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FIGURA 4.17: Localização e acosso a Mata Grande Mineração Ltda.

4.2.5.2.

AMOSTRAGEM

A Mata Grande Mineração possui uma cava em formato quase losangular com 370 m
por 290 m, com mais de 6 bancadas de 10 m de altura cada. Foram coletadas 18 amostras
em dois perfis em diferentes bancadas e frentes de lavra (FIGURA 4.18). O perfil RMBH
01A teve 7 amostras de 10 em 10 m, numa altura de 1,30 m em relação a bancada,
enquanto que o perfil RMBH 01B teve 11 amostras também de 10 em 10 m, com altura de 1
m.
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*
Croqui feito com base em observações de campo no local.
Imagem de satélite Google EARTH 4.0 24 16 (versão Beta).

FIGURA 4.18: Localização dos perfis de amostragem na Mata Grande Mineração Ltda

4.2.5.3.

PERFIS DE FRENTE DE LAVRA E PETROGRAFIA

A rocha predominante é um metacalcário grafitoso, de cor cinza a cinza escuro, com
alguns veios ou venulações calcíticas e por vezes bolsões calcíticos, onde podem ocorrer
geodos de calcita; geralmente está foliado, com presença de estratificação reliquiar ainda
nítida, como pode ser visto nos Perfis RMEBH 01A e RMEBH 01B. Macroscopicamente
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(vide Fichas de Descrição Macroscópica, Anexo I) as amostras possuem textura
granoblástica, por vezes estão crenuladas, contém veios calcíticos pretos e brancos; em
alguns locais a granulação aparenta ser mais grossa, provavelmente por diferença de
blastese. É composta basicamente por dois minerais carbonato (calcita) e grafita.
As amostras foram agrupadas segundo semelhanças texturais, composicionais e
estruturais conforme TABELA 4.7 e como ilustrado nas PRANCHAS 4.12, 4.13 e 4.14. No
grupo SL-I foram reunidas as amostras com estratificação reliquiar nítida, e presença de
veios calcíticos tanto brancos, quanto pretos; no grupo SL-II foram reunidas as amostras
com estratificação reliquiar bem nítida; no grupo SL-III foram reunidas as amostras
provenientes do geodo calcítico, constituídas por cristais grande de calcita. No grupo SL-IV
separou-se uma amostra de granulação grosseira, no grupo SL-V foram agrupadas as
amostras com estratificação reliquiar pouco nítida, enquanto que no grupo SL-VI separou-se
a amostra com alternância de veios calcíticos brancos, com um aspecto bandado.

TABELA 4.7: Relação dos agrupamentos das amostras por suas características
semelhantes, na Mata Grande Mineração.
GRUPO
AMOSTRAS
SL-I – PRANCHA 4.12

SL – A02, SL – A03, SL – A04, SL – A05, SL – B03, SL – B06, SL –
B08.

SL-II – PRANCHA 4.13

SL – A01, SL – A06, SL – B09, SL – B10.

SL-III – PRANCHA 4.13

SL – A07.

SL-IV – PRANCHA 4.13

SL – B01.

SL-V – PRANCHA 4.14

SL – B02, SL – B04, SL – B05, SL – B07.

SL-VI – PRANCHA 4.14

SL – B09/10.

Vermelho: amostra escolhida para laminação.

112

Pinho, D. (2007)

Capitulo IV - Contribuição à Petrografia de Pedra Britada

Grupo SL-I
SL - A02

SL - A03

SL - A04

SL - B01

SL - B03

SL - B05

SL - B06

PRANCHA 4.12
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Grupo SL-III
SL - A07

Grupo SL-II
SL - A01

SL - A06

SL - B09

SL - B10

Grupo SL-IV
SL - B01

PRANCHA 4.13
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Grupo SL-V
SL - B02

SL - B04

Grupo SL-VI
SL - B09/10

SL - B05

SL - B07

PRANCHA 4.14
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FOTO 4.27: Fotomicrografia da amostra
SL-B09/10 (grupo SL-VI); 12,5x,
polarizadores descruzados.
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FOTO 4.28: Fotomicrografia da amostra
SL-B09 (grupo SL-II); 12,5x,
polarizadores descruzados.

FOTO 4.29: Fotomicrografia da amostra SL-B05 (grupo SL-V); 12,5x, polarizadores
descruzados.

Ao microscópio foram identificados quatro tipos texturais. As FOTOS 4.27, 4.28 e
4.29, apesar de serem de grupos diferentes (SL-VI, SL-II e SL-V respectivamente) ilustram
um metacalcário calcítico grafitoso de textura, estrutura e composição semelhantes: foliado
microbandado (estratificação reliquiar), de textura granoblástica, por vezes crenulado,
composto por 85 a 90% de calcita, 10 a 25% de mineral opaco (grafita), e até 5% de
quartzo, por vezes contém microveios calcíticos.
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FOTO 4.30: Fotomicrografia da amostra
SL-A04 (grupo SL-I); 40x, polarizadores
descruzados.
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FOTO 4.31: Fotomicrografia da amostra
SL-A07 (grupo SL-IIII); 12,5x,
polarizadores descruzados.

FOTO 4.32: Fotomicrografia da amostra SL-B01 (grupo SL-IV); 40x, polarizadores
descruzados.
A FOTO 4.30, ilustra um metacalcário grafitoso foliado e bandado (estratificação
reliquiar), com textura granoblástica com duas diferentes granulometrias de acordo com as
bandas ou níveis, uma fina (até 0,1 mm) outra fina a média (até 1,5 mm), de composição
semelhante à descrita anteriormente é constituído por 80% de calcita, 17% de mineral opaco
(grafita), 3% de quartzo e subordinadamente dolomita.
A FOTO 4.31 ilustra um metacalcário calcítico grosso, proveniente da borda de um
geodo calcítico (perfil RMEBH 01A), de textura granoblástica grossa. A FOTO 4.32 ilustra
um metacalcário calcítico grafitoso foliado e microbandado, de textura granoblástica fina,
com alto grau de microfissuramento transgranular.
O estado microfissural, com

exceção da amostra SL-B01

e SL-A07,

é

predominantemente intergranular devido à presença de microfissuras de grafita entre os
grãos de calcita.
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Britadora Betim LTDA.

4.2.6.1. LOCALIZAÇÃO E ACESSOS

A Britadora Betim está localizada no município de Betim a 31 km de Belo Horizonte.
O acesso dá-se a partir de Belo Horizonte pela rodovia federal BR-381, ou Fernão Dias,
sentido São Paulo (FIGURA 4.19). No município de Betim entra-se a direita na Av.
Bandeirantes, trecho da rodovia estadual MG-050 sentido Mateus Leme, passando por
baixo de um viaduto e por cima de um rio, segue-se pela Av. Amazonas, paralelamente à
linha férrea, entra-se a direita na Rua Nove, e após cruzar a linha ferra, vira-se a esquerda
seguindo pela Rua Serra Negra por 2 km até chegar à Britadora Betim.

FIGURA 4.19: Localização e acesso a Britadora Betim Ltda.
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4.2.6.2. AMOSTRAGEM

A Britadora Betim possui uma cava semi-elipsoidal com 340 m por 110 m, com 5
bancadas de 10 m. Foram amostradas 13 amostras em dois perfis na mesma bancada,
porém em diferentes frentes de lavra (FIGURA 4.20). No perfil RMBH 02A foram 6 amostras
espaçadas de 10 em 10 m, numa altura de 3 m aproximadamente em relação ao piso da
bancada. No perfil RMBH 02B foram 7 amostras também espaçadas de 10 em 10 m, numa
altura de 1,80 m.

*
Croqui feito com base em observações de campo no local.
Imagem de satélite Google EARTH 4.0 24 16 (versão Beta).

FIGURA 4.20: Localização dos perfis de amostragem na Britadora Betim Ltda.
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4.2.6.3. PERFIS DE FRENTE DE LAVRA E PETROGRAFIA

A rocha é um migmatito contendo 70% de mesossoma constituído por biotita gnaisse
quartzoso bandado, e 30% de leucossoma constituído por sienogranito branco. Tanto no
perfil RMEBH 02A como no RMEBH 02B pode ser notada a presença de veios pegmatíticos
de coloração branco a rosada, de composição basicamente quartzo-feldspática, com biotita.
Macroscopicamente (vide Fichas de Descrição Macroscópicas, Anexo I) o mesossoma
possui textura lepidogranoblástica, foliação gnáissica, por vezes com bandamento gnáissico
nítido e espesso (5 a 6 cm), composto por 40 a 50% de quartzo, 25 a 30% de feldspato
potássico, 20 a 35% de biotita. O leucossoma possui textura granular hipidiomórfica
levemente foliada, IC baixo até 2%, composto por 40% de quartzo, 40% de feldspato
potássico e 18% de plagioclásio e 2% de biotita.
As amostras foram agrupadas segundo semelhanças texturais, estruturais e
composicionais, como resumido na TABELA 4.8 e ilustrado nas PRANCHAS 4.15 e 4.16.
No grupo BT-I separou-se a amostra por possuir uma textura com foliação gnáisica,
bandamento pouco nítido e coloração mais escura; no grupo BT-II, separou-se a amostra
devido à sua composição pegmatítica. No grupo BT-III foram agrupadas as amostras com o
bandamento gnáissico fino. No grupo BT-IV foram agrupadas as amostras com bandamento
gnáissico mais espesso.

TABELA 4.8: Relação dos agrupamentos das amostras por suas características
semelhantes, na RMBH.
GRUPO
AMOSTRAS
BT-I – PRANCHA 4.15

BT – A01.

BT-II – PRANCHA 4.15

BT – A02/03.

BT-III – PRANCHA 4.15

BT – A05, BT – A06, BT – B02, BT – B04, BT – B07.

BT-IV – PRANCHA 4.16

BT – A02, BT – A03, BT – A04, BT – B01, BT – B05, BT – B03, BT –
B06.

Vermelho: amostra escolhida para laminação.
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Grupo BT-III
Grupo BT-I
BT - A01

BT - A05

BT - A06

BT - B02

BT - B04

Grupo BT-II
BT - A02/03
BT - B07

PRANCHA 4.15
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Grupo BT-IV
BT - A02

BT - A03

BT - A04

BT - B01

BT - B03

BT - B05

BT - B06

PRANCHA 4.16
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FOTO 4.33: microfotografia da amostra
BT-A01 (grupo BT-I); 40x, polarizadores
descruzados.
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FOTO 4.34: microfotografia da amostra
BT-A06 (grupo BT-III); 12,5x,
polarizadores descruzados.

FOTO 4.35: microfotografia da amostra BT-A02/03 (grupo BT-II);
12,5x, polarizadores descruzados.

FOTO 4.36: microfotografia da amostra
BT-A03 (grupo BT-IV); 40x, polarizadores
descruzados.

FOTO 4.37: microfotografia da amostra
BT-B07 (grupo BT-III); 40x, polarizadores
descruzados.

Ao microscópio (vide Fichas de Descrição Microscópica, Anexo II) foram
identificados três tipos texturais. As FOTOS 4.25 e 4.26, apesar de serem de grupos
diferentes (BT-I e BT-III respectivamente), ilustram um biotita gnaisse granítico
microporfiroblástico de textura e composição semelhantes: matriz lepidogranoblástica e
blastohipidiomórfica, composto por 33% de quartzo, 30% de feldspato potássico, 11% de
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plagioclásio, 8% de biotita, 4% de zircão e subordinadamente microclínio, clorita, apatita,
clinozoisita e titanita, por vezes com veio de epídoto provavelmente oriundo de processos
hidrotermais ou metassomáticos.
A FOTO 4.35 ilustra um pegmatito de textura granular hipidiomórfica muito grossa
com feldspato alcalino pertítico e composto por 45% de quartzo, 35% de feldspato alcalino,
10% de microclínio, 2% de clorita.
As FOTOS 4.36 e 4.37, apesar de serem de grupos diferentes (BT-IV e BT-III
respectivamente) ilustram um biotita gnaisse bandado e inequigranular de textura e
composição semelhantes: textura lepidogranoblástica, composto por 25 a 34% de quartzo,
30 a 40% de feldspato potássico, 5 a 15% de plagioclásio, 5 a 7% de microclínio, 6% de
biotita, 3 a 5% de clorita, podendo ter até 5% de muscovita, e subordinadamente apatita e
zircão.
O estado microfissural é predominantemente intragranular e intergranular devido à
presença de sericita internamente aos grãos de feldspato potássico e plagioclásio, ou
mesmo no contato dos grãos.

4.2.7.

4.2.7.1.

Ibrata Mineração LTDA.

LOCALIZAÇÃO E ACESSOS

A Ibrata Mineração está localizada no município de Itaboraí a 44,5 km do Rio de
Janeiro. O acesso se dá a partir do Rio de Janeiro, pega-se a rodovia federal BR-101
sentido Niterói (FIGURA 4.21), após Niterói e São Gonçalo, já no município de Itaboraí,
pega-se o acesso para a cidade de Itaboraí, pela Av. 22 de Maio, no quinto semáforo entrase a direita na Rua Dr. P. dos Santos, depois se segue pela Av. Antônio Gomes de Marica, e
após passar por baixo da BR-101, segue-se por mais 8 km pela Estrada do Pacheco ou de
Ubatiba (RJ-114) sentido Marica, até chegar na Ibrata, que se localiza no lado direito da
estrada.
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FIGURA 4.21: Localização e acesso a Ibrata Mineração Ltda.

4.2.7.2.

AMOSTRAGEM

A Ibrata Mineração Ltda. possui uma cava semi-elíptica com 210 m por 140 m, com 4
bancadas com 10 m de altura cada. A amostragem foi feita segundo dois perfis (RMRJ 01A
e 01B) na primeira e terceira bancada (FIGURA 4.22), dando um total de 16 amostras,
sendo que tanto no perfil RMRJ 01A quanto no perfil RMRJ 01B as amostras foram
coletadas com espaçamento de 10 em 10 m, numa altura relativa a bancada de 1,5 a 2,5 m.

127

Pinho, D. (2007)

Capitulo IV – Contribuição à Petrografia de Pedra Britada

Croqui feito com base em observações de campo no local.
Imagem de satélite Google EARTH 4.0 24 16 (versão Beta).

FIGURA 4.22: Localização dos perfis de amostragem na Ibrata Mineração Ltda.

4.2.7.3.

PERFIS DE FRENTE DE LAVRA E PETROGRAFIA

A rocha que predomina na frente de lavra é um biotita gnaisse fino a grosso bandado
localmente milonitizado, por vezes cataclasiado, vide perfil RMERJ 01A e RMERJ 01B.
Ocorrem com bastante freqüência veios pegmatíticos de coloração rosada com diversas
espessuras (0,1 a 2 m); subordinadamente ocorrem veios aplíticos, de quartzo todos
aparentemente sin-tectônicos que ora têm caráter rúptil, ora caráter rúptil/dúctil. Cabe
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ressaltar a presença de um dique de biotita lamprófiro no perfil RMERJ 01A e a ocorrência
de veio hidrotermal no mesmo perfil.
Macroscopicamente (vide Fichas de Descrição Macroscópica, Anexo I) o biotita
gnaisse possui ora a foliação gnáissica e bandamento nítidos, com bandas de granulometria
fina/média a grossas, ora não apresenta bandamento nítido, principalmente quando a
granularidade está grossa. É composto por 40% de quartzo, 30 a 35% de biotita, 25 a 30%
de feldspato potássico.
O pegmatito é de cor rósea, textura fanerítica, granular hipidiomórfica grossa,
composto por 30% de quartzo, 15% de plagioclásio, 50% de feldspato alcalino, e no máximo
5% de biotita, podendo ser classificado como quartzo sienogranito.
O biotita lamprófiro possui textura glomeroporfirítica de matriz fanerítica fina,
apresenta muitos microcelos de carbonato, IC em torno de 55% e assembléia mineral
composta por piroxênio, biotita, plagioclásio e carbonato.
As amostras foram agrupadas de acordo com a composição, textura e estrutura
presentes, conforme TABELA 4.9 e ilustrado nas PRANCHAS 4.17 e 4.18. No grupo IT-I
foram reunidas as amostras de biotita gnaisse com granularidade mais grossa e com
foliação ou bandamentos gnáissicos quase imperceptíveis. No grupo IT-II foram reunidas as
amostras com o bandamento gnáissico nítido, composto de intercalação de bandas mais
grosseiras e finas. No grupo IT-III foram reunidas as amostras constituídas total ou
parcialmente por veio pegmatítico. No grupo IT-IV, separou-se a amostra IT-A04, pois
apesar do aspecto pegmatítico, possui uma coloração menos rósea. No grupo IT-V separouse a amostra correspondente ao biotita lamprófio por possuir composição mineralógica
distinta. No grupo IT-VI foram reunidas as amostras de biotita milonito gnaisse quartzoso.
No grupo IT-VII separou-se a amostra de biotita porfiroclasito; e, por último, no grupo IT-VIII
foram reunidas as amostras de biotita gnaisse bandadas levemente milonítizadas.
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Grupo IT-I
IT - A01

IT - A05

IT - A09a

IT - B04

Grupo IT-II
IT - A02

IT - A08

IT - B03

IT - A09b

PRANCHA 4.17
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Grupo IT-III
IT - A03

Grupo IT-IV

IT - A06

IT - A04

Grupo IT-VI
IT - A10a

Grupo IT-VII

IT - A10b

IT - B01

Grupo IT-V

Grupo IT-VIII
IT - B02

IT - B05

IT - A03/04

PRANCHA 4.18
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TABELA 4.9: Relação dos agrupamentos das amostras por suas características
semelhantes, na RMRJ.
GRUPO
AMOSTRAS
IT-I – PRANCHA 4.17

IT – A01, IT – A05, IT – A09a, IT – B04.

IT-II – PRANCHA 4.17

IT – A02, IT – A08, IT – A09b.

IT-III – PRANCHA 4.18

IT – A03, IT – A06.

IT-IV – PRANCHA 4.18

IT – A04.

IT-V – PRANCHA 4.18

IT – A03/04.

IT-VI – PRANCHA 4.18

IT – A10a, IT – A10b.

IT-VII – PRANCHA 4.18

IT – B01, IT – B03.

IT-VIII – PRANCHA 4.18

IT – B02, IT – B05.

Vermelho: amostra escolhida para laminação.

FOTO 4.38: microfotografia da amostra
IT-A02 (grupo IT-II); 12,5x, polarizadores
descruzados.

FOTO 4.39: microfotografia da amostra
IT-A01 (grupo IT-I); 12,5x, polarizadores
descruzados.

FOTO 4.40: microfotografia da amostra
IT-A10b (grupo IT-VI); 12,5x,
polarizadores descruzados.

FOTO 4.41: microfotografia da amostra
IT-A03 (grupo IT-V); 40x, polarizadores
descruzados.

Microscopicamente (vide Fichas de Descrição Microscópicas, Anexo II), foram
encontrados cinco tipos texturais e composicionais. As FOTOS 4.38, 4.39 e 4.40 ilustram um
biotita-plagioclásio gnaisse bandado com muscovita, de textura lepidogranoblástica, com
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bandas de granulação fina e média, composto por 10 a 40% de plagioclásio, 36 a 20% de
quartzo, 25 a 17% de feldspato potássico, 15% de biotita, 5% de muscovita, e
subordinadamente, clorita, apatita, epidoto e minerais opacos.
A FOTO 4.41 ilustra o biotita lamprófiro porfirítico, de texturas hipocristalina,
porfirítica, intersertal e ofpitica, composto por 25% de piroxênio, 20% de minerais opacos,
15% de biotita, 13% de vidro/micrólitos, 10% de carbonato em ocelos, 5% de plagioclásio,
5% de apatita, e 2% de feldspato alcalino; localmente há concentração de minerais
cloritizados provavelmente resultado de hidrotermalismo.

FOTO 4.42: microfotografia da amostra
IT-A04 (grupo IT-IV); 12,5x, polarizadores
cruzados.

FOTO 4.43: microfotografia da amostra
IT-A06 (grupo IT-III); 12,5x, polarizadores
cruzados.

FOTO 4.44: microfotografia da amostra
IT-B01 (grupo IT-VII); 12,5x,
polarizadores descruzados.

FOTO 4.45: microfotografia da amostra
IT-B02 (grupo IT-VIII); 12,5x,
polarizadores descruzados.

As FOTOS 4.42 e 4.43 ilustram um leucosienogranito inequigranular com muscovita,
de textura granular hipidiomórfica, com feldspato alcalino pertítico, composto por 40% de
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feldspato alcalino, 25 a 35% de quartzo, 15 a 8% de plagioclásio, 5% de muscovita, 8 a 5%
de microclínio, e subordinadamente zircão e clorita.
A FOTO 4.44 ilustra um muscovita-clorita gnaisse granítico com microclínio, de
textura lepidogranoblástica e blastohipidiomórfica, comporto por 20% de quartzo, 45% de
feldspato potásssico, 10% de clorita, 8% de plagioclásio, 8% de muscovita, 5% de
microclínio e subordinadamente titanita, zircão, apatita.
A FOTO 4.45 ilustra um biotita-microclínio gnaisse bandado com muscovita, de
textura lepidogranoblástica e composto por 25% de quartzo, 30% de feldspato potássico,
15% de microclínio, 10% de plagioclásio, 10% de biotita, 6% de muscovita, e
subordinadamente clorita, zircão e minerais opacos.
O estado microfissural é predominantemente intragranular devido a sericita
internamente aos grãos de feldspatos, e também transgranular devido à presença de
microveios sercíticos e de carbonato com até 0,15 mm de espessura. Cabe ressaltar o efeito
hidrotermal na amostra IT-A03/04 com a presença de olvinas cloritizadas e feldspatos
sercitizados.

4.2.8.

4.2.8.1.

Pedreira Vigné LTDA.

LOCALIZAÇÃO E ACESSOS

A Pedreira Vigné está localizada no município de Nova Iguaçu a 30 km do Rio de
Janeiro. O caminho, a partir do Rio de Janeiro, dá-se pela rodovia Federal Presidente Dutra,
ou BR-116, sentido São Paulo (FIGURA 4.23). Já no município de Nova Iguaçu, após
passar por debaixo do quarto viaduto referente a Av. Governador Roberto Silveira vira-se à
direita e direita, pegando o mesmo viaduto em sentido ao centro de Nova Iguaçu. No
cruzamento da Av. Governador Roberto Silveira com a Via Light, entra-se à direita, no
sentido de Queimados, pegando o viaduto por cima da linha férrea no final da Via Light, virase à esquerda na Av. Luz e a direita na Av. Abílio Augusto Távora, onde a Pedreira Vigné
encontrar-se-á a sua direita.
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FIGURA 4.23: Localização e acesso a Pedreira Vigné Ltda.

4.2.8.2.

AMOSTRAGEM

Na Pedreira Vigné, a cava é dividida em duas, compondo juntas uma forma semielípitica com 550 m por 400 m. As amostras foram coletadas na cava maior e na primeira
bancada, segundo dois perfis de amostragem (FIGURA 4.24). O perfil RMRJ 02A possui 9
amostras espaçadas de 10 em 10 m, numa altura em relação à bancada de 1,50 m. O perfil
RMRJ 02B possui 6 amostras coletadas seguindo os mesmos parâmetros que o perfil
anterior.
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Croqui feito com base em observações de campo no local.
Imagem de satélite Google EARTH 4.0 24 16 (versão Beta).

FIGURA 4.24: Localização dos perfis de amostragem na Pedreira Vigné Ltda.

4.2.8.3.

PERFIS FRENTE DE LAVRA E PETROGRAFIA

As rochas presentes são caracterizadas como sienitos porfiríticos, fonolitos e sienitos
traquíticos às vezes brechados com ou sem feldspatóides. Tanto no perfil RMERJ 02A como
no perfil RMERJ 02B ocorrem diques de fonolito acompanhados geralmente por falhamento
nas bordas, por vezes no contato entre diferentes litologias, como no caso do perfil RMERJ
02A. No perfil RMERJ 02B ocorre um sienito traquítico brechado, constituído de fragmentos,
talvez enclaves ou autólitos, de sienito e fonolito.
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Macroscopicamente (vide Fichas de Descrição Macroscópicas, Anexo I) os sienitos
porfiríticos são de cor cinza claro, possuem certa orientação dos fenocristais, sendo
constituídos principalmente por feldspato alcalino, plagioclásio e piroxênio ou anfibólio,
podendo ter até 1% de pirita. Os sienitos traquíticos, também de mesma composição, são
de cor mais clara branca rósea, possuem textura por vezes porfiróide, contêm localmente
microveios de origem hidrotermal; os fonolitos são afaníticos de cor cinza esverdeada, por
vezes apresentam alguns fenocristais de feldspato alcalino, sendo que localmente ocorrem
fonolitos com enclaves e xenocristais e com fluorita.
As Amostras foram agrupadas de acordo com a textura e estrutura, conforme
TABELA 4.10 e como ilustrado nas PRANCHAS 4.19, 4.20 e 4.21. No grupo NI-I foram
agrupadas as amostras de textura porfirítica a porfiróide com certa orientação dos
fenocristais. No grupo NI-II foram agrupadas as amostras de fonolito; no grupo NI-III foram
agrupadas as amostras de sienito traquítico. No grupo NI-IV foram reunidas as amostras de
fonolito que contém enclaves e xenocristais. No grupo NI-V foram agrupadas as amostras
de sienito traquítico porfirítico a porfiróide com microveios hidrotermais. No grupo NI-VI
foram agrupadas as amostras de aspecto brechado, pela presença de enclaves, tanto de
sienitos traquíticos quanto de fonolitos.

TABELA 4.10: Relação dos agrupamentos das amostras por suas características
semelhantes, na RMERJ.
GRUPO
AMOSTRAS
NI-I – PRANCHA 4.19

NI – A01, NI – A02, NI – A09.

NI-II – PRANCHA 4.19

NI – A03, NI – A04/05, NI-B02b.

NI-III – PRANCHA 4.20

NI – A04, NI – A05, NI – A06, NI – A07/08.

NI-IV – PRANCHA 4.20

NI – A08, NI – B01.

NI-V – PRANCHA 4.21

NI – A07, NI – B03, NI – B04, NI – B05.

NI-VI – PRANCHA 4.21

NI – B02a, NI – B06.

Vermelho: amostra escolhida para laminação.
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Grupo NI-I
NI - A01

NI - A02

NI - A09

Grupo NI-II
NI - A03

NI - A04/05

NI - B02b

PRANCHA 4.19
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Grupo NI-III

Grupo NI-IV

NI - A04

NI - A05

NI - A08

NI - A06

NI - A07/08

NI - B01

PRANCHA 4.20
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Grupo NI-V

Grupo NI-VI

NI - A07

NI - B03

NI - B02a

NI - B04

NI - B05

NI - B06

PRANCHA 4.21
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FOTO 4.46: microfotografia da amostra
NI-A02 (grupo NI-I); 40x, polarizadores
cruzados.

FOTO 4.47: microfotografia da amostra
NI-A03 (grupo NI-II); 100x, polarizadores
cruzados.

FOTO 4.48: microfotografia da amostra
NI-A06 (grupo NI-III); 12,5x, polarizadores
cruzados.

FOTO 4.49: microfotografia da amostra
NI-B02a (grupo NI-VI); 12,5x,
polarizadores cruzados.

FOTO 4.50: microfotografia da amostra
NI-A08 (grupo NI-IV); 40x, polarizadores
cruzados.

FOTO 4.51: microfotografia da amostra
NI-B03 (grupo NI-V); 1,25, polarizadores
cruzados.

Microscopicamente, (vide Fichas de Descrição Microscópica no Anexo II), foram
encontrados cinco tipos texturais. A FOTO 4.46 ilustra um sienito porfirítico foliado, com
textura glomeroporfirítica, de matriz hipidiomórfica foliada, com evidências de albitização,
composoa por 71% de feldspato alcalino, 13% de minerais opacos, 4% de apatita, 2% de
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pseudomorfo de mineral máfico (afverdsonita ou egirina?), e subordinadamente plagioclásio
(albita).
A FOTO 4.47 ilustra um feldspatóide fonolito foliado, de textura porfirítica e matriz
hipidiomórfica, composto por 58% de felspato alcalino, 15% de pseudomorfo de
feldspatóide, 15% de minerais opacos e 35% de apatita.
A FOTO 4.48 e o enclave na FOTO 4.49 ilustram um sienito porfirotraquítico, com
evidências de albitização, composto por 77% de feldspato alcalino, 6% de minerais opacos,
3% de plagioclásio (albita), 35 de pseudomorfo de mineral máfico e 4% de apatita.
As FOTOS 4.49 e 4.50 ilustram um sienito ou feldspatóide sienito porfirítico foliado,
composto por 73 a 50% de feldspato alcalino, de 5 a 36% de pseudomorfo de feldspatóide,
6 a 8% de minerais opacos, e subordinadamente pseudomorfo de mineral máfico, apatita e
fluorita.
A FOTO 4.51 ilustra um feldspatóide sienito porfirotraquítico, com evidências de
albitização, composto por 62% de feldspato alcalino, 15% de pseudomorfo de feldspatóide,
10% de minerais opacos, 3% de plagioclásio (albita) e subordinadamente pseudomorfo de
mineral opaco.
O estado microfissural é predominantemente intragranular devido à presença de
sericita internamente a feldspatóides e feldspatos, localmente intergranular com sericita na
borda de grãos de feldspato e feldspatóides. Cabe salientar a forte sericitização nos
feldspatóides, o fenômeno de albitização dos plagioclásios e, por último, o aspecto sujo,
alterado dos feldspatos alcalinos se dá pela inclusão de hidróxido de ferro, que está
associado a um tipo de alteração semelhante, mas não necessariamente intempérica.
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Pedreira Santa Isabel LTDA.

LOCALIZAÇÃO E ACESSOS

A Pedreira Santa Isabel está localizada no município de Santa Isabel a 50 km de São
Paulo. A rota se dá pela rodovia Presidente Dutra (BR-116), a partir de São Paulo, sentido
Rio de Janeiro (FIGURA 4.25). Entrando a direita após o viaduto de acesso para a cidade
de Santa Isabel, contornando e passando por cima da BR-116, segue-se pela Av. Arthur
Matheus no sentido centro de Santa Isabel e depois de alguns metros a sua direita está a
Pedreira Santa Isabel.

FIGURA 4.25: Localização e acesso a Pedreira Santa Isabel Ltda.
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AMOSTRAGEM

A Pedreira Santa Isabel possui duas cavas circulares, a primeira com 300 por 300 m
e a segunda com 300 por 200 m; ambas com 3 bancadas de aproximadamente 10 m de
altura cada. As amostras foram coletadas segundo 3 perfis (FIGURA 4.26), sendo dois
perfis na primeira cava e um terceiro na segunda cava. O perfil RMSP 01A, com uma altura
de 1,50 m em relação à bancada, teve coleta de 4 amostras espaçadas de 5 em 5 m; o perfil
RMSP 01B teve coleta de 3 amostras com mesmo espaçamento e altura; e o perfil RMSP
01C teve coleta de 12 amostras em espaçamento maior, de 10 em 10 m e numa altura de 3
a 1,80 m em relação ao piso da bancada.

*
Croqui feito com base em observações de campo no local.
Imagem de satélite Google EARTH 4.0 24 16 (versão Beta).

FIGURA 4.26: Localização dos perfis de amostragem na Pedreira Santa Isabel Ltda.
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PERFIS DE FRENTE DE LAVRA E PETROGRAFIA

As litologias que predominam tratam-se de anfibólio milonito gnaisse com ou sem
magnetita, localmente protomilonito, com lentes quartzo-feldspáticas róseas e brancas;
verificou-se também a presença de porfiromilonito e um ultramilonito gnáissico de cor rósea
a avermelhada. Nos perfil RMSP 01A e RMSP 01B ocorre anfibólio milonito gnaisse que
macroscopicamente (vide Fichas de Descrição Macroscópica, Anexo I) possui textura
lepidogranoblástica e clástica, forte foliação milonítica e gnáisssica, podendo ter nítido
bandamento gnáissico ou não, composto por 40% de quartzo, 30% de feldspato potássico,
20% de biotita, 10% de anfibólio, localmente com concentrações de magnetita, ao ponto de
poder ser classificado como magnetita-anfibólio ultramilonito gnaisse (vide perfil RMSP
01B). Ocorrem também lentes quartzo-feldspáticas róseas e brancas com foliação evidente,
às vezes adquirindo aspecto gnáissico. No perfil RMSP 01C aparece um nível de
ultramilonito gnáissico avermelhado, que macroscopicamente possui forte foliação gnáissica
e milonítica, bandamento nem sempre nítido, composto por 45% de quartzo, 35% de
feldspato potássico, 20% de biotita; localmente ocorre como boudins. Outra litologia que
ocorre no perfil RMSP 01C trata-se de biotita porfiromilonito gnaisse, com textura
porfiroclástica, com rotacionamento e estiramento de alguns fenocristais de feldspato
potássico, forte foliação milonítica e gnáissica, composto por 45% de quartzo, 35% de
feldspato potássico, e 20% de biotita.
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As diferentes feições litológicas foram agrupadas de acordo com a composição,
textura e estrutura semelhantes, conforme TABELA 4.11, e como ilustrado nas PRANCHAS
4.22, 4.23, 4.24. No grupo SI-I foram reunidas as amostras de anfibólio milonito gnaisse e
magnetita-anfibólio milonito gnaisse; no grupo SI-II as amostras de ultramilonito gnáissico
avermelhado; no grupo SI-III foram as amostras de biotita porfiromilonito; no grupo SI-IV as
amostras de lentes quartzo-feldspáticas róseas; no grupo SI-V as amostras de anfibólio
milonito gnaisse com evidente bandamento gnáissco.

TABELA 4.11: Relação dos agrupamentos das amostras por suas características
semelhantes, na Pedreira Santa Isabel.
GRUPO
AMOSTRAS

SI-II – PRANCHA 4.23

SI – A02, SI – A04, SI – B01, SI – B02, SI – B03, SI – C05, SI – C06, SI
– C07, SI – C08.
SI – A01, SI – A03, SI – C09.

SI-III – PRANCHA 4.23

SI – C01, SI – C02, SI – C03a, SI – C04b.

SI-IV – PRANCHA 4.24

SI – C03b, SI – C04a.

SI-V – PRANCHA 4.24

SI – C06, SI – C10.

SI-I – PRANCHA 4.22

Vermelho: amostra escolhida para laminação.
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Grupo SI-I
SI - A02

SI - A04

SI - B01

SI - B02

SI - B03

SI - C05

SI - C07

SI - C08

PRANCHA 4.22
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Grupo SI-II
SI - A01

Grupo SI-III
SI - C01

SI - C02

SI - C03a

SI - C04b

SI - A03

SI - C09

PRANCHA 4.23
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Grupo SI-IV

Grupo SI-V

SI - C03b

SI - C06

SI - C04a

SI - C10

PRANCHA 4.24
156

Pinho, D. (2007)

Capitulo IV – Contribuição à Petrografia de Pedra Britada

FOTO 4.52: microfotografia da amostra
SI-C04b (grupo SI-III); 12,5x,
polarizadores cruzados.

FOTO 4.53: microfotografia da amostra
SI-C10 (grupo SI-V); 12,5x, polarizadores
cruzados.

FOTO 4.54: microfotografia da amostra
SI-C04a (grupo SI-IV); 12,5x,
polarizadores cruzados.

FOTO 4.55: microfotografia da amostra
SI-C09 (grupo SI-II); 12,5x, polarizadores
cruzados.

Microscopicamente encontraram-se quatro tipos texturais. A FOTO 4.52 ilustra um
biotita milonito gnaisse porfiroclástico bandado, de matriz lepidogranoblástica e clástica, com
microbandas e microlentes de quartzo, composto por 30% de quartzo, 40% de feldspato
alcalino, 6% de plagioclásio, 16% de biotita e subordinadamente, titanita, hornblenda,
epidoto e zircão.
As FOTOS 4.53 e 4.54 ilustram litologias de composição semelhantes, ou seja, com
25 a 30% de quartzo, 35 a 20% de feldspato potássico, 6 a 12% de biotita, 10% de
microclínio, e subordinadamente muscovita, apatita, titanita, clorita e zircão. Porém existe
uma diferença textural no grau de milonitização, na FOTO 4.54 o grau é maior que na FOTO
4.53.
A FOTO 4.55 ilustra um biotita milonito gnaisse porfiroclástico bandado, de matriz
nematolepidoblástica e granoclástica, composto por 20% de quartzo, 27% de feldspato
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potássico, 15% de biotita, 10% de plagioclásio, 6% de hornblenda, e subordinadamente
apatita, titanita, zircão e minerais opacos.
O estado microfissural é na sua maioria intergranular e intragranular moderado
devido à presença de sericita internamente aos grãos de feldspatos e na borda dos
mesmos; detalhe para a amostra SI-C10 com microfissuramento transgranular devido à
presença de microveios de carbonato.

4.2.10.

4.2.10.1.

Embu S.A. – Pedreira Itapetí

LOCALIZAÇÃO E ACESSOS

A Pedreira Itapeti está localizada no município de Mogi das Cruzes a 40 km de São
Paulo. O acesso se dá pela rodovia Ayrton Senna, antiga Rodovia dos Trabalhadores (SP070), a partir de São Paulo sentido Jacareí (FIGURA 4.27), no trevo do cruzamento da SP070 com a SP-088 (Rodovia Alfredo Rolim de Moura), vira-se a direita sentido Mogi das
Cruzes, e pega-se o primeiro acesso a direita, seguindo pela estrada de Itapeti – Pedreira
por mais ... km até chegar na Pedreira itapeti.
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FIGURA 4.27: Localização e acesso para a Pedreira Itapeti pertencente à Embu S.A.

4.2.10.2.

AMOSTRAGEM

A Pedreira Itapeti possui uma cava semi-elipitica de .... por .... m, com 7 bancadas
de 15 m de altura cada. Foram coletadas 18 amostras ao longo de dois perfis de
amostragem (FIGURA 4.28), sendo que no perfil RMSP 02A coletou-se 10 amostras
espaçadas de 10 em 10 m, a uma altura de 1,50 m, enquanto que no perfil RMSP 02B
coletou-se 8 amostras com o mesmo espaçamento e altura em relação ao piso da bancada.
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*com
Croqui feito com base em observações de campo no local.
Imagem de satélite Google EARTH 4.0 24 16 (versão Beta).

FIGURA 4.28: Localização dos perfis de amostragem na Pedreira Itapeti,
pertencente à Embu S.A.

4.2.10.3.

PERFIS DE FRENTE DE LAVRA E PETROGRAFIA

A litologia que predomina é um biotita monzogranito porfirítico, que como pode ser
visto nos perfis RMSP 02A e RMSP 02B. Apresenta muitos enclaves microgranulares
máficos, também ao fim do perfil RMSP 02A há a presença de uma zona de falha composta
por sucessivos falhamentos subverticais, facilitando a alteração da rocha de forma
intempérica e hidrotermal, que pode estar relacionada com a zona milonítica encontrada no
perfil RMSP 02B.
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Macroscopicamente (vide Fichas de Descrição Macroscópicas, Anexo I) o
monzogranito é composto por 35% de feldspato potássico, 28% de quartzo, 25% de biotita,
com um IC homogêneo (12%), fenocristais de feldspato potássico com até 3 cm, por vezes
formando aglomerações (textura glomeroporfirítica) e com orientação por fluxo magmático.
Os enclaves microgranulares máficos de textura fanerítica fina, possuem IC maior (20%),
sendo compostos por 32% de feldspto potássico, 25% de quartzo, 23% de plagioclásio, e
20% de biotita, também com orientação por fluxo magmático.
A zona milonítica é composta por um biotita milonito gnaisse porfiroclástico, com
forte

estiramento

mineral,;

localmente

cataclasítico;

ocorre

também

biotita

porfiroultramilonito, indicando maior grau de milonitização, sem qualquer semelhança com o
biotita monzogranito original.
As amostras foram agrupadas segundo semelhanças texturais e composicionais,
conforme TABELA 4.12 e como ilustrado nas PRANCHAS 4.24, 4.25 e 4.26. No grupo MC-I
foram reunidas as amostras de biotita monzogranito de textura porfirítica; no grupo MC-II as
amostras de biotita monzogranito com enclaves microgranulares máficos. No grupo MC-III
separou-se a amostra de biotita monzogranito com textura glomeroporfirítica; no grupo MCIV separou-se a amostra de aspecto cataclasítico; no grupo MC-V a amostra de aspecto
milonítico; e no grupo MC-VI a amostra de porfiroultramilonito.

TABELA 4.12: Relação dos agrupamentos das amostras por suas características
semelhantes, na Pedreira Itapeti.
GRUPO
AMOSTRAS

MC-II – PRANCHA 4.26

MC – A01, MC – A02, MC – A03, MC – A04, MC – A05, MC – A08,
MC – A09, MC – B02, MC – B03, MC – B05.
MC – A03/04, MC – A06, MC – A07a, MC – B01, MC – B07.

MC-III – PRANCHA 4.27

MC – A07b.

MC-IV – PRANCHA 4.27

MC – B05/06a.

MC-V – PRANCHA 4.27

MC – B05/06b.

MC-VI – PRANCHA 4.27

MC – B06.

MC-I – PRANCHA 4.25

Vermelho: amostra escolhida para laminação.
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Grupo MC-I
MC - A01

MC - A02

MC - A03

MC - A04

MC - A05

MC - A08

MC - A09

MC - B02

MC - B03

MC - B04

MC - B05

PRANCHA 4.25
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Grupo MC-II
MC - A03/04

MC - A06

MC - B01

MC - A07a

MC - B07

PRANCHA 4.26
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Grupo MC-IV
MC - B05/06a

Grupo MC-III

Grupo MC-VI

MC - A07b

MC - B06

Grupo MC-V
MC - B05/06b

PRANCHA 4.27
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FOTO 4.56: microfotografia da amostra
MC-B02 (grupo MC-I); 40x, polarizadores
cruzados.

FOTO 4.57: microfotografia da amostra
MC-A06 (grupo MC-II); 40x, polarizadores
cruzados.

FOTO 4.58: microfotografia da amostra
MC-B05/06a (grupo MC-IV); 40x,
polarizadores cruzados.

FOTO 4.59: microfotografia da amostra
MC-B05/06b (grupo MC-V); 40x,
polarizadores cruzados.

Microscopicamente (vide Fichas de Descrição Microscópica, Anexo II) foram
encontrados quatro tipos texturais. A FOTO 4.56 ilustra a textura predominante de biotita
monzogranito porfirítico, matriz granular hipidiomórfica com feldspatos alcalinos pertíticos a
mesopertíticos, compostos por 30% de feldspato alcalino, 26% de plagioclásio, 20% de
quartzo, 15% de biotita, e subordinadamente titanita, allanita, apatita, clorita e raramente
turmalina.
A FOTO 4.57 ilustra o mesmo biotita monzogranito, com enclave microgranular
máfico, de composição semelhante ao biotita monzogranito, à exceção da maior quantidade
de biotita e menor granularidade.
A FOTO 4.58 ilustra uma litologia pertencente à zona milonítica (vide perfil RMSP
02B). Trata-se de um biotita cataclasito gnaisse com textura porfiroclástica de matriz
granoclástica, composto por 36% de feldspato potássico, 27% de quartzo, 15% de biotita,
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5% de minerais opacos, 55 de plagioclásio, e subordinadamente, apatita, muscovita, clorita,
anfibólio, allanita.
A FOTO 4.59 ilustra um biotita milonito gnaisse de textura porfiroclástica, e matriz
lepidogranoblástica e clástica, com microbandamento, composta de 30% de quartzo, 20%
de biotita, 35% de feldspato alcalino, 5% de minerais opacos, subordinadamente, clorita,
muscovita, allanita e plagioclásio.
O estado microfissural predominante é o intragranular fraco a moderado devido à
presença de sericita internamente aos grãos de feldspatos.
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