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RE SUMO

0s dep6sitos de bauxita da região de Mirai, MG, inse
rem-se entre aqueìes que compõem um extenso cinturão aluminoso que

se inicia a sudoeste de Cataguases, Minas Geraìs, estendendo-se aeã

o nordeste deste estado.

0s dep6sitos da faixa em questão constituem-se na pri
meì ra grande reserva brasi leira de mi nêni o de a I umini o desenvol vi -
da sobre uma variedade de rochas metam6rficas de alto grau (gnais-
ses e granuìitos) variadament.e cataclasadas pr6-Cambrianas integran

tes do "Compì exo Juiz de Fora).

0esde que a ãrea pesquisada insere-se numa faixa nor
dest'e de morros meia-laranja en cujos topos ocorre sistematicamen-
te a bauxita, decidiu-se pelo estudo de um morro-tipo representati
vo de seu padrão de ocorrência. No morro escolhido, optou-se pelo
estudo de toposseqüõncias, desde que ao longo das mesmas tem-se de

monstrado haver diferenciação nos fenômenos de alteração.

A bauxi ta apresenta-se como fragmentos rõseos e aver
melhados em sua maioria com estrutura gnãi ss i ca conservada, com

den s i dade aparente vari ando de .I.6 a 2.0 e teores médios de Al 
Z03

da ordem de 4?%,

Sua mineralogla consta essencialmente de g i bbs ita e

goethita, hematita e quantidades subordinadas de quartzo e caolini
ta.

Tanto na bauxi ta isatteriiica como na isalterita es-
tõril que prevalece nas encostas e baixadas, a estrutura gnãissica
foi conservada. São notãvei s as ps eudomo rfose s de gibbsita a pa r-
tir dos feldspatos, de goethita a partir dos piroxênios e anfibõli
os e de caolinita derjvada da biotita. Na bauxita, a caolinita so-
freu uma dessilicificação, ao passo que o quartzo foi em parte dis-
solvido, o que elevou relativamente os teores de alumínio. Tanto a bau

xita isalteritica como a isalterita formaram-se por alitização di-
reta da rocha.
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Constatou-se, na bauxita, a presença de uma camada

na qua l houve um express i vo aporte de materia l iluvionar, propici-
ando a formação de numerosos cutans do ti po ferri -argi lans. Em tal
nivel houve uma perda das estruturas gerando a bauxi ta aloteritica,
que não demonstra mais sua derivação gnáissica, tendo se formado
por al itização indireta da rocha.

A formação da bauxi ta deu-se de forma sistemãtica nos

topos e encostas superiones dos morros meia-lananja que compõe o

relevo da ãrea. Para que ta1 ocorresse a topografia e, conseqllen-
temente, a drenagem, desempenharam papeì decisivo, desde que su-
pìantaram a variada natureza das rochas parentaÍ s bandadas e fol ia
das, convertendo-as num produto final com teores similares deAìr0r.
No entanto, o carãter máfico de determinados níveis parentais con-
feriu, ã bauxita deles derivada, teores mãdios de Fer0, da ordem
de I B%.

Assim sendo, nos topos e encostas superiores forma-
ram- se crostas al umi nosa s e aìumino-ferruginosas (m i nãr'io ) que che
gam a ter B m de espessura, ao passo que na encostas e baixadas
preva I ece material mais argiloso e/ou areno-argiloso (est6ri I ).

Na evo I ução da bauxita no tempo as condi ções de alte
ração variararn, gerando perfis polifãsicos com bauxita isalteríti-
ca (de estrutura conservada ) e a'l oterfti ca ( sem preservação das es

truturas). A tendência da fase atual de al teração 6 o da monossi-
alitização.

Ressal ta-se a interessante associação da ãrea bauxi -
tizada com movimentos tectôni cos recentes (Terciãrios) e com a ul-
terior incisão dos rios Pomba e MuriaE que, dissecando seus cursos,
erod i ram parte da bauxi ta, a u sente nos va'l es dos rios supramencio-
nados. Afastando-se dos mesmos, ressurgem as ãreas bauxitizadas.



ABSTRACT

The bauxite deposits in the Mirai region, Minas Ge-

rais, Brazil, are among those that constitute a long aluminum belt
beginning southwest of Cataguases and stretching into the northeast
of Mi nas Gera i s State,

The above mentioned deposits constitute Brazil's ma-
jor reserve of aluninun ore evolved from a variety of pre-Cambrian

cataclased high grade rnetamorphic rocks (gneiss and granulites) with
integrate the Juiz de Fora Compìex.

The study area is I ocated in a northeastern stri p of
"haìf-oranges" hills which are systematically topped by bauxite. It
was therefore dec i ded to study a model hill representati ve of this
pa ttern of occurence.

Topos equ enc e s have been studied along the selected
hill, since generaìly evidences in different alteration phenomena

have been s hown fol I owi ng d i fferen ces in topography.

The bauxite appears in the form of rose-colored or
reddish fragments generally preserving gneissic structure, with
bulk density between 1.6 to 2.0 and average content of Aìr0, around
4?"/".

The minera'l ogy of bauxite consists essentially of
gibbsite and goethite, hematite and subordinate quantities of quartz
and kaol inite.

Gnei ssi c structure
ri te baux i te and in the steri I e i
along hil l sides,

has been pres erved both in isalte
sa I teri ti c which predominates

ïhe pseudomorphic textures of gibbsite from feldspars,
of goethite from pyroxenes and amphiboìes, and of Kaolinite from
biotite are remarkable. In bauxite, kaol lnite suffered dessil ici-



fication, while quartz was

ly high a I umi num content '
were formed through di rect

. XV.

partl y di ssol ved, resuì ti ng in rel ati ve

Both i sal teri ti c bauxi te and i sal teri te
al i ti zation of the rock.

In the bauxite has been detected a ìayer where a

consìderable quantity of illuvial materl al has been accumulated,
causing the forrnation of numerous ferri-argìlIic cutans' In this
I ayer, the s tructure has been destroyed genera t i ng aloteric bauxi -

te, which no Ionger shows his gneissic deri vati on ' havìng been for
med by i ndi rect alitization of the roc k.

The formation of bauxite took pìace systematically
on the tops and upper slopes of the "hal f-orange" hills that ma ke

up the Iocal relief. In order for that to have occurred, topography

and, consequently, drainage have played a decisive rele, since they
ha ve supplanted the di verse na ture of ba nded and fol iated pa ren t
roc ks, c onv ert i ng them into a final product wi th similar Al r0t con

tent. However, the maphic character of certain parent levels cau-
sed the deri ved bauxi te to present average Fe203 content'around. ì8%.

Any how, on tops and upper - s lopes al umi nous and

alumino-ferrugìnous (ore) crusts have formed tvith a thickness of
as much as B. meters, while on sìopes and on lower areas more ar-
gilìous and/or areno-argillous (sterile) material prevaiìs.

During the evolution of bauxi te condi tions of a I tera
ti on ha ve changed, formi ng polyphasic profi I es wi th isalteritic
bauxite (with preserved structure) and aloteritic bauxite (whithout

structure preservati on ) . The present al teration phase tends to-
wards monossial i ti za ti on.

It is pointed out the i nteresti ng association of the
bauxitized area with recent (Tertiary) tectonic movements.

The later incision of Pomba and Muri aé ri vers eroded

away part of the bauxite which any way reappears aìong the valleys
sides,



CAPITULO I

ASPECTOS GERAIS DA ÃREA DE ESTUDO

I NTRODUçÃO

A bauxita constitui-se na principal fonte de aìumí-
nio para a i ndüstria do mesmo, que consome cerca de 90% do mi né-
rio extraido, o restante sendo usado em diferentes tipos de refra
tãrios, abrasivos e prod u to s quimi cos.

No Brasiln os maiores depôsitos de baux ì ta encon-
tram-se na Amazônia e em Poços <je Caldas, MG. 0s primei ros forma-
ram-se a partir de sedimentos Terciários, enquanto os segundos evo
luiram de rocha s al cal i na s' mesoz6i cas.

0s depõs ì tos que incluern os de Mì rai-MG, ãrea deste
trabalho, constituem-se na primeira grande reserva brasileira de

mi néri o de aluminio desenvolvida s obre ro cha s metamõrfl ca s prê-
cambrianas de alto grau (gna lsses e granulitos).

0 cinturão bauxitico em questão inicia-se em Sâ'o

João Nepomuceno-MG, a sudoeste de Cataguases, e se prolonga até Es-
pera Feliz-MG, segundo um retã'ngulo oblTquo de direção nordeste,
com interrupções que ocorrem principaìmente nos vales dos rios Pom

ba e Muria-e.

A " Compa nh ì a Brasi leira de Aluminio" (CBA), detento
ra de g ra nde pa rte da ãrea mineraIizada, perfurou na pesqu i sa do

mesmo 67.000 poços com uma m6dia de 4.43 m de profundidade, o que

resu I tou em cerca de 300.000 m perfurados em sei s a nos de traba-
tho pi one i ro na ãrea.
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Da da a s i tuação geogrãfi ca privilegiada das jazidas
de aluminio da faixa de Mi raT, prõx imas a grandes centros i ndus-
triaìs, e ã sua possança em minêrio, a perspectiva ê de que em fu
turo-prõximo transformem-se na pri ncìpat ãrea supridora do alumi-
nio consumido no sudeste e demais regìões.

Caracteristi cas notãvei s da bauxi ta de Mirai são as

de sua evoìuçâ'o a partir de uma variedade de tipos de rochas.meta
mõrficas e sua ocorrência s istemática nos topos de morros meia-la
ranja.

No contexto do acima a pnese nta do, obj etì va-se neste
tra ba I ho a ca ra c ter i za ção morfolõgica, mi neralógi ca e mi cromorfo-
lõgìca da bauxi ta e materlaìs correl atos e o es tudo de sua evolu-
ção e gãnese,

2. ÃREA DE ESTUDO

2.1. Localização

A ãrea de estudo loca li.za-se a cerca de 24 km a nor
deste da cidade de Miral-MG, na região conhecida como "Zona da

Mata", 0 municÍpio mais influente da regìão 6 o de Cataguases, MG,

si tuado a sudoeste da ãrea, no vale do rio Pomba, que se junta ao

rio Paraiba do Sul, no v izi nho estado do Rio de Janei ro (figura
I ). As coordenadas da ãrea de estudo são: 42o53' de longitude oes-
te e ?1o0.l' de ì a ti tude sul.

2.2. Geologia

Do ponto de vista da geologia regional, a região de e:
tudo faz parte do "Complexo Juiz de Fora", gu€ integra o "Cinturão
Dobrado Paraíba do Sul" (Hasui et al., 1975), no contexto do qual

serã ana 1 i sado, desde que a ma i or esca I a de mapeamento exi stente
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para o mesmo ã de I :250 000 (Brandalise et al. ' 1976).

De "Complexo Julz de Fora" denoninou-se uma seqtlôn-
cia de rochas da suite charnoquTti ca predomì na ntemente enderbiti -
ca, com faixas KinzigTticas lntercaladas, granulitos diversos'
mìgmatitos, catacìasì tos e meta ba s i to s, com intercalações de caì-
cio-silicatadas e de quartzitos (Machado Filho et al. ' l9B3 e Sad

e Ba rbosa, I985).

Es tru tu ra I men te, este comp I exo ê caracteri zado por

grandes i i neamentos de d i reção nordes te e desenvol vimento genera-

lizado de cataclase e recristaìização, fenômenos estes atribuidos
a falhas. tstas são, em s.ua maioria, transcorrentes, sendo que os

des locamentos hori zontai s e desnivelamentos por elas i ntroduzidos
geraram una proemi nente compartirnentação em blocos (Hasu i e 0ì i -
veira, l9B4 ) . São cornuns os dobranen to s apertados de ei xos hori-
zontais e pl anos axiais verticais, responsãve i s pel a cataclase e

transposição da foliação nordeste. As fases de dobramento têm ver
gência concordante para nonoeste, em direção ao Crãton do Sâo Fran-
cisco (Almei da, 1977).

Mediante dados geocronol6gi cos,
e Delhal et al. (1969 ) defi n ì ram, na ãrea do

Sul", a atuação de dois ci cl os tectônicos: o

ca de 2000 m.a.) e o Brasiliano (cerca de 620

Cordan i et al. ( 
.l968 

)

"Cinturã'o Paraiba do

Tnansama,zônico ( cer-
m.a. ).

Por outro Iado, a ãrea sofreu os efeitos da "Reatj
vação l,lealdeniana" (Almeida, 1969) que afetou a plataforma brasi-
'I eira a partir do final do Jurãssico, Tal fenômeno se deu por meìo

de uma reorgani zação es tru tura i , evì denciada no a rg ueamen to de al
gumas ãreas, na movimentação de blocos, reativação de antigas fra
turas e a umen to da ati vidade magmãti ca i ntrusi va '

0s efei tos da " Rea ti va ção l,lealdeniana" perdura ram,

em pelo menos três fases, até o final do Terciãrio, sendo que na

última pro cedeu - se, na borda do continente, um conjunto de deslo-
camen tos verticais, ocasionando os desnivei s atuai s, que resul ta-
ram na formação do vale do Paraiba do Sul (graben) e nas escarpas
das serras do Mar e Mantiqueira.
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Quanto a geologia local, os dados foram obti dos da

interpretação de fotografias aêreas na escaia l:60 000 ecompìemen

tados pelos trabalhos de Kehlenbeck (l985) e de outros que tratam
de a s pe ctos ìitolõgicos de ãreas prõx i ma s; 0ì i vei ra ( ì 980, ì 983 );
Barbosa e Sad (ì983); Sad e Barbosa (.l985) e Machado Filho et aì.
( re83 )

Estruturalmente, observa-se na ãrea um padrão de fa
ìhas aproximadamente paraìelas ã direção geral nordeste das unida
des estruturais e di ác l ases retangu l ares ã mesma , fe i ções que di-
vì dem a ãrea em bl ocos afetados por desl ocamentos tectôni cos Ter-
ciãrios.

Ressaìta-se nas rochas a proeminente foliação cata-
clãstica e a presença de estruturas bandadas que, ìocalmente, as-
sumem aspecto migmatîtico, com as porções mais ãcidas charnoquîti
cas ( hi pers tên i o-grani tos; Streckei sen, .l974 ) envoì vendo e corro-
endo as porções mais básicas, enderbiticas (hiperstênio-tonalitos;
Streckeisen, op. cit.). As rochas são charnoqui tos e granulitos
catacìãsticos freqllentemente blastomi lonit¡cos (mi lonitos nos quai s

predomi na a recri stal i za ção ).

2.3. Os domíni os morfoestruturais

Segundo catto et al. (1983) na região que abrange

área de estudo, são caracterizados dois dominios morfoestruturais:

- al inhamentos de cristas do Paraiba
ãr'ea de Mirai.

- Depressão Escalonada dos rios Ponba

cidades de Cataguases e Muriaé.

do Sul, no qual se insere a

- t4uriaõ, onde se s i tuam as

No primei ro, ã ni ti do o control e es tru tura I sobre a

morfologia atual, fenômeno gue se evidencia nas extensas linhas de

falhas e fraturas de direção predomi nantemente nordeste, escarpas
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al inhadas de g nan des djmensões e coì i nas convexas ori entadas.

0 rel evo da . ãrea de Mi rai ê montanhoso com vertentes
co nvexa s e topos convexi zados ou tabulares, reg i ões prõx i ma s exì-
bindo um relevo forte ondulado em parte esculpido por dissecação
estrutural.

0 segundo domTnio morfoestrutura l originou-se peìa
ação dos rios Pomba - Muri aé que abriran a depressão dos vales ho-
mônimos, a ö ompa nha ndo fra tu ra s de d i reção noroeste e atravessando
perpendi cu la rmente os alinhamentos de cri stas nordeste.

Predorninam nesta unidade coiinas convexas,amplas pìa-
nÏcies aìuviais e alinhanentos de cristas isoladas (CETEc, i9B3).

Em ambos os dominios são comuns os colúvìos, o conta
mesmos con as aì terações locals sendo ma rca do por I inhas deto dos

seixos.

2.4. C1

. Ci ima

ima, solos e vegetação

Segundo dados de Nimer (1977) o cl ima ã subquente se

mi-úmido. No mês mais frio (junho ou julho), a temperatura varia de

l8 a 15oC, com média das mínimas diárias de l0 a 6oC. 0 verão 6, no

entanto, quente, uma vez que o mês mais quente acusa média superior
a 22oC, com temperatura mãxima absoluta de 36oC. 0 regime de preci
pitação apresenta um ciclo bem defi ni do, com verão chuvoso e i nver
no seco, o período chuvoso i ndo de novembro a maio, ha ve ndo de qua

tro a ci nco meses secos, A prec i pi tação anual 6 de t 200 a I 400 mm,
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. Soì os

0s solos são Latossolos Vermelho-Amarelos Ãl icos e

Podzõlicos Vermel ho-Anarel os Dis.tr6f icos em relevo montanhoso e for
te-ondulado, nos campos de vãrzea ocorrendo solos Aluviaì s e Hi-
dromõrfì cos Indì scrimi nados (CETEC, 1983).

. Vegetação

Quanto a vegetação, da floresta Atlãntica (floresta
pluviaì, baixo monta na e monta na , eng'l obando fo rma s perenifõl ia e

subperenifõl ia ) praticamente nada resta. Substi tuem as matas primi
tivas (cortadas ou queìmadas.) as "capoeiras", formações secundã-
rias em fase de regeneração progressiva, com ì nd i vidu os a rbõreos
de porte e d i ãmetro variãvei s (CETEC, 1983).



CAPITULO T I

NATERIAIS E METODOS

I. METODOLOGIA DE CA},IPO

Desde que a ãrea pesquìsada insere-se numa fajxa nor-
deste de morros meia-laranja em cujos topos ocorre sistematicamen-
te a bauxita, decidiu-se pel o estudo de um morro- t i po representa-
tivo do seu padrão de ocorrêncja, Para tal, procedeu-se a um reco-
n hec i men to de campo com o auxîl io de mapas da " Compa nh i a Brasi lei -
ra de Aluminio" que destacam as ãreas mineralizadas, o que possì bi
ììtou a escol ha do morro-tì po. Ne s te, decidiu-se pe lo estudo de
t o p o s s e q ll ê n c i a s (seqtlências de perfìs sìtuados em diferentes po-
sições da topografia), desde que ao longo da mesmas tem-se de-
monstrado haver djferenciações nos fenômenos de alteração.

Assim sendo, no morro escolhido foram abertos l0
perfi s ao ì ongo de dua s toposseqtlãncias, uma N-S e outra E-lrl (fi-
guras 2,a, 2,b e 2.c), a saber:

Topos seqüênc i a

Perfis Al

19 44
*l3l
1987

132
I34

* Comum ãs duas,

N-S

ti tudes Perf i s

I3l
t36
145

t46
148

152

Altitudes

810 m

820 m

8ì0 m

780 m

756 m

725 n

Toposseqtlência E-trl

810 m

810 m

785 rn

770 n
725 n

0s perfis foram anostÈados da superfície (0 m) a um

mãxino de l0 m de profundidade, com coleta slstemãtica de amostra.s
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Fìgurâ 2 - As toposseqüências N-S e W-E vistas em planta (2.a) e em perfil (2.b; N-S)(2.c; 14-E).
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de metno em metro, do solo
tendo-se atingido a rocha
tal de 82 amos tra s .

Subdi vi são dos

diâmetro mêdio
ten te s a muito

..l0.

rocha altenada, em um caso somente
(perfi ì 146 ), o que resuì tou num to-

Fi no -

tabulares serri I hados, com

nãisslca preservada. Resis-
de tama nho côscalho fino

a

sa

Na amostragem, cuidou-se que as mesmas fossem coì e-
tadas lndefonmadas, de maneira a retratar fieìmente sua forma de

ocorren c i a no campo.

Além do mais, em quatro rnorros circunvizinhos ao es
colhido foram coletados outros l5 perfis, tamb6m em toposseqtlên-
cias,

A respeito da amostragem alguns fatos precisam ser
destacados. Dada a f reqtlente variação da litogia e ã na tureza fo
'I iada e cataclasada das rocha s , cada amo s tra coletada nos perfi s

reprèsenta um fãci es de a I tera ção puntual, di s ti nto, proveniente
de rochas pa renta i s di ferentes, cuja conposi ção varia I atera I e

verticalmente, em ques tão de mi lîmetros.

Para o conhecjmento da natureza das rochas sãs, em

trôs lajes aflorantes no morro escolhido foram coletadas ì8 amos-
tra s repres en ta ti va s das variações Iitológicas presentes.

2. 0s i,tATERIAIS; TIp0S, t{0MEt{CIATURA E CRITERI0S DE DIVrSÃO
TADOS

Da observação genéti ca dos perfi s no campo consta-
ta-se, quanto a distribuição dos materiais de alteração, a seguin
te seqtlência, da base para o topo:

ADO

- Solo com Casca t ho

Î

I

bl ocos em f ragmentos
de l0 cm. Estrutura g

resi stentes. Material
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'i nter-f ragmentos. Materi

Blocos tabu lares justapos
cre scen te (ma is i ntensame
ra gnãissìca preservada.
rial arg iIoso restrì to ãs

Rocha al terada; blocos fr
servada, frãgei s a modera
'i mportante.

No transcorrer do tex to, os termos "aìterita", "isal
terita" e "aloterita", freqüentemente util izados, designam (Chateìin,
197 4) :

- alteritas: materiais de aì teração subjacentes ao sol o e que se
prolongam até o aparecimento da rocha sã.

- isalteritas: alteritas que mantõm conservadas as estruturas
tex tu ra s originais das rocha s parentais.

aloteritas: alteritas desestruturadas, nas quaìs as feições tex
tura i s e es tru tura i s das rochas foram destruídas.

Dado que, no caso, o manto dé al teração no geral pos

sui estrutura conservada, serã referido como "isa'ì teritico", sa'l-
vo exceções que serão comentadas.

0 tenmo "pedoturbado" define mateniais parcìal a to
talmente modificados estrutural e texturaìmente por intervenção de

processos pedogenéticos (clima e atividade biolõgica)(Chauvel , 1984).

No que diz respeito ao termo "bauxita", esta desig-
na rochas e materiais residuais, du ros e i nconsol i dados, nos qudis
preva I ece (m ) o(s) hidrato(s) de a l umíni o, expressado(s) por teo-

al argi I oso restrl to.
Î

I

tos (cerca de 30 cm) com tamanho de-
nte fra tunados ) rumo ao topo. Estrutu-
Res istentes. Desenvolvimento de mate-
fraturas,
I

I
I

aturados tabulares con estrutura con-
damente resi stentes. Ma teri a I argiloso
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res de Aìr0, variäveis, segundo diferentes autores. Quantidades su-
bordinadas de Fet0, e Si0, denotam a exlstência de minerais outros
acompanhando aqueles de a I umini o majori tãrios.

Proposi ções vãrias de classificação de bauxi tas ba-
seiam-se ora em critÉrio quimico (Ki = ,S,i0,2, Valeton, ì972), ora

At 2o3
no conteüdo de minerais de aluminio, de ferro e argilas nela pre-
sentes (Bardossy, 1963; Aleva e Hilversun, l9B4). Este primeiro
autor designa como bauxita as alter.i tas com A1203 > 40/"e Sil, < 57".

No presente caso, o termo bauxita dist.i ngue, entre
as. alteritas residuais, aqueìas mais evo'l uidas do ponto de vista
lateritico (máx ima individualìzação do al umîn i o e ferro ) , fato que
se reflete nas caracteristicas mineral6gìcas e morfolõgicas de
seus"materiais componentes. Teores de Alz03 > 40% são representa-
ti vos de tais ai teri tas mais evol uidas.

Assim sendo, a partir da observação morfolõ9ica de_
ta I hada dos perfì s, e com o auxilio do Iimi te quími co supramencio
nado, duas grandes zonas de alteração podern ser distinguidas: as
alteritas com AlZ03 > 40%, de natureza essenciaimente alurninosa e
aiumino - ferruginosa e que se constituen na prõpria "bauxita',,
e a "isalterita", mais argìlosa e areno-argi losa, sotopostà a- bau
xita.

Justi fi ca -se a escol ha do i imi te quimi c o pel o fa to
de que expressa a mudança no conteúdo mirreralõgico das duas zonas
de aiteração, delimitando-as, alEm do que a ,,Companhia Brasileira
de Aluminio", detentora da ãrea estudada, considera como minério
economi camente expl orãveì as aìteritas com A1 ZO3 

> gS"/".

As figuras 3.a e 3.b ilustram, nas toposseqüôncias,
a situação da bauxita e da isalterita. A primeira encontra-se nas
porções superiores dos perfi s do topo, enqua n to a i sa I teri ta em

si constitui a porção inferior dos perfis bauxiticos e a totalida
de dos demais. A bauxita subdivide-se em isalterîtica, aloterîti-
ca e pedoturbada, o segundo t.i po ocorrendo como um nîvel na zona
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mì nera l'i zada . A isalterìta comporta um fãcìès basal de rocha aìte
rada e um f ãci.es mais resistente que se sobrepõe ao primeiro.

Note-se, no perfiI 148 (figura 3.a) um nÍv.e.l de bag
xi ta i nserido na i sa I teri ta. 0 perfi ì 132 (f igura 3.b) represen-
ta, por sua vez, uma exceção entre os demais, desde que constituî
do por material transportado, coluvionar.

Aos perfi s bauxiti cos (topo e encosta superi or dos

morros; 1944, l3l, 136 e 145) denomi nar-se-ã mi neral i zados e aos
demais, estêreis (vertentes e baixadas; I46, 148 e l5?; 1987, 132

e ì 34 ) .

3. Í'IETODOLOGIA DE LABORATORIO

0s tra ba l hos de laborat6rio foram feitos de acordo
com o fl uxograma a pre sen tado na figura 4, e vi saram a caracteni za

ção fîsica, mineralõgica e química das amostras.

Da da a freq0ente e i mprev i sível variaçâo vert i ca 1 e

lateral dos fãcies litolôgicos em questão de rnilímetros, algu-
mas di screpâncias ocorreram en tre os dados dos di fra tograma s, I ã'-

minas delgadas e anãl ises quîmicas, em que pese o cuidado que se

teve em escolher amostras macroscopicamente semelhantes para os

d i feren tes ti pos de anãl i ses.

3.1. Anãl i se granulomãtrica

Em qua torze amo s tra s

rou-se a fração > 2 mm, em B0 g do

se a e l imi nação da ma t6ri a orgâni ca

da bauxita e i sal teri ta reti -

materi al restante procedendo-
com ãgua oxigenada.

A separação da argila foi feita por sifonagem da sus-
pensão com material d ispersado com hid16xido de s6dio e em segui -
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da floculado com cloreto de magnêsio. 0 silte foì ìgualmente sepa

rado por s i fonagem, res tando a fração arei a.

As frações obt ida s foram ana li sadas ml neraìogicamen
te por Di fração de Raios-X.

3.2. Separação dos Minerais Pesados

Em doze amostras de baux lta e i sa I teri ta partiu-se
de 100 g de amostra, das quaìs eliminou-se a fração > 2 mm.

Ap6s a eì imìnação da argiìa, por elutriação, o mate

rial res ta nte foi fraci onado por penei ramento, a se co, obtendo-se
as frações areia grossa, média e f ina. Neìas, procedeu-se a sepa-
ração dos minerais pesados, como bromofõrmio (d = 2.82 a 20oC).

A fração pesada obtida foi analisada ä lupa binocu-
1ar, imã e por Di fração de Raios-X.

3.3. Densidade Aparente

Nos fra gmen to s com es tru tu ra conservada da bauxi ta
e i sa I teri ta medi u-se a den s i dade a pa ren te para o balanço geoquí-
mi co das ped ra s e ganhos de mat6ria na a I teração isovolume.

Para a determinação da densidade aparente, as amos-

tra s são recoberta s com parafi na, pesa da s ao ar e dentro d'ãgua,
em balança analítica (Mi llot e Bonifas, t955).

onde,

V.A. = (pl - pz).Da - pplDp

D.A. = PS/VA.,
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v.A. = V deslocado peìa amostra parafinada - v parafina utilizada
PS = peso da amostra sêca

Pl = peso béquer + ãgua + amostna parafinada
P" = peso bãquer + ãgua¿'
Da = densidade da ãgua (ì 9/cc')
Pp = peso parafina uti I i zada

Dp = densidade da parafìna (0.9 g/cc).

3.4. Anãlise Mineralögica por Difração de Raios-X

Fragmentos da bauxi ta e i sa ì teri ta e as frações a-

re'i a sepa nadas foram moidas a 120 mesh. 0 meteni a I moido total a

ser irradiado foi preparado sobre lãminas de vidro, por meio de

suspensão em ãgua desti lada.

As amo s tra s de fração argi ìa foram prepa rada s com o

auxÏlio de uma espãtula, Por meio do espa'l hamen to e homogenei za-

ção do material úmido sobre a lânina de vidro, imprimindo orienta

ção ãs particulas.

0 aparelho utjlizado foì um difrat6metro Rigaku

Denkim modelo 'l976, e as condições operacionais foram aÈ seguin- 
l

tes:

. velocidade do scanni ng 20 /nin. e lolmin

. time constant: I sec e 2 sec

. CPS: 500 e 1000

. voltagem: 30 Kv

. corrente: l5 mA

. velocidade do papel: l0 mm/min e 5 mm/min.

Na i nterpretação dos di fratogramas procedeu-se a uma 
I

anã'lisesemi-quantitatiVadosmineraispresentes,estipulando-se
comopadrãoaalturadaraiaprincipaldagìbbsita(4'85A).



3. 5. Anãl i se Micromorfolõgica

De amo stra s de rocha s,
confecc i onadas lâminas deìgadas.para
larização.

19.

i sa l teri ta e bauxi ta foram
êstudo ao ni croscôpi o de po-

As amostras foram submetidas a processo prévio de

e ndure c i men to por meio de lenta impregnação a vãcuo com resina
Poìityte T-208 pré-acelerada diluída em monômeio de estireno, aos
quais adicionou-se um catalisador de coba I to pa ra acel erar a poli
merìzação da nesina. A impregnação por taì m6todo preserva as es-
tru tu ra s pa ra estudo.

A termino'l ogia empregada na anãl i se micromorfoì6gi-
ca bãseia-se no proposto por Brewer (1964), com modif .icações. Se-
gundo o mesmo, o meio o nde ocorre a a I tera ção 6 o fundo matricial,
composto de plasma, esqueìeto e vazios.

Bou let (1974) define o plasma como sendo constitui-
do de particulas < 2 y.

Desde que a gibbsita, no caso, apresenta-se como cris
tais de dimensões maiores que a supramencionada, sendo oticamen
te i denti fi cãvei s, o pìasma essenci lamente gi bbisi to serã denomi -
nado cristaliplasma, segundo consta de Delvigne (1984) e Boulangõ
(rs84).

, 0 "esqueleto" é formado pelos minerais primãrios prg
servado s, enquanto o termo "litoreìiquia" refere-se ãque l es gu€,
alterados, guardam ainda feições primãrias do cristal tais cono
forma, c 1 ì vagem (ns ) e fra tura s.

Na canacteri zação e descri ção dos grãos mi nera i s al
terados utilizou-se os seguintes trabalhos: Chate1 in (ì974); Delvig-
ne ('l965, 1983, l9B4); Stoops et al. (1979) e Bisdom et al. (1982).
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Entre as fei ções pedol õg ica s estudadas ressaitam-se
os cutans e os papules (Brewer, oÞ. c'i t.; Chauveì, 1984). 0s p|i -
meiros devem-se a modificações "in situ" do pìasma ou a concentra-
ção de consti tu i ntes i luvionares que reco brem de manei ra ori entada
s uperfic i es de descontinuidades vãri as (poros, fissuras e fra tu -
ras = vazios). 0s papules são cutans mais antigos, truncados por
aqueles mais novos,

As fo tom ic rogra f i a s das ìâminas de lgadas foram tira-
das num Microscõpio Zeiss.

3.6. Anã1i ses Quimi cas

As anãl ì ses quim i ca s foram feitas por Fluorescência
de Raios-X, no laboratõrio de Geoquími ca da Universidade de Hambur
go, por intermõdio do projeto "Lateri tas" de cooperação internacio
nal entre pesqui sadores do IG-USP e daque la universi dade.

Em 82 amostras foram anal isadas I I elementos maiores
(Si0Z, AlZ03, Fer0r, Mg0, Mn0, Cao, Nar0, KZ0, Ti02, PZ0S e H20+)

e lo menores (Ba, Cr, Ga, Nb, Nì, Sr, V, Y, ln e 7r), o que resuì-
tou en 2l elementos analisados num total de 1722 dados quimicos.

3.7. Anãlise EstatTstica

A anãl i se estatTstica dos dados foi fei ta na UNICAMP ,

SP.

ficientes
químicos)

A partir de 1722 dados quimicos calculou-se os "Coe-
de Correlação Pearson" entre as 2l variãveis (eìementos



CAPITULO I I I

CARACTERTZAçÃ0 E EVoLUçÃo üoRFoLõGICA, MINERALõGICA

E MICROMORFOL('GI.CA DOS I4ATERIAIS

I. AS ROCHAS PARENTAIS

Inexi ste bibl iografia sobre a petrografi a das rocha s

da reg i ão de Mirai. Muitas simi lari dades foram, no en ta n to, obser-
vadas ent re as roc ha s desta reg ì ão e daquelas pesqui sadas por Bar-
bosa e Sad (1983) e Sad e Barbosa (1985), parte das quais integram
o Complexo Juiz de Fora.

Dada a vari edade e compl exi dade dos tipos petrogrãf i
cos descri tos, I imi ta r- se-à a um breve comentärio s obre os mesmos,
desde que o objetivo aqui é o do conhecimento da natureza mineralõ
gìca das roc ha s sãs como subsidi o ã compreensão da gênese da bauxi
ta .

As roc ha s exi bem uma proemi nente fol iação cataclãs-
tica composicionalmente descontínua, seus ìeitos variando de mili-
m6tricos, centimõtricos a m6tricos e passando, ìrregularmente, ver
tical e l a tera l men te, de fõlsicos a mafél si cos e mãf i cos .

Mesmo ao nivel das 1âminas delgadas são marcantes
as d e s c o n t i n u i d a d e s textura i s, granulom6tricas e composicionais
das rochas.

Num mesmo espêc ime hã ìeitos essencialmente quartzo-
feìdspãticos grosseiros com porf iroc'l astos de feìdspatos e hipers -
t6nio em torno dos quais se acomoda a foliação e leitos eminente-
nen te mãfi cos com pi roxên i os (hiperstênio, principalmente, di opsí-
dio), anfibõlios e biotita, nos quais são comuns os porfirocìastos
de hi pers tên i o e hornb I enda ( fi gura 5).
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1- Mosoico
Quortzo -Felds-
prítico

2- Lentes Monomi-
nerdlicos de
Quortzo

3-Hiperstênio

4-Feldspotos

5 - Hornblendo

6- Biotito

7-Mognetito

Figura 5 - A variação textura ì e mi nera l6g i ca das roc ha s sãs
vi stas áo rni croscõpi o.

. O.5mm
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Porções granî ti ca s ì nequigranulares (charnoquitì -

cas) são circundadas por 1ei tos fol i ados tona liti cos, dioríticos
e gãbricos, tlpos granulîticos bìastomi loníticos sendo igualmente

comuns.

. Lei tos qraníticos

Nos Ieitos graniticos acentuadamente i nequi granuìa-

res, a assoc.iação consta de ortoclãsio pertîtico, pìagioclãsio'
quartzo, com biotìta e hÍperstênio subordinados e magnetita' zir-
cão e apatita acessõrios.

São notãvei s os porf irocìastos de ortoclãsio com diâ

metros variando de 2 mm a 2 cm ressaltando-se en meio ã matriz

q u a r t z o - f e I d s p ã t i c a de cristaís menores do que 0.5 mm (fotomicro-

grafia I ), Em torno dos porfiroclastos hã uma pronunc iada redução

da granulometria! com a formação de finos cordões que os circun-
dam. 0s megacristais ovõi des de ortoc'l ãs io são comumente ni croper

títi cos e fraturados.

Efeitos de cataclase e recristal ização imprimem suas

feì ções na matri z q ua rtzo- fe t dspãt i ca ora marcadamente recri sta-
'I izada e poìigon.izada, ora exibindo uma pronunciada orientação da

da pelos crista.i s achatados, estirados e incipientemente recrista
'I i zados.

0 qua rtzo freqtlentemente consti tui I ei tos monomi ne-

ra I ÍcoS nOs quaiS Se moStra achatado, a I ongado e com forte exti n-

ção ond u 1a n te.

Regi stra-se a in s erção de nívei s des con tí nuos com

hiperstênio e biotita e de notãveis porfiroclastos do primeiro em

meio ã massa granítica ( f o t om i c r o g r a f i a 2).





0s acess6rios, alEm dos oPacos

são a titanita, apatita e zircão'
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supramenc i onados,

Ressalta-se a presehça, nos leì tos catac lasados e

com porfiroclastos, de um intnincado sistema de fraturas e fissu
ras intra, i nter e transmlnerais.

2. OS FÃCIES DE ALTERAçAO

2-1 . A isalterita

Ressalta-se, na isalterita, a estrutura 9náissica
preservada de seus fragmentos. Di sti ngue-se ' na mesma , doi s fã-
ci.es: um fãcies basal de rocha alterada pouco a moderadamente re

sistente que evolui ascendentemente para um f áci.es constituido
por material mai s resi stente

0 fãci es rocha
perfis 136 e I46, os demais

cies mai s res i stente.

I terada foi amostrado somente nos

apresentando na sua "base" o fã-
a

Ja

0 fãcies basal de roc ha a I tera da ca ra cteri za - s e pe

la menor resistôncia de seus fragmentos ' o que se vi ncula ã pre-

sença neles de material areno-argi loso esbranquiçado, exceção fei-
ta aos leitos argilo-ferruginosos avermelhados mais co€sos prove

nientes da a lteração de nívei s originalmente mais mãfi cos. 0s

fragmentos a cham- se mergul hados num ma te ri al pulverizado argi lo-
so.

Poros fissurais concordantes com a foliação e fra-
turas irregulares são preenchidas por material branco (hal loisi
ta.4Hr0), que chega a consti tui r veios nos quais se mo s tra con-

fratura conchoidal e negro (l itioforita), que ocorre tambõm como

manchas (figura 6).
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A presença da halloisita foi elucidada por seus es
paçamentos interpìanares principais de 10,1, 4.42 e 3.¡+ 8. nlem
do mais, ap6s aquec imento de amo s tra s da mesma a II0oC, con sta -
tou-se uma diminuição do seu espaçamento basal de l0 I para 7.ì58,
comprovando sua natureza mais hi dratada (MacKenzie, 1957). 0 ma-
terial negro que acompanha a hal loisita deu efervescência com

ãgua oxigenada, evì denc i ando a presença de um composto de Mn

(0hìweiler, 1973). 0s espaçamentos de 9.45 e 4.71 I (tubo de co

bre) caractenizaram-no como litioforita, ressaltando-se, no en-
tanto, a dificuldade na obtenção de seu padrão ao Raios-X.

Do fác i ès rocha a I terada passa-se, dentro da prõ -
pri a ì sa ì teri ta, pa ra ma teri a I majs res i s tente ca ra cter i za do pe-
la presença de porções e I ei tos de scon tin uo s brancos, b ra nc o -ama
rel ados e rõseos compac to s (essencialmente gibbsiticos), a lter-
nando-se e se entremeando com aqueTes de mãficos ferrugin izados,
preservando a fol iação originaì das rochas (figura 6). A porosi -
dade é mais fi ssura I , manifestando-se jã aque I a ì i gada ãs estru-
tunas box-works de antigos porfiroclastos de feldspatos (box-
works rend i lhados ml limêtri cos a centim6tri cos ) , 0s fragmentos
são ni ti damente tabulares com bordos serri I hados e comumen te pon

tiagudos, como refl exo da maneira de se quebrarem, controlada pe

la foliação.

Zonas notadamente mais enri quecidas em quartzo(ìen
tes di sc6ides ) e caol ini ta revelam-se menos resistentes e apre-
sentam uma matriz argì losa mais a bu nda n te.

0s fragmentos da i sa I teri ta apresentam valores de

densidade aparente (Mi i 1ot e Boni fas, I955 ) variando de 1.5 a

1.9.

Na fração pulverizada argilosa que ocorre entre os
fragmen to s hã gi bbsì ta e caolinita, esta última sendo ressaltada
na fração < 0.062 mm (s i1te + argÍ ìa ).

A distribuição mineral6gica (Raios-X) semí-quanti-
ta ti va da isalterita pode ser vista nas figuras 7.a, 7.b e 10,
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revel ando as segui ntes paragêneses genêrì cas:

fãci es rocha a I terada ; caoì i ni ta
goethi ta + quartzo.

fãci:es nais resistente; gibbsita
quartzo.
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haìloisjta - traços de

goethita + caolinita I

Por outro I ado, da anãl i se mi cromorfol õgica extraem-

se fe i ções que di ferenci am ni tidamente os fãc i es i sal teriticos
cons i derados,

?.1 .1 . Fãcies rocha alterada

0 fãcl es rocha a l tenada caracteriza-se m icroscopi -
camen te pel a presença de um p lasma isõtropo com es boço s de cris-
tal ização, no qua I se i nserem pa I heta s de caol ìnita (de pres ença

variãvel ) e prismas ferrugìnì zados de piroxênio e/ou anfi bõì i o e

cristais de quartzo (f igura B).

0s di fra tog rama s desta porção do perfi I revel am a

presença de caolinita, pri nc ipaìmente, e de halloisita.4HZ0 e

tra ço s ou não de goethi ta e gibbsìta.

No fãcies em questão são os feldspatos que se apre
sentam alterados para um plasma is6tropo no qual se eSboça umsis
tema' de fi ssuras e fra tura s que del irni tam por:ções, sendo que ao
'I ongo das primeiras e no i nteri or das segundas aparecem as pri-
meiras cri staìizações m i c r o s c o p i c a m e n t e perceptíveis. Atri bu i -
se aos fel dspa tos a a I teração para caol ini ta por meio da fase
isotrõpica supramenci onada, cuja natureza serã comentada no

final deste ca pítu lo. D i fra tog rama s de porfiroclastos de fel ds-
patos al terados comprovam a presença na sc en te da caol inita.

Antigas pa I hetas de bìotita em cordões e grupos
jã se mos tran caol ini zadas, apesar de sua birrefringência amare-
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deou'I ada tênue que poderia ìndicar a presença de vermicul ita
um i nterestra ti f i cado.

A ha I I o i s i ta

ras e constitui veios ê de

enc he vazios de di ssoì ução

pì anos de fraqueza.

que.se encon tra nas f issuras e fra tu -

co nc en tra ção absol uta, desde que pre-
que primeiro se formaram ao ìongo de

Qua n to ao p iroxêni o, qua ndo da sua di ssol ução e re
moção das bases, o ferro ferroso I jberado oxidou-se, produzindo
pseudomorfo ses de goethì ta.

0s pìroxênios jã ferruginizados apresentam comumen

te, num mesmo grão, dois materiaìs de natuneza diferente; nas fis
suras e cììvagens do mesmo, que separam c6lulas bruno-escuras de

goeth ita, o corre fi ìossi licato consti tui ndo I ame'l as,

Reportanto-se aos cr'i stôis da rocha sã, conclui-se
que o pìroxênio tratava-se de hiperstênio, desde que as lameìas
supramencionadas são produto da aìteração do talco outrora pre-
sente nos pìanos de fraqueza daqueìe mineraì, provavelmente cons
tì tu i ndo- se hoj e de caolinita, da da a sua bi rnefr i ngênc i a cinza
de primeira ordem, natureza incolor e paragênese associada.

0 guartzo xenomõrfi co tensi onado e fraturado ocor-
re em grupos, em ìeitos descontinuos ou em lentes elipsoidais alon
gadas monominerãlicas. Sua presença é, no entanto, bastante er-
rátìca, desde que varia de acordo com a mudança composicionaì das

rocha s parentaì s fol iadas.

2.1-?. Fã ci.e s mais resistente

No fãcies mais resistente desenvolve-se o pìasma-
cri s ta I i pì as¡¿ 9i bbsiti co.
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Nesta porção dos perfi s ocorre a indiv.i dual ì zação
de notãveis pseudomorfoses de gibbsita a partir dos feldspatos,
de goethita a partir do hiperstônio e/ou hornblenda, e de caoli-
nita derivada tanto da biotita, como neofornada a part.ir dos pro
dutos trazidos peìo pìasma de transfenência (figuras I e 9).

Nos pseudomorfos de g i bbs i ta proveni entes dos feìd:
patos reveìa-se uma estnutura porosa do tipo "box-work,', com pa-
rede s gibbsiticas deì imi tando cêlulas com poros centra i s vazìos
(fotomìcrografia 5). 0corre que a quantidade de aluminio libera
do na a I tera ção do feldspato não 6 suficiente pa ra que a gibbsì-
ta neoformada ocupe todo o espaço criado peìa soìubìì.i zação do
mineraì em questã0, originando os poros.

Embora a maiorl a das pseudomorfoses de feìdspato re-
ferem-se ao .pìagioclásio (fato ì igado às rochas parentais), hã
aqueì as evol uidas de porfiroclastos de ortoclãsio, sendo no en-
tanto excepcionai a presença de traços fissuraìs ortogonais elu-
cidativos de sua existência primìtiva (fotomicrografia 6).

Quanto as litore'l iquias de pir:oxênio, no fãcies em

questão não aparecem mais as lamelas de filossilicatos intracris
tais que provavelmente foram dissolvjdas, dando lugar ao hidrõxi
do de ferro. Desta forma, as ìitoreiiquias culmi:nam en box-works
de goethita acicular que constitui, segundo clivagens e fraturas
do mineral, panedes finas a espessas com expansões serrilhadas que
se adentram nas cêlulas. Estas possuiam um importante sistema de
poros centrais ora preenchidos por microcristais de gibbsìta .de

acumuì ação absoluta (fotomicrografia 7).

. Em determi nados box-works de goethi ta permanecem vi _

siveis os dois pìanos de clivagem obliquos da hornbjenda, traça-
dos peì o hi drõxì do de ferro (fotomi crografi a 8).

A constatação de que, nos niveis de alteração, as
acumuìações reìativas de oxi-hidóxidos de ferro provêm da destruì
ção "ìn situ" dos minerais ferro-magnesianos, evidencia-se na

presença de litoreìiquias ferrugìnizadas dos nesmos. Estas ocor-
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rem en leitos descontinuos e/ou desigualmente en rnanchas relacio-
nada s a um arra nJ o mais dj stri buido dos mãfi cos nas rochas paren-
tai s. Destaca-se, a parti r das I i toreliquias em questã0, a exsu-
dação do ferro i mpregnando contatos, fi ssuras e fra tura s transmi -
neraìs e poros centrais de box-works de feìdspatos.

No cristaìiplasma observam-se porções de cristais
menos desenvoìvidos de gibssita nos quais di ssemi na-se o ferro,
adjacentes a outras mais limpidas com cristais maiores, revelan-
do que a presença dos oxi-hidrôxjdos de ferro parece impedir" uma

mel hor cristalinidade da g ibbsi ta.

Pa I heta s sa nfona da s de caolinita com goethi ta in-
terl amel ar revel am-se como pseu domorfos es de biotita, desde que

o ferro I ìberado quando da aìteração desta não ê incorporado na

estrutura da. caol inì ta, subl inhando então os seus contâtos (foto
mi crografias 9a.e 9.b).

Alêm da caoiinita derivada da biotita, hã aqueìa
proven iente do pl a sna de transferência, que se revel a sob a f or-
ma de paìhetas grandes sem goethita interlamelar, comprovando sua

neogãnese a partir dos produtos importados. Tal fato foi igual-
mente observado por Boulang-è ( 

.l984).

Nos fragmentos da isa'lterita ocorren paìhetas de

caoìinita derivadas da biotita e de neoformação que chegam aatin
gir dimensões da fração areia. Piflto et al. (ì972) jã constatara
a formação de pseudomorfos de caoiinita a partir da biotita em

forna do que denbminou "pseudomica", ocorrendo de forrna expressi
va na fração areia de soìos de Vìçosa, l:îG.

0 quartzo ocorre em grupos e ìentes monomineráli-
cas de presença errãtica, seus cristais mostrando-se tensionadas
e quebrados, a contjnuidade ótìca de alguns deìes comprovando a

mi crodi vi são de um Únì co grão pré-exì stente. Suas fratura s são
ora preenc hi da s por gibbsita, ora cimentadas por ma teri a I f erru-
ginoso.
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A i sa ì teli ta dos perfi s estêrei s (148 e t52) da bai
xada leste ê particularmente rica em lentes discõides de quartzo
e pa I heta s de caolinita (fotoni cnografi a 10).

2.2. A Bauxi ta

A bauxita ocorre na forma de fragmentos de vãrios
ti pos que a pre s en tåm como caracteristicas comu ns o aspecto tabu-
lar e estrutura gnãissjca em geral preservada. Exibem ainda un

rev es t ì me nto amarel ado superf icia'l e cores b r a n c o - r o s ã c e a s , mar-
rom-avermeì hadas e violeta internamente.

A bauxita é, em sua maìori a, isalteritica, havendo
tamb-em a alo.teritìca e a pedoturbada, os vãrjos tipos apresentan
do caracteri st icas pecu I i ares que os di ferenc i am.

- Bauxita isaltenitica; f,ragnentós constituidos por material com
pacto branco-rosãceo, avermelhado e vioìeta (gibssita e oxi-hi
drõxidos de ferro) no quaì se inserem niveis descontinuos e

grupos de prismas marrom-avermeìhados de mãficos ferruginiza-
dos. A estrutura fol iada Ë, portanto, preservada (figura 6).

Uma importante macroporosidade fissural contTnua
e ìnterrompida acha-se geneticamente ì i9ada ãs d e s c o n t i n u ì d a d e s

das rochas parentais (planos de contato dos diferentes lei tos e

cordões milonitizados), ao passo que box-works de feldspatos de

atE 2 cm de comp'rimento respondem por uma porosidade rendilhada
ì oca ì .

- Bauxita aloteritica; os fragmentos são predominantemente aver-
me'l hados e vermel ho-vi ol ãceos, com porções descontinuas bran-
cas neìes se inserindo. [Jma importante macroporosidade é ates
tadå por cavidades e vacúolos abertos com paredes revestidas por
peìicuìas de materi a l de i ì uvi ação. Ao ì ado de tais macroporos
abertos a cham- se outros jã tota ì men te preench idos por material
aìõctone, em vista do que hã uma perda das estruturas (figura 6).
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Bauxita pedoturbada; fragmentos marron-avernel hados con materi
aì ferrugìnoso cìmentando porções brancas (gibssiticas), pris-
mas ferrug in i za dos de piroxênio e cristais I itorel iquiares de
gua rtzo. Tal tipo, por ser de ocorrênci a fortui ta e pouco re-
presentativo, não consta da figura 6,.. Será, no entanto, opor-
tu namen te ci tado e mo s tra do em fo tom ì crografi a.

Quanto ã resistência, os fragmentos das bauxitas
aloteritica e pedoturbada mostram-se muito mais resistentes do
que aqueì es da bauxi ta isalteritica.

0s fragmentos da bauxi ta ern geraì apresentam vaì o-
res de densidade aparente (Milìot e Bonifas, 1955) num j nterva -
lo de .l.6 a 2.0, como função dos teores de Fer0, variãvei s.

Na fra ção arg i I osa restri ta i n ter- fra gme n to s e pre
dominio ê da gibbsita, com caolinìta pouco conum.

Qua n to ã nineraìogia (Raios:X) dos perfi s bauxîti -
cos, sua dì s tri bui ção semj-quantitativa pode ser vi sta na figura.l0, A paragãnese comum consta de gibbsita predominante-goethi ta/
hematita-quartzo e traços de caolìnita.

2.?.1 . Bauxi ta Isalterítica

A parti r da anãl i se mi cromorf ol ógi ca constata-se,
ao niveì desta, o desenvolvimento mãximo do cristaìipìasma-gìbb
sitìco, no qual se perrni te a distinção de feições texturais her-
dadas da rochå-mãe. São notávei s os box-works de feì dspatos e

aqueì es de mãfi cos ferrugi ni zados preench.idos por gibbsita de
acumulação absoluta. No cristaliplasrna, a circulação mais livre
de so I uções em torno de vazj os permi ti u, ao redor destes, a cris
talìzação de gibbsita de maior parte. Cutans (gibbsitans e fer-
ri-gibbsitans) preenchem fissuras e poros, respe.i tando, no entan
to, às textura s e es tru tura s da rocha-rnãe (figura 8).
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0 quartzo exìbe contornos di fusos, evanescentes e

gol fos caracteristi cos de um processo de di ssol ução sendo que,
na medida em que se formam os vazios, cristaìizações de gibbsita
i nva dem-nos (fotomicrografia ll).

Sinaìs da existência pretêrita de caol inita (deri-
va da da bì oti ta ) ora gibbsitizada nevel am-se nå presença de depõ

sitos de hidrõxido de ferro que subiinhavam seus constatos e que
permanecem, Tais vestigios de caolìnita foran observados nos per
fis 131 e 136.

A transformação caoìinita-gibbsita foi admitida por
autores diversos; Mead (ì915); Alìen (l952); Loughnan e Bayìiss
(1961); Harden e Bateson (1963). Bou l angé ('l 984 ) observou, nas

bauxitas da Costa do Marfim (Mont Tato), a individualìzação da

gibssìta a partir da caolinita vermi cu ì ar provenì ente do pì a sma

de transf erênci a e das biotitas al teradas.

2.2.2. .Bauxi ta Al oterTtì ca

0corre como um nTvel inserìdo na bauxita isaìterí-
ti ca. Caracteri za-se por sua macroporosi dade e notãvei s cutans.
Tais dep6sitos iluvionares formaram-se nas superficies de descon
ti nuidades exi stentes (poros, ca v i dades, fi ssuras), recobrindo-
as concordante e di scordantemente. 0s cutans são comumente do
tipo ferrans e ferri-argil,ans. Istes últimos evoluIran, em cer-
tos casos, para ferri-gìbbsitans conplexos zonados, o que se
deu por meio de uma concentração de ferro nas zonas internas e

dessil.icÍf ìcação totaì das zonas externas deferruginizadas. Tais
mecanismos permitiram a individual ização do aluminio e conseqllên
te crjstaìização da gibbsita de maneira perpendicular às paredes
dos vazios, orjginando ferri-gibbsitans (fctonicrografias lZ.a el2.b)
o que se traduz em ganhos absoiutos de aìuminio. Boulangé et .al.
(1975) jã constatara tais fenônenos em bauxitas tropicais.

Quando outros dep6sitos cutanicos se superpõe, iso
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lam os antigos sob a forma de papules (fotomicrografìa l3).

Nos niveì s cutanicos, os depôs i tos iluvionares exi
bem comumente tonaì idades vermelhas fortes, tipìcas da presença
da hematita como peliculas e/ou con mistura de argiìas.

Em meio aos cutans e por el es afetados, ocorrem
praias e microgrânulos do crìstaliplasma gibbsitico (figura B).

2.2.3. Bauxi ta Pedoturbada

Resulta da redistribuìção e aporte de material fer
ruginoso que envolve, isola e engìoba porções do cr.istaì iplasma
9ìbbslìco e litoreliquìas de quartzo e máficos (fotomìcrografia
't4).

Taì f enôrneno ë de ocorrência fortuita pois, além de
praticanente caracterizar os niveis ì m (perfit ì45) e 6 m (per-
fil .l36), ocorre ao longo de planos de fraqueza e em porções dos
materìais de profundi dades diversas.

Dado que, em taìs ìocais, se observa uma modifica-
ção textural e estrutural das alt-eritas por meio de uma redistri
buição de naterìal, caracterìza-se neles a intervenção de um pro
cesso pedogenêtico perturbando a bauxita.

As caracteristicas das vãrias zonas alterîticas são
resumidas no guadro l
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3. As FrLIAçoES r'TINERAL0GICAS

As fitiações mìneralõgicas referentes aos fãcies de

aìteração são sumarizadas na fìgura 1.l. No fãci,.ès rocha altera-
da da isalterita observa-se, no aìteropìasma, a aìteração dos

feldspatos e biotita pana cao'l jnita, e do piroxênio e hornbìenda
para goethìta, Evìdencia-se, neste fãci:es, o favorecimento de

um processo de monossialitìzação (Pedro, 1964).

Nos fáci.es maìs resìstente" a gibbsita dos feìds-
patos provém de uma fase de alteração dìstinta da do fáceis ro-
cha alterada, desde que proveniente de uma antiga alitìzação dì-
reta da ¡.ocha, i nseri ndo ass im uma desconti nui dade entre os doi s

tipos de a ì teraçã0.

Entre os mi nera i s que compõe o esqueìeto (Brewer,
ì964) des ta ca -s e o quartzo, que foi em pa rte dissolvido na bauxi
tà. AlErn deste, outros que fazen parte do esqueleto e que estão
sempre presentes nas alteritas são a magnetita e a iìmenita, no-
tadamente a primeira. Tals minerais (acessórios nas rochas sãs)
aparecem maìs nitidamente na fração areia dos materiais de alte-
ração desagregados.

0ticamente, a magnetita assocla-se com freqtlência a

ììtoreliquias de mâficos ferrugìnizados e a porções caolìníticas
o que se vincula, em parte, â sua iiberação quando do retroneta-
morfisno do hiperstãnio e/ou hornblenda para biotita (alteração
end6gena ) .

. Em raras ocasiões observa-se cristais de magnetitô
com anatãsio adjacente de possîveì proveniência da iìmeniia. 0

anatãsio deve resultar, em sua maior parte, da alteração da tita
ni ta presente nas rochas parentai s.

0 zircão ocorre como acessõrio e sendo resistente,
persiste em todo o perfil.
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Quanto ao pl asma de transferêncì a, regi stra-se a

presença de halloisìta,4Hr0 e importante caolinita de neoforma-

ção, respectìvamente nos fãci'és rocha aìterada e mais resistente.

Na bauxita em geraì observou-se a d e s s i ì ì c i f i c a ç ã o

da caoìinita. Naqueìas aloterítica e pedoturbada houve expressi
vo aporte e formação de ferrìargilans nos quais destaca-se a pre

sença da hematìta. A gìbbsita alõctone forna cutans, veios e

preenche box-works de mãfi cos,

FÃCTES COLUVIONAR, U!.IA DESCONTINUIDADE

Entre os perfì s es tuda do s, evo l uido s "in situ", o
.ì32 constìtue-se numa exceção, desde que é formado por materjal
tra ns porta do, co I u v i o na n.

Macnoscopicamente, compõe-se de torrões argì ìosos
amareìos ìnseridos numa matrlz argilosa de nesma cor, Nos torões
observa-se pedaços de naterial. branco, cinza e ferrugem.

l,licroscopicamente, os torrões exibem cristais de

quartzo i soìados, angulosos e qui nados, como herança das fraturas
que apresentavam nas rochas parentais. Hã fragmentos de rochas
(que são parte dos niveis quartzosos monominerãìicos das rochas
cataclasadas), abundantes palhetas de caolinìta alaranjadas tin-
gidas pelo ferror raros cristais litoreliquiares de mãficos, zir
cão e praìas de cristalìplasma. (fotonicrografia l5). 0 aspecto
na 1âmina deìgada 6 notavelmente brechõjde, revelando um materi-
al desestruturôdo, mecani camente perturbado ( fra gmentos I i torel i
quìares anguìosos aleatoriamente dìstribuidos, circundadoi porum
pì a sma -cri sta ì ì pì a sma argiìoso).

Em meio às palhetas de caol inita aìaranjadas (luz
naturaì ) dì vi sàn-se esboços de noduìação, corr segregação de par-
tes vermelhas er¡ arabescos denotando o início do processo.
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Nota-se, no nível .l32-5 
n¡ , num agìomerado de cris-

taìs de caoìinita provenientes da biotita, a presença de uma tra
ma de agulhas de ruti lo formadas pelo titânio tiberado da mica e

não i ncorporado na es tru tu ra da caolinita (fotomi crogra fi a ì 6).
Taì fenõmeno foi igualmente observado por Delvigne (t984).

5. TRAçoS EVoLUTTVoS GERAIS DAS ALTERTTAS; iliTERpRETAç40 E DIS-
cu s sÃ0

No fãcies rocha a'l terada da i sa'l terì ta, o f ato da

existência de material isotrõpico majoritãrio (proveniente da al
teração dos feldspatos) apresentando, da caolinita, somente tra-
ços, sugere a presença de material amorfo a maì cristaì izado, ou

mesmo de uma fase mineraì que antecede a formação da caolinìta,
nesta porção do perfi ì .

Deìvigne (ì984) refere-se ao fato de que a hal ioi-
sita, meta-halìoisita e caolinita aparecem como pseudomorfoses
do feìdspato ap6s uma fase intermediãria de degradação const.ituî
da por materìal amorfo, no seio do qual se desenvolvem numerosos
pontos de nucleação que vão gerar os primeiros cristaljtos dos
fiìossiìicatos suprarnencionados. Bou'langê (1984) constata, hã

isaìterìta inferior dos perfis de Mont Tato, a aìteração do orto
cìãsio e albita para gibbsita atravEs das seguintes fases inter-
mediãrias: feìdspatos-plasma de alteração de aspecto amorfo-plas
ma de alteração à metahal loisita-gibbsita, no pìasma de transfe-
rência ocorrendo a caolinita e a halìoisita, 0liveira (.l98S)
constata que, no inicio da aì teração, a.quant.idade de amorfos ê

maior, .cristalizando-se nos fãcies mais evoluidos.

A partir destes resultados pode-se admitir, no pre
sente caso" que o material ìsot16pìco proven.iente da aìteração
dos feìdspatos deve tratar-se de material anorfo ou de uma fase
nineraì transitõrìa a caminho da caoìinita.



Dado q ue, no fãc ies rocha al terada, tanto
patos e notadamente a bìoti ta se mostram al terando para

ta caracteriza-se, no fãcies em questão, urn processo de

l itização (Pedro, .l964) 
em curso, com a f orrnação de uma

ta caoli nitica.

AE

os f el ds

caol i ni -
monossia
isaìteri

em soì ução aquosa,
que aconteçi¡. a pre-
o que promove a se-

ca rreado ma i s tem-

No que concerne a presença do hi dr6xi do de manga-

nês (litioforita) e da halloìsita nas partes basaìs dos perfis
configura-se um fenômeno conpìexo, desde que os dois minerais
apresentam condições de formação d istì ntas .

No entanto, Valeton (197 2) relata enriquecimentos
de manganês na base de dep6s i tos vãrios de bauxi ta. Ba tes ( 1962 )

i ndi ca a presença, quando da a I teração de rochas basãì ti cas, de

halloisìta provindo tanto da aìteração dos feldspatos (plagio-
c ì á s i o * h a ì I o i s i t a - f a s e amorfa-gibbslta), como preenchendo veios
nos quais se encontram, tambêm, manchas de 6xido de manganês.

Bouìangê (.l984) constata que a halloisìta da base dos perfis (Mont

Tato), presente nos pìanos de fraqueza da roc ha sã, é ¿e acumul a

ção absoìuta. 0ìiveira (ì985) observa a halloisita como o prin-
cipal produto das fases iniciais de alteração dos fon-olitos por-
firiticos.

A hal loìsita, que se constitue no espõcime mais hì

dratado da famiìia das Kanditas (Deer et al., 1967). forma-se em

condìções mais hìdrom6rficas. Bafes (op. cit. ) comenta a exis-
têncìa da halìoisìta em sitios com drenagem suficiente para remo

ver as bases, mas não toda a silica.

Quanto ao manganês sabe-se que,
o Eh a um dado pH precisa ser mais aìto para

cipìtação do Mn4+, .o*pu"utivarnente ao Fe3*,
paração dos doìs. Desta forma, o Mn pode ser
po en soì ução,

Hem ( 1963 ) pesquì sando o equììibrio guimico e o

grau em que ocorre a oxìdação do lln, constata gue a proporção do

Mn2+ oxidado e precipitado a partir das soluções aeradas é acen-
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tuadamente aumentada com o aumento do pH, e dìrninuida quando ions
sulfato e bicarbonato estão presentes. Embora a velocidade de

oxidação do Mn seja mais baixa do que daquela do ferro, o tempo

de circuìaçã'o das ãguas subterrãneas E longo o suficìente para

ocorrer a precipitação do Mn. Hem (op, cit. ) refere-se tambêm ao

efe i to autocatal îti co dos õxi dos precì pi tados, que favorecen â

contì nui dade do proces so,

Aì iado a es tes fatores Mercado (.l981 ) observa que

o Mn, facilmente carreado em solução como bicarbonato, pode ser
ox i dado na base dos perfì s especìalmente durante as estações se-
cas, quando o ìençol freãtico estã no seu nivel mais baixo e a

alcalinidide da base do perfì1, mãxirna.

. Do acìna exposto sugere-se que fases climãticas mais

úmi da s (l ençoì freâti co mais elevado) favorecerian a formação da

halloisita, e fases mais secas, a do hidrõxido de Mn, os dois
se àcumulando nas partes i nferi ores dos perfi s, notadamente na

base, A ação do lençoì freãtico na precipitação do Mn somar*se-
iam, como jã comentado, o ìongo tempo de reação, e o efeito auto
catalitico dos õxidos jã formados.

No fãcJes mais :resistente da isaìterita, que se
sobrepõe ao fáciès rocha alterada, a maior compacid¡f de e resìs-
tência de seus fragmentos, comparativamente aos do nivel basal,
ê dada tanto por uma micro-agregação resultante da efetiva cris
taìização da gibbsita como peìa presença do ferro que tinge os
ìeitos gibbsiticos, conferindo-lhes tonalidades bra nco-ama rel adas e

branco-rosáceas. 0bserva-se, no entantor que o fenômeno de dis-
tri bui ção do ferro não se dã com a mesma i ntens i da de na i sa l teri
ta de todos os perfis, desde gue dependente da exìstência dos mã

ficos ferruginados, cuja presença oscila sobremodo nos niveis pa

rentais, o mesmo ocorrendo com o quartzo e a caonilita..Tais fa-
tos imprimem certas diferenças de resistência aos fragmentos, que

tendem a ser mais frãgeis com à presença crescente de quartzo e

caolinitä e menos frã9eis quando a gibbsita e goethita domi nan¡ .
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Por outro lado, no fâci es maìs res ì stente da isal-
terita a ind'i vidual ização dos pseudomorfos exerceu um papeì im-
por ta nte na preservação das tex tura s e estruturas das ro cha s pa-
renta i s. Para que taì ocorresse, a presença do ferro foi determi
nante. Como o prìmeìro eìenento a se individual izar durante a

a ì teraçã0, constituiu paredes goethiti cas que favoreceram a con-
servação das estruturas. Jã na individuaIização das pseudomorfo

ses de gibbsita a parti r dos feìdspatos, considera-se que o pH

de abrasão (Stevens e Carron, .l943) tenha sido particuìarmente im-
portante na remoção da silica. Além do majs, a tendência doquart
zo de ocorrer nas rochas como ìentes mononinerãlicas e porções lo
calizadas fez com que seu contato menos f reqtlente con os feìdspa
tos em decomposição racilitasse a alitização direta (Pedro, ì964)
destes ültimos. Ressaìta-se a importã-ncia dos nunerosos mìcros-
sistemas de alteraçã'o presentes nas rochas parentais estrutural e

m i nera I og i camente de s con tinua s .

A presença de gì bbs i ta importante e a estrutura
con servada do f ãc'i es mais resi stente da isaìterita indicam que o

mesmo resulta de uma antìga transformação direta da rocha poraìì
tização. No entanto, o fàto da exìstência de expressivas quanti
dades de caoìinìta convivendo com a gibbsita na ìsalterita das

vertentes e baixadas aponta para a ocorrência de um importante fe-
nômeno de neoformação daqueìa em fases subseqtlentes ã alit'ização,
alãm da caolinita jã existente, pseudomõrfica da biotita,

Quanto à bauxìta ìsalteritica, alén do desenvolvi-
mento mãximo do cristalipìasma gibbsîtico e das pseudomorfoses,
houve dissoìução de parte do quartzo e dessili.cificação da caol i
nita.

Fritz e Tardy (1973) mostram que a reação de disso
ìução do quartzo, a 250C e p¿ra valores de pH < 9 independe do

mesmo, sendo unicamente controlada peia atjvidade dos ions H4Si04,

Asslm sendo, a di ssoì ução do quartzo torna-s e possiveì desde que

a concentração de silica em solução seja inferior a 10-4 mol/{.

Por outro lado, Gardner (1970) denonstra o efeito
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reta rdador do qua rtzo no desenvolvimento da gibbsita, a sua pre-
sença favorecendo ¿ formação da caolinita, No enta.nto, para

-L R
H4Si04 < l0 -'" mol /L e a pH > 4.2, a caol i ni ta pode se dissol-
ver i n c o n g r u e n t em e n t e , dei xando um residuo de g i bbsi ta .

Loughnan e Bayì i ss (ì96.l) e Lodd i ng (1972) a tentam
para a possibi I idade da exi stênci a de filmes de 6xidos de Fe e

Mn envo I vendo os grãos de quartzo, djficultando sua dissolução e

i solando-os do si stema .

No entanto, no ma teri a I estudado não se observou,
ao microscõpio de poìarizaçã0, fi ime aìgum envo ì vendo os cri stai s

de quartzo.

Por outro lado, hã gue se considerar a natureza das

rochas que geraran a bauxi ta. A estrutura fol iada das mesmas cer
tanente facilitou a drenagem i nterna dos perfì s, con tr i bu i ndo pa

ra a manutenção de teores de sil ica em solução baixos o suficien
te para não sõ dissoìver o quartzo como também promover a dessì-
'l ìcìficação da caoì inita,

Conclui-se que,
nos t condi ções de concentração
ìo-4'6 mol/¿ a pH > 4,2 deven
ricos.

para a ocorrência de tais fenõme-
de sil'i ca em solução jnferiores a

ter prevalecido, pelos modeìos teõ

Mesmo tendo hav i do sol ubi 1i zação de parte do quart
zo, ê comun a coexistêncìa quartzo-gibbsita "no material estudado,
o que é uma contradição petrogenõtica, dada a composição quimìca
dos doì s mì nera i s.

À bauxita jsaìteritica representa um estãgio mais
evoìuido da isaìterìta - fãcies mais resistente. Desta maneira,
a maior parte da gibbsìta nela presente õ de alteração direta dos

minerais primãrios (pseudomorfoses ). No entanto, al9uma caolini
ta nela existente foi posteriormente desestabilizada, propician-
do uma segunda geração de gibbsita que, preenchendo os vazios
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existentes, formou cutans do tipo gibbsitans. Este fenômeno,alia
do a dissoìução de parte do quartzo, contribuiu para a majoração
dos teores de aluninio na bauxita.

A bauxi ta a I oterTti ca , pel o fa to de se apresentar
desestruturada, dìstingue-se geneticamente da isalterita, exibìn
do uma compìexa hist6ria evolutiva. Na fì9ura l2 é mostrado o as

pecto gera ì bern como as vãrias etàpas que se sucedem na sua for -
mação.

- Sìtuação geraì (figura l2)

Entre e ìnvadindo porções e mi crogrãnu I os do cristal ipìasma
gjbbsitico achô-se inportante material ferruginoso avermeìhado
de natureza iluvionar. No cristal iplasma, prõximo ô vazjos,
onde a circulação de soi uções é mais ì ivre, a gibbsitð aparece
melhor cristalizada. Cristajs de guartzo exibem golfos de dis
solução.' Veios de gibbsita fina truncam as estruturas prê-exis
tentes. Uma fase ültima de goethans preenche vazios.

Etapa ì

Entre porções do cri stal iplasma
tri buidas encontra-se un plasma
te cutanico (pìasma ferrug l noso

g i bbsiti co aleatoriamente dis-
ferrugi noso avermei hado em par
1).

Etapa 2

Microgrãnuìos separados do cristalipìasma constituem microssis
temas aptos a entrada .de material. Tais nicrogrânuìos são in-
vadidos e rearranjados por um expressìvo aporte de material ilg
vì onar ô vermel ha do de cunho argiìo-ferruglnoso. Tal fe ì ção es-
sencìaìmente cutanica, trunca ferrans prê-exìstentes (plasma
ferrugi noso 2, cutanico).

Etapa 3

Veìos de gìbbsita fina cortam di scordantemente as estruturas
p16-ex i stentes ( enr ì quec i men to absoluto). Note-se gue es ta eta
pa propiciou a formação de gibbsitans.
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, Etapa 4

Apo'rte üìtìmo de materiaì ferruginoso amarelado, formando goe-

thans.

Pondera ções vãrias podem ser fei tas a re spei to da

evo I ução da bauxìta a I oteri ti ca . Na reconstj tu i ção dos eventos
que cuìminaran na suð formaçã0, numa determinada fase de evolu-

ção dos perfis, condições menos ìivres de drenagem propicìaram a

formaçã0, na sua -þase, de uma isalterjta caolinitica' Sabe-se que

nos meios fi namente porosos, argi ìosos originalmente ou secunda-
riamente por acumuìação iluvial, a hematita aparece como a forma

estãvel do ferro (Nahon et al., 1977; Didier, ì983; Didier et al.,
I 983 e Canti nol ì e et al., I984 ).

Com o aprofundamento geoquîmì co dos perfi s, no pìas

na origìnaìmente caolìnitjco instaìou-se a hematita (pìasma ferru
ginoso ì)" A presença des ta úl tima provocou a di ssoì ução da cao

linita, transformando a isalterita caolinitica num cristal ipìas-
ma ã gibbsita e hematita. De tal transformação resultaram poros,
porções e microgrânuìos resìduais de cristajipìasma gibbsítico que

foram posteriormente invadidos por um importante plasma de trans
ferência a r g i ì o - f e r r u g ì n o s o avermel hado. Nesta fase aoarecem proe

minentes cutans redistrìbuindo os mìcrogrânuìos gibbsitìcos (plas

ma ferrug ì noso 2). A presença, na bauxita a I oteritì ca, dos pìas-
mas iluvionares argiìo-ferruginosos essenciaìmente hematîticos,
conferi u- ì he tonaì ìdades vermel ha s e vermelho-vioìãceas e ìhe as

segurou mãximo endurec imento e resi stência.

No ambiente francamente oxidante de formação da bau

xita aìoteritica houve dissolução de parte da gi bbsita que, solg
bilizada, migrou lateraì e descendentemente fornando veios, pre-
enchendo fraturas do quartzo e box-works de mãficos (etapa 3).

Nota-se que houve, na bauxita em questão, importan
te di ssol ução de qua rtzo.

Do ôcima exposto, concìui-se que a bauxita aloterí
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tì ca formou-se por aì i ti zação i ndì reta da rocha, por meìo de urna

fa se intermedi ãri a de isalterita caoì i niti ca ' No proces so, hou-

ve uma geração mültipìa de poros e fissuras' o que se refìete na

pre sença de macroporos abertos e fechados nos fra gmento s daqueìa.

Nas porções superì ores da bauxi ta em questão obser

vou-se a exì stência de ferri-gibbsitans zona do s proven ientes 0a

evoì uçã.o dos ferrì-argi ìans '

Quanto ä bauxita pedotürbada, i ntensa ferruginiza-
çâo atingiu-a como um todo, obscurecendo provãveis etapas evolu-
tivas, divisando-se somente as abundantes porções ferruginosas que

se entreme iam ãqueìas do cristal ìplasma gibbsitico.

0 quadro 2 resume os processos de formação dos di

ferentes fãcì es de a ì teração e seus mi nera i s secundãrios.

B

A
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X

l
T
A

I

¡
T
F

R
I
I

l- ô C ìrêS Oê

Aì teracão

Isaì teritì ca
e

Pedoturbada

Aì oteri ti cð

Fãci.es maì s
res i s tente

Fãci es rocha
a ì terada

Processo de
Formação

A1 i ti zação
Di reta

Aì i ti zação
I ndi reta

Aì ì tì zação
Direta

Monossi al i
ti zação -

Mi nera i s
Secundãr i os

Gi bbsi ta - Goethita
Hemati ta

Gibbsi ta - Hemati ta
Goeth i ta

Gibbsita - Goethi ta
Caoìinita

Caol inita

Quadro 2. 0s processos de formação dos-diferentes fãcies de aìte
rùçåo e seus ÍllneraÌs secun0arlos.



CAPITULO IV

A QUIMICA DOS ]'|ATERIAIS

GENERAL IDADES

No morro estudado em detal he não hã anãl i ses quimi
micas de roc ha s sãs , exceção feita ao perfi I 146, como jã visto.
No entanto, hã 37 amostras de rochas anal isadas circunvizinhas ãque
ìe e que proc uram representar as variações I itoìõgicas da ãrea.

Dada a varjedade de tipos (gna ì sses .e granuiitos
bìastomiloniticos de composição ácida a bãsica e tìpos retrometa
môrfi cos ), deci di u-se por separã-los em três di vi sões: ãcida, in
termediäria e bãsica, a fìm de se obter uma estimativa dos teo-
res quimicos para cada grupo. Apesar de tal divisão não ser cìãs
sica para rochas metamõrficas, esta foì a maneira encontrada de

se avalìar, em termos gerais, a composição quimica de rochas pe

trografi canente tão vari adas.

Assinr sendo, a inclusão da tabela I no inicio des-
te capí tuì o tem como obj et i vo fornecer os dados quîmi cos das ro-
chas sãs para referãnc i a com os do ma teri a ì de a ì teração que se-
rão apresentados.

No entanto, as comparações dos teores mêdios dos
elementos na bauxita serão feitas com suas mêdias na crosta (Tu-
rekian e tliedepohì , ì 96ì e Krauskopf , 1972 ), des de que não hã co-
mo reìacìonar os niveis aìterados com as divisões supramenciona-
da s.
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sio2
ÀI2O3

Fzog

FeO

Mgo

MnO

CaO

Naro

Kzo

TiO2

Pzos

coz
-LH"o'

""
Cr

Ni
Sr

v
Y

Zn

Zr

pPm

Divisão
Båsica

48.47
L5.22

3. 14

9.24
7.79
0.I9
9. 86

L. 44

0. 81

r. 68

0.20
0. 41

I. 54

23L

135

90

l.92

268

42

77

131

(n=8)

Divisão
Interme-
diária

60.26
r5. 86

t. s0

6. 90

2.61
0.22
4. 89

2.64
I.98
1. r0
0. 31

0.34

1.11

681

64

33

363

11r
37

90

284

(n = 2Ll

Divisão
.Ácida

69.25
L3.7 4

0. 95

3.47
t. 08

0. 09

2.68

3. 19

3. s9

0.56

0. l1
0.26

0. 83

I633
41

23

329

5r.

18

65

209

(n=g)

do fãcies granuli-
de determinações usa

Tabela ì - Composição quimica mÉdia de rochas
to. A ìetra N refere-se ao número
das nos cãlculos das m-edias.
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2. A DISTRIBUIç40 D0S 0XID0S D0S PRINCIPAIS ELEIiIENT0S E AS RAz0ES

QUII'IICAS NA BAUXITA E ISALTERITA

2..l. A dìstribuição do Aìr0r, Fer0r, Si0Z e Ti0,

Para maior facilidade de referênci a, aos perfi s bau

xiticos denomi nar-se-ã mi nera li zados, e aos demais, estéreis (isal -
teri ta ) .

0s el ementos Si , Al e Fe são os responsãveì s peì o

quimi smo do naterial estudado, desde gue somados perfazem no mini
no 2/3 de sua composìção, expressivamente complementada pela ãgua

estruturðl. 0 Al e o Fe se concentraram sob a forma de gibbsita e

goethita/hematita, ao passo que a siljca de mineraìs prirnários
(quartzo) e secundãrios (caol inita) foi em parte removida na bau-
xida, permane cendo de maneì ra integral na i sa I teri ta.

Cabe ressal tar que a di stribuiçâo dos elementos maio-
res E fruto de doi s fåtores pri ncipais:

- da composição da rocha que varia erraticamente;

- da eficiêncìa da drenagem retrabalhando-as, e atuando tanto _na
concentração reìativa como absoluta dos nesmos, e tambêm na sua
remoção. 0 baìanço dos dois fatores ê aificultado peìa var.iação
de ambo s,

A distribuìção dos 6xìdos dos eìementos supramencio
nados revela, ao I ongo dos perfi s, tendênc ias e di screpãncias evi
dencìadas nas fi gura s ì3,a (perfi s ni nera I i zados ) e 13,b ( perfi s

estêrei s ) .

Com reìação ao comportamento do Aìr0, e SiOZ obser-
v.a-se nos perfìs mìneralizados, genericamente, a manutenção dos
teores de silica mais baixos e de Al mais aitos, reìativamente ãque-
'I es estêreis nos quais se constata o acentuado desjocamento, para
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a dìneìta, da lìnha da silica, Por outro lado nota-se, em todos os
perfi s, especiaìmente naquel es es térei s de na tureza ma'i s ãcida
(.l46, ì48 e |52), mãximos de Aì,0, antagônicos a minimos de

Si02 e vì ce-versa.

A irregularidade na dì stri bui ção da siiica acha-se
principaimente ì igada a di stri bu ì ção errã ti ca do quartzo devendo-
se, em parte, ã caoì j nj ta. Tal constatação provêm do exame de di
fratogramas e ìâminas deì9adas, desde que as anãlises quimicas dis
poniveì s são pa ra sijica tota l,

Anãììses da "Companhia Brasileira de Aìuminio" dos
perfis minerôlizados, dão conta da tendêncìa de um aumento da sí-
lica soì úveì (caolinjta) do topo para a base dos perfi s. A presen

ça da sTìica insolúvel (quartzo) é, no entanto, a nais expressìva,
seus teores varìando de ma neì ra imprevi sivel .

Nos perfì s onde a ül tima amostra coincidiu com o nî
veì prõximo a base (ìsaìterita; fãceis rocha alterada), a hal loi-
sita alõctone e material isotrõplco devem responder¡ Êm parte,
por aumentos no teor de silìca (136, ì46),

Com relação a di strì bui ção do Fer0r, .especiaìmente
nos poços mineraìizados, tem-se que, sendo menores as variações
de siì ica, aumentos bruscos nos teores de ferro fazem descrescer os

de a'l uminio a ponto de interferir na qualidade da bauxita.

Note-se, no entanto, que a eìevação dos teores de
Fer0, não ocorre somente por concentração relativa, como tambõrn
por concentração absol uta.

Iìustram o prìmeiro caso os niveis de bauxita isal-
teritìca, na qual as variaçôes dos teores de ferro devem-se essen
cialmente a variaçäo no caráter das rochasn eìucidando un enrique
cimento em sua maioria relativo.

Jã no perfit t3ì (3 m), o aumento brusco de Fer0,
aìì regìstrado resuìta de um enriquecimento em sua maioria absolu
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to (materi a I de i ì uvi açãò ), convertendo a bauxi ta a I oteriti ca ìo
ca'l mente em estêril*. Nos demais niveis da bauxita aloteritica
ob serva - se i gua I mente un aumento nos teores de ferro, o que no

entanto se dã de forma pauìatina da bauxita isalteritica para os

mesmos.

Jã nos perfis estéreis (isalterita das vertentes e

ba ixadas), os teores de ferro oscilam ã mercê das varjações no ca

ráter das rocha s.

0 conportamento do Ti0, segue de perto o do Fer0r,
o que pode ser constatado nas tendências simi ìares das linhas dos

dois elementos. Notar especialmente o nivel 3,5 m do perfiì ì52
(estéri ì ), onde o aumento brusco do ferro ê segu i do por um com-
portamento similar do titânio. Quando do comentãrio das correla-
ções, tal t6pìco será retomado.

Do acima comentado depreende-se generi camente que:

- nos perfis mineraìizados houve o mãximo de individualização do

Al, ì ixivìação de silica e nãxima individual ização do Fe (de acu

muìação relativa e absoluta). Na bauxita nos perfìs em questão,
portanto, a drenagem sobrepujou e modificou feições quim.icas das
rocha s.

em contrapartida, nos perfis estéreis (isaìterita) a heteroge-
neìdade química das rochas parentais ê mais evidenciada, mani-
festando-se nos maiores teores de silica (do quartzo a caolini
ta, esta iltima residual e de neoformação) e/ou ferro (9oeth.i
ta), variando de maneira nais brusca e puntuaì, retratando as
varìações mìneraìõgicas dos antìgos ìeitos.

* Logo ¡baixo deste nivel retornam os teores mais altos de Aì203.
Dado que tal nivei representa somente uma descontinuidade -ló-
c¡ì e ê consìderado minêrio pela CBA, consta do desenho como
bauxita, desde que morfologìcamente seme'l hante aos demais ní-
vei s de bauxita aìoteritica.
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2.?. À razão Si0?/AlZ03

Nos depõsi tos de bauxi ta, fato comum é do aumento

da razão Si0z/4.l203 do topo para a base dos perfis (Va:leton, .l972).

Tal razão exibe, no entanto, no material estudado,
certas pa r t i c u I a r ì d a d e s de comportamento.

Com reìação aos perfis mineralizados (ligura ì4.a)
observa-se nos diferentes niveis (metros) da bauxita, uma reìaçâo
Sì02/Alr0, em sua quase totalid¿de jnferior a 0.5, exceção feita
ao nivel 0 m, onde ô presença maìs expressiva do quartzo na fra -
ção areia a faz crescer. Um ìigeìro aumento da mesma que se man-

tõm, no enta n to, i nferì or a .l.0, ocorre da bauxi ta para a isalte-
rita, exceção fei ta ao perfi 1 1944, onde a al teração mais prof un-
da manteve-a mais baixa atê seus niveìs inferiores.

Jã nos perfìs 146, t48 e ,l52, estêreis (figura ì4..b)
a razão ê, no geraì, > ì.0. Observe-se gue, na medida em que o

material torna-se nenos evoluido, a razão Si0Z/Alr0, cresce eapre
senta picos, desde que a influência da rocha se faz sentjr de mo-

do mai s veemente.

De -um modo geraì , na i sal teri ta a razão Sì 0ZlA l203
cresce com aumentos na quantì dade de quartzo e caol i n i ta.

2. 3. A razão 41203/Fero,

Partindo-se da observação das ra.zões Al rlr/Fer}, nos

perfis mineral ìzados (figura 'l 4.a) constata-se uma grande discre-
päncia nos seus vaiores, haja visto no perfil 136, onde na bauxi-
ta a ¡àzão varia num intervaìo de 4,3 (ì m) a 1,6 (7 m), as varìa
ções da mesmð entre os perfis sendo de uma diferença mãxima de

?,8 (perfil I36 - I m; 4,3; perfÍ t .l45 - 7 rn; 1,4).
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Dev i do a exi stêncì a de ma teri a I i luvionar de cunho

ferrugìnoso especiaìmente na bauxìta aloteritica, a razão A1 203/
Feo0o dever i a nel a regìstrar um a cen tua do decréscimo o que não é,IJ
no geral, observado, dada as constantes variações nos teores de

ferro das rochas parenta is.

Da comparação dos perfis mineralizados (figura l4.a)
com aqueìes estêreis (figura l4.b) resuìta uma notãveì diferença
na razão que varìa de I,4 (perf i'l ì45) a 3,9 (perfil 148) e 12,6
(perfìl 146).

Desde que a razão média Al 20r/ter}: no matenial em

geraì fica por volta de 2,0, vaìores altos como os do perfil 146

(est-eril ) dão contð de um outro fator influenciando a dinãmica
do ferro, ou seja, a natureza da rocha panenta l.

Desta forma, a razão Al 203/FerO, nos perfìs estéreis
(isaìterìta) osciia mais como um demonstrativo da natureza da ro-
cha, ao passo que nos perfis bauxitìcos retrata, além dô natureza
da rocha, o efeito de pronunciadas remoções e acúnulos reìativos
e absoìutos de ma.t-eria. Tal observação sõ vem corroborar aque-
ias jã anterì ormente feitas.

2, 4. Diagrana Trìangular

No diagrama trianguìar (figura l5), os teores de

A'l 203, Fer0, e Sì0, são recaìculados pâra 'l 00. Conseqllentenente,
o minErìo de aluminìo (>; 40% A'l 203) apresenta teores recalculados
ìguaìs ou su per i ores a 60% Aì 203.

0bserva-se a natureza mai s si I i cosa da ìsalterita da

vertente e balxada ì este (o que õ especiaìmente demonstrado peìos
perfìs 146 e ì48), comparativamente aquela da'vertente e baixada
suì, mais ferrugìnosa (perfis 1987 e .l34), refìetindo diferenças
no carãter de suðs rochas parentaìs.
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Note-se o caráter silicoso do perfil l3Z, coluvio-
na r, evidencjando a presença de quartzo detri ti co e caol ì ni ta.

Constata-se que a evo ì ução dos materi a i s cu I mi na ndo
na bauxitð se deu peì a perda de Si e acumuiação de Al e Fe, a par
tir de doi s diferentes tì pos de materi a is. Assim sendo, ro cha s ri
cas em silica e pobres em ferro tiveram, por perda da primeira, seus

conteüdos de aluminio majorados durante o processo de laterizaçã0.
Parti ndo-se de rochas maìs pobres em siì ì ca, seus teores de f erro
foram deterninantes na formação do minério; notar que pontos com

teores simi lares de silica se enquadram na categoria de mi nêri o e

de estêri I (i saì terì ta ), enr função do teor de ferro.

2.5. Correl ações

Senpre que tnatarmos da anãl i se da. natureza quîmi ca

das aì terì tas, estaremos nos referì ndo aos dados das tabeì as que
constarn do "Apãndìce'' .

Dentre os sl ementos consì derados, as duas variãvei s

que apresentam entre si o nais alto coeficiente de cornelação ne-
gativo são a Hr0+ e a Si0Z (-0,87); pìotando-se os coef .icientes
de correìação das demai s variãvei s ern função das acima menciona-
das, obteve-se o resul tado apresentado no diagrama da figura t6.

Neì a se ressa I tam grupos de õxi dos caracterizados por
comportamentos contrastantes. 0s õxìdos do quadrante 2 compõe o

grupo dos resìduais que se contrapõe aos do quadrante 4, nõveis.
Entre os doi s campos si tuan-se aqueì es de comportamento i ntermedi
ários, como serã visto.

Serã pri me i ramente di scutido
mentos residuais: Al, Fe, Ti, V, P, Cr, Ga

o

e

comportamento dos eIe
7r.

Aoesar da variedade e heterogeneidade dos eìementos
quimìcos considerados, os dados nos permì tem algumas conjecturas
dos mesmos com as estruturas minerais.
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A alta correlação positiva Ai/f,rO+ 1O,BB) -e evjden-
ciada no grãfico (fìgura t7), onde aumentos na quantidade de gibb
sita são denunciados por uma maior perda ao fogo. Nota r a diferen
ça dos teores de Hr0+ na i sa I terj ta e bauxi ta.

A aìta corre I a ção negati va Al /Si ( -0,7ì) é dernons-
trada no diagrama (figura I8). Ta'i correìação não chega a sen
mais expres s i va peì o fa to de que, aiêm da gìbbsita predominante,
oconrem o quartzo de presença fortu j ta , a caolinita e pontos nos
qua is os àìtos teores de ferro tornam-na discrepante.

A baixa correlação nega t i va FelAl (- 0,02 ) ê signifì
cativa de um comportamento ì ndependente, errãti co, dos dois ele-
mentos.

No diagrama da figura ì6, notar o afastamento entre
Aì,0, e Fer0, Que foram plotados, como jã visto, em função da sua
correìação positiva com a HZ0+ e negatì va com a Si 0r. A correìa-
çâo Hr0+/Fe (0,?7)r pouco express'i va perante a uro+)¡¡ (0,89) é,
por sua vez, fruto de três fa tores. Pri mei ro, o de que o prìnci-
paì mineral de ferro secundãrio, a goethita, possui, pela sua com

posição es.tequimétrìca, ì 0.1% HZO+, comparatìva¡nente aos 34 .6I, da
estrutura da gibbsìta- Segundo" a de que.a presença da g.ibbsìta ê

quantitativrmente maior. E terceiro, o de que a goethita divide
com minerais de ferro acessõrios (magnetìta e iìmÞnita) a respon
sabilidade peì os teores do mesmo, o que faz baixar a correl ação
H20*/F.. Os mot'ivos menci onados j usti fi cam a alta correì ação po-
sìtiva HZ0*/Al e baixa HZ}n /F", e fazem com que os õxidos dos dois
elementos apareçùm afastados no diagrana.

Por outro lado, o baìanço geoquími co obtido a par-
tir dos dados da densidade aparente (Miì ìot e Bonifas, .l955) 

do
perfil .l46, o único com rocha sã na base, acusou uma acentuada
perda de ferro (até 68%), nos niveis aì terados basais.

As a¡tas corre l a ções pos.i t i vas Ti /Fe (0,90 ),, y/Fe
(0,87 ) e V/Ti (0,81) e os grãf icos (fìguras ì9.a, l9.b e l9.c)
ilustram o comportðmento geoquimico destes três eìenentos.
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Da obsenvação da taÞela de dados quimì cos (Apêndi ce)

constata-se que os teores de Ti e V cres cem nos niveì s maìs ricos
em ferro que ocorrem indìstintamente na bauxita e isaìterita. Sa-

lienta-se, no entanto, os maiores teores de ferro nos perfis mine

raìizados e, conseqtlentemente' de Ti e V.

Entre os elenentos analisados, o Cr mostra uma con-

reìação baixa negativa com todos' Correlações baixas, porém rele-
vantes entre os demaì s pares, são reveladas pelos seguintes:. Cr/Fe

(0,35); V/Cn (0,31) e CrlTi (0,20)'

Por outro lado observa-se que, para teores simi la -
res de ferro no solo e demaìs materiais, os teores de Ti, V e Cr

no prìmeìro são ma j ores, concl ui ndo-se que m inera i s da fração
arei a são certanente os responsãveì s por ta I fato.

Pe ìo cons ta tato na mineralogìa, os altos teores de

titânio devem-se, em sua rnaìoria, à ilmenita, magnetita, anatãsio
e, even tua l men te, ao ruti lo incluso na caolinita. Sad e Barbosa

(ì985) referem-se a um minera l opaco presente nas rochas charno-
quiticas como magneto-iìmenita, o que não foi pesquìsado, no caso.

Banerjee (ì975) aponta, nos charnoqujtos da fndia,
a existência do V na magnetita e Ilmenita e do Cr nos piroxênios,
anfibôììos, magnetita e outros espinélios.

Bãrdossy e Pantõ (1973) apud Patterson et al. (.l986)

constataram, nas bauxitas de paises euroÞeus, a presença de vãrios
eì ementos rnenores concentrados nos mi nera i s detrit i cos.

Quanto a ti tani tð, seus cri stais são pouco comuns

nas rochas parentais. No entanto, segundo Frederickson (.l948) a

mesma dissolve-se prontamente quando en contato com soìuções de

circulação, os ions titanato podendo reconstruir-se num dos poli-
morfos de titânio (ìeucoxênìo), o que igualnente contribui para
uma elevação dos seus teores na bauxita.
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Pon ou tro lado, os potencjais iônicos proi imos a si
milares do Fe, Ti, V e Cr permitem que os mesmos formem precipita
dos (Goldschmìdt, 1937 ) nos meìos onde estã se proces sa ndo a alte
ra ção .

Al-em disso, dados da l i teratura indicam a goethìta
como detentora de elementos tais como o 41, Co, Cr e Ni, entre ou

tros, desde que defei tos na sua es trutura permi tem que sejam neìa
incorporados elementos "estranhos" (Ktlhneì et al,, 1975).

Bou ì a ngé (.l984 ) veri fi cou, na bauxita desenvolvida
sobne granito em Mont Tato, que as acurnulações absolutas de ferro
se fazen acompanhar dos el ernentos Ti , Cr e V.

Desta forma, considera-se que, no caso, os mjnerais
secundãrios de ferro (goeth i ta de enrì quecimento r"el ati vo e hema-
ti ta de acumul ação absoì uta, predomi nantemente ), possam conter par
te dos eiementos em questã0, o que carece, no entanto, de consta-
tação.

0 valor mõdìo do titânio na crosta õ de O,S7%.

Comparativamente a este dado, chama a atenção o fa-
to de gue o mesmo chega a apresentar um fator de enriquecimento de
I, na bauxi ta (perfì I ì36).

Sabe-se que a mais alta concentração de tjtânio nos
meìos de aìteração ocorre nas bauxìtas (Migdisow, i96O), nas quais
registra-se enrìquecimentos de 200-400.A con respe.ito as rochas pa
renta ì s (Vaì eton, .l972).

No entanto, no materia l estudado as osci lações dos
va ìores, atingi ndo cifras tão a I tas como as apresentadas devem-se,
seguramente, aos aìtos teores de titãnio das rochas parentais.

0 va nâdi o concentou-se de um fator mãximo de 6 (i-
salterita-perfil 145) e minima de 1,2 (perf .i I .l48), perante a sua
m-edi a na crosta ( ì 35 ppm ) .
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0s va ì ores de cromo são, no gera i , i nferi ores aos da

mêdia na crosta (ì00 ppm), o que é função dos seus baixos teo
nas roc ha s sãs, des de gue norma I men te se concentra nos proces
supérgenos.

O Zr4+ encontra-se na categoria dos ions que são
prontamente precipìtados como hidrõxidos insoìúveis quando da al -
teração supérgena, sendo normalmente concentrado, especiaìnente nas
bauxitas.

No caso constatou-se a presença, não sõ na mesma,
como no material estêril, de crìstais de zircã0, alêm do que as
correlaçôes ZrlTi (0,51), 7r/Cr (0,49) e Zr/Fe (0,34) demonstran
uma associação do zircônio com mi nera i s de tì tân io e ferro.

Cesbron (1984) verifìcou, em amostras da bauxita de

Lages, SC, por um lado a ausência fisica do zircão e, por outro,
a conc entração de zircõnio em dois mì nera i s di ferentes: na goethi
ta pseudornõrfica de antigos cri staìs de anfib6lio e, sobretudo,no
I eucoxêni o de neoforma ção.

Zakrutki n e Shvetsova (.l975) veri fi ca ram, na bauxi -
ta do Timão! a presença de zincônio na fração gibbsîtica, prova-
vel mente como mi sturas de diõxido de z i rcôni o hj dra ta do (ZrO,
.nHZ0), sugerìndo tambêm que o eìemento en questão poderia estar
em substjtuição isomõrfica nos oxihidrõxìdos de Fe e Al e mesmo
adsorvido na caoì i ni ta.

0bserva - se que os ma i ores teores de z ì rcôni o encon-
tram-se na bauxì ta, o que provaveìmente se deve não sõ ao z ì rcão,
mas tambõm a presença daqueìe nos minerais de titãnio e ferro que
se mostram mais concentrados na bauxita (anatãsio, leucoxênjo,
goethità).

Comparativamente ã sua mêdia na crosta (ì65 ppm) o

zircônio concentrou-se, ðtingindo um mãxìmo de 1048 ppm na bautj-
ta .
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Dados de Zakrutki n e Shvetsova (o p. cit. ) dão con ta
de que o conteúdo médio de zircõnio nas bauxitas ê 3,5 vezes maior
que a sua média na crosta, a razão médìa de concentração, no caso,
fi cando por vol ta de 4,6.

0 gãlio, no rma I men te, exibe uma coerência de compor

tamento con o aluminio, dado a similaridade de carga e raìo iôni-
co entre os dois (Gð3+: 0,63 8, Rl3*: 0,s1 8¡.

t^iolf enden (1965) constatou que aumentos nos teores
de aluminio da rocha para a bauxita foram seguidos pelos de gãlio.

No pres en te ca so, a correl ação Ga/Al (0,33) revela
que o mesmo segue fracamente o comportamento do aluminio, tendên-
cia oue se mânìfesta tanto na bauxìta como no materia l estêril.

Beneslavski i (1963) presume que o gãì io substituj o

aluminio ern mi nera is tais como a boehmi ta, gìbbsita, diãsporo e

corindon.

Kìn (ì 979 ) veri fi ca que o gãtio ocorreri a sob a for
ma de HGa0, (ou Ga00H), substituìndo isomorficamente o aìumínio,
especiaìmente na boehnìta (Aì 00H). Diferenças estruturaìs entre ì

Ga00H e AI(0H)3 (gibbsìta) explicariam,oenfraquecimento da corre- 
l

ìação Ga/Aì -nas bauxi tas gibbsÏticas

)

Chowdhury et al.(ì965) concìuem que, em bauxitas
indiänas, o gãlio se acha estreitamente ligado ao titânio, dado u '

alta correìação entre eìes (0,92). Nas bauxitas de Miraî isto nâo
ocorre (Ga /Ti = 0"66).

Com relação ao teor mêdio de gãììo na crosta (15
ppm), houve na bauxita uma razão mãxima de enriquecimento de 3. 

l

Quã n to ao fõsforo, seu aìto potencia l iônico o com-
duzàformaçâodeoxiãn.ionsso]ûveis.Chamaaatenção,noentan-
to, os teores de fôsforo na bauxita e materiaì estêril, superio-
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res àqueles da mêdia da crosta (l050 ppm). As correìações P/te
(0,66), P/1i (0,62) e V/P (0,55) evìdenciam sua ligação com mine

rais de ferro e titânì0.

Con relação ao niõbio, eìemento que apresenta um com

portãmento ì ntermedì ãri o entne os móve i s e residuais, as mais al-
tas correl ações positivas por eìe a presen ta da s são : Nb/Zr (0,40;
Nb/Ti (0,34) e Nb/Fe (0,34).

Cesbron (1984) v_erìf icou Ro anatásio altos teores
de ni6bio e zircônio, aventando a possìbiìidade de que estivessem
presentes sob uma das seguintes f orrnas: como õxidos / hidr6xidos
mais ou nenos coloidais, como misturas com os gel es alunii nosos e

férricos, ou mesmo substituindo o tìtânio.

Gordon e 14urata (1952) sugerem que, nas bauxitas do

Arkansas, o niõbio esteja provavelmente combi nado com mi nerais de

titãnio encontrados na fração pesada da bauxita, taìs como o ana-
tãsi o, i ìmeni ta e ruti I o.

Pachadzhanov (.l964) constata, nas bauxi tas de Akmo-

ìinsk, que a maior parte do ni õbi o e tãnta I o ocorre na fração ìe-
ve neo magnëtica (gìbbsita e caolinita), mineraìs que seriam en-
tão os principais portadores daqueles elementos.

No presente caso, a correl ação negativa Nb/Al (-0,23 )

descarta tal possi bi I idade.

Desde que a reìação Tì/Fe ê muìto expressiva, como

jã vìsto, e que às correlações Nb/Tì e Nb/Fe são significativas, e

entre si, semelhantes, sugere-se que o nì6bio esteja provaveìmen-
te ìigado.a minerais de ferro e titãnio, tais como a iìnenita e o

anatãsio.

Comparat'i vamente ã m6d'i a da crosta (20 ppm), o niõ-
bìo concentrou-se de um fa tor mãxim.o de 3 (na baux ita ).
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Do grupo dos eiementos que foram exportados em solu
ção, constam o Na, K, Ca, Sr. Ba e Mg, o que é previsto, dada a

sua soì ubi li dade ( Lough na n, ì969),

Entre os demais, as correlações Ni /7n (0,83 ), ZnlMn
(0,79) e Ni/Mn (0,75) dão conta da associação dos três elementos,
Da anãlise de amostras da base dos perfis con misturas de õxido
de manganês cons tam teores maiores de Zn e Ni.

Ressalta-se que parte do Mn exporta do das

tas encontra-se na base dos perfìs, como já comentado.
a l te i

Dados da literatura mostram que os õxidos de manga-
nês precìpitam de inicio sob forma coloidal, como sols de carga
negativa" conseqllentemente adsorvendo de preferência cãtions da

soìução (Krauskopf, 1972).

Dada a di fi cul dade de se obter o padrão de I i ti ofo-
rita nas manchas de õxido de manganês, hipotetiza-se gue o mesmo

esteja de mal cristalizado a amorfo, o que faz com que se compor-
te como uma armadi lha para os cãtions supramencionados.

Quanto ao itrio (Y), s.abe-se que tende a se mostrar
maìs enriquecìdo nos plag.ioclãsios mais cãlcicos. No entanto, no

material alterado. eie não se comportou como um "traçador", desde
que apresenta correìações baixas co¡n uma série de elementos.

2.6. Concl usão

Sabe-se que, nos produtos lateriticos, os conteüdos
de Aì e Fe podem variar entre niveis di ferentes, bauxi ta conten-
do aìto Aì e baixo Fe, e laterita contendo alto Fe e baixo Al sen
do muito comuns no mesmo depõsito.

Ressal tam aquì as caracteristicas das rochas paren-
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tais heterogêneas sì I icosas e ferrosas e a presença .de materjal
a I ôc tone imprìmi ndo suas fei ções nas aì teri tas,

Assim sendo, peìa classifìcação de Aleva e Hilver-
sun (ì984), a bauxita (> 40% Al Z03, no caso), seri a denominada de

"bauxita fenrugi nosa e laterìta a ì umi nosa ", ao passo que os ma te-
riaìs estêreis de "laterjtas aluminosas e Iateritas caolinîticas" ,

a silica tendo sido plotada, no entanto, como silìca total.

Desde que não h ouve a separação ferro/a luminio (No r
ton, 1973 ), os nivei s al umì nosos seguem com a ltos teores de ferro
rel ìquiar e de acumulação absoì uta, c omprome tendo a quaì idade da
bauxita, que se reveìa de média qualidade.

Note-se que o môterial da isalterita pode evoìuir pa

ra bauxita por meìo de uma expressìva perda de silìca (livre e conr

bi nada ) .

Por ou tro ìado, chama a atenção o fato de que, mes-
no em meio a tantas variações litolõgicas, os eìementos se concen
tra ran d en tro do orevi sto por sua solubilidade (potencìal iônico,
Goldschnidt, ì937).

Desta maneira, foram concentrados o Al, Fe, Ti e p

(maiores), e o V, Zr, Ga e Cr (menores). Taìs eìementos pertencen
ã categoria dos "hidroI isados" (potencial iônìco entre 3 e 7), e

forman hidrõxìdos i nsolúvei s.

0 Mn comportou-se como elemento que, solubiìizado
quando da aìteração dos mìnerais primãrios, foi carreado peìas
ãguas de infi ltração, concentrando-se em parte na base dos perfis.

0 concentrado em menor proporção (Nb ) si tua-se na

categoria dos parcialmente soìüveìs, sendo tanto ma.i s removido
quanto naìs intensa for a hidrõlise.

0s alcalinos e alcalinos-terrosos foram exportados
(potencial iônico baixo, muito solúveìs), o que ocorreu iguaìmen-
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te com o Ni. Zn e Y.

Nos nivei s mals mãficos orâ ferruginizados obser-
va-se, mais nitidamente, a afinidade geoquimica entre os elemen-

tos que se acompanham: Fe, Ti, V e, muì subordi nadamente, o Cr.

No caso destes elementos que se acham "camuflados''
(Leìong et al,, .l976) na estrutura de minerais acessõrìos, taìs co

mo a ilnenita e magnetì ta, as tendËnc ias são claras.

Quanto ã di nâmi ca dos el ementos Ga, Cr, P, Nb, Y,

e Zn, fatores tais como seu conteúdo inicial nos mi nera i s pri mã-

rios, a variedade deste.s e seus diferentes valores de pH de abra

são (Stevens e Ca rron, I943 ), a h e terog ene i da de dos mi cromei os de

a ì teração e a drenagem i nterna dos perf is condicionaram um compor

tamento um tanto errático dos mesmos.

2.7. Quadro Conpa ra t i vo

Da comparação dos teores quimìcos dos õxi dos dos

principais elementos maiores (Al, Fe e Si) entre jazìdas de bauxi
ta evo I uida s de d ì ferente s rochas (quadro 3), resuìta que a bauxi
ta de I'li raí apresenta un teor m-edio de Alr0, comparãvel a daque-

las desenvoì vidas sobre rochas graniticas e diabãsio. No entanto,
a na tureza sobretudo ferrugi nosa e silicosa de su.as rocha s paren-
tais conferiu-lhe teores mêdios de Fer0, comparãveis a da bauxita
evoìuida de diabãsio, seu teor mEdio de silica mostrando-se infe-
ri or aqueì e da bauxi ta sobre rochas graniticas.

Comparativamente a bauxita de alca linas, ressa ltam
nas de Mirai os menores conteüdos de Aìr0, e maiores de FerOr,
principalmente, e de sil ica, s e c u n d a r i a m e n t e .
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1

Gnaisses
Granulíticos,

Mi raí, MG

42.78

lB.7i

9. l0

I - Este es tudo (mõd ì a de 36 amostras ).
2 - 0l ivei ra ( 1985 ) (mãdi a de 30 amostra s ) .

3 e 4 - Toledo-Groke (,l98'l).

Quadro 3 - Comparação dos teores de Alr0r, Fer0,
sas.

2

Alcalinas,
Lages, SC

5B. OB

6.19

ô.¿¿

3

Graníticas,
Mogi, SP

44.00

L21

25-10

4

Diabãsio,
Curucutu, SP

4l .98

18.92

I .94

e Sì0, entre bauxitas evo'ì uidas de roc ha s diver

cc



CAPITULO V

A GINESE DA BAUXITA E ISALTERITA EM

INTERAçÃO COM A PAISAGEI'I

A EVoLUçÃ0 DAS ALTERITAS N0 l40DELADo

0s perfì s a I teriti cos estudados a pres en tam uma su-

c es são de fãc i es que revel am uma compì exa histõria evol u ti va na

qua ì variaram as co nd ì ções dos meios de a ì tera çã0, gerando distin
tos f ã'ci.es e imprimìndo aos perfis urn carãter poìifãsico.

A formação dos di ferentes fãci.es aì ter iticos ê, por

sua vez, reflexo do modelacio que regeu o tipo cie evoìução dos mes

mos.

As di ferentes fases evoìutivas das fãci es de a I tera
Ção na paisagen são mostradas de modo esquemãtico na figura 20.

Numa primeì ra fase ocorre, provavelmente a partì r de uma super
ficie apìðinada, uma incisão profunda da paisagem propìciada
por un clima úmldo.0 abaixamento do nivel de base possìbìlìta
uma drenagem ììvre; os oxi-hidrõxidos de ferro se individuaìì-
zam no "front" de aì teração da rocha, conservando as textura s

e estruturas da rocha-mâ'e que assim permanecem ã medìda que o

perfiì se aprofunda. Forma-se então uma ìsalterita gibbsitica,
por meio de uma ùlitização direta da rocha. No final da etapa
I já se fonmù a bauxìta isatteritica como um estãgìo mais evo-
I uti vo da ìsalterita gìbbsTtica.

lI. Sucede-se umå fase de ì ncj são graduaì
propiciada por condições cl imátìcas mð

moderada da pa i sagem

seca s. Devido â, .on-
e

is
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X - ¡NCISÃO PROFUNDA

tV V*
Il - II.¡CISÃO GRADUAL E

^
{/ \-,/

MODERADA

u - NovA r¡rctsÃo PRoFUNDA

$T - FASE ATUAL

Iffi.l lsolterltc Gibbeítico

% Bounto lsolterftico

lEl lsolterito Coolinítico

I eourito Aloterftico

Fi gura 20 - Evo I ução esquemãti ca dos di ferentes fãc.i es de al
te ra ção na pai sôgem.
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dìções mais impedidas de drenagem, no .front" de alteração da

rocha forma- se uma ì sa I terl ta caol i niti ca .

III. uma nova incisão profunda numa fase clìmãtica úmida propicia

o aprofundamento geoquimico do perfil, formando-se novamente

uma ì sal teri ta gi bbsîti ca. Nesta fase configura-se um nivel
de ìsalterìta caolinîtica inserido entre a bauxita isalteriti-
ca e a i sa I terì ta gibbsitica.

Com o espessamento do perfi I , a i sal teri ta caot i ní-
ti ca 6 transfornada numa bauxi ta aì oteniti ca por meio da dess iI ì -

c.i fì cação da caolinita e de uma I mpor ta nte acumul a ção abso I uta de

material ferruginoso concomitante e posterior ã sua transformação.

A presença de numerosos cutans argi I o-ferruginosos na

bauxita aloteritica evidencia-na como um horizonte iluvionar' evo-
'l uîdo no nîvel de oscì 1ação do 1enço l freáti co.

A bauxita aloterítica constitui-se, então, num hori
zonte alumìno-ferruginoso endurec ido formado por al i ti zação indi-
reta da rocha.

Concom'i tantemente ã evolução da baux'ita aloteritica
prossegue a formação da bauxita ìsalteritica como um estãgio mais

evoluîdo da i sa I teri ta g i bbsîti ca ' o que se dã por meio de uma

dissolução de parte do quartzo e enriquecimento rel a ti vo e absolu

to de aluminio. Este último fenômeno ocorre por meìo de uma se-

gunda geração de g ibbsi ta (de destabi Ii zação da caol i ni ta ) que

preenche os vazios exi stentes re s pe i ta ndo, no enta nto, as textu -

ras e es tru tura s orìginais'

Com a conti nui dade do

hi drogrãfica, prossegue a formação
pos ta ã bauxi ta i sa I terÍ ti ca.

IV. A formação de uma i sal teri ta caol i nítica
i ndica uma fase atual de monoss i a lì ti zação da

processo de incisão da rede
da i sa I teri ta gì bbsitica so to-

na base dos perfis
rocha propiciada por
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um cl ima mais seco.

Em resumo, podem ser fei ta s algumas cons i derações a

respeito das fases evolutivas supramencionadas. Como resultado de
las formou-se uma sucessão de fãciês eminentenente isalterîticas,
elaboradas em cl ima úmido, seqtlência interrompida p.or material alo
teritico que consigna uma d e s c o n t i n u i d a d e . Em que pese a existôn
cia de tal nive'l , a alteração antiga favoreceu grandemente a ali-
tização que contrasta com a da fase atuaì monoss.i alîtica.

Conclui-se que a sucessão e aìternância dos fãceis
aiteríticos formados refletem a história geoì6gica no curso da
qual variaram as condições de al teração e bauxitização.

Por outro lado, salienta-se que a bauxita hoje exis
tente não corresponde a toda espessura de bauxi ta formada, poi s

certamente os processos erosivos el iminaram importante parte deìa
ou, en alguns casos, toda ela, o que é evidenciado pela existên-
cia, numa mesma reg i ão, de morros estãrei s na mesma cota daque ì es
mi neral i zados. 0 material col uvi onar comp ro va i gua I mente a exis-
tência de erosão ìmportante.

2. AS DTFERENCTAçoES DoS FÃCIES ALTERITTC0S t¡AS T0possEQdENcrAs

2.1 . As álteritas'nas toposseqllências

Sabe-se que os ca ra c teres mineralógicos e quimicos
dos perfì s dependem da sua pos.i ção to pog rãf i ca (Detvigne, l96S).
Assin sendo, embora as possibil j dades de associações minerais se-
jam restritas nos depõs i tos lateriti cos, algumas tendônc i a s foram
evidenciadas nas paragêneses que exi bem ligeiras d i feren ça s no seu
conteûdo mineral e quimico ao longo dos perfi s (numa seqüência ver
tical) e na paisagem (nunra seq{lênc.ia lateral), fruto de particula
rjdades geoquimicas dos macro e micromeios onde se formaram.
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A si tuação dos perfi s do topo e encosta superi or f avo

receu a atuação de uma drenagem interna n:uito eficiente que permi

tiu o mãximo de individualização do Al e Fe (sob as formas degibb
sita e goethìta/hematìta), fato demonstrado pela relação Si02/AlZ03 '
a mais baixa apresentada pelos materiaìs estudados. Desta maneìra,

no topo e encosta superior formaram-se os materiais lateriticos
mais evol uîdos minenaì6gica, quimica e es trutura I men te. 0 manto

de aìteração 6 da ordem de 9 nr, chegando-se a ter I m de bauxita
com at6 50% Aìr0, (nos fragmentos em separado).

0s materiais isalteriticos que' por sua vez, constì
tuem os perfis estõrejs das vertentes e baixadas c a r a c t e r i z a m - s e '
comparativamente aos do topo, por aumentos na quantidade de quart-
zo e caolinita convivendo com a gibbsita. Tal fato, aìiado ã es-
trutura conservada de seus materiais, i ndi ca para os mesmos uma

fase de gi bbs iti zação anteri or importante. Assim, mesmo que os

perfi s das vertentes venham sendo no tempo rejuvenescidos, o que

está neles representado ê prova de urna fase antiga na gual houve

possibilidade de formação da gibbsita, Nas condições atuais e sub-

atuais, o processo ê tìpìcamente o da caolinização que afeta a ba

se da isalterita dos perfis em geraì. Naqueìes das vertentes e

baixadas a por tes laterais de sTl ica permi ti ram a neoformação de

caolinita, especialmente nos ül tìmos. Tais fatos apontam pa ra uma

fase de caol inização remontante em curso.

Uma provável contribuição de materiaì coluvionar
respondendo pel os teores de gibbsi ta õ descartada pela es tru tura
conservada dos materiais em questão.

0bserva-se que a caol i ni ta pseudom6rfi ca da biotita
e o qua rtzo foram integralmente preservados na i sa I terì ta das ver
tentes e baixadas o que, somado â caolinita de acumul ação absolu-
ta, oca s i onou uma queda na quanti dade de a I umini o livre e aumento

nos teores de sílica livre e combinada (rea ti va ) , o que faz com

que es tes materiais não sejam considerados mi nério.

Na isalterita do perfil 148, na toposseqtlência leste,
constata-se uma particularidade. Este' em sua maioria estéril exi
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parte superi or, um nivel bauxiti co com as mesmas carac
daquela do topo e encosta superior. Da observação da
(figura 3.a ) vê-se que o perfi I em questão si tua-se no
pequena eì evação local.

Perante o jã vìsto, torna - s e i mpor ta n te contrapor a

importãncia dos fatones rocha-topografia na formação da bauxita.

2.2. A contraposição dos fatores rocha-topoErafia na formação da
bauxï ta

Sabe-se que, quando da alteração hìdrolítica, as ro
chas ricas em silicatos aiuminosos e sem quartzo são as mais apro
pria'das ä formação do minério de aìuminio, fato comprovado peìa
ex.istência das grandes jazìdas de bauxi ta sobre roc ha s aìcal inas.

No entanto, Moniz (1969 ), Aìmeida (l977) o Oliveira
(ì 985 ) mos tran a determi na nte i nfr uênc i a da topografia no desen-
vo I v imento da bauxi ta, mesmo sobre aqueìas.

No presente caso, as rochas parentais de natureza si
licosa e ferruginosa mostram-se composicionalmente pouco adequa_
das a uma evoìução de cunho aluminoso. No entanto, nos locais bern
drenados' as alteritas ti veram seus co n teúdo s de qua r tzo e caoli-
nita mi norados ' o que eì evou relati vamente aqueì es de aluminio,
convertendo-as em mi néri o.

Jã nas vertentes e baixadas (isalteritas) crescem os
teores de qua r tzo e caoni I i ta como refl exo maior de uma ì itodepen
dência maìs estreita de seus materiais, dado serem mais novos e
menos retraba I hados pe la drenagem do que aquel es do topo. Assim
sendo, neles se res sa I ta a distribuição puntuaì mente mais bru s ca
dos 6xidos de si licio e ferro (figura ì3.b). por outro lado, no
d i ag rama triangular (f igu ra ì5) evidencia-se o posicionamento das
aìtenitas das vertentes e baixadas mais pr6ximo ao polo silicoso,
reve I a ndo que as me sma s não foram retraba I hadas peìa drenagem na
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extensão que o foram aquelas dos sitjos bem drenados.

Conclui-se que, em que pese a diversidade I itolõgi_
ca, houve i ndi sti ntanente formação de bauxi ta nos locais I i v remen
te drenados. A drenagem, portðnto, sobrepujou a variação litotõ-
gica, demonstrando sua maìor ef icãc.i a na formação da bauxita.

2.3. Fãcles coluvionar; uma descontinuidade

0 es tudo das toposseq0ências possibilitou o reco nhe
cimento de material col uvionar na encosta sul, nepresentado peìo
penfi I 'l32. 0 posicionamento do mesmo na topografi a õ particuìar.
Situa-se ao longo de uma ìinha de drenagem, no fundo estreito de
uma ravìna de paredes abruptas, havendo um des nÍv el de l5 m en tre
o mesmo e o perfi I 1987, na enco s ta -m6d i a acima.

Assim sendo, a erosão teria removido o material jã
alterado de nîveis superiores, depos.itando-o no fundo da ravìna,
pos te r i ormen te tendo havido uma el evação do i ençol freãtico que a

flora (fonte d'ã9ua) ao lado do perfiì em questão. lal fenômeno
favoreceu a forma de ferro mai s hi dratada (goethi ta ), que confere
ao material do perfil 132 cor acentuadamente amarela.

A forma de ocorrênc i a do col úvi o na pa i sagem revel a
a existência de uma paleo-ravina por ele preench i da, fei ção igual
mente cons tatada por Corrêa ( l984) no planal to de Vi çosa.

Na regiâ'o de Mirai os colúvios são comuns, tendo si
do i gua lmente observados por Kehl enbeck (1985). A presença deìes
evidencia a ocorrência de importantes fenômenos de retrabalhamen-
to de material numa fase p6s-morfogênese bauxîtica, restando aque-
la dos topos mais apìainados. Uma fase cl ìmãtica mais seca propi_
ciou a erosão e formação dos colüvios, não podendo se descartar,
no en ta n to, os efei tos do tectoni smo no escul pimento da morforo-
gia da reg i ão es tuda da , o que 6 di scutido a seguir.
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MORFOLOGIA E TECTONICA

Como já comentado em capîtu I o a nten i or, a reg i ão es
tudada inse.re-se numa faixa de tobramento afetada peìo tectonismo
Terciãr"io (Reativação l^lealdeniana; Almeida, 1969) que originou o

graben do Panaiba do Sul e a Serra da Mantiqueira, entre os quais
se situa a faixa Cataguases-Mirai-Muriaã. Nesta, são provas da

atuação tectônica ãreas serranas escarpadas sem bauxi ta conviven-
do com outras próximas bauxjtizadas. Por outro lado, há regiões
nas quais em morros de mesma cota ocorre e não minêrio. Tais fa-
tos comprovam a compartimentação em blocos (Hasui e 01 iveira, 19S4)

cujo soerguimento reìativo provocou a nemoção da bauxita, que foi
em parte preservada nas ãreas com uma morfol og i a de morros meia-
laranja,

0 controle estrutural (lineamentos nordeste proemi-
nentes ) afeta profundamente a morfologia geral, sendo Iocal mente
c on s ta tado na presença, em morros assimêtricos, de e ncos ta s com
grandes lajes rochosas mì loníticas fraturadas, de um lado, convi-
vendo com decl i ves ì ongos, suaves, com bauxi ta da me lhor qual ida-
de, do outro.

0 entalhamento profundo da rede hidrogrãf.i ca parece
ter se dado não só por efeito cìimãtico, como também por soergui
men tos de cu nho tectôni co que, n uma fase mais seca põs-lateritiza
ção, tambEm contribuiram para a erosão que orìginou os colúvios.

uM ltoDELo DE PRoSPECçÃ0

Com base na observação da morfoì og i a bauxitica tipi-
ca, pode- se estabelecer um modeì o de prospecção: os topos planos
ou quase são excelentes sitios para a formação da mesma, assim co
mo o são as encostas longas de declive suave, e as encostas supe
ri ores não abruptas.
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A baux ita ocorre em cota s var i a ndo de 750 a 900 m de

a lti tude, em morros do ti po meia-l aranja.

No ca so do morro es tu dado em deta I he, o niveì da ba

se I ocal situa-se a 680 m (c6rrego), ao passo que os perfi s bauxi
ticos formaram-se em altitudes da ordem de 800 m, tal desnivel ten
do permitido o fluxo livre das ãguas de drenagem que carrearam a

sílica, formando a crosta al umi nosa e alumino-ferruginosa do to-
po. Nas encostas e baixadas, locais mais p16ximos ao nivel de ba

se, prevalece materiaì mais argiloso.

5. O COI{TEXTO REGIONAL DE OCORRENCIA DA BAUXITA

A faixa hordeste de bauxita acha-se interrompida nos
vales dos rios Pomba-Muria6.

A bauxi ta de Mi rai formou- s e na u ni dade morf oestru-
tural denominada "Al i nhamentos de cristais do Paraîba do Su 

.|,, (vi
de "0s dominios morfoestruturais"), em cotas da ordem de 800 m.

A sudoeste de I'li rai encontra-se a região de Catagua
ses, a cerca de 'l60 m de a I ti tude, i nseri da na "Depressão Esca I o-
nada do Rio Pomba " , Neì a não hã bauxi ta.

A s udoe s te de Cataguases, em São João Nepomuceno,
Descoberto e i tamara t i de Mi na s, o rel evo escaì onado atinge co-
tas maiores, numa morfologia de morros com topos convexizados e

tabulares tendo se formado jazidas de bauxi ta.

0bserva-se c I a ramente que a drenagem dos ri os pom-

ba e Murjaã di ssecou e reba i xou as reg.i ões por eì es cortadas, re-
sultando nos vales dos ri os homôn i mo s, ìocais onde justamente o-
correm as interrupções na faixa do minério, que foi erodido. A rg
dida que se distancia dos vales ressurgem as uni dades morfoestru-
rais bauxi ti zadas.
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E provável que em toda a faixa de dobramentos Parai

ba do Sul houvesse bauxita, o tectonismo Terciãrio e a jncisão dos

rios supramencionados tendo causado a erosão de parte da mesma e

as modificações na morfoìogìa.



CAPITULO VI

c0NsrDERAç0ES FrltAIs

Evidenc'i a-se novamente o fato de que, quando da for
mação da bauxita, a natureza das roc ha s parenta.i s ê suplantada pe
las condições locais de drenagem que atua de maneira a compat.i bi-
lizar sua composì ção com a de uma evo ì ução I a teriti ca. Neste sen-
tido, crescem os teores de aluminio e de ferro e diminuem os de
sîlica o que culminou, no caso, na formação do resîduo bauxîti co
c0mum nos topos e enco s ta s superì ores dos morros.

A mêdia do Al r0, na bauxì ta de Mi rai encerra o re-
sultado da evolução lateritica de uma variedade de rochas metamõr
fi cas pa nenta i s que foram fi na I mente conventi das num produ to com
teores de Aìr0, s imi I ares. A na tu reza meno s propicia de suas ro-
chas parentaìs ã alitização conferiu-lhe, no entanto, expressivos
teores de Fer0r, convertendo-a num mi néri o de qua'l i dade mõdia.

Nas vententes e baixadas a alteração revela-se mais
'l i todependente por efei to de um menor tempo de evo I ução dos seus
materiais e das condições de drenagem. Como reflexo de tais fa-
tos, a isalterita apresenta-se nrais argi losa e/ou areno-argilosa
e menos evol uida do ponto de vista I a teriti co. As d i feren ça s lito
'I õgicas que se exprimem mais c la rame n te nas enco s ta s e baixadas
são minimizadas na bauxita.

Um fato que chama a atenção é o da persistência, na
base dos perfi s de al teração, de material I sotrópi co associado à

veios de halloisita e manchas de 6xido de manganês, fenômeno que
ocorre em perfis do topo, encosta e baixada, como expressão de um

mi croamb i ente local gue i ndepende da si tuação daqueì es na paisa-
9em'
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Por outro Iado, quanto a d i nâmi ca dos e ì ementos quî
micos na formação das alteritas, a clareza do comportamento dos
maiores con tra s ta com aquel e dos menores.

Da pesquisa b.ibli.ogrãf .i ca transparece a dificuldade,
dada a compl'exidade do assunto, de se determinar quais compostos
contóm (ou ret6m) os traços, sob que manei ra se apresentam e o

que signìficam seus teores.

Em se tratando de mantos de alteração evoìuidos
rocha s extremamente heterogêneas, o fa to se conrpl.i ca ai nda ma

desde que inexiste uma referôncia representada, por exemplo,
uma roc ha cuj a compos i ção se ma n têm ao I ongo do perf il.

Por outro lado, os microssistemas de alteração nas
rochas parentaìs cataclasadas são tão numerosos, que no inÍcio da
alteração devem ter tido um papel muito mais relevante localmente
que o do mei o vigente no perfi ì como um todo.

Com o aprofundamento dos perfi s, as condi ções se mo

dificanam, as mudanças impostas mascarando comportamentos.

Da constatação de que o teor de ferro varia ',pari
passu'r, devendo-se ora ao hipertênio, ora à hornblenda pr.imãrìa
e/ ou retrometamõrfica, ora à bi oti ta, al6m do que es tã nos acessõ
rios magnetita e ilmenita, surge o fato de que vãrios elementos me-
nores e traços podem estar a ele ligados, ou simplesmente concen_
trados no mesmo ambiente em que aquele o fez, hipõteses demonstra
das pelas correl ações.

Somen te o co n hec i men to da quími ca dos mi nera i s pri_
mãri os e secundárjos poderi a permi ti r o julgamento, pela presença
dos elementos menores e traços nos niveis aìterados, da natureza
dos precursores, dada a heterogenei dade destes.

Ressa lta-se, no entanto, o fato de que, em meio a

tantas va ri açõe s I itolõgicas, os el ementos se co ncen traram dentro
do prev i s to pe 1a sua solubi'l i dade.

de

is,
por
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No que di z respei to a êpoca de formação das bauxi -
ta s, g ener i camente, embora nos periodos devo ni a no- carbo nifero e

no mesoz6ìco o balanço global da radiação solar tenha sido mãxìmo,
propiciando condições cì ìmãticas favorãveis a bauxitização (Bar-
dossy, 1979), as bauxitas lateriticas exìstentes no globo são emi
nentemente Terciãrìas. Atribui-se o fato a vulnerabilìdade de seus
depõsi tos aos processos erosi vos.

Quanto a 6poca de formação da bauxi ta da ãrea estu-
dada , res sa I ta o i nteres sa n te fa to de sua ocorrãnc i a numa reg ì ão

afetada pelo tectonismo Terciãrio, do qual são provas regiões ser
ranas es car pa da s co nv i vendo corn ou tra s bauxiticas ti po meia-laran
ja.

Por outro Iado, mantos de a I teração com até B m de
bauxita atentam para o fato de um tempo intensivo de laterização,
do qual são remanescentes os topos achatados. No entanto, as in-
certezas s obre o estabelecimento de superfícies de apìainamento
na região em foco advém do fato da existência de compartimenta-
çõe s topogrãficas causadas pelo tectoni smo recente, afetando a ta
xa ero são/ pedogênes e e mas carando-as.

Pode- se considerar que a bauxi ta da faixa de Mi rai
tenha se formado no Terciãrio, num dos periodos de reìativa calma
tec tôn i ca ì nter-fases de rea ti vação, tendo sido posteriormente a-
fetada por erosão provocada por soergu.imentos de cunho tectônico
e pela derradei ra i nci são dos rios Pomba e Muri a6.
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Fotomicrografia I - Porfiroclastos de ortoclásio
micropertTtico tensionados e fraturados (0) res-
saltando-se em me'io ã malriz quarto-feldspãtica.
Porfiroclasto de hiperstênio (H). Luz polarjzada.

f9loricrografia 2 - Porfiroclasto de hiperstênio
(H) em meio ao mosaico quartzo-feldspãticb. Cris-
!ail de plagioclãsio (P) e quartzo (Q). Notar a ne
{ução de glanulometria nos bordos do porfiroclastõ
de hi perstênio. Luz polarizada.



Fotomicrografia
I ei to máfi co com
hiperstãnio (H).

Fotomicrografia 4 - Lentes
zo ( A ) que sepa ram mo sa i cos
posi ção quar tzo- fel dspãtl ca

3 - A variação nineraìógica de um
biotita (B), hornblenda (Ho) e
Luz polarizada.

monominerãl icas de ouart
granoglãsticos de'coml

. Luz polarizada.



Fotomicrografia 5 - Pseudomorfose de gibbsita (G)
a partir do feldspato. Notar a estrutura porosa ti-
po "box-work" com vazi os (V ) em parte preenchi dos
por goethi ta (Go). Luz polari zada. Isalteri ta e

bauxi ta i sa I teríti ca.

se de gibbs'ita(G) a
Notar os pl anos de
la goethita (Go) e
maneira perpendicu
ios (V). Luz pola:
a I teriti ca .

Fotomicrografia 6
pa rti r do fel ds pa to
clivagem ortogonais
a cristalização da g
lar ãs paredes goeth
rizada. Isalterita e

Pseudomorfo
potãsslco.
traçados pe
ibbsita de
iticas. Vaz
bauxita is



Fotomicrografia 7 - Lltoreliquiq de hiperstênio fgI
ruginizadó, com seus planos de fraquqzg.Pfeelchi-
doi por goéthita acjcular. 0s poros deliryitados pe

las þareães goethiticas acham-se.Pfeenchidos Por
gibU!'ita de ãcurnulação abso'lyta fq). Luz polariza
ãa. Isaìterita e bauxita isalteri t'ica.

Fotomi crografla 8 - Pl anos de cl i vagem obl iquos. de
hornbl endã preservados pel a presença, de goethi ta
(Go). 0s espaços entre os mesmos acham-se PI.ePn-
èniäos por gib6si ta de acumulação abgoluta (B).Luz
po'larizäda.'lsalterlta e bauxita isalterítica.



Fotomicrografia 9.a - Pal hetas sanfonadas
I i ni ta (C) com seus contatos subl i nhados
thita. Luz polarizada. Isalterita e bauxi
teriti ca.

t,,/'
¡/

',fi
lil

ft
ì

Fotomicrografla 9.b
lin'ita com seus conta
(Go). Luz natura'l .

ritica.

de cao-
por goe-
ta isal-

Pa'l hetas sanf onadas de cao-
tos subl i nhados por goethi ta

I sa I teri ta e bauxi ta i sa I te

q'l..v
Fi
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scõ i des
). Luz

Fotomi crografi a
(a) e palhetas
Isalterlta.

l0 - Lentes
de caol i ni ta

de quartzo
polarizada.

di
(c

Foto¡ricrografia
ras no Quartzolarizada. Bauxi

ll
(a)
ta

- Gol fos de di ssol ução e fratu
invadidos por gibbsita. Luz po

i sa ì terTti ca
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Fotomicrografia l2.a - Ferri-gibbsitan complexo zo-
nado. Notar a cri stal ização da gìbbsita (G) de ma

neira perpend'icular ã parede do vaz'io (V) parcìaT
mente preench j do por goethi ta ( Go ) . Cri sta I de
quartzo com sinais de djssolução (a).Luz po'l ari-
zada. Eauxi ta a I oteriti ca.

I
t ;?ì
.à-T'

Fotomicrografia l2.b
nado. Ncitar a goeth'i
res de g'ibbsita (G).
tica.

- Ferri -gibbsitan complexo zo-
ta (Go) e as peliculas incolo
Luz natural. Bauxita aìoteri
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tan comolexo zona
Bauxita aloterî

Ferri -g i bb s i
polarizada.

Fotomi crografia
do e papule (P).
ti ca.

l3
Luz

- Porções do cri stal i plasma
stais'de quartzo (a) e dä mãfi
(MF ) envol vi dos e isolados por mã-

( Hema ti ta es senc ial ) . Vaz i oE
. Bauxi ta pedoturbada.

Fotomicrografia l4
gi bbsitico (G ), crl
cos ferruginizados
terial ferruginoso
(V). Luz polarizada



ì 0t .

Fotomi crografia
zo (a) imersos
caolinitico (c)

I 5 - Fragmentos angul osos de quart
num cristaliplasma essencialmente
. Luz polarizada. Colúvio.

ferrugi ni zadas de
ruti lo (R) incl usas.

Fotomicrografia l6
caol i ni ta (C ) com
Luz natural.

- Pa I hetas
agu'l has de
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APEND I CE



0xidos

-8-
sio2 2r' 90

Àr2o3 30 
' 

28

F"2O3 I8,87
Mgo 0,19
MnO 0, 05

cao 0,04
Na2O 0,33
K2O 0,08
TiO2 5' ro
P2O5 0,20
H2o* 20,9L

-PPM.

Ba L29

cr Il?
Ga 33

Nb 78

Ni 0

Sr 3 6

v 4.15

Y16
zn 25

zY 1263

6,11 4 ,05 4,30
50,41 49 ,44 48.73
LL,?2 13,85 15,66
0,I3 0,00 0,00
0,03 0,03 0,03
0,04 0,04 0,03
0,03 0.o2 0,03
0,07 0,06 0,06
2 ,50 2 ,88 3,37
0,27 0,46 0 ,25

27,86 27,75 27,L3

3,42 6,94
46,Il 42,3s
t9,28 20,90
0,09 0.11
0,04 0,04
0,04 0,05
o,o3 o,o9
0,07 0,07
4,L4 4,88
o.47 0,35

26.05 23,7 0

43 24'ì

46 67

36 28

61 81

00
15 I53

337 429

l- 19

t6 36

L2L4 16II

8I
58

35

4I
3

'23

239

27

23

12L

Àmostras

97 5l
45 43

32 36

44 5I
0l

23 15

253 294
86

18 16

768 1168

Tabela l - Anãlises quTmicas
vei s, i sal teri ta.

4.L4
31,59
3r,98
0,3r
0,L2
0,05
o ,23
0,07
6,80
r, l0

20,23

m

4,31
40,r8
24 ,29

0, 18

0,L2
0,04
0, 14

0,06
5,46
0,82

23,42

98

l9
22
't4

1

46

6

54

930

16,03 37,08
37 ,'19 31, 09

L9,7 4 r0,6t
0,18 0,07
o,06 o,09
o.04 o,r2
o,09 0,22
o,o7 r.15
3 ,54 2 t05
o,8o 0,65

2L,6L 15,62

75 474

39 32

29 22

s4 L7

o20
22 49

300 194

38
34 85

L077 782

1.1

309

36

Ì3
98

I
70

693

29

3

929

tÌ.45 1,53
55,50 52,84
3,'Ì6 11.90
o,o0 0,00
0,01 o.ol
o,03 o.04
o,o2 o.ol
0,06 0,06
o,8l 2,L3
0,L4 0,31

28,00 29,52

30 55

20 44

22 3l
0 l0
40
4L2

90 228

60
t18 3l
332 95'l

tota i s do perfi 1 136 (mi neral izado ).
Amostras I.l, I.2, 1.3 e I.4 são de

L.2 r,3

r,r0 4,47
52,28 54,23
14,33 L0,16

o, 0o 0, 06

0,or 0,03
o,o4 o,o3
0, 00 o, o0

o, 06 o, 06

. 2,68 2,2L
0,32 0 ,22

28,89 28,72

15 43

68 42

39 r8
3l L4

13
t9

269 189

00
0 38

897 533

L.4

Do nivel I a

fragmentos em

7 m, bauxi ta. Dema i s ní
separado.



óxi,dos

sio2 22 '72
Ar2o3 30' 40

F"2O3 19,35
MgO 0, 0l
MnO 0,04
CaO 0,11
Na2O 0,00
KzO 0,O2

rioz 4 '70
PzO5 0 ,2-l

"2o* 
21' 80

-PPM-
Ba 98

cr 110

Nb 68

Ni l0
Sr 22

v 507

Y9
zi 20

zÊ 959

8,80 L2,75 16.09
45,33 44,0L 45,I1
16, 58 L5 ,9'1 13,07
0,18 0,00 0,00
0,03 0,03 0,03
0,04 0,03 0,03
0,09 0,09 0,11
0,07 0,06 0,06
2,82 3,22 2,33
0 ,32 0 ,29 0,22

25,84 23,97 23,81

14,59 6,19 L,2L
42,40 4L,82 4r.83
15,69 22.28 25.8L
0,00 0,0I 0,48
0,03 0,05 0,06
0,03 0,04 0,04
0,13 0,08 0,03
0,06 0,06 0,06
2,27 3 ,92 4,49
0,23 0,3t 0.56

22.64 23 t63 24,36

61 2L 8

s8 60 109

18 31 2I
2L 47 41

5 II O

41 9 I
373 627 1094

301
36 7 0

358 409 138

33

L26

3l
38

4

L2

4

9

5L2

Amos tras

36 40

r38 63

36 35

58 3r
10 t6
1I L7

385 300

II
23 42

76L 469

Tabeì a 2 - Anãt ì ses quimi ca s tota i s do perfi I
vei s, isalterita. As amos tra i l,l,da matriz argi losa.

2, 12 26,45 t0 ,22
39,90 34,44 29,86
26,91 16,08 32 ,00

0 ,23 0,16 0,09
0,05 0.03 o,tr
o,04 0,03 0,04
0.09 0,48 0.3s
0,06 o.07 0,07
3,79 2,43 5,8'ì
r, 14 0 ,52 0,42

23,30 19.36 17,80

I,I

2,0o 2,76 2s,76 6,52
48.15 46,00 29t73 47,97
L7 ,40 19,40 20,25 t5,28

0, 00 0, 00 o, 19 0, t3
0,0r 0,03 0,06 0,03
0,04 0,03 0,16 0,04
o,o2 0,03 0,63 0,04
0,06 0,o7 o,02 0,07
1,68 2,58 s,13 2,33
0.26 0,3't o,2s 0,31

28 | 40 2't ,48 1?,80 27 ,23

27 41 I09 20

2L2 23L L27 136

L7 2L 22 25

11 2t 7L 34

4 11 rrl
0325L4

324 442 525 353

6 0 11 3

0 0 18 2

L76 243 1227 278

L,2

34

52

2L

41

0

L7

798

0

0

307

1. (M)

242
L44 2L5

31 11

2L 4't

4 13

64
391 1286

00
290

611 299

t.3

I45
1.2

(mineralìzado), Do nivel 'l a 6 m, baux.ita. Demais níe t.J sa0 de fragmentos em separado. Aniostra I (M) ã

t\)



Ôxido s

--t
sio2
AI2O3

Fe2O3

t19o

MnO

Cao

Na2O

K2o

TiO2

Pzos

H2o*

-PPM-
Ba

Cr
Ga

Ni

Zn

Zr

19,00
30 ,44
L7,75

0 ,20
0,03
0,00
0 ,02
0,07
4,54
0 ,20

2I,7 L

I3t47 9,68
42,48 43,55
15,75 L7 ,64
o,o2 0,20
0,03 0,03
0,00 0,00
o,o¡ 0,06
0,06 0,06
3,43 4,L9
0,31 0,31

23,90 24,47

18, 50 t6, 19

36,69 43 ,49
18,95 L2,7O

0,07 0,00
0,03 0, 03

0,00 0, 00

0,06 0,04
o, 05 o, 05

4,54 2,65
0,19 0, Ì8

20,64 23,42

r38 26I
101 9s

46 44

335 305

41 45

1026 653

Amo s tra s

m

19 ,69
42 ,48
1r,38
0,04
0,02
0,00
0,03
0,06
2 ,57
0,24

22 '64

Tabela 3 - Anãì i ses quimi ca s tota i s do perfi I
rnais níveis, isalterita.

222

97

41

357

53

824

rr,76
43 ,20
16,63

0, 14

0,02
0,00
0,03
0,05
3,94
0, 50

24 ,24

77

52

319

49

104r

I68
75

37

0

505

58

L246

9 ,33 6 ,69
4\,97 4L,7 r
19,68 2L,13
0,16 0,00
0,03 0,03
0,01 0,00
0,03 0,03
0,05 0,05
4,49 4,55
0,56 O,73

23,39 24,19

132

55

47

0

284

48
'777

93

40

55

225

38

851

L0 ,44 11,99
36,08 37,24
2I,97 22,00
0,07 0,10
0,06 0,03
0,0I 0,00
0,03 0,03
0,05 0,05
4,60 5,36
0,85 0,96

2I ,33 2L,35

10

109

36

47

393

5]
7l- 8

1944 (mi nera ì i zado ). Do nive l I a 8 m, baixita. De

67

129
44

443

38

716

L70

48

^:

447

49

691

89

86

^:

459

47

r0 7l



óxidos

-3-
sio2 25'63 9'50
À1203 26 

' 
48 43,18

Fe2O3 16 ,97 L6,88
MgO 0,34 0,14
MnO 0,03 0,03
CaO 0, 01 0,00
Na2O O,04 0,03
K2O O 'O7 0,06
TiOz 4'69 3'51
PzO5 0, 19 0 ,27
H2O* 20 '77 24,73

-PPM-
Ba 115 101
Cr 97 89

Ga 37 53

Ni
v 355 352
zn 41 38

zt LllI 713

7,5r 3,7r
43,67 35,98
L7 ,96 30,76
0,16 0,!2
0,03 0,0g
0,02 o,02
0, 03 o, 03

0,05 0, 05

3,89 6, 01

0,46 0,59
24,80 2I ,26

322 207

656

^: 
,:

333 403

49 48

882 1120

Amo s tra s

45

12,47 g ,'',|!
4I ,65 43 ,84
I7,75 L7,79

0, 06 0,11
0, 03 0,01
0, 00 0,00
0,03 0,03
0,05 0,05
3 ,46 2,08
0, 43 0,35

23 ,68 25 ,05

94 79

s4 183

n'- ,:

309 320

41 I
7I7 282

Tabela 4 - Anãlises quimicas totais do perfìl
Dema i s nive i s, i sa I teri ta ,

13, 59 2,62
35,I7 31,53
24 ,40 33 ,57
0,00 0,22
0,02 0,08
o,oo o,02
0,03 0,03
o, 05 o, 05

2,89 8,13
0,19 0, 80

20,!3 ]-9,56

43 357

143 56

41 29

4I9 934

23 24

367 3s6

5,20 13,32
39 ,65 28,02
22,93 30,59
0,16 0,38
0, 04 0,24
0,01 0,02
0,04 0,02
0, 05 0, 06

4,4'r 7,59
0, 80 1,45

23 ,60 15, 84

19 615

r89 2

37 32

506 801

24 59

45r 42L

ì 3 ì (mi neral izado ) . Do nível I a 5, bauxi ta .



lt5.

Amos trasóx ido s

sio2 37 '27 47 '50
Al2O3 31' 89 29 'gg
Fe2O3 I0, 39 5 ,24
MgO 0,02 0,00
MnO 0 ,02 0,00
CaO 0,lI 0, L0

Na2O 0,06 0,49
K2O 0'09 0'14
TiO2 t'79 0'90
Pzgs 0, 13 0, 11

H"O+ r8,68 15,53
¿

-ppm-
Ba 66 60

Cr 9L 38

ca 28 39

Nb 31 4

Ni257
Sr64
v r8r 99

v24 11

Zn 34 80

Zr 536 334

53,83 52,L3 48,I2 46,94 51,75
27,28 27,L3 31,48 32,0O 17,50

2 , L6 4 ,24 4 ,09 2,45 ll, 66

0,00 0,00 0,00 0,00 3,25
0,00 0,00 0,04 o ,02 o,l5
0,09 0, r0 0, ]0 0,I0 4, 35

0 ,47 0 ,42 O ,20 0, 53 r, g0

0,L4 0,r0 0,30 I,24 3,16
0,36 0,88 0,58 0,27 2,42
0,06 0,I0 0,09 0,07 0,70

14,09 13,95 14,01 15,28 3,04

l5
3

35

0

I
0

54

L4

25

305

53

36

36

0

0

0

90

3

I6
3s3

206

20

36

4

28

6

104

1I
62

83

348 L344

20 32

35 4

0 17

L7 26

49 246

s4 l8t
r 35

42 r29
77 47 4

Tabela 5 - Anãlises quimicas totais da isalterita do perfil 146.
Nivel 6 m, rocha sã.



.il6.

funo s tra sóxidos

s io2
A12O3

Fe203

Mgo

MnO

CaO

Na 
2O

Kzo
TÍO2

Pzos

H2o*

-ppm-
Ba

Cr

Nb

Ni
Sr
V

Y

Zn

7,r

37 ,95 33,46 22,12
27,46 30,41 4L,14
L3,2L t3,50 II ,74
0100 0,26 0,00
0,02 0,02 0,01
0,10 0,10 0,03
0,5t 0,30 0,23
0,03 0,02 0,08
2,48 2,49 L,1g
o,2o 0,I9 0,20

I8,15 I8,81 22,40

38,83 49,05 38,95
34,20 28,04 37,03

. 8,7I 7,43 6,20
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,01
0, I0 0,10 0, Ig
0,36 0,42 0 ,2L
0,02 0,02 0,08
1,33 1,09 0,I5
0, 16 0, 16 0,I9

L7 ,24 13,89 L9, r0

45

109

36

27

25

3

I5?
6

43

490

47

67

28

24

26

I7
II8

.ta

51

752

93

57

32

0

34

t5
79

4

34

r50

65

119

3I
47

I9
14

263
))
38

705

40

r3l
29

4t
19

I2
263

0

34

613

58

132

32

L7

I3
7

2l-6

0

22

516

Tabela 6 Anã li ses quimicas tota i s
fii 148, exc etua n do- se o

da i sa I teri ta do per-
nível 2 m, bauxiti co.



.ìr7.

Amo s tra s
óxidos

3.5

sio2 36'66 35'52
Ar2O3 27 'r8 29 'L7
Fe2O3 L4,57 15,10
MgO 0,07 0,02
MnO 0,04 0,04
CaO 0,10 0, I0
Na2O 0'44 0'I3
KzO 0, 03 0,03
TiO2 2'86 2'72
P2O5 O'32 0,30
H^O+ L6,77 L6,7 4¿'
-Ppn-
Ba 252 206

Cr 63 66

ca 24 26

Nb 58 68

Ni 22 14

Sr 54 46

v 2r3 203

Y 29 35

zn 67 62

zr 857 887

39,74 63,99 19,4r 29,60 33,54
34 r 38 19 ,? 4 28,40 36,14 32,58
9,0r 7 t67 25,77 13,51 14,44
o,o0 0,oo 0,29 o,oo o,oo
0, 11 0, 09 o ,o7 0,03 0,04
0,10 0, 19 0, 04 o,03 0,l0
0,4r 0,00 0,39 0,23 0,05
0,03 0,00 0,07 o,07 0 r 0r
0,76 I,22 5,26 1106 L,26
0,30 0,22 0,93 0,64' 0,64

16,08 8.23 L6,76 19,33 L7,74

102

25

3I
10

I3
36

1t3
I

82

503

r51
1I
I7
34

II
57

72

l6
I8

482

I48
470

I5
84

I4
36

358

I1
69

858

52 61

92 r82
32 26

31 27

228
3I

r80 239

06
45 22

307 22L

Tabela 7 - Anátíses químicas totais da isalterita do perfil 152.



. il8.

Amo s tra s
óx idos

sio2 I7 ,28 8,34
Ar2O3 3r'59 39,52
Fe2O3 21,30 2I ,82
MgO 0, 13 0, 08

MnO 0,05 0,05
cao 0,04 0, 04

Na2O 0,29 0,L2
K2O 0'07 0,06
TiO2 4'53 4'53
P2Os 0'4I 0'60
H^O+ 22 ,49 23,55

¿

-ppm-
Ba 104 l2t
Cr 61 49

Ga 29 22

Nb 84 64

Ni233
Sr 40 44

v 440 460

Y14 11

zn 40 20

zr 1099 820

8,02 25,08 20,03 15,76
34,81 33, o5 36,09 42,20
28,05 .2O,22 r8,73 13,66
0,41- 0,00 0,3I 0,00
0,06 0,07 0,05 0,06
0,05 0,03 o, 05 o, 04

o ,L2 o,33 0,23 0,15
0,07 0,07 0,06 0,07
6,13 3,79 4,L2 2,43
0,83 0,43 0,84 0,53

20,80 L7 .26 19,48 22,80

207

87

2T

78

0

33

597

L4

9

807

s36

48
))
37

26

181

270

64

47

358

135 s1I
64 44

25 18

64 64

14 25

46 278

386 408

877
60 56

406 686

Tabe la I - Anãl i ses quimi cas totais da isalterita do per-
f i I 198i.



.il9.

Amos tras
óx idos

sio2
Al2O3
Fe2O3

Mgo

MnO

CaO

Na2O

K2o

TiO2
P2o5

H20*

-ppm-
Ba

Cr
Ga

Nb

Ni
Sr

I

Zn

Zr

38,33 36,46 38,I1
25,14 28,22 24,7L
14 ,37 :-6,64 19, 35

0,32 O,24 0,17
0,22 0,I1 0, 13

0 ,23 0, rt 0,11
0,24 0,29 0,40
0,76 0,62 0,59
3,60 2,94 2,41
0,32 0,29 0,1I

15,41 14,09 L4,L2

57 ,63 52,10
20,38 2I ,35
10,27 13,33
0,29 0,40
0,ll 0,07
0,2I 0,22
0,00 0,37
0,88 2,26
l,2r 1,40
0,08 o, IL
8,49 I,52

584

33

L4

64

28

76

26r
40

12T

850

49r
42

20

54

48

57

28r
53

94

600

r61
5l
L7

58

39

19

262

98

32

372

355

3

I5
27

57

46

79

20r
I27
4r0

535

23

I3
31

56

75

117

r43
L29

484

Tabela 9 Anãlises quimicas totais da isalterita
perf i I 132.

do



.120.

Amostrasóxidos

653I

t--
sio2
A12O3

F ero,
Mgo

MnO

CaO

Naro
K2o

TiO2

Pzos

"2o*
-ppm-
Ba

Cr

Ga

Nb

Ni
Sr
V

Y

Zn

ZI

29 ,96
29 ,29
L6,7L

0 ,37
0r07
0 r lI
0 r 00

0r09
3r70
0 r 39

rB, g3

L47

7L

22

44

25

33

313

I9
58

723

22 ,95
33,34
19,06

0, 09

0 ,07
0,04
0,34
0 r 09

3rB9

0 r 70

L9 ,29

llr
49

25

64

l4
L7

406

I
36

76L

15,9r
34,73
22 ,95

0, 16

0, ll
0 r 04

0 ,2L
0r08
4 ,29
0r70

20 ,2L

I37
83

24

58

28

l5
514

3

32

715

Lg ,47
34,19
20 ,92
0,77
0 r 09

0 r 04

0 ,20
0 ,37
3 ,44
0 ,77

L9 ,47

311

57

31

51

42

27

369

14

49

790

3L ,26
3L ,52
17,35

0r0B

0 ,25
0,04
0, 37

0,09
2 ,0I
0r46

16,10

220

43

L7

47

47

43

270

16

I09
4I5

36r14
3gr5g

4 ,64
0r00
0 r 39

0r03

0 ,23
0,08
1,l1
0 ,28

L'7 ,4L

250

0

l3
I4
70

86

96

22

L27

302

Tabela l0 - Anã'l ises químicas totais da
I34.

'i sa I teni ta do perf i I




