses pretéri
tos colúvios e elúvios ' Esta instabilidade acentuou-se com o

maior fluxo de água e com a conLinuidade dos movimentos orogêni
cos. Isto fez com que todo o materiaf contido nessas zonas de

lnstabilidade "d.escessem" para cotas mais baixas e em posição

de menor declividade ' num processo semelhante à solifluxão. Assu

minilo numa fase final um caráter alõctone.
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Seguindo os critérios geomorfológicos de THORNBURY

(1966) e utilizando-se as excelentes informações dadas por EBERT

(1960) , pod.e-se dlzer que a deposição dô tálus se deu sob a for
ma de "correntes de 1ama" ou "correntes terrosas". Não foi pos

síve1 ëlivisar caracteres que pudessem separar com precisão qual
tipo de processo foi efetivo na colocação do tálus.

Segundo as proposições de TIIORNBURY (1966) | as corren
tes terrosas têm as seguintes características:

a - são lentas, b - não estão confinadas a canais, c -
possuem um teor de água mais baixo que as correntes de lama, d -
não são especificamente caracteristicas de regiões secas, e -são
mals comuns em áreas úmldas, f - estão caracteriu adas por se for
marem sobre terraços e declj-ves onde os materj-ais terrosos são

capazes de fluir quando se saturam em água e encontram-se enbaí-
xo do manto detrÍtico.

Segundo o autor esse processo forma depósltqs de sei
xos e blocos, que em muitas vezes se assemelham a morenas late
rais. Daí os inúmeros trabal-hos referentes a uma provável glg
ciação na região do ltatiais e adjacências. oas publicações re
ferentes à glaciação no rtatíaia, apenas EBERT (1960) trouxe va

liosa contribuição para uma provável definição quanto ao Proces
so que atuou na deposição desses sedimentos. O referido autor
em sua publicação faz alusão ao fato de que o tál-us tanto podg

ria ter sido depositado por efeitos de uma glaciação como por
correntes de lama.

As correntes c1e fama, por outro lado e, ainda segundo

THORNBURY (1966), têm as seguintes características:

a- são rápidas ao ponto de serem perceptÍveis, b- es

tão geralmente confinadas a canais ' c- encontram-se em declives
acentuados, d- há participação de água abundante, porém intermi
tente e, €- â vegetação 6 rala. Segundo ainda o âutor acima ci
tado as correntes de lama são caracterÍsticas de regiões mal-s sê

cas,pois em tais áreas a vegetação é rala e as precipitações são



-52-

pouco freqllentes, embora torrenciais. Amiúde tais correntes são
constituídas de lama (argila), porém, podem transportar blocos
de grandes proporções a distâncias consideráveis. Estes depõsi
tos não possuem seleção granulométrica e nem quaLitativa.

A seguir são enumeradas várias caracterÍsticas do tálus
em estudo na área para que se possa fazer uma comparação:

a- são encontrados tanto preenchendo zonas de canais
de drenagens (Fotografias 1 e t2) como são observados em zonas
onde não se notam canais de drenagem (Figura 8, jazimentos da

Sede, Olício, Córrego Seco e outros, como também as Fotografias
11, 15 e 16), b- possuem blocos sem seleção granulom6trica (Foto
grafias 2, 4,5,7 e I2l , porém com selação qualitativa, pois
são encontrados somente h,Locos e seixos de rochas alcalinas. A

própria argila matriz é oriunda da alteração de rochas alcalinas,
c- todos os depósitos de táLus, encontram-se em zonas de decli
ves acentuados (Fotografias ll e 12, Figuras 5, 6, 7, I e 9) , d-
a velocidade que regeu o deslocamento do tálus foi Lenta. Se

asstm não fosse não seria possÍvel haver selecionamento qualita
tlvo do material que constitui o tátus, tipicamente oriundo da

alteração de rochas alcalinas. Se o movimento fosse rápido, no

tar-se-iam seíxos e matacões de litologias outras que não só aI
calínas. Haja visto que o tálus é alóctone e assenta-se em ro
chas do embasamento, isto posto deveria ser esperado no mÍnimo
uma niscigenação dos materiais e não uma feição tipicamente sele
tiva.

Esta hipóÈese corrobora com argumentos levantados por
FREITAS (r956), AB'SABER (1956), SUcUIo (1969), CORDANI et: aL.,
(19741 , AL¡4EÍDA (1976) e MELFI et aL." (1976) entre outres que

creditam atividades tectônicas do tipo lentas e contínuas na for
nação do Gráben do Paraíba do SuI . Tal processo tectônico, fez
com que os tálus observados na área e mesmo na região, tivessem
comportamento semefhante na época de seu desfizamento, ou seja,
Lento e contínuo.
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e- Quanto à definição do clima e da vegetação que

existiam na época do desfocamento do tálus é difÍcil de se opi
nar a respeito. Só um estudo mais pormenorizado poderá propor
tal- definição. Não é este o intuito desta dissertação. O cli
ma atua.I é caracterizado por períodos de chuvas torrenciais,
seguido de chuvas continuas, concentradas pre fe rencíalmente nos

meses de dezembro, janeiro, fevere.iro e março. O regime de

chuvas atuais é assim definido como intermitente. A vegetação
atual é do tipo exuberante.

Dessa forma, o tálus possui caracteres que o enqua
dram tanto como formado por correntes terrosas como pelo pro
cesso de correntes de l-ama.

O tátus ocupa atuafme¡rte vários posicionamentos bopo
gráficos e a cada posicionamento assume morfologias dÍstintas.
Tanto os tálus bauxitizados, considerados como jazimentos, co
mo os tálus não-bauxi t i zados encontram-se em posições topográ
ficas que diminuem de cotas de I 600 até 600 metros acima do

nivel d.o mar. Muitos afforamentos dos tálus encontram-se em

níveis topogrãficos superiores e/ou iguais aos atuais aflora
mentos de rochas Precambrianas.

Os locais onde são observados tálus denominados como
jazimentos, tendem quase sempre a assumir formas do tipo "co
nes eluvionais " e "cones de dejeção", o úflimo não perfeitamen
te definido. De um modo geral, tendem a formas elipsoidais, com

o eixo maior na maioria das vezes voltado para o centro do Va

le do ParaÍba do Sul .

Alguns dos jazímentos assinafados na Figura B não de

notam formas elipsoidais tÍpicas. No entanto, umä observação
atehta mostra que todos os jazimentos alí assinalados e asso
ciados ao táIus possuem um eixo maíor prolongando-se nas dire
ções S e SSW. Essa constâncÍa de direção do eixo maior para
suJ- sugere uma antiga movimentação em direção ao centro do
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atual Vale do Paraíba do Sul . O mesmo também pode ser observa

do no táIus quartzoso assinalado na Figura 4. Seu eixo maior

tem rumo SSW' ou seja, em direção ao centro do Gráben do Paraí

ba do SuI .

outra feição morfológica destacáveI é a forte penepl-a

nização observada no tálus, contrastando de modo significativo
com as outras unidades rochosas (Fotografias t, 1l e 12)' o as

pecto de peneplanização denotado na Fotografia 11 sugere que

aparentemente o tálus deslocou-se para o centro do gráben como

um todo, capeando pret6ritas drenagens e rochas do embasamento,

soterrando-as através do movfmento de corrente de lama ou ter
rosa, e movimentando-se de forma gradual e constante, não brus-

ca. Posteriormente as drenagens retomaram esses depósitos e

constituiram o atual modelado na zona do tálus'

O plano quase horizontal inferido pelos divísores de

água dessas elevações' corresponderia ao prováveI nÍveI mais

elevado de colocação do táIus sobre as rochas do embasamento

(Fotografia 11) . Tal feição não é generalizada por toda a área'
já que os efeitos da ação erosiva sobre o modelado topográfico
deve tê-lo modificado até ao estágio atual ' i

Essa feição de plano com tendência a horizontalidade
também corrobora com o fato de que o GráL¡en do paraíba do gul ,

formou-se à expensa de movimentos graduais não muito bruscos 'Se

assim não fosse, dificilmente seria encontrado remanescentes do

táIus, nurna fase d.e quase peneplanização, cuja fonte, hoje' en

contrá-se em posição topográfica extremamente elevada (Fotogra

fia 3) , Não se pode afirmar com segurança que tal feição foi
constante para todo o gráben, pelo fato de não ter sido obser

vada essa feição em toda a área visitada' Notar que na Foto l'
embora focalizada em zona de táIus, não se observa peneplanos

Èão destacáveis.
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5.6 . PROPOSIçÃO PARA A EVOLUçÃO GEOLÓGICA DA Á,REA

Aliando-se as proposições para a evolução geotógica da

região de Cruzeiro e Lorena de MELFI et aL., (1976'), com a evolu
ção tectono-magmá ti ca proposta por ALMEIDA (I976) para os rifts
continentais da borda da Bacia de Santos, pode-se alinhar a se

guinte seqtléncia para a evolução geológica da área:

- As variedades litoIó9icas associadas à unidade deno

minada de gnaisses po rfi roblás ticos devem ter sido formadas no

Précambriano Médio, durante o Ciclo Transamazônico. O seu cará
ter poJ-iciclico (feldspatos d.e duas gerações, Fotomicrografia 1,
desequllÍbrio na paragênese mineral, bem como feição de remigma
tização) , sugere idade mais antiga em relação às demais varieda
des litológicas oL¡servadas na área. Sua evolução metamórficapri
mária deve ter sido regida em fácies de pelo menos anfibolito,com
tendências a granulito. Há evidência de prováveI processo retro
metamórfico. É provavelmenÈe desse período alguns doÈ grand.es

falhamentos.

- No Précambriano Superior, formaram-se as outras uni

dades metamórficas, seguindo aproximadamente a seqtlência Propos

ta païa a coluna estratigráfica da área (Tabela 2). Como foi mos

trado anteriormente, estas variedades litológicas sofreram evo

lução metamórfica de fácíes anfibolito, menos rigoroso que o ob

servado nos gnaisses porfíroblásticos. Datações radiométricas
K/At real izadas em rochas do litoral norte do Estado de São Pau

lo por MfNIOLI (L97I') , fornecem valores de 450-500 M'A' ' o que

deve definÌr o úItimo cÍclo orogênico que afetou as rochas da re
gião e, provavelmente ' as da área.

Nesse período ainda devem ter-se formado novos falha
mentos, com reativação dos grandes fafhamentos mais antigos' Su

põe-se que tais falhamentos devam ter se desenvolvido en ambien

Èe de alha temperatura, sugerido pela recristalização de felds
patos nas zonas de brechação. As zonas de brechação foram obser

vadas tanto na unidade de gnaisses porf i rob lás ticos quanto nas

variedades J-itolõgicas mais recentes, grupadas como metamórfj-cas
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do embasamento.

- No Mesozóico, a área sofreu modificações ditadas pe

la reativação Weafdeniana' Provavelmente em fins do Cretáceo,

deram-se as intrusões alcalinas dos rnaciços de Passa Quatro e

do Itatiaia. Datações radiométricas realizadas em biotita pelo
método K/Ar por RIBEIRO FILHO (1967) posicionam esses maciços

em idades de 64,2 a 64'7 M.A. AMARAL et aL. (1966)' também,por

método K/Ar apresenta valor médio de 66 M.A.

- No Terciário, por volta das épocas O1i goceno-Mioce -
no, inícia-se o processo d.e formação do Gráben do paraíba do

Sul (ALMEIDA. 19'76 ) , com abaixamento de t¡Iocos formados a PaI
tir de zonas já prevlamente "quebradas" pelos processos tectô
nlcos anteriores. ABsim, os antigos falhamentos serviram de zo

nas de fraqueza pat:a que o processo de abaíxamento do Val-e do

Paraíba ocorresse mais facilmente. Com o desnÍvel criado, o ma

teriaL eluvionar encontrado sobre as unidades titológicas da

ãrea na ocasíão passaram a uma condição de instabílidade fÍsica,
send.o que a gravidade passou a atuar de forma acentuada. Aliado
ao processo de infittração de água, o contÍnuo soerguimento da

zona onde se encontravam esses elúvios fez com que esse material-
tendesse a uma acomodação. Assirn,eles "desceram" de suas pos!

ções originais para uma nova posição, tendendo assim a uma esta
bilidade, saindo de uma posição que poderia ser denominada au

tóctone para uma al-óctone. Exemplo tÍpico dessa situação é dado

pelos tálus argilosos e tá1us quartzosos. Fora da área, excelen
te é o exemplo descrito por PENALVA (1967) observado no ltatiaia.
Outros casos semelhantes são encontrados em EBERT (I960), embora

nessa publi-cação, o autor tenha dado conotação glacial ao proces
so de deposição do material aqui denominado tá1us.

O movimento que regeu essas deposições deve ter sido
do tipo lento, conforme referido anteriormente, Embora não se

possa excluir a possibilidade de que esses movimentos possam ter
assumido intensidades mais bruscas em determinados períodos.
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- É ¿e se crer que o processo tectônico perdure nos

dLas atuais, haja visto que foram detectados muitos depósitos

aluvionais sob a forma de terraços elevados. Essas feições não

se devem exclusivamente ao processo de encravamento da drenagem

no substrato rochoso subposto a ela, mas também a uma contribui

ção considerável- dada por movimentos tectônicos contínuos.Essas

feições são observad.as em drenagens maduras na ãrea'

O autor deste trabalho gostaria de aqui inserlr aI99

mas fnformações que podem fornecer um melhor posicionamento do

táIus en relação às lit.ologias a ele associadas. É sabido que

nos sedimentos da Bacia Terciária de Taubaté não foram observa

dos até hoje clásticos múito grosseiros (sUGLlTo , L969) ' Em vis
ta deste fato, RrcH (1953) posicionou a deposição dos sedimen

tosdestabaciacomosendoanterioraosfalhamentoscausadores
da formação do Gráben do Paraíba do Sul . Na região da soleira
de Cachoeira Paulista e na de Queluz é notãvef a espessura do

el-úvio sobre as rochas do embasamento. Por outro lado, na Ser

ra da Mantiqueira, estas rochas do embasamento encontram-se pra

ticamenle expostas se comparadas com as suas congêneres na zona

topograf i camente mais baixa das soleiras' como ambas ocorrên

cias de tochas se diferenciam tão somente pela posição geográ

fica e topográfica, é de se supor que as rochas que hoje cons

tituem a Serra da Mantiqueira possuíssem cobertura eluvional pe

lo menos igual a de suas anáIogas situadas nas sofeiras' Isto
ê f acilrnente comprovado quando se atravessa a Serra da Manti

queira pelo acesso que liga Cruzeiro a Passa Quatro e São Lou

renço. Ultrapassando o divisor de água da Serra da Mantíqueira'

neste sentido, depara-se com um tnodel-ado relativamente plano'sem

grande variação das cotas topográficas, formando em determinados

locais relevos do tipo "meia laranja". Nesta região e mais aden

tro do estado mineiro, observa-se que as litologías são as mes

mas da Faixa de Dobramentos Ribeira, congêneres ãquelas das so

leiras do vale do paraíba. No entantor encontram-se capeadas

por espessa cobertura eluvional . lsto sugere que as rochas do

embasamento que constituem a Serra da Mantiqueira foram "despi
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das" de sua capa eluvional, por volta da época de formação do

Gráben do Paraíba. Se houve uma denudação, este material que

constituia o elúvio, foi depositado em alguma parte, após trans-

Deve ter havido uma grande contribuição de material
argiloso e quartzoso oriundo da desagregação de quartz i tos , quart
zo-biotita x.istos e outros, gue constituiam a capa eluvional so
bre as rochas do embasamento. Esse material, sob a forma de se

dimentos, veio a constituir as bacias sedimentares associadas ao

cráben do ParaÍba do SuI (Taubaté e Resende) .

Como a formação do gráben foi resul-tado de movimentos
tectônfcos tais que não favoreceram o transporte integral do ma

terìa1 que constituía a capa eluvlonar para as bacias de sedi
mentação, os c1ásticos grosseiros que deveriam ser encontrados
nessas bacias, ficaram retidos sob a forma de tál-us, no sopé da
Serra da Mantiqueira.

considerando que os tálus só poderiam se movimentar com

infiltração de água apõs formação de uma declividade que permi
tlsse tal movimento, concluÍ-se que a denudação das rochas do em

basamento através de uma movimentação do material eluvional a

elas associado, ocorreu presumivelmente no inÍcio da formação do

Gráben do Paraíba do Sul, ou seja, por volta do Ol i goceno-Mioceno,
quando então reinavam condições ideais para tal.

Segundo nos parece não se pode dizer que se trate de
um fenômeno local, pois até onde se pode notar, tal feição es
tende-se por mais de 50 km na borda sul da'Serra da Mantiqueira,
desde Lorena no Estado de São paulo, até Resende no Estado do
Rio de Janeiro, envolvendo os d.enominados tálus argiloso e
quartzoso. DaÍ a colocação dos tálus em idade provávet Terciá
ria.

SUGUIO (f969), estudando as caracteristicas texturais
dos sedimenÈos da Formação Tremembé, na bacia Terciária de Tau
baté, sugeriu que a deposição dos sedi.mentos se deu por abaixa
mento contínuo e gradual do assoalho do gráben, de tal forma que
o desnível entre o fundo e as bordas da bacia não erag{ tão grant-des ao ponto de se depositarem sedimentos mais grosseiros.
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Pela presente dissertação é de se crer que se os movi

mentos que ditaram a formação do gráben não seguissem esta li
nha dificilmente poderia ser observado um tálus antigo e capri
chosamente selecionado como o táIus argiloso. Haja visto que

são multo raros blocos ou seixos de outras variedades litológi
ca6 que não rochas al-calinas. As rochas do embasamento na área

são altamente resistentes ao ataque intempérico e se a movimen

tação do tál.us fosse brusca, acompanhando uma movimentação tectô
níca do me s¡no nÍveI, sería notada, nos atuais táJ-us rmiscigenação
de materia1 do embasamento com material das afcalinas e não só

de alcalinas como se observa.

Mesmo que se tratasse de transporte por geleiras ' hipó
tese totalmente destituída de propósito, não haveria esta homoge

neidade qualitativa. Seria notada a presença de material- oriun
do de todas as variedades 1itológicas que compõem o embasamento,

mais quaisquer outras por onde a pretensa geleira passasse.

As observações aqui aventadas corroboram com' as propo

sições relativas à tectônica de formação do Gráben do Paraíba

do Sul-, sugeridas por FRETTAS f(1956) r AB'SABER (1956) 
' SUGUIo

(1969) e ALMEIDA (19761 , MELFI ¿¿ aL." (l.976).
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6 - GEOLOGIA ECONOMICA

6.I - O MINÉRIO

6. ].I - DEI¡].NTçÂ.O DOS TERMOS UTTLIZADOS

No decorrer deste estudo faz-se j.mport-ante definir
certos termos essencj-ais, como também aqueles que foram utili
zados para caracterizar condições especiais obsetrvadas e que

não possuíam terminologia adequada ou de uso corlîente '

A necessidade de explanação destes termos e de uma de

finição, quand.o possível, é dada pela fregilência com que serão

usados ao curso dos próximos capÍtulos. Mesmo porque tais ter
mos são de importância na elucidação dos processos geológicos

observados na área de estudo.

Bauxito: Segundo RoUTHIER (t963) o bauxito designa

uma rocha contendo, sobre a forma livre, un ou mais hidróxidos
de alumínio. BELTNGA (f972) usa este termo para caracterÍzarma
terial contendo hidrõxidos de atumínio (40% de Al203 ou mais)

com ferro (308 ou menos) e minerais argilosos. São comuns ínpu

rezas como titânio, sílica, manganês e gál-io, entre outros. Ê'

BELINGA (7g72) , ainda, quem descreve a segulnte configuração pa

ra a importância econômica dos hrauxitos e seus diversos Llsos

industriais:

1) Bauxito para o fabrico de alumÍnio metáIico. Deve

ter o mais alto teor em alumÍnio possÍvel e baixo teor em síli
ca (6 a 8"< de Sior), GORDON et al' (1958) creditam valores de

mais de 50? de AI2O3 para este tipo de bauxito. Definindo como

"bauxito de alto aluminio", HARDER ir¿ SANTOS (1975) também for
nece valores específicos para esse típo de bauxito, onde o teor
de Al-2O3 é sempre maior que 32% e a sílica entre 6 a 10?.

2) Bauxito para utilização quimica. De modo geral
possui pouco ferro (2 a 4s" de Feror) e é relativamente rico em

sÍlica (10 a 15? de Sior) . A esse tipo, GoRDoN et aL. (1958)
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fornecem vaLores limítrofes entre 24 e 32% de Sio2 ao gual deno

mina de "bauxito de alta sí]ica". HARDER ir¿ SANToS (1975) espe

cifica esta variedade com mais de 50? de AI2O3 e máximo de 15?

de Sior, e o ferro no limite de 2,5%.

3) Bauxitos para utilização na indústria refratárial
abrasivos e de cimentos artificiais. Normalmente com alto teor
em ferro: cerca de 8 a 108. GORDON rzt aL., (1958) definem como

bauxito de alto ferro todos bauxitos que contenham mais de 103

de óxídos de ferro em sua composição. HARDBR in SANToS (1975)

especifica que os bauxitos para abrasivos devem possuir mais de

54? de AI2O3 e menos de 8? de SiO2 e abrasivos de córindon, me

nos de 33 de Sior. LADOO in SÀNToS (1975) classifica, para o

caso do fabrico de abrasivos, minério bauxÍtico analisado em

base calcinada onde o Af2O3 deve estar na faixa de 80-853, a sí
lica no máximo 8?, o Fe2o3 no máximo 8,5% e o Tio2 no máximo

4 ,?2.

uão há um consenso geral no uso dos va

lores padrões para caracterização do bauxito para fins indug

triais. A subdivisão dos bauxitos, quanto aos tipos indus

triais, como foi acima proposta é coincidente na maioria dos

autores citados.

Não serão aqui discutidas as variações de teor dÕs

elementos e substânciais fornecidas pelos autores acima cita
dos para caracterização industrial do bauxito. Há vasta biblio
graf.ía sobre o assunto e nel"a não há concordância qqanto aoç

valores numéricos percentuais específicos referentes aos teores
dos compostos de alumínio, síJ.ica e outros, como foi viçto.

o termo bauxito utilizado nesta dissertação diz res

pelto a rochas cuja caracterização é dada Por teores de compos

tos especÍficos, baseados em análises guímicas de A1ro3r Fero3r

TíO2 e Sio2. Como as anãlises químicas para determinação des

tes compostos, realizad.as nas rochas da área, em sua maioria,
foram realizadas em base cal-cinada, a caracterização quírnica do

bauxito da área no caso será feíta com base nesse tipo de análi
se. Embora seja possível uma conversão para base in natura'
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Todo material que possui t.eores em AI2o3 superiores a

453, síIica até 5?, Fe2o3 até 10% e Tio2 aLê 4,52 é considerado

como bauxito neste trabalho. Será visto no entanto que pela

classificação dos minérios fornecida mais adiante, esses teo

res são variáveis e cada tipo específico de minério diagnosti
cado na área fornece um grupamento particular de valores pel
centuais para os compostos acima ntencionarlos-

Estes valores são considerados como valores limites
mÍnimos aceitåveis para que o material na área seja denominada

bauxito. Pode ser admitido como teor crítico o conjunto desses

vaLores. Ressalte-se no entanto que na área, o teor crÍtico é

caracterizado por duas variáveis: 1. - variação de composição

quÍmica dos compostos acima citados e, 2- percentagem em volume

de minério que se obtém do material bruto, in sil;tt.

Estes vafores parâmetros são obtidos a partir de anå

lises químicas feitas em base in nabura. A seguir estão alinha
dos os teores dos compostos caracÈe ri z adores do bauxito, na

área, obtidos de anál-ises químicas com base ín naLura:

A transformação para base calcinada fornece os seguin

tes valores aproximados :

compos to

A12O3

Fe 2O3

Tio 
2

PF

compo s to

A12O3

sio2

'"2"3
Tio2
PF

3 em peso

54,00

t,93

4 ,20

L,20
' 38,70

3em peÞo

82 ,40

9,00

r5, o0

8,50
1,80
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Não obstante essa demarcação para aplicação do terno

bauxito na área, é sabido que I em mêdia, os teores dos compos

tos analisados estão, do ponto de vista qualitatÍvo' bem acima

destes valores anterformente citados. como exemplo, pode ser

alinhada a média de 81 anállses, em base calcinada, do bauxíto

na área:

compos to

AI20 
3

sio2

Fe203

Tio2

PF

A em peso

83,80

3 ,80

I, 16

2 ro3

2,2r

o con j.unto de val-ores dados pela média das 81" anã1i

ses, representam o melhor bauxito encontrado na área atualmente'

Argila altamente aluminosa: SANToS (1975) designa to
da argila caulinÍtica com teor de 41203 superior a 462, após

calcinação en temperaLuras em torno de I 0000 c. GORDON et aL'

(1958) propõem o termo argila bauxítica para a associação de

mlnerais de argiJ-a contendo impurezas como siderita, quartzo e

outros, onde o teor de gibbsita é inferior a 50? e superior a

158 em análises químicas em base in natu:r'a, os autores inclue¡n

também toda argila que possua percentagem de alumina superior
a 24çè.

Nesta dissertação o termo argila altamente aluminosê

pode ser perfeitamente substiLuido pelo termo argila bauxítica,
E é caracterizada como uma mistura de minerais de argila asso

ciailos com gibb,sita Sob as formas denominadas concrecionáriaS e

remobilizada (Fotografias 13 e 14). Possuem alto teor em sffi
ca, algum óxido de ferro e outras impurezas. Sua cor é arnarel"a

da e é bastante plástica (Fotografia 6). Esse material na área

possui teor em óxidos de alumínio inferior a 40å e superíor a

30å, com sílica entre 10 e 32? e óxidos de ferro entre 5 a I2t
(anáIise química com base in natuv'a\ - rnserem-se nesta matriz
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argilosa, denominada argila altamente aluminosa, matacões e s e-i-

xos de bauxito e de rochas alcalinas parcialmente inteÍperizados.

ArgiIa caulinítica: GORDON et aL., (1958) definem co

mo uma argila com composição essencialmente caulinÍtica' asso

ciada çom outros minerais de argila, possuindo siderita e ou

tras impurezas. Podendo haver gibbsita sem que ultrapasse L5z '
SANTOS (1975) define como uma argila constituÍda principal-mente

de caulinita e ou halloisita, que queima com cores branca ou

claraaI25Ooc.
Na área, o termo argila caulinítica é aplicado a argi

las de coloração branca com matizes roxos e ou amarelados, onde

o principal constituinte é a caulinita. Hã pequenos nódulos de

gibbsita dispersos nesta argila' Como também são observados

blocos com mais de 4 m de diâmetro de bauxito na massa caulfni
tica. A argila caulinítica é observada com f reqtléncia nos jazi
mentos assentados diretamente em rochas alcalinas ín sibu, iazi
mentos denominados autõctones. Posicionam-se sempre em zonas

de separação entre a rocha alcalina parciafmente intemperizada
na parte inferíor com a camada bauxitizada na parte superior'
Apenas o jazimento da Sede, assentado em rochas do embasamento,

é que se constitui exceção em relação aos outros jazimentos con

gêneres, pois, ao contrário dos demais' mostra caracteres que

se assemelham aôs jazimentos posicionados em contato direto com

as rochas a1calínas. Pela Figura 11 nas seções colunares PAS

L,2,3 e 4 pode-se notar que há uma camada de argila cauliní
tica separando a rocha do embasamento da camada bauxitizada. Fo

ram observados associados com a argil-a caulinÍtica outros mine

rais cle argila não detectados na difratometria de raio X. Obser

vada macroscopl camente a presença de hidróxidos de ferro, quart

zo e outras impurezas.

Minério graúdo: É denominado minério graúdo' nesse

trabalho, todo seixo ou matacão de bauxito que possua diâmetro

superior a 20 cm. Deve-se sal-ientar que são ohttidos em determi

nados momentos da operação de explotação dos iazimentos e na

exploração das ocorrências, matacões com até 4,80 m de diâmetro
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de bauxito puro. Há blocos de bauxito com diâmetros superiores'

nestes' porém, o núcleo é constituído de rocha al-calina parcfal

mente intemperizada. O minério graúdo em vista do exposto' se

gundo o seu modo de formação, pode ser separado em dois grupos:

a) matacão bauxitizado (Fotografia 4)

b) matacão parcialmente bauxitizado (Fotografia 5)

No minério graúdo, a sílica difícilmente é superior a

3,58 (a média de 74 análises com base in nabuta foi de l'86? de

Sio2). O óxido de alumínio fica em torno de 47 a 58 tTOz (a mé

dia de 74 análises químicas com base in na1:ura de minérlo graú

do forneceu 5I ,l2Z de Alror) .

É fáci1 notar que se trata de um bauxito de baixo teor

em sillca e teor consideráve1 de óxido de alumínio' os mata

cões de bauxitor' tanto do grupo d como do grupo b, são enconÈra

dos somente associad.os ãs argilas bauxíticas, as quais lhes ser

vem de matriz. Associam-se com freqtlência matacões de rochas

alcalinas parcialmente intemperizadas (chegam a mais de 238 em

volume em alguns iazimentos). Este tipo de rninério, em mata

cões, é o de melhor qualidade existente na área e nele é que se

baseiam as explotações existentes.

Minêrio miúdo: Na área foi caracterizado como todo

bauxito com diâmetro inferior a 20 cm e com teor de sílica se!

pre superior a 3,5? (em 18 análises químicas com base in naLuz'a

deste tipo de minério obteve-se uma m6dia de 8,15? de SiO2) 'Seu

teÕr em Atro, dificilmente é superior a 50% (em 1"8 análises in

ndturd desse tipo de minério obteve-se uma média de 49,56à de

A1^o.). É interessante notar que na faixa de 3,5 a 5% de SiO2
z J'

são muito raros os bauxitos que a ela se enquadram' O que se

observa são dois grupamentos dístíntos de bauxitos associadoe a

duas faixas distintas de teor percentual de sitica' O primeiro

sempre abaixo de 3,5? de SiO2 e o segundo sempre acima de 53 de

SiO2. Na primeira faixa enquadra-çe o minério definido como

gtuãdo e a segunda enquadra-se o minériÔ denominado miúdo '

FIá pelo menos dois tipos distintos de minério rniúdo

segundo seu modo de forlnação na área:
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a) concrecionário (Fotografia l3)

L¡) remobíIizado (Fotografia I4)

Das observações realizadas nas pesquisas e nos Èraba

Ihos constanÈes de lavra, foi notado que o miúdo conÇrecioná

rio predomina na capa superficial que recobre o tálus' quase

sempre em espessuras inferiores a 2'5 metros. Algumas vezes,

associado ao húmus e freqtlentemente com a argila bauxÍtica, res
peitada a espessura mencionada acima (Fotografia 13) '

O miúdo remobilizado tende a ocorrer com malor fre
qtlência em zonas mais profundas. Foi observado ape4as quandó

os trabalhos de exploração já estavam bem adiantados, não ocor
rem em superfÍcie como em alguns casos dos concrecionários e

sua distrlbuição não é generalizada.

Bauxitização: BELINGA (1972) define como o processo on

de intervêm cliferentes mecanismos metalogênicos da natureza pro
vocando a formação em cerLos casos de um jazimento de. bauxito.
ALLEN (1952) descreve que para a formação de bauxito há três
processos assim caracterizados: 1) dessilicificação, onde a sí
lica é removida da argila, de feldspatos ou de outros minerais
aluminosos; 2) miqração, onde minerais de argila e hidróxidos
de alumínio são transportados do local onde foram formados para

o Local onde se encontram atualmente e 3) ressilicíficação, on

de a sÍlica é adicionada ã gibbsita para formar silicatos de

alumínio hidratados ou argi la ,

Na área, o termo bauxitização está sendo empregado pa

ra a formação de bauxito a partir de silicatos primários prig
cipalmente de feldspatos e de fetdspatóides (nefelina) . Q pro
cesso predominante é a dessilicificação. Ocorrendo tanto nas

rochas alcalinas pr.imárías como nas argilas.

Associado ao processo de bauxitização observa-se rara
mente caulinização. WEBER (1959) propôs para a regÍão de PoçQs

de Caldas dois modefos simples de bauxitização para as rochas
alcalinas daquela área:
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a) Bauxitização direta

b) Bauxitização indire ta

A primeira assemel-ha-se à do grupo I de ALLEN (1952')

e a segunda diz respeito ã passagem dos feldspatos das rochas
alcalinas, por al-teração, para caulinita mediante o acúmulo de

água no período de decomposição destas rochas. Esta cauliníta é

posteriormente dessllicificada e transformada em bauxito.

O processo predominante observado na região de Lavri
nhas é o da dessilicificacão de ALLEN (1952)' ou o denom-inado

bauxitização direta de WEBER (1959) (!-otografia 5) . Observa-se
de maneira moderada a existência de processo de caullnização com

posterior bauxitização, semelhante ao processo denotninado de bau

xitização indlreta de WEBER (1959). O fenômeno de bauxitizaçãç
indireta ocorre conr freqllência nos jazimentos assentados em ro
chas afca.Iinas, exceção seja feita para o Jazimento da Sede onde

foi notada esta feição, embora não est-eja assentado em rocha. al
calina

Tálus argiloso físico: São considerados tálus argilo
sos físicos, neste trabalho, os depósitos residuais alóctones
que, por sua colocação frente à drenagem, permitem escoamento tal
do tençot freático e das drenagens superficials nos períodos chu

vosos que favorecem uma predominância do intemperismo fÍsico so

bre o intemperismo químico. Isto facifita a migração de solu

ções ácidas oriundas da capa húmica, as quais, por infiltração
propiciada pela boa porosidade do .material .ou por seu graç de

fraturamento, vão sendo lixiviadas sem haver tempo para atacar
as rochas subjacentes. Esta movimentação rápida das soluções
ácidas pïovocam também,uma rápida variação no pH e Eh das sol'q

ções subterrâneas. No entânto como alcançam as drenagens de

superfície com a mesma rapidez, são diluÍdas sem que haja tempo

suf.iciente para fazer agir sobre o material circundante' seu

efeito quÍmico" Nestes tál-us físicos observa-se quanÈidade pe

quena de bauxito, o que não elimina pÕr completo a existência
de processos químicos agindo no mesmo. No entanto, os trabalhos
de campo mostraram que a guantidade de bauxito é reduzida em re
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Lação à quantidade de matacões e seixos de rochas alcalínas par

cialmente intemperizadas, e mesmo de seixos e matacões de ro

chas précambrianas resistentes como migmatitos, gnaisses po!
firoblástícos e quartzitos. O. tálus fisico. normalmente está
situado. em peneplanos de altitudes mais inferiores e apresen

tam espessuras menores em relação aos tálus onde predomina o in
temperismo químico (notografia 1) .

o' tálus físico' quando associado aos jazlmentos si
tuam-se quase sempre na periferia dos corpos I normalmente em

zonas de acentuada declividade. Nas Figuras I e 10 os jazime¡r

tos CS, PL, PB, PO e Su são os mais representativos desta situa

ção.

A Fotografia 12 'e de uma área de táIus argiloso físi.
co localizada 6 'km abaíxo da Jazida cla Sede e a mais de 13 km

¿lo Maciço Alcal-ino de Passa Quatro. Säo nítidos os matacões e

seixos de rochas a.l-calinas. A raridade de bauxito nesta área

corrobora na concÌusão de que há uma predominância do intempe

rismo físico sobre o químico. AÍ nota-se que a drenagem não é

fortemente encravada no substrato e' na época das cheiag' quase

al-cança o nível superior do peneplano. Isto favorece o carrea
mento do material mais fino (argilas principalmente) e das so

1uções aquosas ácidas e básicas, agentes do intemperismo quími

co. Como em um processo simples de lavagem, as fguas pluviais
e das drenagens superficiais vão concentrando o material de gra

nuLação maì-s grossa de rochas resistentesr. daí a predominância

de matacões e seixos nos tálus argilosos físicos.

Tálus Argiloso químico: Na área é caracterizado por

litologias constituídas de argilas altamente alurqinosa5, bauxi
to, ãrgila caulinítica e matacões e seixos de rochas alcalinas
parcialmente inÈemperizadas. Trata-se de um táIus tipicamente
argiJ-oso, onde se insere todo o interesse econômico na área em

vista ¿la existência de concentrações consideráveis de bauxito.
No táLus argiloso químico a drenagem superficial está fortemen

te encravada no substrato formando vafes com declividades acen

tuadas (até 35o) (Fotografias 15 e t6), de forma que nos perío
dos chuvosos sofrem muito pouca inftuência das drenagens super

Lli

i

.

I

i
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ficiais. Nos períodos chuvosos' esses tálus sofrem escoamento

ta1- que dificilmente esÈão sujeitos a um "embebimento" por água'

ocasionando a formação de argilas cauliniticas ' Este aspecto é

de vital importância para o desenvolvlmento do processo de bau

xitízação direta como será visto adiante'

6.I.2 - CAR,CCTERISTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DOS

BAUXITOS

CARACTERÍ STICAg Ff SICAS

Cor: RoUTHInn (f963) , GORDON et aL' (1958) e SANTOS

(Ig75l , tém relativamente os mesmos pontos de vista no que díz

respeito ã coloraQão dos bauxitos. A cor vermelha sem dúvida

diagnostica a presença de impurezas sob a forma de óxidos e hi
dróxidos de ferro, normalmente com sÍl-ica baixa' A cor branca

denota bauxitos "desférricos", quase sempre enriquecidos em sÍ

lica. A cor marrom define as mesmas características dadas pela

cor vermelha, A cor cinza diagnostica caracteres semelhantes

a cor branca com matéria orgânica associada' A cor dos bauxÍ

tos enfim varia con s i derave Imente e é controlada principalmen

te pelo teor de ferro e de outras impurezas presentes ' A cor

não ê e nem deve ser um guia de qualidade do minério bauxítico '
pode ser apenas um indicador impreciso da quantidade de ferro
exístente no bauxito.

Na área o bauxito possui a colo¡ação predominante ama

reLa, associada algumas vezes por tonalidades vermelhas claras'
O minério graúdo é caracterlzado pela cor amarela, muito rara

nenle branca e marrom. No caso clo bauxito adquirir coloração

marrom ou roxa, estes estão localizados no nívef de base' na se

paração do tálus com as rochas do embasamento' Tais rochas co

mo foi visto são mais ricas em minerais possuidores de ferro do

que as alcalinas da área (ver Tabelas 1 e 4) ' A alteração des

tes minerais ferruginosos das rochas do substrato, associada à

mobll-idade das soluções aquosas subterrâneas de forma capilar
ascendente, impregna os b'auxitos existentes em seu caminho as
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cencional . Há assim uma impregnação do bauxito com óxidos e hi
dróxidos de ferro em parte oriundos da alteração dos minerals
primários das rochas do embasamento e em parte numa contribu1
gão muito pequena das aLcalinas. o minério miúdo é sempre bas

tante cl-aro, quase branco, porém mantém certa tonalidade amare-

la. o miúdo concrecionário é ligeiramente amarelo e o miúdo re.
mobilizado é sempre cfaro ou branco. A argila altamente al-umi-

nosa possui cor amarelada, vez ou outra com matizes vermelhos.
A argÍla cautinítica é predominantemente branca' com alguns ma

tlzes roxos e amarelados.

Dureza: Das análises realizadas constatou-se que a du

reza média do minério L,auxítico segundo l4oHS está em torno de 2.

Há no entanto material com dureza acima de 3. Na Fotografia 5'
no esquema anexo, evidencia-se a existêncía de uma capa gibbsí
tica em torno d.o matacão, cuja dureza é superior à parte inter
na do matacão. Este constitui o mínério predominante na área.
A parte inLerna é porosa e friável . lsto é observado nos mata

.'cões bauxiÈizados e nos parcialmente bauxitizados.

Massa específica: SANToS (1975) descreve que os bau

xitos porosos e pobres em siiica possuem massa especifica apê

rente em torno de t,2 g/cm3 e que os bauxitos ricos em ferro e

duros podem chegar a 3,5 g/cm3. As análises realizadas no bau

xito da área, pelo laboratório químico da EMAS S.4., forneceram
valores de massa específica para o bauxito in natuz'a de I,3 a

t
I,5 g/cm". Sendo que na maioria das determinações os valores
estão próximos de I,3 g/cm3

CABACTERlSTTCAS QUfMICAS

rníciafmente deve-se optar por uma classificação a

ser seguida pãra que assim se definam as caracterÍsticas quimi

cas observadas nos bauxistos da área' Foi tomada como base a

classiflcação de LADoo & MYERS (1951), a qual é função do uso

industrial e da composição quÍmica do bauxito. São alinhadosos
seguintes vafores percentuais para os dj-versos usos do bauxito:



Uso:indust,rial

Aluúna e ahnnínio

Ãbrasir.¡os

Refratários

Produtos quínLicos

CiÍEnto fi:ndido

Clarificação de
óleos minerais

Forma em oue é
usado o bauxito

í¡¡nido ou seco

calcinado

calcir¡ado

seco

irnido

ativado

41203 SiO2 Fe2O3

48-60 até

80-85 até

78-85 até

52-60 até

52-56 até

75-80 até

até t¡
até 8,5

até 8,5

atê 2,5

até 15
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Tio2

até ¿

até 4r5

atê 4,5

até 3,0

até4

1B

I

I

I3

?tr

t0 atê 9 até 4

A título de comparação estão alinhadas abaixo os valo
res médios de análj-ses de 8l amostras, em base calcinada, reali
zadas em bauxito cla área com a respectiva correspondência em ba

se in natura:

41203 SiO2 Fe2O3 TiO2 PF

83, 80 3, 80 8,16 2,93 2 ,2L
54,00 1,93 4,20 I,20 38,67

Em uma rápÍda comparação com a classificação proposta
por LADoo & MYERS (f951), pode-se verificar que' em média, o bau

xito da área, do ponto de vista qualitatj.vo, é excelente a quais
quer fins industriais propostos pelos referidos autores.

É notável como tal bauxito sob a forma de mínério cal
cinado se adapte do ponto de vista quaLitatívo ãs especiflcações
cl.adas para o fabrico de abrasivos. De acordo com informações ver

bais de diretores da Carborundum do Brasil Ltda., o bauxíto da

área nestas especificações enquadra-se entre os melhores do mun

do para a finalidade de fabrico de abrasivos.

Às caracterizações químicas dos tipos de minério estão

descritas anteriormente (TaL¡eIa 3). Associam-se também aná1i

ses químicas de bauxitos referentes aos poços representativos da

pesquisa realizada na área (Tabelas 2,7,]_0,14, 16, IBt 20,22,

å em peso de

Base calcinada
Base in naltura
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24, 26 e 28) .

A argila denominada de argila altamente aluminosa ou

argfla bauxitica não foi qualificada nem quantificada como miné

río, embora sua especificação químÍca o permitisse, como é visto
pela análise média aproximada abaixo (rnéaia em lB análises quí

micas) :

Argita bauxíti ca Compos to s

Al^o^z5
si02

Fe2o3

Tio 
2

PF

? em peso

38 ,77

l-0,18

Ê, 1'1

1,3r

43,97

obs.: Análíse quÍmica em base in natuv'a.

o Al2o3 do minério bauxítico da área aparece sob a for
ma de gibbsita (A1rOr.3 H2O) (Tabela 5). Este trihidroxalado de

alumínio traz associado como impureza prÍncipal, sílíea sob a

forma de caulínita e sÍlica livre sob a forma de grãos clásti
cos de quartzo englobados pela gibbsita. São encontrados tambêm

óxidos e hldróxidos de ferro, como também õxidos de manganês e
tltânio (Fotomi crograf ias 5, 6 e 71 . Àlguns mj-nerais relictos
são observados em bauxitos formados por processo de bauxitízação
direta. Parece haver um relacionamento do teor de Al2o3 con o

grau de dissecamento da zona bauxitizada. Em locais onde o tá
lus encontra-se bem dissecado pela drenagem, há um teor maior

de 41203 no bauxito desse local. Em comparação, em áreas mais

úmidas o teor de alumina decresce consideravelmente. Isto pode

ria ser assocìado ã formação de krauxitos de alto e baixo nível-

de GRUBB (1973). MuiÈo embora, tais varíações possam ser dadas

por modificação do pH, facilitando uma melhor concentração de

.Al2o3 no bauxito tal como sugere GRUBB (1963) . Infelizmente não



TABELA 3 - AN.ÃIISES QUfMICÀS EM BASE CATCTNADA ÐE MINÉRIO BAUXITICO DE LAVRINITAS, SP

Porcentagens em peso

MINÉ RTO

Miúdo concrecionário

Miúdo concrecionãrio

Miúdo concrecionário

Miúdo remobi ti z ado

Miúdo remobiliz ado

Miúdo remobÍ1i zado

Graúdo

craúdo

?PF

r, 86

0 ,18

3,54

) )o

2,30

3,18

0, 30

Graúdo 3,04

* Porcentagem máxima obtida.

zsio 2

t5,18

9,58

o ))

9,0t

8,22

'7,63

r,20

3,f0

2,84

% Tio
¿̂

L ,48

I,40

r,48

1 '74

L,90

1,56

1,50

1 1L

r ,66

g Fe^O-
¿J

6 ,98

7,50

1t ôtr

o ìq

7 ,80

8,63

8,40

? ol

8,00

3 A12O3

76,II

17,70

66 ,'7 0

76,56

?ô ôô

79,88

88,90 *

86,95

84,50
I
-lI'l
I
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foÍ possivel assumir um posicionamento definitivo entre uma ou

outra hipótese, já que os dados analíticos quÍmicos disponÍveis
não se adequaram ao processo de comparação proposto pelo autor

em suas publicações.

a síl-ica, quimicamente, ocorre na formação de compos

tos de alumínio tipo caulinita. Embora subsistam relictos de

quartzo (Fotomicrografí a 8), estes pouco pesam no cômputo geralI
já que são relativamente raros. Ainda como silicatos observa

dos nos bauxitos, são encontrados relictos de feldspatos e re

lictos de titanita (Fotomicrograf i a 9). Genericamente o teor
percentual em peso do SiO, nos bauxi-tos da área dificilmente
ultrapassa 15?.

Os hidróxidos de ferro ocorrem amplamente sob a for
ma de compostos .químicos constituindo minerais do tipo limonita,
goethita. Co¡no óxido é f reqtlente sob a forma de magnetíta e em

certos casos na forma de hematita. Em linhas gerais os bauxi

tos em jazimentos encaixados em rochas do embasamento pQssuem

elevados teores de Fe2o3 e Sio2, quando a amostra analísada pro

vém de prÕximidades do contato com as encaixantes. Isto é fa
cilmente verificáve] na amostra pela sua coloração vermelha es

cura, quase roxa. Já os bauxitos assentados em rochas alcali
nas são menos rlcos em ferro comparativamenle . Das análises rea

l-izadas nos jazimentos cubados foi constatado que o ferro sob a

forma de FerO, raramente ultrapassa I0? em peso.

O titânio quimicamente ocorre sob a forma de Tio2 e

provavelmente está sob a forma mineral do anatásio. A titaníta
observada, na maioria das vezes ' encontra-se alterada, formando

anatásio e contribuindo com a sílica de sua constituição, para

possivelmente formar caulím. Muito embora, frequentemente, se

ja observada englobada em bauxito sob a forma de titanita primá

ria reliquiar. O TiO2 nos bauxitos da área raramente possuem

porcentagens em peso superiores a 23. Em um único caso,amostra

A cF II, chegou a 3,70? em base calcinada'

Na Jazida da Sede foi possível constatar que há uma

zonalidade nos teores dos compos+;os anteriormente mencionados '
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dit,ados unicamente por variação topográfica. Ficou comprovado

que os bauxitos de superfície, tipo minério miúdo e mesmo raros
remobilizados, são bastantes ricos em síl-íca. Possuem sempre

porcentagens em peso superior a 5? de SiO2' sendo o máximo nota

do no Jaz.imento Pedrlnhas B, na amostra O-PB, contendo 15,88å de

sÍIica em base calcinada.

Ã medida que se aprofunda no tálus, em direção ã encai
xante, o bauxito vai perdendo este alto teor percentual em sÍti
ca, ficando em media em torno de 3,80? de Sio2 em base calcinada.
Na Figura lI, as seções cofunares evidenciam a existência de m!

nério bauxitico do tipo miúdo, próximo à superfície em espessura

real próxima de 2 m (seção PAS 3). Ã medida que se ultrapassaes
ta profundidade começam a surgir seixos e matacões de bauxito pre

dominantemente. Aí o teor de sÍIica diminul cons iderave lmente .

Neste jazimento ainda foi observado que nas partes to
pograficamente mais baixas e melhor umidecidas pelos perÍodos
pl-uviais, surgem interdigitações e ca¡nadas de separação de argi
la caulinítica como matriz dos matacões e seixos de bauxito. Aí
a sÍlica tende a ligeiro aumento. Na faixa l-imÍtrofe do contato
(Figura Il, seções PAS I, 2, 3 e 4) , as interdigitações de cauli
nita surgem entre 4 e 7 metros de profundidade. Nas seções PAS

1, 3 e 4,foi notado que próximo à zona de contato com o embasa

mento o bauxito adquire teores elevados de ferro (Tabela 3). Sur

gem aÍ alguns seixos de gnaisse bauxitizado.

6.I.3 - TEXTURAS

O bauxito em Lavrinhas ocorre conforme muitas formas

texturais. Há no entanto quatro tipos distintos e generalizados
que podem assim ser denominados:

I - Bauxito mas s ivo ,

2 - Bauxito de textura granular,
3 - Bauxito concrecionário e

4 - Bauxito vernícular.



Matriz argi losa

Nefellna sieni to

Nefelina sienito calcinad.o

Argíla altamente aluminosa

I4inério ferruginoso calcinado

Gnaisse bauxitizado calci-nado

I.{inêrio bauxíti co graúdo

Minério bauxitico miúdo

Minêrio bauxÍtico miúdo

* = Não fo! dosado.

MATERIAL

TABELÀ 4 - .ANÁTISES QUÍMIC.AS EM BASE " IN NATURA"

Porcentagens em peso

z H2o ?PF 3SiO2 Z TíO2

26 ,38

5, 81

19,80

l-4,60

6 ,29

24,L3

1, 80

30 ,44

20,54

26 ,56

27 ,rO

38,76

44 ,L0

10,18

2,70

al 1)

2 ,L0

14,85

8,70

o ,82

0,70

0,80

1,3r

3,70

t, 50

r,30

1,l-0

1,10

? Fe2O3 ? AI2O3 ? MnO2

3 ,44

3,09

? <?

5,71

L5,52

L5,20

7,ol

6,69

27,64

45,35

51, 58

38,7'7

76,28

45,70

5'7,59

q< ol

54,24

L,26

0,61

r,78

I

@
I
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O bauxito massivo é o predominante na área e a ordem

de colocação exposta acÍma representa a ordem de f reqllência dos

materiais na ãrea. Todas essas formas podem ser modificadas com

a subseqtlente adição ou subtração por mobilização, de gibbsita,
óxidos e hidróxidos de ferro, cauliníta e sí1ica coloidal, assim
como sofrer adição de água formando outros compostos em processo
metassomático, com texturas menos comuns. Podem também serem ero

didas e redepositadas. Segue-se uma descrição das variedades:

I - Bauxito massj-vo: trata-se do bauxito que não pos

sui textura distintar é a denominada argila altamente alumino
sa, descrita anteriormente. Encontrada em todos os tipos de de

pósitos. É considerada a matriz do tálus químico, j untamente com

a argila caulinítica (FotografÍa 6).

2 - Bauxito granuJ-ar: trata-se de bauxito com preserva

ção em grande parte da textura primária da rocha alcalina for
madora. É comum observar-se pseudomorfos de minerais primários
nesse tipo de bauxito ao microscópio petr:ográfico (Fotomicrogra-
fia 9), Este tipo de bauxito é encontrado em todos os jazimen
tos e é fácil reconhecê-Io nos espécimes de mão, pois a tex
tura da rocha-mãe formadora mostra-se bem preservada. Denotam

sempre um aspecto proeminente "esponjoso". os dois tipos de mÍ

nérios graúdos são os melhores representantes dessa textura. o

minério miúdo concrecionário em determinadas amostras fornece tam

bem exemplos dessa textura. Este tipo é extremamente poroso e

mantém elevado número de cavÍdades que obedecem a um paralelis
mo reliquiar: dos feldspatos de que se originam (Fotomicrografias
lO, 11 e 12). TaI minério é semelhante ao de "textura granitica"
descrito por coRDON eb aL. (1958) . Nos espécimes cuja porosida
de dlminui, este controle textural reliquiar de preenchimento de

saparece (Eotomi crografi a 6) em face do preenchimento por gibbsi
ta mi crocri s talina , em certos casos, ser mais acentuado. Como

também aínda pode haver preenchimento por óxidos e hidrõxidos de

ferro (Fotomi crogra fia 5) mascarando ta1 tipo de orientação. o

observado nas texturas porosas e menos porosas é um preenchimen
to de gibbsita que se dá nos "vazios" formados pelas clivagens,
fraturas e mesmo contatos dos cristais de minera.is existentes
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na rocha primária. Isto ocorre na fase de alteração inicial dos

sÍlicatos constituintes das rochas primárias, Principalmente
fel-dspatos potássicos e feldspatóides (nefelina) . os óxidos e

hidróxldos de ferro, ao seu tempo, produzem as mesmas estruturas
como é,demonstrado na Fotomicrografia 9.

3 - Bauxito concrecionário: é representado principal
mente pelo minéqio miúdo do tipo concrecionário. São caracteri
zados por formas nodufares, muitas vezes redondos, localizando-
-se com freq{lência na parte mais superficial do tá1us (cerca de

2r5 metros). Em determinados locais são encontrados seixos ar
redondados, endurecidos, de cor clara com aspecto brechóide, tam

bém denominados de bauxito concrecionário. Este material ocorre
com relativa freqtlência no nível de base do tálus com o material
précambríano. Seções delgadas deste material, ao microscópio,
mostram grupos compactos de gibbsita microcristalina. A

gibbsita preenche quase totalmente as amígdalas e cavidades dei-
xadas pela lixiviação dos minerais primários (Fotomicrograf ia 7).
Nos gnaisses porfi roblás tico s já parcialmente intemperizados Èam

bém foram encontradas tais texturas.
4 - Bauxito de textura vermicular: é representado prin

cipal-mente pelo minêrio miúdo remobilizado. Possui díâmetro má

ximo de 4 cm e minimo em torno de 0,3 cm (Fotografia 14). RePre

sentam macroscopicamente estruturas vermiculares e são freqtlen
tes na zona da argila altamente afuminosa. Não possuem tanto
quanto se pode observar distribuição regular, pois, em determi
nados jazímentos ê freqtlente e' em outros, quase inexistente.Tra
ta-se de bauxito resistente' composto quase que exclusivamente
de gibbsita, com coloração amarelo clara e que pode ser facilmen
te confundido com argila. Porém é insolúvel na água ao passoque

o material argiloso tende a plastificar-se e depois solubilizar-
-se na água. Ao microscópio as texturas vermiculares sãc proe

minentes (Fotomi crografia 13). Essas texturas são comumente as

socíadas aos L¡auxitos cuja porosidade foi diminuÍda pela coloca

ção de gibbsita em suas cavidades. A da Fotomicrografia 13 está
situada numa outrora cavidade, deixada pela lixiviação e dessili
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cificação do mineral alí existente. É comum observar-se hidróxi
dos de ferro associados a essas texturas. Não tão fregilentes
quanto os hidróxidos de ferro, ocorrem cristais de quartzo e nó

dufos de óxidos de manganês. Em termos comparativos a textura
em esqueleto da Fotomicrografia 14 é reflexo ao microscópio da
observação rnegascópica na área da lavra do material evidenciado
na Fotografia 14, que é o bauxito vermicular, definido como miné
r1o miúdo remobilizado. TaI qual nas d.escrições de cordon et
aL., (1958) , a massa desse material é composta de gibbsita crig
tocristalina, formando uma matriz fina, isotrópica em nÍcois cru
zados. O desenvolvimento da parte central da textura em esquele
to, exposta na Fotomicrografia 14, sugere uma formação iniciaf
por preenchimento de uma provável zona de fraturamento e/ou cli
vagem. As ramificações como se percebe são pouco retifÍneas e

mal desenvolvidas, não apresenÈand.o uma orientação aparente, dan
do a impressão de terem se depositado aleatoriamente, pelo menos

na maioria dos casos.

5 - Outras texturas: texturas cofoformes são também ob
servadas (Fotomi crogra fi a t3) , como produto de uma remobitização
no materiaf constituído de gibbsita microcristalina. Estas es
truturas são reflexo de uma contÍnua lixiviação e mobi ] idade
dos hidróxidos de alumínio, principalmente gibbsita. Isto pro
picia a formação de texturas coloformes e mesmo texturas em es
queleto. Texturas fibro-radiadas, formadas de agregados fibro-
-radiados de cristal"itos de gibbsita, em determinados casos são
proeminentes (Fotomi crografia t5). Feições texturais "nodurares,'
podem ser vistas quando há razoável_ acúmuIo de pequenos nódu1os
de manganês semelhantes ao verificado na Fotomícrografia 5.

6.I.4 - CARÀCTERT ZAçÃO MTNERALÕGICA

MÍnerais de alumÍnio: gibbsita é o principal mineral de
minério da região de Lavrinhas. Ocorre pr.incipalmente sob a for
ma microcristalina. AÌgumas vezes observa-se gibbsita cripto
cristalina, sempre associada com agregados de gibbsita microcrj-s
talina. A forma de ocorrência criptocris talina ao microscópiode
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nota efeitos ópticos fracamente isotrópicos, talvez devido a sua

associação com a gibbsita mi crocri s talina. comporta-se assim co

mo um mineral amorfo. Não obstante os difratogramas de raio X

mostrarem resultados coerentes guanto ã definição de gibbsita
criptocristalina, há o porrnenor da fácil contaminação com o mate

rial- microcri s tal ino , já que a separação de ambos é dificil e

propicia a contaminação. No entanto, ao microscópio a feição
amorfa 6 proemínente em algumas seções (Fotomicrograf í a 7), e o

padrão dos difratogramas most.rou coerência quanto à determinação

de gíbbsita (observar Tabefa 5).

A forma microcristalina ocorre em agregados, ora preen

chendo fraturas, ora clivagens reliquiares de minerais primé

rios. Há possibitidade de preenchimento de zonas de contato en

tre crístais de minerais que foram previamente lixiviados' É

comum o preenchimento de cavidades (Fotomicrografia 16)' Ao mí

croscópio mostram-se com relevo moderado a fraco e com coloração

cinza clara. Em algumas cavidades mais indivi dual í zadas podem

ser observados com nítidez cristaÍs de gibbsita (Fotomi crografia
16). Possuem birrefringência moderada e extinção oblíqua' Em

algumas amostras de minério miúdo e em todas de minério graúdo,

onde foi confeccionada seção delgada, nota-se essa variedade de

gibbsita. As texturas denominadas concrecionárias e granulares

dos bauxitos, sempre apresentaram gibbsita mícrocristalina bem

individuat i zada . Não raro, a gibbsita microcristalina preenche

cavidades em sucessão com hidróxidos de ferro, formando estrutu
ras como a da Fotomícroqrafia 7, como também é comum seu preen-

chimento reliquiar em feldspatos' como o mostrado nas Fotomicro

grafias 8, 10, ll- e I2.

Caulinita: junto com a sílica é a principal impureza

no minério da regíão. Raramente encontrada em níveis superiores
nos jazimentos encaixados no embasamento. Bastante freq{lente nos

jazimenÈos encaixados nas alcalínas, ocorrendo no contato entre

a rocha e a camada mineraLizada. Quando encontradas nos jazimen

tos do embasamento estão num nÍve1 intermediário a inferior, den

tro da espessura do t-átus. Em vista de uma não-homogene idade em

sua distribuição, fica difícil definir-se um perfil modelo gene
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ralizado para os depósitos de táIus ' emt)ora alguns deles o per

mitam, caso da Jazida da Sede por exemplo (seções tI e L2). Di

ficilmente encontra-se caulinita nas texturas de minérios deno

minadas granulares e concrecionárias . Por outro 1ado, é comum

a inclusão de matacões em massa de argila caulinítica de cor

branca a cinza clara formando alguns nódutos endurecidos no ní
vel de base de grande parte dos jazlmentos estudados, sob a for
ma cle brechas (¡'otografia l0) . Em seção delgada apresenta-se
translúcida a transparente, em granulação extremamente fina,mos

trando relevo baixo.

MINERAIS DE FERRO

Hematita: associada principalmente com minérÍo de tex
tura granular e corrcrecionária . É comum observar sua presença

nos jazimentos em explotação, nas zonas lavadas pela chuva for
mando acúmulos de grãos de grã fina e de cor cinza cfara, que

em análises quimicas mostraram alto teor de Fe2o3. Em algumas se

ções detgadas de bauxito' notou-se a presença de hernatitar asso

ciada a emaranhados reticulares desenvofvidos pela gibbsita mi

crocristalina (Fo tomi crografia f0) .

Magnetita: encontrada nas mesmas condições da hemati

ta. Nas seções delgadas não foi observada- Detectada ape

nas peJ-a passagem do imã sob o material obtido em lavagem de

bauxito miúdo.

Hidróxidos de ferro: associado ã formação dos lateri
tos aluminosos (bauxitos) , forma-se o laterito ferruginoso' com

associação de goethita, limonita e outros hidróxidos de ferro,
como descreve FoX (1932) . Na região de Lavrinhas não ocorre
propriamente um laterito ferruginoso, pois o processo de lateri
zação como o de bauxitizaçáo é precoce. Não obstante esta res

trição, a formação simultânea de hidróxidos de ferro e alumínio

são observados com freqtlência. Apesar de não totalmente defini
dos, tratam-se sem dúvida de hidróxidos de ferro encontrados em

lateritos, e citados acima. A Fotomicrografia 5, em seu lado
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dlretto, mostra um acamamento de hidróxidos de ferro asso

ciados ã gibbsita mi crocri s talina . É prováveI que o hidróxido
de ferro no caso seja goethita. A parte interna escura na Foto

micrografia 7 é admitÌda como uma deposíção de hidróxidos de

ferro, mais provavelmente limonitar a qual preenche uma amÍgdala,

em associação com gibbsita microcristalina na parte mais ínterna'

OUTROS MINERAIS OBSERVADOS

Titanita: não é observada sob esta forma nos bauxitos,
mas sim sob a forma de anatásio provavelmente, embora alguns re

Iictos do mineral titanita estejam bem preservados, como o veri
ficado na Fotomicrografia 9. Há concentrações razoáveis de Tio2

no rninério. o máximo verificado foi de 3,70? em peso de Tio, para

análise em base in nal;ura, sendo que a média é de 1,704. Este

teoï de Tio2 corresponde ã desagregação dos crístais de esfeno

encontrados nos nefelina sienitos com relativa abundância.

Manganês: em algumas seções de bauxito notou-se a exis
tência de nódutos cuja esfericj-dade é marcante. Trata-se de m!

nerais opacos, que pela sua forma e por outros caracteres foram

classificados como 6xidos de manganês. AnáIises quÍmicas em ba

se in naturd forneceram resultados percentuais de óxidos de man

ganês dos bauxitos (Tabela 4) . Na Fotomicrografia 5 é visível o

nõdulo de manganês, ocupando uma cavidade parcialmente tomada por

gibbsíta microcristalina.

Quartzo: não são abundantes cristaj-s de quartzo,embora

identificados na maioria das seções delgadas. Apresentam forte
bi rre fringênci a , o que os destaca imediatamente das gibbsitas '

Na Fotomicrografia 8, localizado em uma cavidade, pode-se visua
Iizar um cristat de quartzo associado ao bauxíto (ìe textura gr1
nular, composto principalmente de gibbsita microcristalina '

SíIica microcristalina: foi notada no estudo das se

ções delgadas, entremead.a com a deposição de gibbsita microcris
talina. Provavelmente trata-se de calcedônea, porém como se en

.contravam em percentual reduzido e, os cristais observados eram
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extremamente pequenos,

cisa.
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foi permitida uma identificação Pre

OS JAZTMENTOS

6.2.I - DISTRIBUIçÃO

Tendo como base ê Figura 8, pode ser destacada a

área de distribuição dos jazimentos bauxiÈicos, a qual se ini
cia nas rochas alcalinas no extremo norte da área e finaliza ao

extremo sul, em rochas do embasamento. Tais iazimentos distri
buem-se em rumo N-S e, de modo geral-, apresentam-se em formas

alongadas segundo esÈe sentido. Na ár:ea represqntada pela Figu

ra 8, estes jazimentos estão acompanhando o curso dado pelo Cór

rego do Bracinho, a norte, e pelo Ribeirão do Braço, mais a suL

Considerando-se o lipo de relevo da área em que estes
jazimentos se encontramr tais concentrações mlnerais ' do tipo
residual, não se comportam de forma c1ássica. ou seja, não se

apresentam em cotas topográficas uniformes, taip como os )azí
mentos residuais clássicos, onde predomina uma peneplanização

intensa, provocando assim pouca variação na topografía aliadaôi-
retamente à mineralização residual.

Na área dos jazimentos residuais não se notam penepla

nos típicos. o que mais se aproxima à ta1 feição é uma parte

muito restrita da área, evidenciada na Fotografia 11, embora se

saiba que não se trate de peneplanos. A variação topográfica é

grande de um jazimento a outro, basta dizer gue os jazimentos

são encontrados desde a altitude máxima de 1 500 metros acima

do nÍvel do mar (Jazida do olício) até a mínima de 900 (Jazida

da Sede) . Uma variação pois de 700 metros em apenas 3 km (Figu

ras 6, 7 e 8).

Há jazimentos em váríos posicionamentos topográficos,
Ilmitados em parte pela faixa de altitudes acima mencionada' No

entanto, sabe-se de ocorr6ncía a altitude de I 820 metros, i'a
,fora da área mapead.a, adentro do maciço alcalino' Um caráter

nao
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no entanto ê marcante: os jazimentos posicionados em cotas infe
riores a I 400 metros são observados sobrepostos ãs rochas do

embasamento' e os posicionados em cotas superiores a 1 400 me

tros encontram-se sobrepostos às alcal-inas '

Embora na área mapeada o qomportamento seja em parte

o acima descrito' sabe-se que as ocorrências estendem-se por to
da a borda do Maciço Alcalino de Passa Ouatro, e, parte, pela

borda do ¡4aciço Alcalino do ltatiaia, como também sobre os refe

ridos maciços.

os depósitos ocorrem como unidades descontÍnuas ' e

com formas geralmente irregulares. No mapeamento representado

na Figura B, considerando-se as duas dimensões alí utiLizadas '
os corpos tendem a formas elipsoidais ' classificando' segundo

ROUTHIER (f963) , com base nas dimensões e fQrma do corpo minera

Iizado, eles se enquadram como corpos "sem forma geométrica de

finicla" (disformes), denominados de "amas" '

EsLes corpos mine.ralizados contêm geralmente tonela

gens em bauxito que não ultrapassam a 200 000 toneladas como

reserva medida. Tais concentrações minerais ocorrem dístribuÍ
das por área rel-ativamente grande se comparada com jazimentos

bauxiticos similares, tais como os de Lages-Sc, Poços de Caldas

-MG, Itamonte-Mc e outros. A espessura real mineralizada dos

jazimentos da área não ultrapassa os 9,50 metros e em média mos

tra extrema variação num mesmo jazimento' Em área ocupam de

modo geral cerca de 150 000 m2.

A distribuição, forma e' mesmo, a qualidade destas

concentrações minerais dependem de controles geológicos deter

minados princiPalmente Por: :

a - Natureza da rocha formadorat

b - Bfeitos tectônicos que antecederam e procederam ã

formação dos jazimentos e

c - variações paleoclimáticas e efeitos microclimáti
cos atuais.
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os efeitos destes fatores sobre os jazimentos bauxíti
cos serão discutidos a seguir.

6.2.2 - FATORES CONTROI,ADORES DA OCORRENCIA DOS

JAZ I MENTOS

6.2.2.I - NATUREZA ROCHA FORMADORA

A grande variedade de rochas alcalinas que constituem

o Maciço Alcalino de Passa Quatro provoca uma distinção qualita
tiva sensível nos jazimentos estudados. considerando no entan-

to que a' maioria destes jazimentos encontlîam-se em zonas de Lá'

lus, onde o material alí observado constituí-se de um agregado

destas várias rochas alcalinas, fica difíci1 precisar com exati
dão se as variações qualitativas são prpduto de variedade espe

cífica de alcalina.s.

No Capitulo 5 foi mostrado, pela Tabe1a 1e pela Tabe

la 3, que alguns nefelina sienitos, principalmente pela exis

tência de grande porcentagem de feldspatóide, possuem elevado

teor em 41203. Ficou claro no decorrer dos trabalhos de campo

que os bauxitos asÈentados diretamente em rochas alcalinas,prin
cipalmente nefelina sienitos ' eram os que possuiam melhores qua

lificações (Tabelas Il e 12).

Sem dúvida, os nefelina sienitos são a principal fon

te de origem dos depósitos bauxíticos, em conseqllência do seu

alto conteúdo em alumina (Tabela 3) , sua susceptibi I idade ao

intemperismo, dada pela facilidade com que se dá a percolação

d,água.e a conseqtlente lixiviação de componentes indesejáveis,
como també¡n, pefa ampla distribuição desta variedade de rocha

al-c,alina no tálus. Paralelamente outras variedades de rochas

alcalinas são encontradas na área, e mostram-se parcialmente bau

xitizadas, tal como o ilustrado na Fotografia 5' Varj-edades es

tas que são: microsienitos; sienitos, fonolitos, tinguaítos e

foiaitos.

DA

Embora as anáI.ises da Tabela 3 representem uma pequ-e-
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na parcela de material amostrado e analisado, têm valor repre

sentativo para uma avaliação geral. É fácit notar a elevada

porcentagem em peso que a síIica e o ferro assumem neste tipo
de minério, ou seja, respectivamente 34,322 e 15,20% ' para o ca

so da anáIise do gnaísse bauxitÍzado. Estes valores quafificam

esÈe materiaÌ como bauxito de alta sílica e alto ferro' uma

observação na Figura 11, seções PAS 1, 3 e 4, mostra claramente

o posicionamento constante deste tipo de minério, ou seja, bas

tante próximo da encaixante' no caso o próprio gnaisse ' As fei

ções texturaÍs d.este tipo de minérío, dadas principalmente pela

forte orientação reliquiar do gnaísse, aliadas a outras feições

como elevado teor em silica e ferro, relictos de quartzo cl-ásti
co, conduz a suposição que se trate de bauxito oriundo de rocha

metamõrfica. Isto postof permite estabelecer um critério de qua

lificação dos váricrs tipos de minérios. Poderia ser aqui inse
rida uma classificação baseada na origem dos vários tipos de mi

nérios descritos neste trabalho, o que colocaria esta disserta
ção fora de seus propósitos. No caso específico, o objetivo é

apenas destacar que em função da fonte (rocha mãe) formam-se va

riedades distintas de bauxitos, os quals podem caracterizar-se
pela cor, porosidade, feições químicas e microscópicas. Um pon

to no entanto é pacífico, se há bauxito, há inevi tave lmellte mata

cões e seixos de atcalinas sãs, associados à argita, se não cau

llnítica, à arqila fortemente aluminosa (Tabela 3) .

6.2.2.2 - EFEITOS TECTôNTCOS OUE ANTECEDERAM B PROCEDERAM À

FORMAçÃO DOS JAZ TMENTOS

com base no que foi cliscuticlo no Capítulo 5, item 5'5'
pode-se allnhar importantes conceituações sobre os jazimentos 

'
re l-acionando-os a efeitos tectônicos.

A primeira delas diz respeito ao preenchimento da pa

Leotopografia existente pelo tálus, quando de sua movimentação

do maciço por sobre as rochas do embasamento' Esta movimenta

ção do tálus, propiciada em grande parte pefo desníve1 topográ
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fico críado pel-a formação do cráben do Paraiba do SuI , fez com

que toneladas de argila, matacões e bauxito acompanhassem tal

movimentação (Figuras 9, IL e 12, Fotografia 1) ' Estes maÈe

riais encontravam-se estáticos ' numa posição denominada autóc

tone. com esta movimentação assumiram uma nova posição não i'n

situ, a qual pode ser denominada de alóctone'

Em conseqtlência o material bauxitizado, contido nas

áreas estáveis do maciço' preencheu os paleovates existentes,de
tal forma que o paleorelevo existente sofreu total mascaramen

to provocado por desllzamento de terra ou correntes de fama co

mo foi descrito no CapÍtulo 5, item 5.5.2'

A segunda observação atém-se tão somente ao fato dê

que todos os jazinientos' sem exceção, encontram-se em pequenas

colinas (Figuras I e 10, Fotografia II) ' Sern dúvida, efeitos

erosivos caúsados pelo grande vigor das drenagens atuais pode

riam desenvol-ver um mode l-ado que destacasse colinas nã área, a

ponto de posicionar o tå1us bauxltizado nas elevações atuais '
t.al como é observado hoje em dia. lsto no entanlo é extremamen

te caprichoso e especulativo, pols forçaria a se pensar em uma

forma erosiva diferencial, que desenvolvesse tal relevo' Sabe-

-se que tal raciocinio já foi utilizado para procurar explicar
a formação do VaIe do Paraíba (MORAES F.I.G], 1938, in FREITAS'

1956). TaI hipótese em vista dos estudos tectônicos posterio

res da região, foi abandonada por completo.' Assim aceitar que

o tálus na área encontra-se na atual posição simplesmente por

erosão diferenciaf,, sería desconhecer por completo o atual pano

rama de conhecimentos tectônicos da região e voltar a estágio

anterior. Destaque-se ainda o seguinte: como erodir somente ro

chas resistentes sotopostas a rochas menos resisÈentes ' sem afe

tar estas úftimas? É o que ocorreria se fosse aceita a teoria
deerosãodiferencial,poisteriamsidoerodidasaslitologias
que constituem o embasamento e seriam preservadas as que consti

tuem o tátus.

Na Figura 8, por exemplo, na parte compreendida pelo



- 91-

córrego do Bracinho, pode-se visualizar o encravamento desta dre

nagem nos quartzo-biotita xistos e nos quartzitos. A mesma fei

ção é denotada na Figura l0 onde claramente os talus aparecem em

posição efevad.a em relação ao embasamento, aÍ iá exposto pelas

drenagens .

¡¡ão há dúvidas de que as drenagens tiveram e têm gral
de contribuição no processo erosivo da área, no entanto elas não

são tão desenvolvidas ao ponto de criarem desnÍvel tão profun

do como os observados. A explicação deve ser dada em boa parte
pela tectônica atuante na região, por sinal bastante enérgica'

Fica quase impossível expllcar a inexistência de relic
tos de material- cofuvionar e cle tálus nestas áreas drenadas, se

não se pensar que boa parte do desníve1 topográfico criado tenha

sido imposto te c tolìi camente . Com base nestas observações pode-

-se pois caracterizar duas posições dos tálus mineralizados:

I) Estão sempre posicionados nas partes mais elevadas

do atual re levo .

2) obedecem a orientação de movimentação do tálus, ou

seja, das alcalinas para o centro do VaIe do Paraí

ba do SuI.

Há etevações tÍpicas, indicativas de mineralização, co

mo a da área denominada Pedrinhas Norte. No entanto não ocorl:e

mineralização lá. Tal- área foge dos conceitos impostos pelas ob

servações acima citadas, constituindo-se pois numa exceção'

Desta forma, a tectônica que agiu sobre os jazimentos

jã existentes, têm fundamental importância na colocação e forma

destes jazimentos, pois ,seus contornos inferiores estão ditados
pela sinuosidade de paleotopografia subjacente e sua tonelagem

condlcionada à possibilidade de colocação de maior ou menor volu
me de material que pudesse ser depositado no período de movimen

tação do táIus.

As mudanças de gradlente, provocadas pela tectônica qr:e

envolveu a formação do Gráben do ParaÍba do Sul, agiram no perío
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do de formação dos depósitos, associando a eles grande vol-ume de

matacões, bl"ocos e seixos de rochas al-calinas sã9, fornecendo

pois, elementos para uma qualificação pouco desejáve1 do ponto

de vista extrativo.

Há ainda que se considerar o fato de que os jazimentos

observados sobre as rochas a.Icalinas, considerados autóctones'es

tão visivelmente ma1 formados' apresentando evoLução precoce do

bauxito, pouca formação de bauxito circundando os blocos e sei
xos de rocha alcalina sã, ampla distribuição dos mesmos blocos

e sej-xos sem quaisquer vestÍgios de bauxitização e com cobertura

eluvional pouco espessa se comparada com rochas topogra ficamente

mais baixas. Pouco espessa, também, se comparada com o próprio
tál-us. Em vista da elevada precipitação pluviométrica existen
te prõximo ao maciço, nota-se ampla ocorrência de caulinita, as

sociada a uma incipj-ente formação de bauxlto por bauxitização in
direta, do tipo proPosto por WEBER (1959) para o Maciço Alcalino
de Poços de caldas.

Os nlaciços esLão muito mais desprovidos de collertura
que as rochas do embasamento, capeadas em parte pelos táLus. Pro

vavclmenE.e. a tectônica contríbuiu para esta denudação e serja a

responsável pelo atual panorama de prevaleincj-a da denudação físi
ca sobre o intemperismo quimico na área tectonizada do maciço. O

que sugere uma explicação para as concentrações minerais de bau

xito na área estudada, situadas sobre o maciço, apresentarem-se
como ocorrências.

6.2.2.3 - VARrAçõES PALEOCLTMÁTTCAS E EFETfOS MTCROCLTM-ÁTICoS

ATUAI S

Por volta do Oligoceno-Mioceno, a área focalizada nes

te trabalho começa a sofrer efeitos da superfície de erosão de

nominada ".lapi" (ALMBIDA, L916), posteriormente à atividade vuI

cânica alcalina.

Como a atividade vulcânica adentrou-se ao Paleoceno'e

o início da formaçãó do Gráben do Paraíba do Sul data do oligo
ceno-Ivlioceno, segundo ALMEIDA (Lg76l , admite-se com base nas in
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formações fornecidas anteriormenLe, que o material bauxití
zado na área tenha sido formado por volta do Paleoceno-O ligoceno '
como será visto no capítulo 8.

A existência de camad.as coluvionais bauxitizadas em es

pessuras superiores a 16 metros (pesquisa reaÌizada pela c'B'A'
no Maciço Alcalino cle Passa Quatro) , ultrapassando em muito a es

pessura observada no tá1us' sugere um amplo período de bauxitiza

ção. Considerando-se o atual microclíma existente no maciço' o

qual é toÈalmente adverso ã formação de bauxito, sõ se pode crq

dilar o período de bauxitização a uma época mais remota' NÔ en

tanto, estas imposições climáticas exercidas pre fe rencial-menÈe

no dominio do maciço, foram al-teradas pe1.a tectônica exercida so

bre o rnesmo, bem como, por uma modificação gradual do clima dada

pela moclificação r1o ambiente.

Isto postor admite-se que as variações cl-imáticas atr:a-is

definem, em parte, uma continuidade do processo de bauxítização'

como foi dito anteriormente. No maciço atua hoje um cl-ima dife
rente do geral observado na região, e que sem dúvida é bastante

diferente do imposto no Paleoceono-Ol igoceno, de tal forma que

este clima, aliado à topografia fortemente abrupta, inviabiliza
quaisquer processos de bauxitização atual que porventura pudesse

ser estabelecido nesta parte da área. A denudação física é visi
velmente predominante sobre o intemperj-smo químico' Como se sa

be, ambos são regidos fundamentalmente pelo clima'

Desta forma, pode-se com relativa precisão distin
guir-se áreas promlssoras do ponto de vista distributivo, ba

seando-se tão somente no clima atual- e na imposição tectônica so

frida pelo Maciço Alcalino de Passa Quatro. l¡ão há ja

zimentos importantes situados na parte tectonizada do maciço'Nes

ta região predomina um microclima quase temperado, cobrindo a

parte sul do maciço, em território paulista (sul) ' Ao passo que

do lado míneiro (norÈe) o maciço mostra portentosos depósitos

bauxítícos, que não apresentam condições para uma continuidade

dos processos químícos que ditam a bauxitização' Do lado paulis

ta, os depósitos importantes situam-se en zonas mais baixas e
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sempre a dlstâncias consideráveis do maciço' aparecendo sempre

sobre a forma de Èa1us, sobrepostos às rochas do embasamento,já,

então, sofrendo influência de um clima mais propÍcio ã continui
dade da bauxitização' que é aquele definÌdo pelo DAEE (f976)(ob

servar Figuras 5, 6, 1e 9 e Fotografias I e 1l) .

6.2.3 - TTPOS DE DEPÓSTTOS

Os depósitos de bauxito encontrados na região de La

vrinhas são sem dúvida formados inteiramenLe pela atteração de

rochas alcalinas várias, com predominância de nefefina sienitos.
Os trabalhos de campo realizados na Fazenda Mato Quieto e adja
cências, para as ocorrências e depósitos de bauxito alÍ exis
tentes, indicaram que tais concentrações minerais podem ser

classificadas em tr:ês tipos, com possÍveis combinações de dois
de1es. São:

alóctones

I9 - Depósitos residuais sobre rochas alcal-Ínas
na forma de tá lus

autóc tone

29 - Depósitos residuais sobre
mento na forma de tálus e.,

39 - Depósitos residuais sobre
nâ forma e luvionar

rochas do embasa

rochas al-ca Iinas

Com estes três tipos distintos é' possíve1 enquadrar

qualquer outra ocorrência de bauxito que porventura venha a

ser encontrada na área. Sem dúvida, os váríos tipos de depq

sitos estudad.os possuem part i culari dade s específicas '

Baseando-se na classificação descrita por ROUTHIER

(1963), em autóctones e alóctones, pode-se enquadrar os tipos
da seguinte forma: os tipos t e 2 são caracte ri s tícamente alóc

tones e o tipo 3, autóctone. No entanto, o termo al"ócËone em

pregado no caso não distingue os tipos I e 2, pois serve tanto
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para um como para o outro' além do que como será visto na des

crição destes tipos de 'jazimentos, cada c¡uat possui parLiculari

dades próprias, além da distinção na encaixante' Dessa forma

preferiu-se classificar os depósitos de forma que denotassem o

mais rigorosamente possível' as suas caracterÍsticas '

Há ainda os casos especÍficos de jazÍmentos mistos co

mo o do Manoel Joaquim I, como eluvião em rocha alcalina (autóc

tone) por um lado e, por outro' assentado em rochas do embasamen

to (al6ctone) . Neste caso combinação dos tipos I e 2'

o mesmo ocorre com o Jazimento do Olício, que é um mis

to dos tipos 1e 3. ou seja, parte do jazimento é etuvionar (au

tóctone) e parte do jazimento é taludeano (alóctone) (observar

Figura 8) .

Apenas os depósitos do tipo 2 são atualmente os de

maior importância econômica na área estudada- Sabe-se no entan

to que depósitos do tipo 3 são importantes no lad.o norte do maci

ço alcalino, local onde a companhia Brasileira cte Alumínio já de

finiu reserva superior a 7 milhões de toneladas de minério' As

sim, os depósitos do tipo 2 assumem papel secundário na região,

no entanto, na área em questão, são sem dúvida os mais importan

os depósitos do tipo 3 cstão restritos ã parte norte
do maciço e são limitados pelos contatos que o maciço apresenta

com as encaixantes Précambrianas.

Há que se salientar o fato da existência de depósitos,
nesta parte norte, do tipo I e 2. Na região, os depósitos são

definidos apenas como "rolado" e ín situ' ou seja, às variações

dos tipos misto ou não, encaixados no maciço, denominam-se de

dep6sitos Ì¡auxíticos in sil;u (autóctones) . As variedades de

depósitos aÌóctones, denominam*se simpl-esmente "bauxito rolado" '

Na Figura I é possível se fazer distinção entre as va

riedades e a designação que cada depósito alf assinalado deva as

sumlr. Por exemplo, o depósito Sede Norte (SN) é um jazimento

de bauxito "rolado", ou seja, alóctone, ou melhor definindo, um
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jazimento residual- sobre rochas do embasamento na forma de tálus.

Depósilos do Tipo t - Depósj-tos residuais sobre rochas
alcallnas na forma de tálus - Têm distribuição, na área, restri
ta ao Maciço Alcalino de Passa Quatro. Comumente são encontra
dos no sopé das zonas mais elevadas do maciço (Fotografia l) e

observados em zonas coluvionais morfo log icamente bastante distin
tas. Assumem forma cônÍca, com vértice do cone apontando para
o alto da elevação do maciço" Embora não tenha sido possível de

tectar com exatidão, foram definidos como "cones de dejeção" (Fo

tografia 15) . São freqtlentes na borda sul do Maciço Alcalino de

Passa Ouatro e em locais de confronto de encostas escarpadas com

zonas mais peneplanizadas (Fotografia I e Figura I3) " Tal tipo
como é definido pela própria denominação só é encontrado asso

clado ãs rochas al.calinas. Freqtlentemente no cume da encosta
escarpada ond.e se observa tal depósito, a rocha aLcalina é encon

trada aflorando.

Este típo de depósito ocorre em altitudes superiores a

1 400 metros acima do nível- do mar. Não se conhecem ocorrên
cías deste tipo que se situem em cotas inferiores. Este posicio
namento sem dúvida é devido ã colocação do próprio Maciço Alcali
no de Passa Quatro, por sua vez situado em cotas seìnpre superio
res ã acima mencionada.

Não foi observado este tipo de depósito em altitudes
que excedam os I 800 metros acima.do nÍvel do mar, do lado sul
do maciço. Sabe-se de ocorrências de "rolado" sobre o maciço,do
lad.o norte, com altttudes de até 2 000 metros acima do nÍve1 do

mar, As concentrações minerais <¡ue se enquadram neste tipo de

depõsito são encontradas sempre sob a forma de "cones de dejeção".
Suas dimensões são função do volume de naterial removido do elu
vÍão. De modo geral obedecem aos seguintes valores numéricos má

ximos :

I - Espessura real da zona mineralizada díficilmente
ultrapassa os 3,00 metros.

2 - O comprimento situa-se na faixa dos 500 metros-



-97 -

3 - A largura é bastante varíável obedecendo ãs varía

ções das dimensões do cone de dejeção.

o ângulo férmado pela linha do re.Ievo, dado pelas es

carpas do cone de dejeção, com a linha do horizonte nunca ê infe
rior a 35o (Fotografia I e Figura 13) . o minério observado neg

te tipo de depósito é predominantemente do tipo argila altamente

aluminosa (Tabela 3), associado com minério niúdo- o minério do

tipo graúdo é raro ou inexistente na grande maioria dos casos

estudados. Todos os depósitos deste tipo possuem, como caracte

rística básica, uma capa de separação entre a zona do colúv!'o mi

neralizado com a rocha al"calina sã,, constituÍda fundamentalmen te

de argila caulinítica. Tal faixa pode exceder os 3 metros de es

pessura real. O cotúvio miner4lizado não tem contato marcânte

com esta faixa. Nota-se uma modificação gradaóional, iniciada
por intercalações de argilas variegadas. o minério formado neq

te tipo.de depósito 6 ligeiramente prematuro no que tange aó

grau de bauxitização, haja visto que o volume de rochas alcali
nas sãs, sob a forma de matacões que não estão sequer parcial
mente bauxitizados, no material co.luvional, nunca ê inferior a

252. Esta é a razão provável para a não existência de minério

do tipo graúdo, definido neste trabalho.

As concentrações minerais enquadradas neste tipo for
mam depósitos razoáveis do ponto de vista quantitativo, fornecen

do tonelagem média com cêrca de 200 000 toneladas de rminério bau

xÍtico. Grande impecilho em sua viabilidade reside na forte de

clividade dada pelo depósito e pela imensa concentração de mata

cões de rochas alcalínas sãs (Fiqura 13) .

Tal tipo de depósito tem extrema semelhança cÕm os de

pósitos do tipo 3, ou seja, depó'sitos residuais em rochas alca

linas sob a forma eluvionar. Tat semelhança se deve 
' 

provavelIrEnÈe

à similaridade de formação destes depósitos ' Os iazimentos que

se enquadram neste tipo são: Hortência, Depósito'Pinheiral I' Pi

nheiral II, olício e Manoel Joaquim I. os dois últimos são do

tipo misto, parte aluvionar e parte coluvionar' os quatro Pri
rneiros não estão assinalados na Figura B, pois, foram encontra
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dos no maciço adentro, já fora da área mapeada, não permitindo
assím sua inclusão no mapa da Figura 8.

Depósitos do tipo 2 - Depósitos residuais sobre ro
chas do embasamento na forma de táfus.

Na área estudada corresponde à maiorÍa dos jazimen
tos, ta1 como se vê assinalado na Figura 8. Sua maior área
de ocorrência é Localizada na borda sul do Maciço Alcalíno
de Passa Quatro, estendendo-se numa faixa com cerca de l0 km

de largura. Na Figura 4 pode-se avaliar peÌa exposição do

tá1us argiloso a amplitude de distribuição dos depósitos des

te tipo associados ao referido tátus arg'iloso. Com a Figura 3

obtém-se as devidas correlações, em área, dos depõsitos eviden
ciados na Figura B com o tálus argiloso. Deve-se salientar
que a maior concentração deste tipo de depósitos na área está
na borda su1 do maciço' região que esteve sob forte efeito tec
tônico. :rai tipo de depósito ocorre também na parte norte do

maciço, porém, lá, a formação destes depósitos perdem em sig
nificado e importância econômica para os depósitos do tipo 3.

Como foi dito anteriormente, na área, o depósito do
tipo 2 ê o de maior importância econômica. Em vista disto,foi
reallzado um trabalho de maior detalhamento em um dos jazimen
tos, que se enquadra neste tipo de depósito. É o que será vis
to no item 6.3, Jazida da Sede, em seguimento a este capítulo.

As rochas encaixantes deste tipo de depósito cons
titui-se exclusj-vamente de rochas metamórflcas de ampla varie-
dade. Tais Litofogias com suas variações -já foram descritas no
capítulo 5.

Este tipo de depósito não tendo forma definida,
classificadof com vista ã sua configuração espacial, como

tipo "amas". No entanto, destaca-se uma feição constante

é

do

a
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todos jazlmentos enquadrados neste típo de depósito, que é pog

suir, em distribuição horizontal, um eixo maior no rumo sul' ob

servar Figura 8.

os jazimentos associados a tal- tipo de depósíto en

contram-se em zonas de semi peneplanos,em colinas com declivi
dades suaves, que não excedem os 20o (Fotografias 1, 1l e 12).
Tais jazimentos têm contato com as encaixantes aparentemente
bruscos. O contato é evidenciado pelo nÍvel de base (Fotogra
fia 8), constituido pela linha demarcaÈória do contato forma
da pela cobertura do táIus com as encaixantes, geralmente ro
chas metamórficas (Figuras It e 12).

Estes deFìósitos esÈão posicionados, na área, ern cotas

topográficas que variam d.e um máximo de I 500 metros até um mÍ

nimo de 800 m acima do nível do mar. PeIo lado norte do Maciço

Alcalino de Passa Quatro l-aj.s valores sofrem modifícações - O *á
ximo está em toïno de 2 2OO metros e o mÍnimo por volta dos

I 000 metros.

os jazimentos enquadrados neste tipo de depõsito mos

tram-se suavemente peneplanizados (Fotografias l, 11 e 12) . Não

se comportam nÕ entanto como jazimentos residuais típicos, com

acentuada peneplanização. Estão, sim, sempre mostrando varia

ções de cotas consideradas anormais para jazimentos classifica
d.os como formados por alteração meteórica de rocha com concentra

são residual . Em área não inostram formas definidas. Possuem to

nelagens em mínério bastante vari ável, de lal forma que as dimen

sões sofrem constantes modificações de um ponto observado a ou

tro. Denotadamente vârj-ada é a espessura destes jazimentos que

sofre modificação consíderável em distâncias de menos de 50 me

tros. De modo geral as dimensões respeitam os seguintes limites:

L - Espessura real que se situa na faj-xa de 3 a 12 me

tros .
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2 - A extensão dos corpos enguadrados neste tipo não

ultrapassa a 700 metros de comprimento.

3 - A largura destes cerpos mineralizados é variável,
em vista de sua forma de colocação sobre a sinuo
sidade do embasamento, fazendo com que seu com

portamentso espacial se torne pouco constanternão
permitindo pois uma avaliação I mesmo que aproxi
mada.

O ângulo de mergulho formado pelo plano que passa p9

la superfÍcie topográfica dos jazimentos com um plano horlzon
t.al- dificilmente ultrapassa os 20o.

A estes jazimentos associam-se os minérios descritos
no capítulo 6, item 6.1, denominados simplesmente graúdo e miú

do (Fotografias 4, 5, 13 e 14). Na área em questão, represen
tam a maior potencialidade quanto à explotabilídade dos jazimen
tos definidos.

Excetuando-se os Jazimentos O1ício e Manoel Joaquim I/
os restantes dós assinalados na Figura I pertencem a

este tipo de depósiÈo. É surpreendente a constante inexistên
cia da camada caulinítica neste tipo de depósito- Quando está
presente, caso dos jazimentos acima citados, é de pequena dimen

são se comparada com a congênere nos depósitos do Lipo I.

Todos depósitos deste tipo têm duas características
marcantes. Uma é a existência de cobertura d.e solo na superfÍ
cie, associada com "humus", .de cerca de 2 metros de espessura em

média, contendo acumulações razoáveis de l¡auxito miúdo, A ou

tra é o baixo percentual em volume de rochas alcalinas sãs asso

ciadas aos jazimentos. O percentual em volume raramente é supe

rior a t0?, o que representa a terça parte, em média, do valor
obtido em depõsitos do tipo I.

Nos depósi.tos do tipo 2 é que são encontrados em abun

dância os matacões de bauxito, caráter quase exclusivo deste ti
po de depósito. Al-guns destes matacões chegam a mais de 5 me

tros de diâmetro, e encontram*se totalmente bauxitizados, embo

,ra possam surgir matacões parcialmente L¡auxitÍzados. Nos depé.
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sitos do tipo 3 também são éncontrados matacões stmitares,porém
as concìições de formação destes depósitos são distintas e deno

tam pouca simil-aridade com os depósitos do tipo 2-

como gangas associadas a este tlpo de depósito ali
nham-se principalmente argilas (Fotografia 6). Com ela,ocorrem
matacões de rochas alcalinas ainda não totalmente bauxitizados
(Fotografias 4 e 5)f com aLguns em estágio quase inalt-erado,
sem vestígio marcante de bauxitização (Fotografia 7). Ainda
juntamente com estes, porém não de forma tão relevanÈe, sur
gem seixos cle quartzo e quartzito, já bem próximos do nÍvel de

base (Fotografias B e 9) .

Já de forma un pouco menos comum. burgem blocos de

rochas do embasamento associadas às al:gj 1as bauxÍticas. rsto
ocoïre apenas pr:óximo ao nível de base. Notan-se inclusive a1

guns seixos de rochas do ernL¡asamento bauxitizâdas (TabeIa 3, Fi
gura 12, seções colunares PBS 7 e PBS2, Ei.gura ll, seções colu
nares PAS 1, PAS 3 e PAS 4), que no caso não são considerados
gangas, sendo então aproveitados como mínério, cmbora seu teor
em FerO, e Sio2 seja elevado.

os jazimentos enquadrados neste tipo de depósito, co

mo os rlemais tipos, apresentam-se capeados por solo húm!

co, que pode chegar ao máximo de 2,70 metros (Poço CF I 3l) 
'sen

do que a espessura mÍnima é a dada pelo bauxito aflorando, oü

sej a, sem capa húmica

Este tipo de clepósi-to tem mostrado sempre recuperação

em volume variável, embora a média fique estabelecida em 322

em volume para recuperação do minério nos jazimentos deste tipo'

Depósitos do tlpo 3 - Depósitos residuais sobre ro

chas alcalinas na forma eluvionar.

nste típo c1e ctepõsito é encontrado guase que excl-usi

vamente na zona norte do Maclço Alcalino de Passa Quatro' na

. área pouco tectonizada. os exempfos pertencem em sua maiÔria

ao lado mineiro cLo tnaciço. Crê-se sejam estes os depósitos nrais

importantes do ponto de vj.sta econômico. Dentro do que diz res
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peito a esta dissertação, estes depósitos encontram-se extrema

mente afastados do limite proposto de estudo para este trabalho.
De taL forma que fica aqui apenas a informação quanto à exis
têncía deste tipo de depósito, iunto com alqumas outras infor
mações que foram adic:lonadas cle fo:rma comparativa, quando da

descrição dos tipos de depósitos l- e 2. o que se tem conenta.

do no decorrer cleste Lr:abalho são resultados de algumas visi
tas e informações verbais cle geóloqos que operanì nesta área'

Desta folîma prefe::iu-se dej-x4r em aberbo a caracterização des

te tipo de depósito.

6.3 - A JAZIDA DA SËDTJ

TNTRODUçÃO

Atualmente a Jazi-da da sede é a únic¿r da área em larrra '

As restantes encontram*s'ìe em fase de pesquisit. Tal jazímento de

nota feições geológicas bastante peculiares. Trata-se de uma

área mineralizada que pode, sob determinado prisma,. representar

os restantes dos jazimentos do tipo 2 , razao pela qual é dada

ênfase a esta concentracão mineral neste capíLulo'

cLASS r Fr CAçÃO

TaI jazimento enquad.ra-se no Lipo cle depðsito 2' Apre

senta alguns senões quânto a uma acìequaçãó ideat a este tipcl , corn

destaque principal para a camaclâ c¡rulinizada, que se associa ao

nível de base. No ent,lnto como se verá, esta camada, constituÍ
da predomi nantemente de argila caulinÍtica, não é contí'nua em

todo o jazimento. Serå aventada hipót,ese no decoïrer deste ca

pítulo, na tentativa de promover um esclar:ecimento quanto ao

caráter de distribuição errátícar cla argila caul.inítica pelo jC

zimento da Sede.
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LOCALTZAçÃO

Localizado próxima da sede da Fazenda Mato Quieto, es

te Jazlmento sofreu estud.o metodológico um pouco diferente do

dado aos outros jazimentos. Metodologia esta já descrita em

caplLulo anterior. Na Figura 2 pode-se ter Ídéia aproximada da

local.ização do mesmo e sua poslção em relação aos outros mapea

mentos geolõgicos realizados. A área em lavra encontra-se defl
nída nesta flgura como a área parcialmente mapeada em escafa

1: t 000.

POS ICIONAMENTO TOPOGR.ÁFICO

Na ãrea da Jazída da Sede o relevo é medianamente aci
dentado. Possui declives que atingem o máxlmo de 25o de incli
nação. A área minerallzada inicla-se em cotas topográficas que

vão de 925 metros acima do nível do mar e chegam a I 000 metros,

sendo que as zonas mineralizadas correspondem ao divisor de

águas das elevações que constituem a área da Jazida da Sede' com

preendendo asslm as cotas mais elevadas. A área prlncipal do

JazÍmento da Sede está ladeada por dois vales, um constítuÍdo
pelo Córrego da Sede e o outro pelo Córrego da Lagoa- Ambos fa

zendo parte do processo de íntemperismo atuante sobre o táIus i
denotam que païte do jazimento sofreu e sofre lixiviação (oÞ

servar Figura 10) .

ENCAIXANTES, RELACIONAMENTO E MORFOLOGÏA

Este jazimento tem como encaíxante gnaisses porfiro
blastlcos, jã em alto grau de alteração. Tais gnaisses podem

apresentar apófises aparentemente granÍticas, com feições geoló

gicas que levam a classificá-los como pegmatítos. A confirma

ção de pegmatito torna-se difícil em vlsta do alto grau de alte
ração mostrado pelo afloramento estudado, razão pela qual per

sfste a denominação de provável apófise granÍtica. o contato
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da encaixante com o tálus se mostÏa por toclo o jazimento de fo:r
ma brusca (Fotografias -17, 18 e 19), embora em aÌguns c;rsos poÞ

sa tornar-se gradacional, com separação dada pelo nivef de base
(Fotoqrafia 8) .

É bastante dificil def inir-se o relac.ionamento que Ìrá

do jazimento com a encaixante. Isso é clecor::cnte do afto grau
de alt.eração observaaìo na encaixante e à extrema irregulai:idade
dada pelo contato do LirÌ.us com o gnáisse, como já foi clito acimâ.

Do ponto de vista morfológico pode-se distinguir dois
caracteres marcantes no jazimento d.e Sede: um, dado pela forma

ção de vales e o outro, dado pelos clivlsores cìe águas e zonas de

semt-ptatôs. Nul regiões loca.lizaclas pelos flancos dos vales
destacam-se matacões de rqcha alcalina sãs. Aì,iam-se pequenos
escorregamentos de terra e um provávcl desliza.mento do tálus ml
neraLizadÒ, marcado pela existência de pequeno acúmuJo de bauxi
to e blocos de rochas alcalinas, circuncladas pelo gnáisse porfi
robl.ástico (Figura 10, à E do Vale do Córrego da Laqoa), Nas

zonas dos vales é marcant.e a predominância do j.ntemperismo físi
co sobre o intemperismo quÍmico. Isto pode benr ser observado
nos flancos dos dois v¿rles da área, noL.adamentc no vale do Cór
rego da Lagoa.

Na área dos clivÍsores de água, são p<.ruco notados os m_a

tacões de rochas alcal.inas, embora, com o desenvofver da lavra,
surjam os mesmos (IotografÌas 5 c 7) . Na zona do divisor de

águas pode ocorrer pequena penepl.anì-zaÇão, dada provavelmente pe

1o processo de denudação física atu¿rl (t¡ot-ograf ia 17 e Figuras
It e 12) . os penepfanos nos jazimentos da área estudada não se

mostram tão proeminentes como os denotados na I'otografj-a 11. Ain
da assim provocam suavizações rr¿r declividade clo reLevo como o

do lado WSw da seção da Figura 12.
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O nível de base observado neste jazimentQ foi também

notado em outros depósitos enquadrados no tipo 2 ' Este nÍvel é

constituído de uma mistura de argilas de cor variegada, Õra pre

dominando caulinita, ora predominando a argila al'tamente al-umi

nosa como matriz. Seu caráter marcante de distinção reside na

existência bastante f reqtlente de seixos de quartzito bastante aI

redondados (Fotografìas 8 e 9)' como também seixos de uma bre

cha caulinítica (Fotografia 10) e mesmo al'guns seixos de argila
caulinítica. Ag.Lomera-se a este conjunto seixos de outras va

riedades litológicas do embasamento, embora sgja visÍveI a prg

dominância de seixos de quartzito. Pode ocoì?rer ainda alguns

seixos cle bauxito, associados ao conjunl-o'

Apenas no nivel de base é que se nota miscigenação

das várias lítologias observadas na área' É importante acres

centar que o definiclo nível de base não ocorre continuamente pe

Io jazimentor aparecendo quase sempre nas áreas onde o tálus
possui espessura conside::ável ou, ainda, ent locais onde a super

fÍcfe topográfica atual mantém aparente peneplanização' Foi

constatado mais tarde, coln a confecção da seção da Figura ll- que

as zonas contendo argila caulinítica' e mesmo o nívet de base'

nestas áreas ligeiramente peneplanizadas, estão posicionadas em

regiões de paleovales, ditada pelo contato do gnaisse com o

tálus. A existência cle caulinita nestas áreas pode ser explL

cada pela acumulação de água subterrânea e pela constituição

litológica do ambiente, formando uma zona de s;rturação por bai

xo do táIus. Este acúmulo de água, favorece a hidratação dos

silicatos cle alumínio e sua conseqilente transfortnação em cauli

nlta, Aliado a isto, esta água subterrânea deve transportar si

IÍca, lixivlada das camadas superiores, bem como hidróxidos de

al"umÍnio, A própria existôncia de bauxito e silicatos primá

rios cle aluminio, neste ambíente, digamos aquoso, favorece uma

transformação clestes vários silicatos em hidrossilicatos de alu

minlo, formando assim predomí n antemen te caulinjta (obscrvar o

posicionamento clas seçõcs colunares contondo argila caulinítica
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da Figura 11 e o mapa da I'igura I0, em rc.Lação à topografia atual
e à paleotopografiâ sotoposta) .

DIMENS õES

A espessura deste tipo de jazimento como já foi denota
do em capftulos anteriores é cìe difícil dcfinição. Como pode

ser bem visualizado pelas Fíguras Il e 12, a espessura sofre va
riações ditadas pela paleotopografia do embasamento. Pefas se

ções colunares clas FÍguras 11 e 12 é possível ollservar gue as

espessuras, em distâncias consideradas pequenas entre os poços
de pesquisa, ou se'ja, 20 metros, são muito variáveÌs I indo de

0,5 netros na Flgura 12, seção PBS 3 par:a mais de l-l metros na
Figura 1I, seção PAS 3. É amplamente destacãvef o estreitamen
to que ocorre na seção PBS 4 na Figr"rra 12. A zona de minério
reduz-se a menos de um rnetro, lsto na áJ:cà central da minerali
zaçao. Apenas por comparaçao na seÇao da lriqur:a 12, a espcss;
ra média da mineralização gira em torno de 2 metros e a da se

qão II, a média é de 8,5 metros. Somando-se as espessuras apre
sentadas nas seções e obtendo-se a espessura média geral (en

tre as duas seçõcs apcnas) fica-se com uma espcssura média em

torno de 4,5 metros. De forma que fica claro, apenas nestas
duas seções, a ampla vari ação que existe na espessul:a da camada

minerali. z ada .

A área considerada explotável, pr:ssui superfície pró
)xima dc 86 000 m', sendo que a área mineraliz¿rda se aproxima de

.>

l.16 000 rûo, ou seja, quase o valor totaf da su¡rcrfície mapeada

na Jazida da Sede.

Pode-se aficlnçar, tendo em visL¿r os vaÌor:es numéricos
apresentados para as dimensõesf que este 'jazimento é caracteri
zado por uma camada minera.lizada pouco espessa exposta em área
rel-ativamente grande. Tendo como base ¿r varicclade das dimensões,
a forma do jazimento pode ser classific¿da com base em ROUTIITER

(1963) como do tipo "alnas ",
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TIPO, DTSTRTBUIÇÃO E QUALIDÀDE DO BAUXITO

O bauxito encontrado no Jazimento da Sede pode ser
cl.assif icado em rìois tipos:

a) bauxito graúdo (Fotografias 4 e

b) bauxito miúdo (Fotografias 13, 14 e 20)

5

I
)

4

O primeiro tipo subdivide-se em outrôs doís que sao:
minérlo graúdo bauxitizado e minério graúdo parcialmente bauxi
tizado. Tais tipos estão íntimamente relacionados com os mata
cões de rocha al-cal-ina que são observados em toda a área e apre
sentam-se ora total-mente bauxitizados ora parcialmente bauxiti
zados. São os já anteriormente denominados matacões bauxitÍza
dos e matacões parcialmente bauxitizados, cujas descrições e ca
racterÌzações estão contidas no capÍtulo 6, item 6.1.I.

Na J.ìzida da Sede o minério gr:aúdo bauxitizado é en

contrado corn freqüência numa faixa granulométrica de 40 cm a

mais de 4 metros de diâmetro e, o graúdo parcia.Lmente bauxj-ti
zado, em faixa gue vai a pouco menos de um metro a mais de 12

metros de diâmetro.

O segundÕ tipo est.á subdividido cm dois outros que

são: miúdo remobilizaclo e miúdo concrecj.onário. Os quais estão
descritos no Capítulo 6, item 6.+.1. O minério concrecionário
na Jazida da Sede ocorre na faixa granulométrica que vai de 2

cm a pouco mais de 15 cm de diânretro. O remobilizado, com fei
ções vernicul.ares, de J- cm a pouco mais d.e t0 c¡n de comprimento,
com diâmetro de 0,2 cm a pouco mais de 3 cm (!'otoErafia 14).

O minério graúdo ocorre nas zon.rs mais profundas do
jazimento, geral.mente abaixo de 3 metros. Está associado com

a arglla altamente alulninosa e nas zonas mals profundas (de 5

a 9 metr:os) com interdic.¡itações de arqila caul-inÍtica (Figura
If). Na Figura J"1, seç.ìo colunar PAS 2, nota-se um matacão par
clalmente bauxitizado. Neste caso lrá que se considerar o miné
rio que foi anteriormente explotado. 

^inda 
assim o matacão es

tá próximo da superfíciê, tal como o da Irotograf ia 7.



It0-

QuanÈo à qualidade, o minério graúdo é o melhor miné

rio encontrado na Jazida da Sede. Sua sÍ1ica raramente ultra
passa os 2r5u em peso conforme anáfises mensais de controle de

qualldade reallzados pela Mineração r,avrinhas Ltda. A alumina

neste jazimento tem val-.or médio em torno de 55?' O TiO2 difi
cilmnte ultrapassa a I,5? e o Fe2o3 fica na faixa de 4,5?. A

umidade e perda ao fogo ficam por volta de 40%.

o mlnério miúdo concrecic¡nário ocorre com maior fre
qtlência na parte superficial do jazimento (Fotografias 19 e 20], ,

normalmente nos 2-3 primeiros metros, com maior abunclâncta I a

partir da separação da capa de estéril-, quando há. Dj.spõe-se em

camada superficial que tem em mêdía espessura de 2,5 metros. Es

tão normalmente concentrados em teores elevados (mais de 40% em

volume) , Podem associar-se ao "humus" (Fotografia 20), ou ainda

estarem associados com parte da argila aftamente aluminosa (Foto

grafia 19), Na fotografia do segundo caso pode ser notado que

o minério iniúdo concrecionário está assentado diretamente sobre

a rocha encaixante,

o mlúdo remobilizado (Fotografia 14), jã não ocorre

em superfície e tende a misturar-se com o minério graúdo nas

parÈes mais profundas do manto constituído pelo talus ' É de

expressão pouco siqnificativa no jazimento ' Marca no entanto

a exístência de condições fÍsico-quimicas especiais, permltindo

solubilização dos hidróxidos de alumfnio e'sua posterior precl

pítação. No Jazimento da Sede, principalmente nas frentes de

trabalho, é possíveJ- identificar-se tal variedade'

Tanto o concrecionárío como o remobilizado são mlné

rios com eievadô teor em sÍlica. Na Jazida da Sede a média

atual tem permanecido em 16? de Sio2 (análises de controle de

quaJ"idade do minério realízado pel,a Mineração Lavrinhas Ltda) .

ouanto à alumina, esta tem permanecido em torno de 45?' o Fe2o3
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em torno de 73 e o TiO2 em cerca de 1,58. A umidade e a perda
ao fogo, são geralmente lnferiores a do ¡nlnério graúdo, ou seja,
358 em média.

RES ERVAS

Não foi calculada a reserva do Jazlmento da Sede, pois
os trabaLhos de pesquisa reaLizados foram lnsuficientes. O volu
me de material removido dificulta em demasia uma boa avaliação.
Alinhe-se ainda a dificuldade do conhecimento dos valores de ma-
terial obtido na lavra desde seu início, Atualmente, vem se de

senvolvendo um projeto para implantação de uma fase exploratória
visando uma reavaliação de suas reservas, cubadas anteriormente
em cerca de 100 000 toneLadas de minério, Porém lsto só serã
possível com a desativação da atividade de lavra para que se d6

andamento ã de exploração.
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7 - RESERVAS E VTABILIDADE ECONÔMICÀ

Considerando o número reduzido de afloramentos nq

turaÍs das zonas mineralizadas em bauxito, pelo menos em escala
mapeável, como também um número muj-to reduzirlo de zonas de "vo
çorocasrr que permitissem um estudo timltado do tá1us mineral-iza
do, os poços de pesquisas reallzados permitiram, com grande van
tagem, que se chegasse a conclusões e caracterizações geológi
cas cond,Lzentes ao tálus míneralizado.

Para o levantamento da área estudada foram realizados
237 poços de pesquisa, que possuiam superfÍcíe compree n

dldas por 2 netros x 0,80 metros. Sua finalidade precípua era
a investlgação e exploração geoló9ica (maiores detalhes no CapÍ
tulo 3, iÈem 3.4). Tais poços foram locados principalmente com

base em guias geomorfotõgicos e estruturais.

A existêncla de uma variedade de ptel:.idofít-a, comum

em todas as concentrações de bauxito da área e que provavelmen
te é planta indicadora, também fot útíI na locação destes poços.
Parte da clescrição destes poços encontram-se nas t.abelas resumi
clas dos jazimentos par:a cáIculo da tonelagem medida. Em cada
poço mlneralizado foí avaliado o vol-ume de minério e estéríI,co
mo foi descrito no capítulo 3, item 4, desta dissertação,

. o minério avaliado no caso era tanto graúdo como miú
do e, em cada poço, consideraclo promì.ssor foi cofetada de uma a
duas amostras cle minério para posterior aná.Iise química ( deta
lhe no capítulo 3, item 2).

Vísan<lo simpì-ificar a replesentação dos dados obtidos
a partir da descrição dos poços cle pesqulsa em cada cor:po mine

ralizado optou-se por uma abreviação e codificação dos mesmos.

Desta forma, as tabelas, pelo menos para a car.ìcterização da re
serva medida em cada jazimento, scguem o seguint-e esquema:
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poço obtida em
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ram ca.lculadas
KREITER (1968) .
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Poço Prof. Capa l{inério Ár"ea de Influêncla Condíção ? rec. vol. ton '
Nç (m) (m) (m) (^2)

onde :

Poço nq - define o número do poço e segue-se as Ie
tras iniciais representaLivas do jazimento a que o poço pertence

Exemplo: 18 PL, poço nç 18' Pedrinhas Leste.

Prof. (m) - profundidade total do poço en metros.

Capa (m) - espessura do estérll como cobertura sob a

camada mineralizada.

Minério (m) - espessura real da camada mineral-izada,
em metros.

de influência (m") - área de inffuência de cada

metros quadrados.

- as áreas de inffuência obtj-das em alguns cor
e cF r) fogem do padrão de malha estiPulada de 50

Por encontrarem-se com espaçamento irregular, fo
com base no método da área aproximada descrito em

Condição - condição do poço quanùo ã explotabilidade
(será explicado a seguir) .

3 rec, - percentagem de recuperação em volut¡e de miné

rio na camada minerali zada.

Vol. - volume total obtido a partir da espessura da

área mineralizada vezes a área de influência do poço.

T - tonelagem de minérío obtida.

os termos abreviados nas tabelas resumidas dos jazi
mentos para cál-culo de reserva medida, no item condição do poço

quanto a exptotabi l idade . com as letras A' NR, R e E' bem como

utilizados na simbología do mapa das Figuras 8 e I0, têm as se

guíntes denominações específicas :

A: camada de tálus/colúvio míneralizada com percenta
gern de recuperação superior a 2oZ e/ou com espessura superior a
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1,5 metros de mineralização (A- aproveltável para exptotação) '

NR: zona de tálus,/colúvlo mineralizada, onde a percen

tagem de recuperação é de 208 para menos e/ou em camadas minera

Iizadas de espessura inferior a 1,5 metros (NR- não recomendáve.I

à explotação) . os táIus,/co lúvios , incluÍdos nesta condição são

conslderados não recomendáveis à exptotação; esta condição não

ellmina os que, estejam associados com zonas coluvionares ou ta
ludeanas em condição favoráve1 de explotação, ou seja A, sendo

então considerados como reservas.

R: zona denominada rochosa no táIus/coJ-úvio, onde há

predominâncj-a de seixos e matacões de rochas alcalinas sãs oür

ainda, de afloramento de rochas alcalinas ín sil;u, com vestígIo
de bauxito (R- rocha) .

E: zonas onde os poços pesquisados estão situados na

Iitologia encaixante (nefel-ina sienito, gnaisses, xistos, quart
zitos, etc.), oìl em zonas coluvionais ou tal-udeanos sem vestÍgio
de bauxito. Tal simbologia define a esterilidade do poço pesqui
sado, ou seja, não mostra evidência de bauxito, nem de bauxltiza
ção (E- estéril) .

Ouanto aos poços locados há que se esclarecer que Èi
nham a finalidade de alcançar o embasamento, porém, isso nem sem

pre foi possíveI, pois, ora esbarrava-se num matacão de alcallna
que obstruia totalmente o poço de pesquisa, ou então, alcançava-
-se o lençol freático, ou ainda a segurança dos operários que

trabalhavam no poço tornava-se periclitante., obrigando a uma in
terrupção definit-iva das operações exploratórias na área, ou num

dado poço.

Cada poço, então' possui sua área de influência, ca1

culada segundo critérîios expostos no capÍtulo 3, item 3.1 e neg

te. Assim, com as informações obtidas pode-se alinhar os seguin
tes valores numóricos a serem utilizados no cálculo das tonela
gens:

I - área de influêncÍa,
2-?derecuperação,
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3 - espessura d.a camada mineralizada,
4 - massa especÍfica do minério.

Dessa forma temos para o cálculo da tonelagem nedida
em cada poço de pesquisa mineralizado a seguinte fórmula:

onde :

Tm = Sim x Ec x ? rec x I,3 x 0,9

Tm - tonelagem medida
Sim - área de inf luênc ia med.ídt¿ em cada poço,
Ec - espessura reaf da camada mineralizada no poço,
I rec- percentagem de recuperação em volume de miné

rio na camada mineralizada.
1,3 - peso específico médio do minério (CapÍtulo 6,

item 6.I.2)

O fator 0,9 que aparece na expressão, representa um

fator de segurança estimado em l0U,

PeIo exposto é fácil verificar que o método emprega
do para o cáIculo da tonelagem medida é o clas seções horizon
taís, onde cada poço, por possuir percentagem de recuperação di
ferente e áreas de infl,uência especÍfica, terá consêq{len temente
tonelagens tÍpicas a eles. Com estes critérios foram estão mon
tadas as tabelas resumidas dos jazimentos para cáIcul_o da tone
Lagem medida.

O cátculo da tonelagem indícada de cada jazimento te
ve como Lrase o fato de inúmeros poços mineralizados nos jazimen
tos terem sido ínterrompldos pela existência de matacões de af
callna que obstruiam o prosseguiment-o da escavação. Com base
nisto e na profundidade muito maior que alguns dos poços minera
lizados, adjacentes aos interrompidos, chegaram sem serem obs
truldos por matacões, supôs-se a existência de área mineraliza
da, em profundidade, maior que aquela dada pelos poços mj.nerali
zados, interrompidos pelos matacões ou por outras razões já ex
postas ,

Com o f j-to de não se induzir interpretações dìferentes
a cada poço nrineralizado interronpido, o que poderia ser feíto com
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base nas informações fornecidas pelos poços adjacentes, opÈou-

-se por conslderar em todos os corpos míneral-izadosr um valor
maior de profundidade, que fosse igual à metade da espessura mé

dla obtida em cada corpo. Desta manelra o cálcul-o da tonelagem
indicada pode ser expresso da seguinte forma:

Tid = Simt x x ? rec m x lr3 x 0'9

onde: Tld - tonelagem indicada 
'

Simt. - área de influência medída total
Em - metade d.a espessura média da camada mineraliza
2- da,
Brec ft- percentagem de recuperação médla em volume do

minério na camada mineralizada.

Para o cálcuIo da reserva ínferida teve-se como base

que as áreas dos corpos mineral-izados não foram em sua totalida
de definidas. De tal forma que existe um Percentual em área que

corresponde a uma certa tonelagem de mlnérlo. Ficou estimado
que este percentual era de cerca de 30? da área pesqulsada.Como

as espessuras médias, as percentagens de recuperação médias e

a densidade não sofreram varlação, fica-se com a segul-nte ex

pressão para cãJ-cu10 das tonel-agens inferídas:

IF= 308 S1t x Ên x å rec m x 1,3 x 0,9 + 30? Sit x recmxlr3x0r9

A seguir estão as tabelas resumidas dos jazimentos
ra cálculo da tonelagem medida, com as respectivas tabelas
anáIlses qufmicas, referentes aos jazlmentos. Após segue-se
tabela geral dos corpos avaliados.

Em-T

FtrnX3_T

pa

de

a
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TABELA 6

TABELA RESUMIDA DO JAZIMENTO PARA CÁLCULO DA TONELAGEM MEDIDA

JAZTDA PEDRTNHAS I,ESTE - PL

Poço Prof. Capa
Ne (n) (m)

IPL 5.30 I,80

2PL 3r05 I.90

3PI_, 2,50 1,00

4PL 2,70

5PL 4 ,40 1,40

6PL 1,60 I,2O

?PL 1, g0 0,90

8PL 2,I0 0, g0

9PL 3,50 tf40

loPL 4,50 2 ,50

llPL 5,00 f,60

l2PL 4 t75 I,00

l3PL 2 ,I5 I,l-0

l4PL 3,15 I, t0
lsPL 4,90 2,00

l6PL 3,90 1,80

ÌTPL 3,10

18PL 3,05

I9PL 3,50

2OPL 2,30 0,75

Miné Ãrea in-
-rio fluênci a

coldi 
u Rec. vor, Ton.-çao

A 51 6,000 3.978

NR 20 3, r25 8r2

A 30 3.750 1.462

(m)

2 ,40

I,25

1,50

2 ,20

0,40

l, t0
r,20

1,30

L ,40

1,90

0r80

1,I0

2 ,90

2 ,00

0,70

(m')

2.500

2. 500

2.500

l. 750

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

r.000

2.500

2. s00

2 .500

2.500

2, 500

3.000

E

A

A

NR

NR

NR

NR

NIì

A

NR

NR

A

NR

E

F:

30 3.850 r.501

30 1.000 390

20 2.750 7r5

20 3.000 780

25 3.250 1.056

30 3.500 1. 365

25 1. 900 617

59 9,375 7 .r90

25 2.000 650

30 2,150 L,072

36 7.250 3.393

20 5.000 1.300

E-
A 30 2.100 819

TOTAL 27 ,IOO

espessura mêdla: L ,62 m

? recuperação médla: 30,1
Reserva medida: 27.100 ton.
OBS: Jazimento com 5 a I0% de matacões de rochas al-calinas, parcial

mente intemperi.zadas no materiaf.
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TABELA 7

ANÁLI SÌ]s QUÎMICAS '' TN NATURA',

JAZIDA PEDRTNHAS LESTE-PL

P oço

I_PL

3 -PI,

5-PL

6-PL

I1* PL

12-PL

I5-PL

2O-PL

oBS: Todas

z sio2

3 ,52

5,38

2,44

2 ,00

4 ,37

0 ,26

2 t00

r;33

z rio2

0,90

0,95

1,00

r ,20

r,30

0 ,97

I,04

I,14

?Fe -O^

6,9r

7 ,38

8,79

6 ,9L

7 ,45

5,41

5 , o0

9ó'ÄI2O3

56,65'

56 t34

56,96

57 t49

57,11

54,t4

47 t00

56 , r8

APF

3r ,82

29,65

30,61

32 ,30

29 ,47

3r,66

45,00

36,00

as aná Il se s sao em mj.nério do 't-i.po graúdo.
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TABELA 8

TABELA RESUMTDA DO JÀZIMENTO PARÀ CÁLCT]LO DÀ TONELAGEM MEDIDA

JAZIDA M?TNOEL JOAQUIM Il - MJ TT

Poço Prof . capa q?: 1l:l-'^l- condiNó (m) tml -,i; "ìå?i^'. -çãÕ är<ec. vor-. Ton,

lMJil 2,20
SMJTr 6,50 2,go
gMJrt 2,40 0,60

IOMJII 2,5O
lfMJrr 4 f 20 1, 30

I2MJrr 2 t60 1,60
L3MJIT 0,80
I4MJrr 2,80
l5MJrr 1,90
I6M,Jrr 5,50 1, 80

ITMJrl I,70
IBMJII 2,5O

l9MJrr 2,50 1,30
2}MJfr I,25 0 ,50
2IMJrr t,l-0
2z\Jrr 3 ,00 I, 50

23MJIr 2,00 1,10
24MJ TI 3t40 l-,50
25MJrr 4,40 2 t50
26MJ II 2,80
27MJ rr 1,6 0

2 8MJ rr I,80

25 9 .250 3. 007

31 4.500 1.813

27 5.250 1.843
23 2.500 741

28 9.250 3,36'7

25 3.000 975

20 I.875 488

18 3.750 877

15 2.250 4 38

2t 4.150 r_.668

2t 2.500 682

TOTAL 15.905

R

NR

NR

R

¡\

NR

R

tì

R

A

R

R

NR

NR

R

NR

NIì

A

NR

I
R

E

3,7 0
1,80

2,ro
1¿ 00

':to

L,20
0,75

1 ,50
0,90
t,90
I,00

2.500
2.500

2.500
2.500

2,500

2.500
2.500

2.500
2. 500

2.500
2.500

espessura média: 1,78 m

å recuperação mérli a: 23,6
Reserva medida: 15.905 ton.

OBS: Jazimento com mais de 23% ð,e blocos de alcal j.nas parcialmente
intemperizados no material,



TABELA 9

TABELA RESUMTDA DO JAZTMENTO PARA CÁLCULO

JAZIDA MANOEL JOAQUIM I - MJ

-t2 3-

DA TONELAGEM MEDIDA

I

Pggo Pfgf . cppu ÏT:Ne (m) (m) 
(m)

O-MJ 3,80 0,40 3 ,40

I-MJ 2,50 0,80 I,7O

2-MJ 2,00

3-MJ 8,00 0, 70 5, 50

4-MJ 9, 50

5-MJ 3,7 0 O,7O 3,00

6-MJ 4,60

Po ço

O-MJI

1-MJ I

3-MJI

5-MJI

coldi 
? Rec, vol . 'ron.-çao

Área in-
Ì luencl- a

(m2 )

2.500

2.500

2. s00

2, 500

A

^
R

A

E

E

6'7 7.650 6.663

22 4.250 r.216

24 13.750 4,290

58 7.500 5.655

TOTAL T7,824

espessura ¡nédia: 3,40 m

3 recuperação mécl ì.;r : 42,7
Reserva medida: l-7.824 ton .

OBS: Possui cerca de 5? de matacões de rocha alcalína parcialmente
intemper:i zados , no volume do material.

TABI:LA I O

ANÃLISES QUIMTCAS EM BÀSE CALCINADA

JAZTD'\ M]\NOEL JOÄQUTM I - MJ J

? PF

2 ,30

1,33

3 ,62

4 ,06

3,86 1,,86

z sÍo2

7 t63

? Tio2

l-,56

?ólt'c2O3

8,63

I,85

I,00

7,50

% AI2o3

79,88

84,14

84,12

83,56

restantes

3,70

3,I4

l, 56

I,7 4

oBS: A anállse 0-I1JI ó em minério do

são em mlnório c¡raúdo.

tipo miúdo e as
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TABELA RESUMIDA DO JAZIMENTO PAR.A CÃLCULO DA TONELAGEM MEDTDA

Poço
N9

JAZIDA OLfCIO _ O

Prof. caÐa tqiné 4I"g il- condi(m) rml -It" r-Luencl..r - 6 r(ec. vor.
(m, (m2 ) -çao

1-O 8, 30 3 ,40
2-A 2,,80 0,60
3-O 2,r0 0,70
4-O 5,10 0,90
5-o 6,30 I,7 0

6-0 4,50 0,40
7-o 3,50 1,00
8-o 6,60 1,60
9-O 4,30 0,50

10-o 7, t0 0, r0
l1-O 4,50 0,60
I2-o 4,70 1,00
I3-O 5,40 0,60
14-O 5,00 s/
15-O 2,30 1,10
16-0 5, 10 0 ,20
17-O 4,25 0,50
18-o 3, 30 I r 30

t9-O 3,80 0f70
20-o 2,40 0,30
2L-o 3. 30 0 , 30

22-o 2,60 0 t20
23-O 6,80 2 tL]
24-O 6, t0 2 tLO
25*O l_,90 o ,20

1.40 5.850
4 t?O 4 .440
4 ,60 4.640
4,10 5.808
1,50 7 ,200
4 ,50 4. 500

13 17,696
30 9.130
35 8.r90
35 18.648
7 4 2r.344
44 23.8L2
2L Ir.520
38 20.250
48 4.560
57 Lr.284
47 8,217
58 20. r28
61 23,808
71 24.490
46 3.000
47 13.764
65 9.000
46 3.'744
65 13.910
43 7,409
47 lt. 016

46 6,000
47 r3.70s
48 3.840
50 952

,TO'IAL

3,20
2 ,20

5.530
4.150

Ton,

2.990
3.56r
3.726
8.48s

20,533
r3.620
3.145

10. 00 3

2.845
8.J6t
5.021

15.176
18.880
22,604
r.794
8.410
7,605
î .')10

1t.753
4.141
6.730
3.588
8,374
2.396

619

196.594

3,80
7 ,00
3,90
3,70
4 ,80
5r00
I ,20
4,90
3,75
2,00

1..200

1..6L2
2.L01
5.440
4 .960
4.898
2.500
2.809
2.400
I.872

NR

Ä̂

A

A

NR

À

1\

A

A

A

À

NR

À

A

A

A

2 ,IO 6.624
2,LO

3.00
2 ,40

4,00
t,70

3.528
3.672
2. 500

4,70 2.916
960

560

A

A

A

NR

espessura média: 3,43 m

å recuperaçáo mêdraz 47,24
Reserva medida: 196.594 ton,

OBS: Matacões de alcalinas chegam a maj.s de

rial.
3 2 "¿ do vo Iume do mate -
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TABELA 12

ANÁLTSFJS QUÍMICAS EM BASE CAI,CINAI]A

.IAZIDÀ DO OL1CIO _ O

P oço

2-O

3-O

4-o

5-O

6-o

9-O

lI-O

l2 -O

13-O

l4 -o

l7 -o

t8-o

.19-O

2 0-o

2I-O

23- o

24-O

9" PF

4 ,51

q ,l

3, 86

L,62

2 | 40

) 10

2,83

t,65

3,45

1,58

2 ,52

2 ,09

2 ,34

L ,86

2 ,58

2,57

3,07

% sio2

6 ,42

2,68

5 ,96

3, BB

3,34

4 ,26

4,26

4,O4

?",78

2,92

3,26

2,r8

3,90

2,44

3,38

3,44

2 ,46

z't.i.o2

2 tLg

2,00

1,74

r,82

l,9o
'L ,82

r,82

2,oo

r ,7 4

2,LB

2,00

2 ,00

r t82

1.,56

). ,82

r ,82

r,82

? ['e2O3

8,40

8,25

6,7|)

9,lB

8,36

9,4L

0,tJ

11,06

B t25

B, BT

ar )?

1 ,2r
9,90

9 ,25

8,63

3 AI2O3

78,43

71 ,19

80,19

87,93

83, t8

B2 ,81

81,68

83,58

84 , rÉj

82 ,26

83,91

84,92

82,57

86,97

82 ,32

82 ,92

84 
' 
oo

OBS: Todas as análíses são em minér.Lo típo cyraúc1o.
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.TABELA 13

TABELA RESUMIDA DO JAZIMENTO PARA CÁLCULO D/\ TONALÀGBM MEDIDA

JAZIDA CÓRREGO SËCO - CS

poço pror. capa ylÏ: f133"¡¡; """ot î,Rec. vor.Ne (m) (m) (,;i --ñïi-- -çâo

tcs 5,00 0,50
2cs 6,00 0,90
3CS 7t30 1,30
4cs 6,00 1,60
5cs 5,00 0,70
6cs 5,70 2 ,00
7CS 3,20 l,60
8cs 4 ,50 1, 80

9CS 6,20 2t00
10cs 5,70 r,l0
]lcs 6 ,48 0,70
l2cs 7,6a 1,00
I3CS 2,70 1,00
r4cs 5,60 I,t0
15cs 4,60 0,40
16cS 4,90 2,20
lTcs 5,20 1,30
lScs 2,10 1,10
19CS 9, 50 I,30
2ocs 10,50 2,50
21cS 6,60 2 ,40
22cs 6,30 I,70

3.200 A

3.200 A

4.320 A

3.696 À

2.960 A

3.256 A

3.888 A

4.352 A

4.100 A

3.200 1\

1.500 A

2.500 A

t.800 A

I.600 NR

T,925 A

4.500 r\

4.500 A

2.852 A

3.600 A

3,700 A

3 .7 96 A

l_.836 À

35 14.400 6.552
50 16.320 10.608
58 25.920 r9.543
36 L6.262 7 .6Lr
75 L2.128 L2.ALO

35 L2.047 5. 481

43 6.2',20 3"47'1

35 1l-.750 5. 346

62 11 .220 13.879
47 L4 .'120 I .994
48 8.r00 5.054

45 16.500 9.625
43 3 -060 l. 710

25 4.320 1.404

30 6 ,137 2.627
33 I2.150 5.2r2
40 17.s50 9,126
42 2.852 1. 557

40 29.520 15.350

30 29,600 1.1 .544

7B 15.943 16.r66
30 6.242 2.434

TOI'AL 7.75.737

4 ,50
5,10
6,00
4,40
4,30
3 t7 0

1.,60

2 ,',70

4,20
4 ,60
5,40
6,60
L,70
2,70
3,50
2,70
3,90
r,00
8,20
8,00
4,20
3,40

espessura média: 4,20 m

% recuperação média: 4 3,7

Reserva medida; 175.737 ton.

oBS: Possui mais ou menos 5t em volunte de r:ochas alca]inas parcial
mente intemperizaclas no m¿rteri.a1..



Poço

I-CS

2-CS

J-\-Þ

5-cs

7 -cs

8-cs

9-CS

IO-CS

I I-CS

I¿_UÞ

l6 -cs

I7- CS

l8-cs
'I o-r'c

2O-CS

2I-CS

22- cs

OBS: As

å PF

2 ,29

L,82

I ,29

3 ,62

I | 70

1,03

I 11

3, o4

lt32

3,58

3 ,42

l-, 56

4,28

1.t92

2,58

4 tg4

r,76

'¿ sio2

8,22

3, 36

4,66

2 ,46

2 126

L,28

L2 ,26

4,08

L3 t92

1,40

2,64
'I 1,)

2,52

0,80

L,72

2,8?

2 ,38

z rio2

l r 90

1 )'

1,40

1.,56

0,74

2 r 0B

L,82

2,00

t ,06

l_.I4

l, 56

2,26

I,7 4

I,40

r,7 4

I,90

r ,22

TABELA T4

ANÁLISIS QUfMIÇAS EM BASE CAI,CINADA

JAZIDA DO CÕIìREGO SûCO - CS

-1 )1-

?Fe2O3 B AI2O 
3

7,80 '79,99

7 ,53 86,07

6,30 86, 35

g,lo 84 ,26

7 ,3r 86,99

9 ,52 86,09

7 ,L4 77 ,45

6 ,37 84,5r

5,81 77,89

L0 ,r2 83 t76

7 ,68 84,70

g ,92 85,94

7 ,68 83,78

7,05 88,93

7 ,3r 86 ,65

7 183 82 t5L

6 ,56 88,08

análises I-CS, 9-cS e ll-CS são clc¡ mj nól:i.o tipo míüdo,

restantes são em minér.io ti.¡ro graúclo.AS
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TABELA 15

TABELA RESUMIDA DO .]AZIMENTO PARÀ CÁLCULO DA TONELAGEM MEDIDA
JAZIDA MORRO DO CURRAL - MC

poeo p5or. capa Y;î: fi:å"åi; ::å3. aRec. vor. ron.Ne (m) (m) i"ii .-i;i;-- _ç

l_Mc 2,70 - E

2MC I,60 0,55 0,35 2.500 NR

3MC 2t20 - E

4MC r,80 - E

5MC 5,30 0,l0 4,00 2.500 A

6MC 1,60 - E

7MC 5,40 0,80 4,60 2.500 A

8MC 4 ,50 0 ,10 4 ,40 1. 5g4 A

9MC 2 ,gO 0, 30 2 ,6A 2. 000 A

10Mc 2,40 0, tc 2,30 2. 500 A

Poço I PF

5-MC 3,1.1

7-MC 3,18
8-MC 3,03
g-MC 3 r 15

IO-MC 3,54

z sio2 È TíO2 Are2O3

8,20
8,40
9 ,24
1,16
9,15

tipo miúdo, as

875 26l.

r0.000 5.070

1r.500 10.166
6 ,969 3. 805

5,200 3.777
5 .750 3.588

å At2o3

86,4o
gg, 90

85f60
87,54
76,56

restantes

23

'lo

68

42

47

48

TOTAL 26 .067

espessura média: 3,04 m

I recuperação módia: 44,50
Reserva medida: 26.067 ton,
OBS: Possul mais ou menos 5å de rochas alcalinas parcialmente in-

temperizadas no material.

TABELA 16

ANÁLISES QUÍMICAS EM BASE cALcINADA
JAZIDA MORRO DO CURRAL - MC

3,70 rt70
1,20 I,50
3,2r t,9o
3,70 1,60
9.01 r,7 4

oBS: A análise IO-MC é em minério do
são em minório do tipo graúdo.
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TABELA 17

TABELA RESUMIDA DO JAZIMENTO PARÄ CÁ,LCULO DÀ 'IONELAGEM }ED]DA

JAZIDA SEDE NORTN - SN

Poço
Àl cJ

ptol. c.ap.a y:l: îi:å"li; condi aRec. vor.(m, (m) (m) (m2 ) -çao Ton.

39 3.750 1.902

40 6.800 3.536

26 8.424 2.847

22 2.500 7I5

49 6 .250 3. 981

27 2.500 877

32 2.750 L,L44

L2 2.500

16 4 .500

20 3.250

18 750

osN 4 ,00 2 ,40 1,50

lsN 5, Q0 0,50 3,40

2SN 4,60 0,60 3,90

3SN I, BO

4sN 2,90 1,90 1,00

5sN 4 | 00 Ì,00 2,50

6sN 3.20 2 ,20 1,00

7sN 2 ,70 0,50 I, t0
8sN 1,70

9SN I,90

IosN 2,30

llsN 3,50 2t50 1,00

I2sN 3,60 1,60 1,80

I3SN 3,00 I,t0 I,30

I4sN 4,00

l5SN 2 ,40 2 tLl 0, 30

^-sN 
2 ,30

B-SN l, 30

c-sN l, go

2,500 A

2,000 À

2,L60 A

.E

2,500 NR

2,500 A

2.500 A

2,500 A

-E
_B

-E
2.500 NR

2.500 NR

2.500 Nn

-E

2.500 NR

-lt

-E
-Fi

390

936

845

175

TOTAL 17, 348

espessura mêdia: I,7l m

å recuperação módia; 27,4

Reserva medída: 17.348 hon .

OBS; O jazlmento possuÍ mais ou menos 58 em volume,no materlal,de
matacões de rochas alcalinas 1:arcialmente intemperizadas.
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ABELA ].8

ANÁT,ISES QUÍMICAS EM BÀSE CAL,C NAÐÀ

JAZTDA DA SEDE NORTE - SN

Poço

O-SN

I-SN

2-SN

5-SN

6-SN

7-SN

? PF

0,18

2,r8

2,LB

3f06

L t62

4,50

? Tio2

r ,48

I tB2

1,48

2 ,08

I,66

2 ,08

?I¡e2O3

22,95

8,62

8 ,3()

I ,07

6 ,67

7,73

* /\12o3

66,17

85,54

87,42

83,63

87,2L

84 ,67

sãoOBS: A amostra O-SN

em minério tipo

'.3 SiO
¿̂

a ))

L,84

0,56

2 t16

2,84

L '02

é em minéri o

qraúdo.
tipo miúdo, as restantes
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TABELA 19

TABELA RESUMIDA DO JAZIMENTO PARÀ CÁLCULO DÀ TONEI,ACEM IqEDI DA

JAZIDA PEDRINIIAS NORTE - PN

Poço Pror. capa t:îÍ ål:l-:l: condiNe (m) tn'l -,?: "Y:11'u -ção(m) (m- l

lPN 2,50 - E

2PN 2,25 - E

?D\r ? 1ô - E

4PN 4, 30 L t70 2,20 6.900 NR

5PN 4,30 0,90 2 ,90 10.000 A

6PN 5,00 - E

7PN 5,oo f,3Q 3,70 lo,o00 NR

8PN 2,OO - iì

9PN 2,00 - R

10PN 1,00 - R

tlPN 1, 80 - R

r2PN 0,50 - R

I3PN I, 90 - R

l4PN r,60 I,r0 0,50 5,600 NR

15PN I,20 0,80 0,40 6.300 NR

16 PN 2,00 - R

ITPN 0,60 - R

18PN 0,50 0,40 o,to 4,900 NR

ARec. Vol , Ton.

19 ls.180 3.t 49

44 29.000 16 .5BB

20 37.000 9.620

20 2.800

20 2.520

'7 28

65s

t0 490 64

TOTÀL 3I.404

espessura média: f ,63 m

? recuperação média: 27

Reserva medida: 31.404 ton.

oBS: Possui mais d.e 25% do volume em blocos de rochas alcalinas
parcialmente intemperl zadas '



Poço

4-PN

5- PN

7-PN

14-PN

15-PN

å PF

6 ,82

3,04

2 to7

r,86

7 ,37

3 SiO2

2 ,52

2 ,84

3, 81

9,58

10,16

z rio2

1,56

1,66

) ,66

1,40

r ,22

?r I'e 2O3

7 ,50

8,00

9,26

'7 t50

7,00

-r32-

? Al2O3

8l/60

84,50

83,20

77,70

74,25

TABELA 20

ANÁLISES QIJÍMICAS EM BASE CAI,CINADA

JAZTDA PBDRINHAS NORTE - PN

oBS: As análi ses

tantes são

14-PN e IS-PN são em minéri.o
em minério graúdo.

típo miúdo, as res
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TABELA 21

TABELA RESUMIDA DO JAZIMENTO PARA CÁI-,CULO DA TONELAGEM MEDIDA

Poço
Nç

JAZIDA PEDRTNHAS OESTE - PO

Prof. capa Miné 4T"* il- condi
(ml (m) (m) (m2 ) -çao

IPO 3,50 f,30 L,20

zPO 3,70 2 ,00 0,80

3PO 8,00 1,30 6 ,10

4PO 3,50 2 tzo 1,30

5PO I,30 0, B0 0,50

6PO 8,30 1,30 t,0o
7PO 2,20 I,10 1,10

8PO 0,30

9PO 3,00 2 t00 1,00

loPO 7,00 I,90 5, t0

ltPO 9 ,60 1,90 7 ,70

l2PO 2,70 2 too 0,70

I3PO 3,00 2 t6O 0,40

l4PO 1,30 0,60 a 170

15PO 0,I0

l6PO 2 ,I0 1,60 0,50

17PO 2 t7O 2 ,40 0,30

18PO 0,15

IgPO 2,IO I I I0 1,00

20Po 1,30

A

NR

NR

A

A

R

À

A

A

NR

NR

NR

R

NR

NR

R

NR 20 2?500

R-

20 2.400 624

20 2 .000 520

4t 16.750 I0,234

20 3.250 845

r8 r.250 293

5I I7.500 7L.602

30 2.750 rt072

20 2.500 650

32 12.750 5. 304

44 19,250 lr_.01I

25 1.750 569

25 t. 000 325

20 980 255

25 l-250 406

20 750 195

2.000

2.500

2. 500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

t. 400

2.500

2.500

2.500

NR

NR

Ton.

650

roT^L 44.555

espessura m6dia: 2 r25 m

u recuperaçáo mêdIaz 27,7
Reserva medida: 44,555 ton .

OBS; Possui cerca de 58 de rochas alcalinas parcialmente intempe-
rízadas em vofume no material.
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TABELA 22

ANÁ,LISES QUf M]CAS '' IN NATURA.'

JAZIÐA PEDRINHAS OESTE - PO

Poço

3- PO

4-PO

6-Po

7-PO

9-PO

l0-Po

l1-PO

OBS !

8PF

26 ,56

28,86

2I, f5

26,62

30,53

30,9s

30, r5

à sio2

I,70

5,60

r4, B5

t7,72

3,94

2,66

2,90

I TtO2

I,IO

l, 10

l,l0

l,oo

0,95

0,95

r,20

%Pe2O3

7 ,32

7,94

6 ,69

3,96

5 ,48

6 t65

7,20

a Al2o3

55 ,82

s6,30

55,9r

56,30

58,80

58,39

58,25

aná11ses 4-Po, 6-PO e 7-PO

restantes são em minérlo do

são eln minério do tipo miúdo,
típo graúdo
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TÀBELA 23

TABELA RESUMIDA DO JAZIMENTO PARA CÁLCULO DA TONELAGEM MEÐIDÀ

JAZIDA CAMPO DE FUTEBOL II . CF IT

Poço
NE

nT:f . clp,u Ïi: åí:å,':l; !:tl' ?Rec. vor. ron.(m, (m, (m) (m2 ) -çao

9CEIÏ 6,30 1,10
locFrl 5,00 I,60
llCEIr 7,00 I,70
l2cHrr 3,50
l3CFrr 8,00 2 t40
I4cFrt 4,60 2,40
l6cr.Tr 7,30 1,90
lTCFTr 4,60 1,50
IScFrf 4,20 2,00
lgcFrr 6,50 2,IO
2OcFrr 5,00 1,10
2lcFrr 4,00 0,50
22cYÍT. 6 ,20 I ,4 0

23CEIr 9,15 1,00
E-CFrr 4,40 L 120

35CF"rr 7 ,20 1, 6 0

36CFIr 2,60 1,10
37cnrr 2,00
38CFrr I,00
3gcFrr 3,00 0, 50

40cFrr 3,80 1,10
AlcFrl 7,70 1,50
 zcErr It60 0,50
A-CFrr 2,70 1,60
B-CFII 6r30 1,30
c-cPrr 8,30 2 ,Lo
Ð-cFrr 5,00 I,20

2.500 A

r.500 A

t.600 NR

44 13 , 000 7 .436
40 5.r00 2.652

25 7.500 2.437
34 5.500 2.43)-
24 10.000 3. 120

30 '1 .7 50 3 .022
35 4.500 2.047
21. 10,000 2.730
53 8.775 6.046
40 4 .375 2,275
30 12.000 4.680
41 6.rL2 3.258
35 2.700 r,228
4L 14.400 7 ,462
,: 3. 750 r. e50

25 2.000 658

10 3.500 45s

2L 7.440 2.031
r0 750 91

s6 2.750 2.002
35 1.2 .500 5 .6 87

27 15.500 5.440
31 9.500 3.828
TOTAL 73.952

5 ,20
3,40
I,90

3,00 2. 500

2,20 2.500
4 ,00 2 .500
3,10 2.500
1,00 2.500
4 | 00 2.500
3,90 2,200
3,50 1.250
4 ,80 2. 500

8, 15 750

T,2O 2.250
5 ,60 2. 500

1,50 2 . 500

0 ,80
r ,40
6 ,20
0,60
r, t0
5,00
6 ,20
3,80

2.500
2.500
L 200

1. 250

2. :;00

2.500
2.500
2.500

E

Ä

A

À

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

E

NR

NR

A

NR

A

À

A

A

espessura médía: 3,4 3 m

B recuperação médi-a: 30,9
Reserva medida: 73.952 tor¡
oBS: De 5 a I0? de rocha alcalina parcj.almente intemperizada em vo

lune no material.
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ANÃLTSES QUfMICAS EM BASE CALCINADA

'JAZIDA DO CÀMPO DE FUTEBOL II - CF II

-136*

aFe2o3 I AI2o3

9 r o0 82,54

g,o4 86,54

7 ,68 8L t2r
IO,r2 82,30

6,97 87,46

5 ,44 88, 40

7 ì9r 86,95

7 t6L 87 tr6

9,62 83,30

7 ,8'7 84 ,6r

I ,43 85 ,84

15 t52 76,28

10,16 83,58

8,32 87 ,20

Poço

9-CFII

IO-CFT I
13-CFII

16-CFI I
I9-CFI I

2 I-CFI I
22.CFTI

2 3-CFI I

35-CFTI

36 -CFI I

4I-CFI I

A-CFI I
B-CFrr

C-CFII

8 PF

2,75

3,I6

4, 15

2 ,56

I, 59

3 ,28

0,30

1,6 3

I,78

2 t72

3, 19

l-,80

0,76

0,62

3 SiO2

3,82

2,82

4,54

3 ,62

2,00

1,38

3, r0

L,94

3,40

2 ,90

1, 48

2,70

3,6 0

2,20

3 TiO2

2 t00

1,60

2 ,42

r,40

r,90

r,40

I,7 4

1,66

1,90

I,90

r,06

3,70

r,9o

r,66

OBS¡ Todas as análises são em mlnério do tIPo graúdo.
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TABELA 25

TABELA RESUMIDÀ DO JAZIMENTO PARA CÃI,CULO DA TONELAGEM MEDIDA

JAZIDÄ CAMPO DE FUTEBOL I - CF I

Poço
N9

pToI. clp.a ÏT: åi;å":T; condi åRec. vol . ron .(m) (m) (m) (m2 ) -çao

o-cFI 7 ,20 1",90 5,20

lcFr 5,20 0,50 4,80

2cEt 5,40 1150 3,00

3C¡T 10,20 1,80 6,90

 cFr 8,00 1,00 '1 ,00

scFr 5,40 - 5,40

6CFr 7,10 l, 30 5,80

TcFr 7 ,30 2 t00 5,30

ScFr 4,90 L,20 3,'.70

lscFr 6,50 2,00 4,50

25cFr 5,80 - 5,80

26cFT 5,00 1 ,00 4,00

27CFl 5,00 f,30 2,00

28C[II 5,10 2,20 L,60

29CEr 7 ,60 2 ,0O 5,00

30cFT 3,00 I, 50 r,40

3lcFr 4,7O 2,70 1,00

32cFr 6,80 2,20 4,60

33CFI 5,00 1,50 3,50

34cEI 5,00

.24 l-3.000 4. 056

31 12.000 4. 836

30 4.500 1.755

41 r7 .250 9. r94

46 17.500 10.465

33 13. 500 5.79L

50 14.500 9.425

5s 13.250 9.474

50 9.250 6.012

46 r1.250 6.727

37 14.500 6.974

32 7.500 3.r20

30 I .600 624

20 3. 046 792

38 8.000 3.952

3s 2.625 1-.194

37 2,500 ]t202

35 5. 750 2.616

39 8.750 4.436

TOTÀL 92,645

2. 500

2.500

l. 500

2. 500

2.500

2, 500

2.500

2.500

2.500

2.500

2. 500

1. 875

800

1.904

r.600

r. 875

2.500

2.500

A

A

A

Ä

A

A

A

A

A

A

A

A

NR

NR

A

A

NR

A

A

E

espessura média: 4,24 m

? recuperação m6dia: 37r3
Reserva medlda: 92,645 Lon.

ôBSr C"rca de 5? de matacões de rochas alcalinas parcfalmente in-
temperizadas em volume no material,.
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TABELA 26

ANÁLISES QUÎMICAS EM BASE CALCINADA

JAZIDA CÀMP O FUTEBOL f-CFI

Poço

O-CFI

1-CFI

2-CFI

3-CFI

4-cF r

5-C PI

6-CFI

7:CFI

8-CFI

l s-cFI

25-CFr

2 9-cFI

3 3-CFI

32-CFr

â PF

2,80

2 ,63

r,t4
2,7L

r t25

I t27

r, 83

2,32

2,07

l-,98

3,23

2,90

1¡ 65

2t47

3 SiO2

5 ,20

2 t58

3 ,04

3,80

3,76

3 ,94

2,50

2 ,44

4,52

3r86

4 ,48

4 ,12

3,26

ã Tio2

r t82

fr90

2,L8

L,7 4

Lt82

2,60

I,82

r,56

2 ,OO

2,L8

1,66

r,4o

0,48

1,56

?!'e203

10,16

8,50

8,96

IL t62

6 t38

9,55

8,55

10,07

9 t75

9 ,48

7 ,95

I t5l

1I¡90

I,96

? AI2O3

80,02

84,39

84,68

80,13

86,79

85 ,24

85,30

83, 6l

Br,66

82,L4

83,30

83,65

80,85

83,75

oBS: Todas as anáfi se s são em mlnério tipo graúdo.
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TABELA RESUMIDA DO JAZ I I4ENTO PARÀ CÁLCULO DA TONELAGEM MEDIDA

JAZIDAPEDRINHÀSB-PB

Poço
NIO

prof. ca'a Miné {5"e il condi'i;i' "('í)' 
å.î 

ttì;î;'" :;ä;- sRec' vor' ron'

rPB 3,40 0,70 2 ,70
2PB 4,00 0,40 3,60
3PB 8,00 1,10 6, 30

4PB 7,00 0, r0 6 ,90
5PB 8,I0 0 ,80 7,30
6PB 2,60 1,00 1,60
7PB 4, r0 r,20 2 ,90
8PB 8,90 1,60 7,30
9PB 9,60 0,40 9 ,20

IOPB 9,50 O ,20 9, 30

llPB 9f60 0,50 9,10
O-PB 3,50 1,30 2 ,20
12PB rr90 1,30 0,50
I3PB 2,70 2 tr] 0,60
I4PB 2, 80 l, 6 o r ,2O

l5PB 3,60 2 ,LO 1,50
l6PB 4 ,00 2 t20 1,80
tzÞB 2 ,so o ,7 o r, 80

18nB 7,40 1,00 6,40
19PB 1,70
20PB 3,50 2,40 I,l0
2lPB 2,30 2 ,OO 0,30
22PB 2 tOO

23PB 2,30 t,5o 0,80
24PB I | 90

25PB 2t7O I,7O 1,00
26PB L,20

4, 000 A

3.280 A

3.480 A

3.968 A

3,402 A

2 .496 1\

2.806 A

3.224 A

5.264 A

5.000 A

5.184 A

1.800 A

2.500 NR

2,500 NR

2,500 A

2.500 A

2.500 A

2,500 A

2.500 A

-R
2.500 A

2.500 NR

-R
2.000 NR

-E
2.500 A

-E

34 10.800 4.774
33 11.808 5.06s
32 2I.924 9.L20
38 27,379 13.s25
30 24.835 9.686

33 3.994 r,713
43 8.137 4,548
34 23.535 10 .402
27 48 ,429 t6 . 998

4L 46,500 24,'184

24 47 ,L7 4 l-4.718
44 3.960 2.265
2L L250 342

19 1;500 370

33 3.000 L,287
33 3-750 I.609
75 4.500 4,387
37 4. s00 2,L65
t: 16.ooo 7.0.t2

33 2.750 r.r79
20 750 195

,: r.600 
:ro

,: 2.s00 
:.0

TOTAL L37,634

espessura média: 3,71 m

g recuperação rnédi a: 33,6
Reserva medidâ: 137.6 34 ton.
OBS ! O jazimento possui cerca de 5? em volume no material de mata-

cões de rochas alcalinas parcialmente intcmperlzadas'
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TABELA 28

ANÁLISES QUÎMICAS EM BASE CALCINÀDA

JAZIDA PEDRINHAS B - PB

Poço

O-PB

I-PB

2 -PB

3-PB

4 -PB

5 -PB

8-P B

9- PB

IO-PB

I I-PB

I4-PB

I6-PB

18-PB

2 O-PB

25-PB

? Pl'

1, 89

) ') E,

) )^

6,82

3,04

3,07

l,1g

0,36

0 ,34

0,7L

3,62

4,oa

1,33

3 t54

2 ,30

z 'rio2

0 
' 98

1,48

1,40

f¡56

L ,66

r ,82

1 ))

0,98

2 ,08

1,14

t,56

r,7 4

1,86

l,"l 4

1,56

?Fe2O3

4,69

6 ,98

6,30

7,50

B,00

8,63

5,80

6 t40

9, 80

6 ,85

8,00

7 ,50

9, t5

8,63

z AI2O3

75 t56

76,LL

87 t56

82,60

85 t26

84,00

88,25

89,88

8r t82

87,30

85 tr2

83,56

84,L4

76,56

79,88

OBS: As análises

ttpo mi úcio ,

u sio2

15 ,88

15,18

2 ,48

1,52

2 ,04

2 ,46

3 '54
1,83

6 ,48

4 , o0

1,lo

3, r4

3 ,86

9 | 0l_

7,63

O-PB, l-PB,

as re stantes

L0-PB, 20-PB e 25-PIl são c1e min6rio

são de minério tipo graúdo.
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TA]]EI,A 2 9

TABEI,A GERAL DOS CORPOS AVAT,]ADOS

JAZ IMENTO

PL

MJ If

MJT

o

SN

PN

PO

cF tr

CFI

PB

IìUSIìIìVA MEDIDA

27. t00

1.5.905

17.824

196.594

t.t5. t3l

26 .067

I7:348

3I .404

A4 .555

?1 ô<a

92.645

137.634

TN DI CADA

r0 . 9Il

6.833

8.493

87,t341

75.46I

10.750

7 .10',7

It.2s0

14 " 001

32.24L

37.75r

5r.705

I NI'E RÏ DA

14.028

8.722

10.917

LLz ,9 46

97 ,02r

L3.822

9.395

I4 .465

r8.00r

4r.453

48.538

66 , 419
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Como se pode notar, as reservas dos jazimentos tao
ladamente represenLam corpos com tonelagens relativamente bu!
xas para depõsitos desse tipo, ou seja, formados por atteração
met.e6rlca de rocha em processo de concentração residual. Os va
lores máxlmos chegam na casa das 300 000 toneladas métrlcas de
minério. como fol visto também estes jazimentos possuem uma

extensão areal muito amp]a, associados com espessuras felatfva
mente pequenas,

Isto posto, e assocìando-se os caracteres definidos
nos tlpos de jazÍmentos, predominan temente do tlpo 2, já descrl
tos, com as observações feitas no Jazimento dê Sede I atualmente
em lavra, pode-se afiançar que as dificuldades de extração para
estes jazirnentos serão consideráveis. A baixa concentração do
minério (em média de 30? na percentagem de recuperação) , a am

pla assocÍação com bfocos de alcal-ínas sãs, espessura sempre
multo variável da camada mineral-izada, topografia gue de modo

algurn favorece o desenvolvimento adequado da lâvra a céu aberto
e a ampla disÈrlbuição areal da camadá minerallzada nos corpos
fazern com que tais jazimentos ao serem lavrados, exijam custos
razoavelmente altos.

Muitos dos problemas, no entanto, poderão ser contor
nados, porêm, tornarão a lavra relativamente onerosa, compensa
da apenas pela exceJ-ente qualidade do minério obtj,do (ver compa

rações qulmlcas do minério com a c.l-assificação de I,ADOO & MYERS,

r951).

Tendo em conta que todos estes problemas vêm Eendo

enfrentados com a lavra atual e considerando que os trabalhos
de lavra vêm sendo conl:inuamente desenvolvidos trazendo a solu
ção para alguns destes problemas, crê-se que tai-s jazimentog rpg
las reservas de mlnêrio que contêm (mais <te I,5 milhões de tône
ladas) , pela privilegiada posição geográfica que ocupam e pela
excelente qualidade do minério obtido possam ser explotados eco
nomicamente.
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CONSIDERAçõES CENÉTTCAS

os depósitos bauxfticos da reglão de Lavrinhas estão

assocíados a rochas alcalinasr embora grande parte dos Jazimen
tos aqui descritos e mapeados assentem-se em rochas metamórficas

do embasamento.

os tipos de depósitos ident-ificados estão discordan
temente assentados nas rochas do embasamento e o contato que

fazem com estas mesmas litologlas é clo tipo brusco. Os depósi
tos assentados no maciço alcalino, embora não estudados em amos

tragem slgnificativar denotam também contato do mesmo tÍpo'

o comportamento espacial clas concentrações minerals,
em relação às enca.ixantes leva a classificá-Ios como do tiPo
"amas ".

Como o processo de bauxitização, caulinização e to
dos os processos geológicos com predominância do lntemperismo
químlco sobre o i.ntemperismo físico estão aliados a fatores como

cJ.Ima, topografia, drenagens, porosidade das rochas e sua compo

sição mineral, áqua subterrânea, variações de pll e Eh, existên
cia de vegetação sobrejacente, etc,,f,az-se necessário alinhar de

forma slmples, como estes fatores se comportam na área em estu
do e sua lnptlcação na origem da formação do bauxito.

Como foi visto no capÍtulo I' item I.l, o cllma da

área mapeada pode se:r considerado como subtropical, com perfo.
dos de chuva caracterizados como intermitentes, definlndo assim

certa sazonalidade. üstas feições definem apenas as cercânlas
cla região denomÍnada Vale do Paraíba, pois a região compreen

dida pela Serra da Mantiqueira possui condiçiìes climáticas rela
tivamente díferentes das encontraclas no Vale do Parail¡a.

Utilizando-se os crit6rios adotados por VOLOBoYEV

(1962) para a formação de lateritas, tendo como l¡ase os valores
de precipitação pluvial e de temperatura, válidos tanto para a

formação de lateritas ferruglnosas como afuminosas (k¡auxlto) ,po
de-se verlficar que a por:ção da área defi nida pelas condlções



climáticas descritas, se enquadra no

ideal para a formação de Ìaterita.
autor citado, foi plobada a corrdição
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tlpo de ami¡lente gerador
Na Figura 13, adaptada do

da área:

D€ FOFMA çÁO DAs LATERIIAS

coNorçÃ o

25,4oc a
r5lo m,n :

DA ANEA

fo.F
5! Þôr

PREcrPrlaç¡o polEGADas/ ANo

FIGURA I3

Como pode ser percebido o ambiente cfimático é propf
cio para a evolução de laterita ferruginos'a ou aluminosa, A

existênc1a de períodos pluviais distintos (sazonalidade) , vem

de encontro com a situação exposta por LACROIX (1913) na culnea
Francesa, coRDoN eb aL, (1958) no Arkansas, WEBER (1959) em Po

ços de Caldas, GRUBB (1970) no nordeste da Austrãlla, BELINGA

(1972) no Cameroun e corrobora com teorias aventadas por HARDER

(1949), GRUBB (I963) , ERIIART (f973) entre outros, quanto å in
fluêncla do clima para a evolução do pr:ocesso de bauxltização.

Embora se saiba gue a área é ideal para a evolução
do processo de bauxitização, deve-se considerar o fato de que a



zona da Serra da Mantíquelra' embora faltem
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valores numéri

cos para efe.ito de cornparação, possui condiÇões ctimáticas diver
gentes d.as anteriormente expostas. Pode se dizer que o clj-ma se

aproxima a ser temperado na encosta sul da Serra da Mantiqueira'

Topogra f icamente há necessidade cle uma separação den

tro da prõpria área para sua efetiva definição. A zona compreen

dÌda pelo grupamento dos depósitos do tj.po 2 (Figura 8) está en

tre prováveis penepl.anos (Fotografias I e .ll) , cuias cotas topo
gráficas gíram em torno de 800 a f 500 metros acima do nível do

nar. Esta primeira zona compreende a área de exposição de rochas

d.o embasamento. A segunda zona compreende dominantemente a do

Maclço Alcalino de Passa Quatro' que por sua vez pode ser distln
guido em região tectonizada, compreendendo a zona suf do Maciço

Alcalino de Passa Quatro e a região pouco tectonizada compreenden

d.o a zona norte do maciço. Na primeira não se observam matacões

de rochas alcalinas bauxitizadas. Aliando a outros fatores como

cl-ima, gradlente topográfico, drenagem e outros, pode-se dizer
que há um processo de denudação física atuante, não permitindo as

sim evolução de condição que favoreçam um predominio do intempe

rl-smo quÍmico sobre o ffsico. Para a zona sul do maciço estão

alíados os depósitos do. tipo I e para a zona norte os depõsitos

do tipo 3. Ambas zonas encontram-se em cotas topográficas supe

ríores a 1 500 metros acima do nÍve1 do mar' com máxima de 2 200

metros.

Como já foi definido anteriormente, o mergulho das en

costas nos depósitos clo tlpo 2 é suave, em conträpartída os mergu

Ihos das encostas clos depósitos do tipo I e 3 são fortes. Na área

da zona sul do Maciço Alcalino de Passa Quatro, o mergulho das

encostas é fortemente abrupto, área esta detectada como possul do

ra apenas de ocorrências de bauxito.

Desde trabalhos clássicos como RoUTHIIIR (1963) TSMIRNoV

(T976), até publicações mais específl.cas como IIARDER (1949)'ÀLLEN

(1952), TARENT'EVA (1958), GolìDON et aL, (1958) ' GRUBB (1963,1970)

entre outros, a peneplanização e estabilidade crustal- do relevo
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são reconhecidas como fatores de primordial importância para o

desenvolvimento de jazidas residuais,

Parte da área descrita neste trabalho, pelo menos no

item concernente à topografia, não apresenta condições para evo_

Iução do processo de alteração meteórica de rocha com concentra
ção residual. Por outro lado, a parte da área onde se concen
tram os depósitos do tipo 2, oferece condições para desenvolvi-
mento de um processo atual de bauxitização.

Amplâ atenção é dada à existência de vegetação asso
ciada a depósitos bauxíticos e ao desprendimento de ácidos orgâ
nfcos na evolução e formação do bauxito. ALLIIN (1952), alinhan
do vãrios trabalhos concernentes a este relacionamento, eviden
cla que ácidos húmicos, associados com ácido carbônico e carbo
natos alcallnos, provocam um aumenLo na conccntração de afumina
e um decréscimo de síIi.ca em determinadas rochas em sua fase de

alteração meteórica. Tais reagentes e, também, bicarbonato de

magnésio são efetivos num processo de Iixiviação e dêssilicifí
cação de rochas. Com a remoção desta sÍlica, espaços são aber
tos na rocha, aumentando assim a porosidade, que por sua vez
irá favorecer o processo de afteração da mesma. Tal processo
teria ação tanto em rochas Ígneas e metamórficas contendo mine

rals aluminosos (silicatos principalmente) como em argifas alu
minosas.

Sem dúvi<1a, as águas subterrâneas e sua percolação
pelas rochas estarlam intlmamente associad4s aos compostos ac_i_

ma mencLonados, facilitando a alteração, solubilização e precÍ
pitação de composÈos. Asslm, compostos em solução poderiam e

podem reagir com minera-is, formar novos compostos, precípitar al
guns e solubilizar outros.

Tendo como base o gr'af ico proposto por iqASoN (I97I)
para sotubilidade da sffica e da alumina em função do pH (Figu

ra 14), pode-se propor algumas conslderações quanto à distribui
ção e concentração de sÍlica e ambiente de formação dos miné

rj-os do tipo miúdo e graúclo descritos neste trabal-ho.
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F I GURA LA

Como foi dito anterlormente o minério miúdo na região
de l,avrinhas possui percentagem em síIica muito superior ao graú

do. O miúdo ocorre somente e de forma dominante em camada super
ficial de no rnáximo 2,5 metros, sendo suas variações classifica
das como remobilizado e concrecionário. A existência de um nÍ
vel de concentração de minério miúdo concrecionãrio em superfÍ
cie, se explica pela existência de pH tendendo a ácido, dada a

proximidade com a vegetação, fonte de ácidos húmicos. Este am

biente faz com que mu-ito pouca sÍIica seja removida (oKAMoTo et
aL., L957), ficando então contida no minério. o pH neste ambien

te poderia ter chegado nos perÍodos de estiagem a valores muíto
baixos, ao ponto de propiciar a formação do minério mlúdo remo

bilizado, o que só é permitido a níveis de pH ácidos (4) ou tal
vez alcalino (9,5 - I0), quando então pode haver solubilízação
de alumina (Figura I4). como fol díto no capítulo antecedente,
não se observa minério miúdo remobilizado associado ã capa do

concrecionário. Isto alija de vez a possibilidade do pH ter ldo
a nÍveis de acidez tão baixos como 4 | na capâ superficial I zona
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de concentração do minério miúdo concrecionário na área' Assim,

sem dúvlda, ã medida que se aprofunda na camada nineralizada' o

pH tende a tornar-se cada vez mais alcalino, propiciando uma

maior ïemoção de silica e precipitação de alimina e mesmo uma

parcial solubltização de alumina a niveis de maior alcallnidade.
Daí o etevado teor de alumina no minério graúdo e sua baixa sí
lica, bem como explica a presença do miúdo remoblllzado apenas

nas partes mais profundas das camadas minera.Lizadas.

Tais aspectos corroboram com o cl-ucidado nas publica

ções de OKAMOTO eb rtl' (1957), MUOR in GORDON et aL' (1958)'

PICKRING (1962), GRUBB (1963) e RÐESMAN et; aL' in GRUBB (1970)

Acrescente-se ainda que sob conclições tl:opicais e

sub-tropicais I argilas podem sofrer lixiviação e rentoção de

elementos como síiica, cálcio, magnésio, potássio e sódio, dei

xando como resíduo halloisita que pode passar para gibbsita
(ALLEN, Ig52t . Por outro lado, IIARRTSON ln GoRDoN (1958) coq

clui que sob condições de clima tropical, rochas básicas e in
termediárias. associadas a um bom escoamento no lençol freático,
sofrem remoção completa de certos elementos. Estes eLementos

são Si, Ca, Mg, K e Na. Ficam como resíduo, trihidrato de alu
mÍnio sob a forma cr:ista.Iina de gibbsita, Ii.monita, uns poucos

fragmentos de fetclspato, em alguns casos quartzo secundário e

outros minerais resistentes.

Ficou claro no decorrer da exposição deste trabalho
que as rochas e,/ou c¿madas mineralizad¿ìs em. bauxito na r:egião

de Lavrinhas ou eram rochas alcalinas ou então argllas conten

do matacões de aÌcalinas. Pela Tabela 4 pocìe-se notar que nas

rochas alcalinas o teor c1e afumlna é bastante elevado, chegando

no nefelina sienito a cerca de 45,35%, com sílica Lambém eleva

da, 38r76å. se aliarmos as concl:Lções anteriormente descritas
com tal tipo de rocha, sem dúvida, obter-se-á bauxito, cladas as

condições adequadas para formação do mesmo. l{á que se conside

rar t.ambém que o típo de rocha é extremamente adequado para so

frer um processo de dessil-icificação para formação de bauxito'

As camadas argilosas que pela Tabela 4 denotam tam
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bém um elevado teor de alumina (38,77%) e, contparati vamente ãs
alcalinas, possuem menos síIica (l0,IB%), pocìem també¡n sotr as
condlções descritas acima sofrer dessilicificação e formar Sib
bsita (GORDON ,zt a1.,,I958)ou halloisita cont posterior formação
de gÍLrbsita (ALLEN, 1952) .

Com referênc.ia ao tipo de processo que prevalece na
formação do bauxito, faz-se necessário clescrever resumidamente
a opinião de alguns autores quanto a este aspecto.

Uma forma de bauxitização ó conce ituadamente aceita
entre os estudiosos deste assunto, a bauxitização direta, ou
como aÌguns preferem denominar, bauxitização autóctone. No en
tanto o termo autóctone aqui se torna indevido, pois, os termos
autóctone e afóctone versam sobre as r:elações espaciais entre
o minério e a rocha mãe, e não sob o aspecto genético de forma
ção direta ou indireta clo bauxito. Embora ERITART (f973) empre
gue o termo autóctone para uma conceituação genética de forma
ção de bauxito, prefere-se aqul utifizar apenas bauxit.ização di
reta e indireta, termos que advém de LACROIX (1913) e são empre
gados por HÀRDER (1949) , ALLEN (1952), coRDON r¿L aL. (f958),
WEBER (I959), GRUBB (1963, 1970, L973) entre outros e que, s€
gundo parece, exprimem melhor o moclo cle formação do bauxíto.

Fundamen tafmente o processo cìe bauxitização tanto di
reta como indireta advém da evolução cle uma fase de dessilici
flcação de rochas ou de argilas re spec tivamente ; quase isentas
de quartzo, tais como nefelina síenito, rloleritos, gabros, ba
saltos etc. e ampla var:iedaCe cle argilas.

A maioria dos autores é unânj.me cm ¿ìf irmar que no
processo de bauxitização o que se forma são hidróxiclos de alu
rnfnio, discordando de grancle modo quanto a que tipo de hidróxi
do é formado inicialmente. IìARDER (1.949t , def inj.ndo a ordem d.a

fornação <tos hidróxidos de alumínlo, exprime que o primeiro a
formar-se é a gibbsita. ALLIIN (1952) discorclando de vários au
tores, infor¡na que o primeiro a formar-se é a halÌoisita, Ou

Èros conceituam que inicialmente forma-se um gel de a,lumínio que,
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de acordo com as var:i-ações do ambiente químico, pode formar um

ou outro hidróxido de al-umÍnio (LAPPARENT in TARENT'EVA, i.958;
BENESLAVSKIJ iN TARENT'EVA, 1958 C ERHAIìT, L973).

Muitos autores no entanto estão convencidos de que

em rochas Ígneas, feldspatos e feldspatóides al tet:am-se diretamente
para bauxito em regiôes tropj-cais. Lateritas aluminosas e baq

xito são encontrados direl,amente assentados em rochas igneas,
acima do }ençoI f re"itico, soLr condições favoráveis de bauxitiza
ção, como as descritas por LACROIX (1913), GORDON ct aL. (1958),
WEBER (L959) e outros. Mincra j.s dc argi.la são lormados abaixo
do iençol freático, por cristalÍzação direta ou por ressilici
ficação dos hidróxidos de afumÍnio (COI,DICII , 1948).

Nestas condições algumas diferonças de opiniões sur-

gem quani:o à possibiJ.ldade de solubi.Iização e reprecipitação de

alumina, óxidos de ferro e outros constituintes lateríticos no
perlodo de laterização (IJARDER, 1949; GORDON t:L aL., 1958,
GRUBB, f970). No entanto, em todos os casos de bauxitização dí
reta, feições texturais nos hidróxidos de alumÍnio formados de

notam de forma convicta cal:acteres texturais da rocha mãe forma
dora, taÌ como nos casos de LACROIX (f9f3), IIARDER (1949),ALLEN
(L952) , GoRDoN et. aL. (r958), WEBER (1959) e IILILINGA (I972).

Uma situação ainda não totalmente efucidada e es
cfarecida cientificamente é a exístência de caulinita nos mui
tos depósitos bauxítícos, chegando alguns autores a afirmar tex
tualmente que a formação dos hidróxidos de alumÍnio se dá j.ni
cialmente pela formação de caulinlta, excluindo por completo a

possibiÌÍdade de formâção dir:eta do bauxito (ALLIIN, 1952) . No

entanto, já foi veri licado quc há possibil ldade de haver ressi
Iicificação do bauxito com posterj.or formação cle caul.inita, como

descreve ALLEN (1952). Por outro lado, grandc número de estu
diosos no assunto é unânime quanto à possibilidade de formação
de bauxìto a partir de caulinita, por processo denominado de

formação indireta,tal como já foi ventilado neste capÍtulo.

Para out:r:os autores I no entant.o, o processo de cau
tinização parece ser Í.rreversível,. No entanto, o autor dest-a
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dissertação crê qle a não reversão da caul,inita em jazincnto bauxítico se

ja inposta por lm posiciona[Ento especial <las condições climáticas,
da variação do lençol freático, da composição dos compostos per

tinentes a ele, das variações de pH e Eh observadas e do poten

clal iônico dos elementos dos compostos em função de seu grau

de solubilldade (GOLDSCHMIDT ln GRUBB, 1963).

Calcando-se nas informaçõcs expostas anteriormen
te, pode-se dizer c¡ue na região de T-,avrinhas existem dois pro

cessos de bauxi.tj.zação, um direto e outro índireto. As evidêl
cias de um processo de bauxÍtj.zação direta encontram apoio com

o observado em outras regiões e é coerente com a bibliografía
sobre o assunto, pois, as característícas mais marcantes encon

tradas foram:

I - Matacões de rochas alcalinas parcialmente bau

xitlzadas, onde no núcleo nota-se rocha alcalina parcialmente
.intemperizada, com distribuição por todos os jazimentos e ocor
rências estudados.

2 - Uma redução sensíveI nos valores percentuais
de sÍlica, em contrapartida a um aumento considerável de a.Iumi-

na, sem dúvida aliaclos a uma remoção de compostos contendo Ca,

K, Na, Mg. Paral-elâmente ocorre a deposição de óxidos e hidró
xldos de ferro, titânio e manganês, quartzo secundário que se

associam a outros minerais resistentes.

3 - A coexistência de fraqmentos de feldspato ain
da não totalmenle a l- tel:ados I obse rvados nas seções delgadas em

bauxitos.
4 - Iteições texturai.s clos bauxi tos que conservam

reliquiarmenl-e a textura da rocha oriqinal, scm dúvida formado

ra do bauxito.

Quanto à formação clo bauxito deste tipo, este au

tor gostaria de atinhar algumas observaqões obtidas medlante

descrições das seções clelgadas do bauxito da rcAião. A forma

ção do bauxito por processo de bauxitização clireta na região de

Lavrlnhas segue, cont pcquenas variaçöes, a scguinte cvo-lução:
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I - os silicatos das rochas alcalinas, fundamentalmen
te, nefelina, microclina, mlcropertita e alguns ferro-magnesia
nos (hornblenda) são alterados iniciafmente. Ã esta alteração
parece acompanhar um aumento em volume dos cristais, que por
sua vez sofrem um intenso fraturamento, que se dá segundo o con

tato dos cristais ou segundo seus planos de clivagem. Ilustra
tal evolução a Fotomicrografia 17.

2 - Sob as condições encontradas na área, esLes mine

rais, alterando-se, formam compostos que sob dadas condições
de pH e Eh são ou lixiviados pelas águas subterrâneas ou, então,
formam resíduos que permanecem na região lixiviada. Pode ou

não haver mobilização deste residuo. As Fotomicrogra fias 5 e

15 e a Fotografia f4 ilustram esta fase.
3 - A formação de hidróxidos, que coexistam com o tí

po de ambiente ímposto, faz com que os mesmos se depositem ou
sejam em pequena parcela solubilizados. Estä precipítação dar-
-se-á inicÍalmente nos vazics criados pela J.ixiviação de compos
tos solúveis, produto da alteração dos silicatos primários oür
ainda, nas zonas de fraturamento resuftantes d.esta alteração.
Como também podem se depositar seguncìo os planos de contato dos
cristais e nas suas zonas de clivagens. A evofução desta fase
está ilustrada nas Fotoml crogra fi a s 7, B, 1l I L2, 13, 14 e 15.

4 - com isto desenvolvem-se verdadeiros reticul"ados de

hidróxidos de aluminio, preçnchendo os vazios criados conforme
processo descrito no item 3. Àssocj-am-se também hidróxidos de

ferro, em quantidarle muito r:etluzida. É necessário lembrar que

as alcallnas em questão possuem teor de Fe2o3 baixo, se compa

rado com o teor de alumina (Tabej-a 4). A esta ocupação de va
zios segue-se outra que é a de l-ixiviação e continuidade de aI-
teração dos relictos de minerais primários, abrindo assim novos

vazlos que serão novamente preenchidos. A continuidade do pro
cesso é permiti<la pelo fato de se manter contínua a porosidade
do resÍduo formado (híclróxidos de ferro e aluminio predominante
mente), fazendo com que águas contendo compostos, percolem por
entre os minerais secundários, indo de encontro aos prinários
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estas
soluções, são afetados apenas os minerais primários, no caso os
sillcatos mais facilmente alteráveis. As Fo tomi crografi as 5, 6

e I de certo modo ilustram esta fase evolutiva.

5 - Ã medida que vão sendo alterados os minerals prlmá
rios, mais htdróxidos vão sendo formados, e os espaços vazlos,
preenchldos por mais bidróxidos de alumÍnio e ferro, podendo se
associar alguns óxidos de manganês. Esta contÍnua percolaçãoral
teração e deposição, vai formando um aglomerado cada vez mais
compacto de hidróxidos, predominantemente de alumínio, formando
então o denominado bauxito compacto, As Fo tomi crografias 14, 15

e 16 refletem este estáqio.

Estas feições ora descritas dlzem respeito tão somen
te ao bauxito denornj nado graúdo, pois, no miúdo, que é pouco po
roso o modo de formação é o indireto, como será vlsto.

As observações que levaram a diagnosticar um processo
de formação de bauxito indireto são os seguintes:

1- Não há, na zona dos depósitos dos t.ipos I e 3, ja
zlmento gue se assente diretamente na rocha afcalina. Apenas al
guns que não foram aqui estudados e que se encontram fora da
área proposta de èst:uclo deste trabalho estão assentados dtreta
nente no maciço. Entremeia-se entre a camada bauxilica e a ro
cha mãe, uma camada de argila caullnític.r na maioria dos depósi
tos dos tipos 1 e 3 na área de Lavrinhas.

2 - A existência, embora esporádica da camada caulinÍ
tica nos depósitos do tipo 2, Eal- como foi presenciad.o na Jazj.da
da Sede, separando a rocha encaixante do tálus mineralizado, su
gere un processo índireto de formação de bauxito.

3 - À existôncia da camada superficial de concentracão
do minério miúdo concrecionário que, do ponto de vista genético,
não permite uma explicação cle sua formação, a não ser de forna
indir:eta, já que sua granu.lometria é pequena e dificil-mente com

parada com os matacões bauxitizados e o fato de encontrarem-se inti
mamente associados à argila al.tamente aluminosa observada no
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táIus sugere uma derivação do bauxito miúdo concrecionário a

partir da argila, se forem aliados também os enfoques denotados

anteriormente,

Embora os itens anteriores possuam conotação para exelrl

pliflcar um processo de krauxitização l.ndireta segundo alguns au

tores, faz-se necessário incfuir aqui. uma ressalva, a de que na

formação de caulinita o processo envolvido possa ser a ressili
cificação, onde hidróxidos de aluminio sofreriam adição de síIi
ca formando caulfnita. Isto pode explicar razoavelmente a si
tuação observada nos depósitos do tipo 2, onde a camada caulinÍ
tica ocorre muj-to esporadicamente, porém, essa explicação não

poderla ser estendida aos depósitos do tipo I e 3, posicionados
no maciço aIca.Iino e com ampÌa distribuição da camada caufiníti
ca. De forma que na formação do minério miúclo só é possível
uma explicação para sua formaçãor eue é a da bauxitÍzação indi
reta, Ouanto à formação da caulinita nos depósitos, algumas

considerações podem ser tomadas. Afirmar-se que o mì-nério em

parte é formado pela dessilicificação da caulinita, de modo gg

rat, ã meramente fortuito. Prefere-se sim, sugerir que na zona

do maciço, para os depósitos dos tipos I e 3 ha'ia esta possibi
lldader e que a formação de cauLinita nos depósitos do tipo 2

pode ser simplesmente um processo de ressilicificação muito par
ticular.

Considerando-se as caracterÍsticas observadas no inf
cio deste capÍtulo, facifmente chega-se à conclusão de que o

processo de bauxitização seja atual. Não oÌ:stante esta asser

ção ser verdadeira, caracteres foram observados denotando diver
gência quanto a uma bauxitização atual. São os seguÍntes:

I - A existência de matacões praticamente de mesmo diâ
metro, sendo, um altamente bauxitizado, exibindo apenas pequeno

núcleo mostrando a rocha alcalina parcialmente intemperizada, e

outro, próximo alguns metros mostrando bauxitização praticamen-
te incipiente. É importante frLzàr que as variedades petrográ
ficas são idênticas. como explicar uma bauxitização atual tão
particular entre um bloco e outro, se anbos são vj-rtualmente
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idênÈicos ?

2 - Uma bauxitização atual deveria também ser deteta

da em rochas granitóides e granÍticas e mesmo em gnaisses por

firoblásticos da área. IsLo não ocorre, o que por sua vez não

é facilmente explicáveI num estágio de bauxitização atual' Sa

be-se, no entantor que tais rochas sofrem atualmenEe um proces

so de caulinização intenso.

3 - Como se explicaria a existência de pequenos sei

xos de bauxito embaixo do tálus' próximo do nível de l:ase' com

caracterÍsticas das rochas metamórficas' se o processo de bauxi

tlzação fosse atual ?

4 - A existência de tálus com camadas mineralizadas

chegando a 50"ø de recuperação em volume de minério, com espes

sura de até 9,5 melros, em contraste com tá1us congêneres' mas

praticamente sem vestígios de bauxito ou de bauxitìzação inten

sa, possuindo espessura de quase l2 metros e relativamente pró

ximo do ouÈro largamente mineralizado, torna-se de dificit ex

plicação se levar-se em conta um processo de bauxitização cog

slderado atual. Ambos os tálus deveriam apresentar bauxitiza

ção em níveis semelhantes e não disparidade, com concentração

enorme em um' e o outro congênere' guase estéril'

5 - Em visita realizada à zona tectonizada do maciço

alcaLino observou-se gue :

a) o processo de bauxitização ê precoce¡

b) não se ol¡servam grandes bfocos de bauxito;

c) são visÍveis pequenos seixos de alcalinas parcial
mente intemPeri z a<1os ;

d) a percentagem de rochas parcialmente intemperiza

das no colúvio é elevada;

e) a declividade topográfica observacla nas ocorrên

cias õ acentuada, chegando facílmente aos 40o¡

f) como minério, predomina apenas o miúdo concrecio
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náriof maI fermado e disperso em superfíciet
g) as drenagens são extremamente 'jovens e há abundân

cia de água;

h) o solo é mal formado com vegetação espessar hori
zontes A, B e c indistinguíveis ou dificilmente dìE
t.inguiveis e, em muitos casos, a vegetação é fixa
da em roch a;

i) o manto cofuvionalr em zonas mais planas, é ainda
pouco espesso, chegando no máximo a 9 metrost

j) aliado ao colúvio, espessa camacla de caulinita é

assocíada, geralmente com espessura superior a 5

me tros .

Diante destas observações apenas uma solução pode ser
apontada para definir o perÍodo de bauxj.tização: a de que o pe
ríodo de bauxitização tenha antecedido ã deposição do. táIus, A

bauxitização se deu, então, em época de estabilidade tectônica
da reglão, com formação de grandes blocos bauxiticos e espes
sas camadas mineralizadas sobre o maciço, t_al como é observado
atual-menLe na parte norte, não muito afetada pela tectônica da
região e onde foi constatada camada mineralizada com 16 metïos
de espessura.

Este perÍodo deve ser datado do Eocel'ìo-O1i goceno , ¿pfig

as intrusões afcal.lnas e pouco antes da formação do Gráben do
Parafba do Sul, seguindo a evolução deste cráben proposta por
ALMEIDA (T976). Quando da formação do clráben, o material elu
vionar "roIou" para dentro do Vafe do Paraíba, por sotrre as ro
chas adjazentes ao maciço, na zona sul do mesmo.

Isto traría grande subsÍdio para propor explicação
guanto ã atual establlidade dos Láfus, pois, sabe-se que sua
espessura chega a 12 metros e que em seu período deposlcionaldg
ve ter coberto todas as uniclades rochosas descrÌtas neste traba
lho. Com o retrabalhamento constante da drenagem em face do
grande volume de água, estes tâfus foram e estão send.o disseca
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dos. Uma okrservação nas áreas correspondentes aos Jazimentos
Córrego Seco e Morro do Curral, na Figura 8, mostra que eles fo
ram seccionados pela drenagem em associaÇão com pequeno falha
mento ou fratura. Ambos representavam anteriormente um único
corpo de minério. O mesmo pode ser aventado para os Jazimentos
Pedrlnhas B com Pedrinhas Norte, Pedrinhas Oeste com Campo de
Futebol II, Pedrinhas Leste provaveÌmente com Campo de Fute
bol I e fínalmente uma provável associação da Jazida da Sede oom

Sede Norte.

Desta forma é de se supor que a espessura iniclaf de

deposi-ção do tálus deva ter sido multo superior ã atualmente
observada. É importante frisar que embora se tratando de táfus,
não se observa uma instabilldade mecânica atual, provocada pela
percotação de água, pela decliviclacle das encostas que circundam
estes testemunhos <ìo tálus originat, pela pouca vegetação, pela
alteração da camada sotoposta, etc.

Em vista do progressivo dj-ssecamento do relevo que

atlnglu o tálus e o embasamento permitindo um escoamento rápido
da drenagem atual-, o táfus permanece estáveI. Tsto sugere que

a época de deposição do tálus deva ter se dado em perÍodo ante
rior ao atual , como já foi comprovado, fazendo com que fosse
possfvel desenvol-ver-se condições naturals responsáveis pela
atual estabilidade e dissecamento. Antecedendo a este período e

quiçá, concomitante a ele, cleu-se continuidade ao processo de

bauxltizaçãor que atuava no material desde.seu estado autóctone.

Não se pode então descartar a possibifidade de forma

ção de bauxito após a deposição do tálus, já que, ao que parece,
o processo foi e é contínuo, pois observa-se hoje uma forte zo

nalidade de rninério e minerais no tálus, a começar da superfÍ
cie com a capa húmica, descendo para uma zona de concentraçãodo
minério miúdo concrecionário, atingindo a zona argilosa conten
do os matacões, passando por interdigitações caulinÍticas e che
gando em afguns casos a uma separacão marcante entre o tálus e

a encaixante, dada pelo já deflnido nÍvel de base na parte maÍs
inferior.
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CONCLUSõES

I - os depósitos bauxiticos estuclados na região de La

vrinhas estão encaixaclos em rochas alcaLinas, pertencentes ao

Maciço AIcaIino de Passa Quatro e em rochas do embasamento, cons

tttuído de metamórficas como gnaisses porfi rob lás tl cos I biotita
xistos e quartzitos. preferenciafmenLe. Tal conjunto de rochas
faz parÈe da Faixa de Dobramentos ParaÍba do Sul (ALMETDA, 1973)

lnfraestrutura da Faixa de Dobramentos Ribeira, (ALMEIDA, 1973) .

2 - o estudo da associação mineralógica destas rochas
rnetamórficas na área cle f-,avrinhas sugere grau rìe met-amorfismo

provável anflbolito.

3 - Os depósitos de tálus, tanto quartzosos como argi
lgsos, tiveram sua formação no período de evolução e formação

do Gráben do Paraiba do Su1. Essa contemporane idade pode ser
relacionada ã evolução tectono-magmáti ca proposta por ALMEIDA

(1976) para o Gráben do Paraiba do Sul e colocaria os tálus. em

fdade não mais nova do que Mioceno.

4 - O posícionamento dos iazimentos, de modo geralres
tá ditado por falhamentos normais em direção ENEI-WSW' que se su

cedem, permitindo uma modificação brusca de gradÍente topogra
ficordecrescendo em valores da Serra da Mantiqueira para o cen

tro d.o Vale do Paraít¡a do Sul. A atividade de tais falhamentos
aceleraram a descida do tálus de sua posição oçiginal acima do

Maclço Alcalino de Passa Quatro, para a posiqão atual.

5 - Mor fo logi camen te os jazimentos estudados na área

de Lavrinhas não têm características de jazimentos residuais
clássicos.

6 - Pela associação mineralógica, pelo alto grau de

seleção litológica observada nos táfus' assim como por sua com

poslção químlca, credita-se sua origem às rochas alcalinas da

área. Ta1 aflrmação encontra apoio na argumentação feita neste
traba Iho .
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7 - O clima reinante na área, principalmente na área
dos depósitos do tipo 2, aliado a outros fatores como t.ipo de

rocha, vegetação, topografia, sazonalidade, evolução da capa mi
neraflzada em nÍveis distintos etc., favorecem e confirmam um

processo de bauxitização também atual.

I - A zona sul do Maciço Alcafino de Passa Quatro, for
temente tectonizada não apresenta condições adcquadas para evolu

ção de um processo cle bauxitização atual, como foi argumentaåo

no Capítulo 6, ítem 6.2,2,

9 - Na formação dos depósitos bauxitizados, o processo
predominante foj- a bauxitização direta que ocorreu predomlnante
mente antes da deposição do táIus e ocorre atualmente de forma
menos relevante.

10 - A formação de bauxj-to por processo indireto reg
tringe-se atualmente à zona dos depósitos do tipo 2, processo
que se intensificou após a deposição do tálus.

fI - A formação de cautinita nas ocorrências bauxÍticas,
observadas sotopostas ao maciço alcalino, são devidas a processo
de cristalização direta da caulinita, atuante abaixo do lençol
f reát,lco (GOLDICH, 1948).

12 - A existência de interdigitações caulinÍticas nos
depósitos do tlpo 2, principafmente no Jazimento da Sede, é pro
dutÕ de uma ressilicificação dos hidróxidos de alumínio, abaixo
do lençoI freátlco

.13 - Grande parte do bauxito observado nos jazimentos
foi fornado em época anterior ã deposição do tál.us. O processo
de bauxit-ização atual não é o grande responsável pela formação
dos jazfmentos e sim pela formação do minérío miúdo concrecio
nário e remobi li- zado.

14 - A existência de pequenos seixos de bauxito com ca
racterísticas das metamórficas encaixantes I na zona de contato do

tálus com as mesmas I lyaz a conclusão de que o processo de bauxi
tização mais atuante I antecede a cleposição clo tã1us, pois não há

vestlglos atuais de bauxitização nestas mesmas rochas.



-r60:.

l5 - Embora os jazimentos apresenl,cm tonelagens pouco
expressl_vas, dÍstribuição errática, espessuras refativamente pe
quenas e extremamente vaIiáveis, concentrações de minérj_o variá
veis, estejam assoclados com volumes ãs vezes consideráveis de
rocilas alcalinas sãs, e que a topografia não favoreça o desen
volvimento adequado de uma lavra a céu a)terto, tais jazimentos
possuem condições para serem explota<1os, pelo somatório de miné
rio que representam (mais de 1,5 miÌhões cle tonefadas), peLa
excelente quaLtdacìe cio minéfj o e pela privilegiada posição geo
gráfica que ocupamf possuindo à mão toda â rnfra-estrutura ne
cessária para sua explotação.
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Fotomicrografia I - Lâmina delgada.Microclina de duas gerações.
Notar a variação d.e granulometria entre a mais añtiga,
comparativamente con a mais nova.Observar o espessa-
mento do "veio" na extremidade do cristal mais antigo,
dada pela "pengtração" da geração mais nova de micro-
c1ina.Em direçao ao centro do cristal antigo o "veio',diminui de espessura consideravelmente.Nicois cruza-
dos. Aumento de t8 X.

Fotomicrografia 2 - Lâmina delgada. Sillimanita gnaisse. Notar
orientação proeminente das sillimanitas (cristais aci-
culares) , frequentemente associadas com micas. Nicois
semi-cruzados. Aumento de 35 X.
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FotomlÇrografia 3 - lâ¡nina delgada. Quartzito com textura mirme-
quítica, dada pela inclusão de micas do tipo fengita
em quartzo. Nicóis cruzados. Aumento de 224 x.

Fotomicrografia 4 - Lâmina delgada. Nefelina sienito.Nicóis cru-
zados. Aumento de 18 X. Nobar cristal de nefefina no
canto direito. Salienta-se na seção a existência de
fraturas desenvolvidas nos contatos entre minerais di
feïentes,na parte superior centraf da fotomi crografiã.
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Fotomicrografia 5 - Lâmina delgada. Textura coloforme desenvol_vi-da por hidróxidos de ferro, associad.os ao minério bau-xítico. Notar feição deposicional no canto superior direito da foto. Chama a atenção nódulo de óxido de manlganês em associação com gitrÈsíta mi crocri s talina, nocentro à esquerdã da foto. Lâmina delgada e.m minériodo tipo concrecionário. NÌcóis descruáados. Aumento de70 x.
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Fotomicrografia 6 - Lâmina dergada, Reticulado de gibbsita forma-do a partir da lixiviação do fefdspato e preenchimento,primeiro das zonas fraturadas e depois do restante dascavidades por gibbsita. Notar o englobamento também deiridróxídos de ferrorquartzo e outros minerais, com opreenchimento das cavidades por gibbsita. Nicóis .des_
cruzados. Aumento de 70 X.



Fotomicrografia 7 - Lâmina de tgada . AmígdaÌa envolvida por gibbsi-
t a, pos teriormente , preenchi da por pequena camada de hi-
dróxidos de ferro e após por gibbsita, Sugere varia-
ções de pH e Eh tais que promovem em determinadas épo-
cas sofubilização dos hidróxidos de aluminio e poste-
rior precipitação;mobilidade de hidróxidos de ferro e
posterior pre cipi tação , com alternâncias.Nicois desÇru-
zados. Aumento de 30 X.
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Fot,omi crografia I - Lâmina del-gada.Crist.ais de quartzo aprisiona-
dos em amÍgdalas formada por gibbsita microcristalina.
os qrãos estão na parte centraf infcrior da fotomicro-
grafia e o maior encontra-se extinto. Notar que o reti
culado de gibbsita apresenta-se bem desenvotüido, jã
com preenchimento quase total das cavidades. NicoÍs
cruzados. Aumanto de fB X.
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Fotomicrografia 9 - Lâmina delgada.Relicto de titanita em miné-
rio bauxÍtico.Substituição pseudomórfica de hidróxi-
dos de ferro que marcam visivelmente a estrutura da
titanita I incfusive suas clivagens caracterÍ s ti cas . No-
tar que no extremo superior esquerdo da fotomicrogra-
r-Lcr, d urtanita foi revestida por uma capa gíbbsÍtica,
deixando bem ã mostra o seu contorno anterìor. Nicois
descruzados. Aumento de LB X.

Fotomicrografia IO - Lâmina detgada. Gibbsita em disposição reticu
far,em minérlo bauxítico do tipo granul ar , ori undo dã
bauxitização direta.Notar que há preenchimento de gib-
bsita em local pré-estabelecido,delineando contatos Õom
feldspatos (micropertita?) já bastante alterados. Nicois
descruzados. Aumento de 40 X.
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Fotomicrografia fl - Lâmina delgada.Lâmina da fotomicrografia 10,
com nicoj,s cruzado s . Comparar com a anteríor e notar
além dos vazios existentes (extremo superior esquerdo) ,
também a existência de opacos (parte mediana inferior) .
Notar que hã um ligeiro paralelismo no preenchimento
dado pelos cristais de gibbsita nesta cavidade.

FotomÍcrografia 12 - Lâmina de lgada . Preenchimento de gibbsita
segundo o plano de clivagem dos feldspatos que cons-
tituem a rocha mãe formadora do bauxito.Notar o con-
trole texturaL de preenchi.men to . É visível o preenchi
mento do contorno ão antigo mineral por gibbsita mi:
crocristalina.Nicois descruz ados . Aumento de 18 X.
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Fotomicrografia 13 - Lâmina delgada.Textura coloforme de gibbsita.
Seção em amostra de minério do tipo concrecionário. No-
tar na parte inferior a coíncidência deposicional- dos
hidróxidos d.e ferro , concordante s com a deposição e de-
senvolvimento das estruturas vermicul-ares das gíbbsi-
tas.N.icois descruzados. Aumento de 70 X.

Fotomícrografia l4 - Lâmina delgada.Textura em esqueleto em mlné-
rio bauxÍ ti co . Expres siva retilínidade deposicional. De-
senvol-vimento menos orientado das partes secundárias.
Feição diagnóstica de nobilidade de gibbsita. Provável- de
posrçao em zona de fraturamento ou clivagem de mineral
anteriormente existente.Nicois descruzados. Aumento de
45 x. Conparar com a fotografia 14.
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Fotomicrografia 15 - Lâmina delgada. Agregados fibro radiados decristalitos de gibbsita em bauxito do tipo compacto.
Não há nessa amos tra, cavidades deixadas pela lixivia-
ção dos minerais primários da rocha.Notai a feiãão de
acomodação dos Ìeitos de gibbsita.Nicóis descruåados.
Aumento de 107 x.

Fotomicrografia 16 - Lâmina delgada. Cristais de gibbsita. Massa
compacta finaronde soL¡ressaem cristais de gib¡bsita microcristalina nas cavidades, formando verdadeira"micrõ
-druza".Na seção em qucstão não se observam indícioãtexturais da rocha formadora,como no caso dos bauxi-tos friávels.A gibbsita tende aÍ a obstruir totalmen-te as cavidades porventura existentes.Nicóis parcial-
mente cruzados. Aumento de 1.76 X.
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Fotomicrografia t7 - Seção delgada em nefelina sienito em fase
de alteraçáo. Notar que,os cristais de feldspatos e
dé outros minerais, estao fraturados segundo seus pla-
nos de clivagem. É visÍvel também uma separação nas
zonas de contato entre os mincrais diferentes. Nicois
cruzados. Aumento de lB X.
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Fotografia I - Recobrimento da área onde pode-se observar'em pri-- meiro ptano ã esquerda e embaixo, rochas do embasamento;lo-
go a sèguir, tá1us argiloso fÍsico,posteriormente tálus ar-
gi-toso químico, onde se encontram os jazimentos bauxÍticos.
Ao fundó o Maciço Alcalino d.e Passa Quatro. Foto tirada do
al-t.o do Morro da Pinga (a SVI do Maciço) . Comparar com figu-
ra ilustrativa abai xo .
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Fotografia 2 - Cascalheira no Ribeirão do Braço, próximo da sua
confluência com o Rio Jacu,distante do Maciço Alcalino de
Passa Quatro em cerca de l-6 km.Notar os seixos bem arredon
dad.osrsem muíta seleção granulométrica, predominantementã
constituidos de seixos de rochas al-calinas, São raros sei-
xos de bauxito nessa cascaLheira.Município de Lavrinhas,
distrito de Pinheiros.
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Fotografia 3 - Fraturamento intenso em quartzito. Afloramento

no caminho da Fazenda Mato Quieto para o alto da Serra,
em direção ao jazimento do olício. observar a constância
do fraturamento e sua forte orientação.
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Fotografia 4 - Matacão de bauxito. Clasrsificado como minério bau-xltlco graudo. Imerso em matriz a:rgilosa aluminosa ou bau-xr"trca. Em escala maior, taf matar:ão mostra as mesmas oaracterísÈicas do minério do tipo conr:recionãri. . 
-eiiãrãÃ"niã -'=

no jazimento da Sede.
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FotografÍa 5 - Matacão parcialmente Ì¡auxitizado.Notar que o cen-tro do matacão é constituído de rocha alcalina (nefelina

sienito). A partir do centrg, a rocha sofre alteração do Çipo esfoJ-iar, com passagem díreta para bauxito poroåo c friãve1. Comparar com a figura elucidãtiva abaixo. - Afloramentõna Jazida da Sede.
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Fotoglrafia 6 - Argila matriz dos táfus. Na
afloramento pode-se visualizar a lgum
concrecr-onarro miúdo. Àfloramento a
Sede.

parte inferior do
bauxito do tipo
N _E; da J azl.da oa

_ì-_. -r

Èotografia 7 - Bloco de nefelina sienito, associado ao tálus
argiloso, onde predomina atuafmente o intemperismo quÍ
mico. observar na extremidade direita do bloco sua es
foliação para formação direta de l¡auxito. Tat bloco jã
foi dinamitad.o duas vezes, de forma que seu tamanho na
fotografia é menor do que seu tamanho original. Jazi
mento da Sede, Fazenda Mato Quieto.

lì
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Fotografia I - Vista do nível de base da Jazida da Sede ' Desta
cados alguns seixos de quartzitos que estão imersos nã
matriz aó tipo cauliníti-ca. Notar que logo acima dQ .ní
vel de base destaca-se argila bauxíiica cõntendo minã
rio bauxÍtico do tipo concrecionário.

Fotograffitzito coletados. no nÍvel--de base
da Jazida da Sede. Ñotar a semi -e strati ficacão do^seÍxo
à direÍta da fotografia, oriunda dos efeitos tectonicos
anteriores a seu transporte. Ã esquerda, seixo de
quartzito com forma triângular, diretamente . 

associado
com a feicão estrutural de fraturamento imposta
quartzitoå da área. comparar com fotografia 3'
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Fotografia l0 -'seixos de "brecha de tálus" e de argila caulinÍ
tica. Notar que no seixo à direita, foì- aglomerado na paã
te superiolî, um pequeno seixo de bauxito. Amostras cole
tadas no nível de base da Jazida da Sede.

i1'È'.'.:h

Fotografia 11 - Vista de jazimentos de bauxito, associados ao
tálus. Ao fundo estes jazimentos tendem a assumir um
plano horizontal em seus pontos mais elevados, dando ím
þressão de peneplanos. Eèsa situação,é tão somente dadã
pelos divisores de água dessas elevaçoes '
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Fotografia 12; Vista do tálus argiloso físico, em contato com
o embasariento. A drenagem no primeiro plano é a do RibeÍ
rão do eiaço. Notar qué o- tálüs ocupa ãob uma forma plã
na todo o vale de inundação da drenagem. Destacam-se gran
des blocos de rochas alcalÌnas, distantes da fonte em
mais de 13 km. Ao fundo' morfo logicamente discordantes'
sobressaem as rochas do embasamento. MunicÍpio de Lavri
nhas, subida do Ribeirão do Braco, caminho para a Capg
la do Jacu.
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Fotografia t3 - Mínério miúdo bauxitico do tipo concrecionário'
A cobertura externa é constituída de bauxito duro¡ mais
denso e pouco poroso, que engloba núcfeo de bauxito friá
vel, levà e baÀtante póro"o. Amostra coletada no jazimeñ
to da Sede.
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irotografia 14 - Minério miúdo bauxítÍco remoL¡iIizado. Na exis
tência de pH e Eh adequado, os hidróxidos de alumínio -'
sao solubilizados e tendem a acompanhar as zonas de in
filtração das soluções aquosas, pelo tálus. Com as modf
ficações de pH, précipitam-se e formam estr:uturas do Ef
po vermicular como estas. Amostras coletadas no jazimeñ
to da Sede.
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Fotografla 15 - Vista -lo jazimento do Olício, do centro parä a
esquerda da_fotografia. Notar a decl-ividade do co1úvío
com vegetaçao espessa. As rochas expostas fazem parte do
Maciço Alcalino ale Passa Quatro e constituem-sie ncsta
borda de nefelina sienitos. A parte mais inferior deste
jazimento assenta-se em gnaisses porfiroblásticos, 'tal
jazimento apresenta em volume cerca de 23? de matacõesde
rochas alcal-ínas sãs.
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Fotografia 16 - Vista parcial do jäzimento das Pedrinhas B. Can
to superior direibo da fotografia. Não se observa penã
planização do jazimento, O vale repleto de matacões em
primeiro plano é o do Córrego do Bracinho. Note-se que
a parte inferior do vale, partindo da base da encosta até
a drenagem é constituída predominantemente de matacões.
No alto da encosta já desaparecem tais matacões.
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Fotografia l-7 - Vista de uma frente de trabalho no jazlmento
da Sede. Notar o cont.ato inferior brusco, entre a cama
da mineralizada e a encaixante, gnaisse porfiroblásti-
co alterado. Destacável no centro da fotogra:Eia a si
nuosldade do contato. Acima cant-o direito, pode-se no
tar parcialmente a semi peneplanização do jazimento.
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FotoErafia 18 - Óontato brusco do gnaisse porfiroblástico (G)

com a camada mineralizada (T) . Há no caso ocorrência de
argila cautinítica associada próxima d.o contato. Notar
miãcigenação de minério miúdo com graúdo. Na porção su
perior central da foto, observa-se um matacão de bauxi
io. vários seixos de bauxito são visíveis na camada rni
neralizada. Afloramento em frente de trabalho na Jazidã
da Sede.

É notável o contraste de um com o outro. Na camada mine
ralizada, insere-se grande concentração de minério miü
do concrecionário. A matriz do rniúclo no caso é a argi
1a altamente aluminosa.
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Fotografia l9 - Contato da camada mineralizada (T) , acima com

o gnaisse por firoblást.i co (G) abaixo (Jazida da Sede) .
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Fotografia 20 - Vista da camada superficial de concentração deminério miúdo concrecionârio.-wotar tue-'ð ;i;È;;;-;ð**."""possui certa homogeneídacle granulométrica. Encontra_scì in-timamente associado com a èobertura vegetal , cÒmo se vê.No caso a concentração é excepcional p.ia a área. ai-iora_mento no jazimento da Sede.
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