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RESUMO

A Ja zída de Mãrmore de Quixaba, no piauí, era de
economicidade controvertida para cantarta em vista do fra_
turamento do rnaciço e das impurezas da rocha aflorante.

lnvestigações sobrc a litorogia, estrutura e geo-
nro.fologia cl¿r área mostraram que essas feições são no-
tãveis apenas nos afloramentos, com fortes expressões topo-
gráficas locais, enquanto que nas porções baixas do corpo
de rochas carhonãticas ocorïem rochas naciças e puras.

Neste trabalho são discuticlos os conclicionantes
geolõgicos, petrológicos e gco¡norfológicos identificados e
os critérios de prospecção e caractcrização tecnolõgica
aplicados ao desenvolvimento e aproveitamento da jazið,a.

/\ g rancre vari eclade quími ca de rochars , corì pro-
priedades físicas semelhantes, i.ndustria rizad.as e comer-
cializadas por profissionais cle formação não geocie'tífica,
tcm notivado o uso de termos ambÍguos que dificultam o côm-
puto de <la<los e a avaliação do desenpc.ho econômico do se-
tor das cantarias.

co¡no contribuição ao estabelecimento de uma no-
menclatura clara e precisa e aprescntada uma classi fi cação
da-s rochas para a construção civil q'e correlaciona concei-
tos petrolõgicos, industriais e comerciais. Ainda, ã Iuz
dos poucos e esparços dados disponíveis, 6 feita uma aná1i-
se do nercado nacional e i'ter'acio¡r¿¡1 <1o mármore como pe-
dra de cantaria.'
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INTRODUçÃO

l,l - Proposta do Autor

Como ge6logo de rnineração, enfrentando problenas
de disponibilidade de recursos capazes de atender ã demanda
e ãs .especificações industriais r ao enpreender o Curso de
P6s-iraduação a proposição foi realizar un trabalho ligado
ao desenvolvirnento de jazidas.

Dos tipos de ¡ninerais e de depósitos com que tem
trabalhado, tais como de cobre e de cro¡no associados a ro_
chas básicas-ultrabásicas, de nanganês, de pegnatitos liti_
nÍferos, de quartzitos puros, de argilas especiais, de sõdio
e potãssio, o de ¡nár¡nore para cantaria é o que revelou as_
pectos rnais interessantes para a realização de um trabalho
que coadunasse con a neta estabelecida e pudesse ser apïe_
sentado corno Dissertação de Mestrado,

A atuação no setor de pedras de cantaria pernitiu
a inteiração con problemas relativos ã geologia de seus ja_
zimentos, para cuja solução foi necessário estabelecer uma
netodologia especÍfica. São os resultados desse trabalho que
o autor se propõe a apresentar.

1.2 - Fundamentos da proposta

A idéia de desenvolver esse tena nasceu da proble_
mâtica vivida durante as investigações de reavaliação da Ja_
zida de Márnore de Quixaba, no piauí. As opiniões acerca
de un enpreendimento rnineiro no rocal eran controvertidas em
vista do fraturanento do naciço e das impurezas da rocha ob_
servadas nos vários afloramentos da área.
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Por ocasião do início das atividades, en I976, pa_
ra uma abordagern adequada das feições-problenas da jazíð.a,
foi procurado urn esquerna de prospecção que auxiliasse nos
levantamentos. Dessa busca foi constatado que, enquanto far_
tarn recursos para o beneficiamento I comercialização e con_
servação da pedra, são raras as publicações técnicas sobre
pesquisas de recursos e sobre a abertura de frentes de ex_
tração. Conseqllentenente, enquanto as atividades de trata_
nento da pedra já alcançaram alto grau de sofisticação, o
desenvolvimento de reseïvas deixa muito a dese.j ar, consti_
tuindo o ramo da níneração mais carente de tecnologia,

Apesar da utilização das rochas para construção se
dar sob várias formas e com diferentes finalidades, qualquer
frente de extração é tratada como pedreira, caracterizada
pelo enpirismo que norteia seu desenvolvinento e aproveita_
mento.

0 fato ten acarretado una série de problenas Te_
lacionados ã geologia do jazinento, principalmente quando
se trata de rnãrnore para cantaria, quando a rocha é utili_
zada na forna naciça, o que exige naior seleção do material
na fonte. Nesses casos o sucesso de una iniciativa Dara
aproveitanento da rocha depencle do perfeito conhec.inento
do dep6sito.

Con as atividades em Quixaba foi constatado que
parte dos problernas clue afetan o setor das rochas de cons_
trução, e em particular o de nárrnore para cantaria, é de or_
den terminológica. A1én de termos anbíguos, não existe una
classificação industrial simples, funcional e precisa si_
tuando as cantarias dentre os demais materiais rochosos e
materiais de construção. Assim, a conpilação e o tratanen_
to estatísrico dos dados têm sido prejudicados, inpossibili_
tando a real.ização de diagnósticos e progn6sticos realistas
sobre o se tor.
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Preocupado com a desatencão cras instituições téc-
nicas e administrativas e com â falta de planejamento païa
as rc'chas rlc construção, na maioria <ros pai.ses, que são re-
cursos não -r'ertováveís,' o Centre fclr Natur.al Resour.ces,
Energy and Transport, do Department of Econonic and social
Âffairs, do united Nations secretariat, clama por providên_
cias enérgicas e inediatas no sentido de desenvolvê-1os e
aproveitá-1os racionallnente.

Por apresentar feições geolõgicas, tecnológicas e
mercadológicas em quantidade e variedade considerãve1, jâ em
fase avançada de conhecimentos, a Jazid,a de Mármore de Qui-
xaba presta-se bastante para elucidação do desenvolvimento
desse tipo rle bem mineral.

0 apelo internacional e

em Quixaba dcspertaran o j-nteresse
cisivos para a escolha do tema des

o resultado das pesquisas
pelo assunto e foram de-

ta dissct:t¿lção"

I .3 - Objet i vos do Traba I ho

Um dos objetivos desta Di
una netodologia para prospecção cle

almejando preencher parte da lacuna
trabalhos na ã,rea dos condicionante
desse tipo de naterial.

ssertação é apresentar
mãrmore para cantaria,
causada pela falta de

s geológicos de jazídas

Esta explanação visa, também, atribuir sentido
mais t6cnico e científico ãs atividades de clesenvolvinnento e
aproveitamento äos recursos minerais de mármore para canta-
ria, contribuindo para maior clisponibilidade de material,
com qualidade compatíve1 com as demandas interna e externa.

0utro ob j etivo deste 1.raba1ho é
para a irnportância do setor clas caniarias

chanar a atenção
cono campo de de-
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senvolvimento tecnológico integrado ã aspectos ecológicos e
urbanísticos, como meio de emprego de mão_de_obra e como
fonte de reservas nonetárias.

sem pretender esgotar o assunto, a finalidade des_
ta Dissertação é suscitar o debate en torno do tema, fazen-
do com que mais profissionais se interessem por ele e divul_
guem suas experiências. con mais elernentos para o aprovei_
tamento das pedras de cantaria, 6 de se esperar maior renta_
bilidade no processo, maior participação de grupos econômi-
cos, maior oferta de material de melhor qualidade, melhores
padrões na construção civi1, além de seconquistar uma maior
parcela do rnercado mundial, importante para o fortalecimento
da nossa economia.

I .4 - Conteúdo do Traba I ho

São discutidos aqui os condicionantes
do desenvolvimento e aproveitamento de jazidas de
para cantaria, com base nos resultados dos estudos
ba.

geo 1 ógi co s

mármore

em Quixa-

Como base para
são feitas considerações
produção, qualificação e

o desenvolvimento do
sobre a conceituação,
utilização do materia

tem¿r proposto
classificação,

1 estudado.

Entendendo que para a

seja necessária uma nomónclatura
tidos âspecto.s terminol69icos e c
e dcmais mateti ais de construção,
p roduç:ro.

conceituação das can
clâra e precisa, são
lassif icatórios clas
enl todas as fases de

tarias
discu-
rocllas

sua

Pertencentes a outro campo da tecnologia mineral,
mas relacionados ãs feições do jazimento e regulamentadores
do uso das rochas, são apresentaclos os métodos de quarifi_
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cação das rochas, padronizados pela engenharia.

Ainda, na tentativa de apresentar un diagnóstico
sobre o setor do márrnore como cantaÌia foram conpilados e
interpretados os dados disponíveis sobre reservas e produção
brasileiras e sobre o rnercado i.nternacionar en conprenento
ã pesquisa de rnercado rea\ízaò,a nas regiões,norte e nordes-
te do Brasil.

Para naior conpreensão dos condicionantes da pros-
pecção e aproveitanento do rnármore cono cantaria são apre_
sentados aspectos sobre a geologia das rochas carbonáticas
cortentes na 1i teÏatura.

Tendo contribuido com grande quantidade de dados
para a real-ização deste trabalho, são descritas as ativida_
des desenvolvidas e são discutidos os resultados obtidos con
a avaliação da Jazida de Quixaba.

1,5 - A.Jradecimentos.

Quanto rnais se especializa em ciência e tecnolo_
gía, nais rareiarn os trabalhos de autoria exclusiva. Tratan-
do-se de jazidas ninerais, quase sempre geograficanente dis_
tantes e de abordagens cornplexas, é praticarnente inpossíve1
desenvolver-se uma pesquisa conpleta que não envolva tecur_
sos t6cnicos e financeiros de várias instituições e de vã-
rios canpos de especialização, Assim, esta Dissertação de
Mestrado não teria sido realizada não fosse a slnceri.dade e

dèspretenção doi co1äl¡ora<lores.

Logo ap6s o encerramento dos trabalhos de canpor
foi-me dada pernissão para utilização dos dados, de proprie_
dade da Companhia de Desenvolvimento do piauí - COMpEDI, na
época sob a presidência do geólogo Aurirnar de Barros Nunes.
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Do PiauÍ, tambén foi grande a colaboração do geólogo CésarNegreiros Barros Filho, que informou os resultados das ati_vidades en Quixaba, entre o término das pesquisas de campoe a corrclusão desta. Inportante, igualnente, foi a ajudados moradores do locá1, encarregando_se do árduo serviço demarreta, escavação de poços e porte das âmostrâs sob o solescaldante do sertão.

Os incentivos e as facilidades concedidas peloInstituto de pesquisas Tecnológicas d.o Estâdo de São paulo
S.A. - IPT, em especial pela Divisão de MÍnas e GeologiaAplicada - DMGA, foran de grande valor. Na DMGA foi notávela contribuição dos ge6logos, engenheiros e técnicos do Agru_pamento de Geologia Gera1, do Agrupanento de Minas, do Agru_panento de petrologia, do Agruparnento de Docunentação e daSeção de Desenho.

Outra grande contribuição foi
se ocuÞaram cla datilografia e revísão do
ram ficar no anonimato.

prestada pelos que
texto que ' prefiri-

Este trabalho não teria sido
orientação do professor Doutor Reinholt
selheiro desde o Curso de Graduação, a
ninha carreira profissional ,

realizado não fosse a
E11ert, mestre con_

quem devo mui to de

Ficam a todos sinceros agradecinentôs.
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2 - GENERALTDADES SOBRE O MATER]AL ESTUDADO

2,1 - Concei to de Mãrmore, Cantaria, Rocha e pedra

A palavra "rnármore" 6 derivarJa do termo
"marmor", ou "marmorett, oriunclo , por sua vez , do
"marmairein", ou "Írarmaros", que significa,,reluzente
dita-se que cssa terminologia tenrra sido cretcrminada

latino
grego

".Acre-
pelas

lidade,
aten-

roclias dc rara beleza estética e f áci 1 traba thab
acicquadas à construção e ornamcntação, que chanaram
ção dos habitantes <le Roma e Grécia antigas.

i
a

Sendo ainda desconheci
químicas clas rochas, crê-se que
inconscicntemente relacionacla ãs
morfizadas, típicas do cinturão
regiões onde floresceran aquelas

das as feições físicas e

tal conceituação tenha si<1o
rochas carbonáticas meta-

orogênico que atravessa as
civilizações.

com sua mentaridade expansionista, os romanos di-
fundiram o uso da pedra entrc os povos do ocidente da Euro-
pa, fazenclo com que a corrcspondente cresignação tivesse a
mcsma ratz enì quise todos os idio¡nas (Quaclro 1). Entretanto
como as novâs regioes ocupadas apresentavarn constituições
litol6gicas diversas, os conquistadores foram obrigados a
utilizar as .ochas então clisponíveis. Apesar clas aparên-
cias cli ferentes, nluitas das novas rochas nostravam seme-
thanças com as conhecidas na pátria, motivo pelo qual elas
foram denominadas "már¡nores g.aníticos" (MO'tINO'I., 1g73). com
isso, o signif icado petrológico original c1o termo ,,mármore,,
foi alterado. com um sentido indust'ia1, ou comerciar, pas-
sou a compreender toda rocha apropriada para construção e
ornamentação.

com o desenvolvimento da Mineralogia e petrologia,



mornente a partir dos s6culos xvII e xvIII, e o reconheci_
mento das propriedades físicas e químicas das rochas, o ter_
mo "mármore" passou a ser utilízad.o com várias conotações,
nos diversos países, conforme a formação técnica de quem o
emprega' Enquanto os profissionais ligados ãs geociências
(ge6logos, petró1ogos) tendem a mantê-ro cono designação
de rochas carbonáticas metam6rficas, os demais técnicos que
trabalham com rochas (engenheiros civis, arquitetos, comer_
ciantes) conservam a conceituação quanto ã aplicabiridade.
Por isso MAMET q D'ALBISSIN (rgó7) recomendam cuidado
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na
utilização da palavra e que sejam prefericlas as denomina-
çoes compostas de Grllbenman e de llolrnes. Em 1g10, Grtlbenman
criou um esquema de clenominação baseada nos minerais aces-

QUADRO I
GRAFIA DO TERMO ''MÃRMORE'' EM VÃRIOS IDIOMAS

GRAFIA I I] T OI\IA

marb I e

marbre
marner
marmo

ma rmo 1

marmor

narmoT

mpamop

marmur

marnura
marvany

inglês
francôs
ho 1 andês

italiano
c spanho 1

a1 emão

suéco
rus so

polonês
rumeno

húngaro



sórios, como forsterita-mármore, diopsídio-mármore, e

7920, Holmes sugeriu uma denominação em função do grau
metamorfismo, como epi-mármore, cata-mármore.
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em

de

Petrologicanente, a conceituação de "mármore" tem
siclo baseacla na natureza quírnica (quírnico-mineralógica), na
natureza físj.ca (grau de cristalinidade, coesividade, resis-
tividade mecânica) e no jazimento da rocha (metanórfico). No

entanto por se tratarem de parâmetros arnplamente variãveis,
não tcn havido uniformidade no emprego da nomenclatura, mes-
mo entre os profissionais das geociências das várias nacio-
nal idarles .

Para os americanos, conforme def j-nição dada por
Dana ern rneados do sócul o xIX, "mármore" é uma rocha metamõr-
fica constituída, principalmente, de calcita e cle dolomita.
(llURLIlUT, 1941.) 'I'rata-sc, portanto, c1e um conceito petro-
1ógico, tarnbén adotado por JUNG (19ó3) , MIY^SFIIRO (1975) ,

l{INKLfR (1977), AZAMIIUJA & SILVA (1977) e outros
cle toclo o mundo.

ge6 logos

Para os europeus, de acordo com a definição de

llarker no começo <1o Século XVI I I , "mármore 'e calcãrio crista-
l ino , in<lependentemente de sua nature za seclimentar ou rneta-
m6rfica" (MAMET 6 D'ALBISSIN, 1967). Essa conceituação tem
sido mais usada- comercialmente, para designar um conj unto
de rochas cristalinas constituídas de calcita, dolomita e

scrpentina, suscetíveis de polimento (IIURLBUT, 1941; POWER,

1975; SIIELTON q DRAKE, 1975; AZAMBUJA 6 SILVA, 1977) e que
pcla estética agradáve1, podcrn ser usadas cono elenento es-
trutural e orna¡nental na construção civi1. Esse é o sentido
comu¡nente utilizado pelos engcnheiros civis, arquitetos, co-
mercjantes c construtores, para quem irnportam só as caracte-
rísticas tecnol69icas <Ja rocha.

Com a introdução da suscetibilidadc ao polimento
na conceituação de "mármore", por Jacques Lapparent, em Ig23'
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(MENDES , rg74), ficou indiretamente estabelecido o conceitode "cantaria". A palavra 6 composta do prefixo ,,canto = pe-dra preparada para formar o ângu1o de uma construção = es-quadria de peclra" proveniente do grego ,,kanthõs,,, ou do 1a-tim "kanthus", que significa,,ângulo, aresta,,, e pelo sufi-xo "aria = atividade" (FERREIR^, 197s). E, o profissional
das cantarias é chamado ,,canteiro,,.

como o poli-mento é uma característica fÍsica co_
mum a muitas rochas cristalinas, sejam elas de origem ígnea,sedimentar ou metarnõrfica, o grupo dos materias de cantaria
en¡¡10ba una s6rie de termos litológicos fÍsica e quimicamen_te diferentes. Dessa formao €r lugar de contribuir païa asolução do problema terminor69ico, e1e aumentou os pontos deconflito na util ização cla p.lavra ,,mármore',. MENDES (rgT4)cita QUe, na França, paur Dumont tratou exaustivamente des_sa qucstão, tcndo chegado a sugerir que o vocábul0 fosse ba-nido da literatura para evitar situações inclcsejãveis de des_prezo a determinadas rochas de va10r. MENDES cita queDttmont sugeriu igualmente eu€, por possuir interesse econô_mico, o mármore se j a considerado ,,minério,, e não apenas co-rno "rocha " . MENDES cont inua di zendo QU€ , nìenos radi cai s que

Dumont ' mas tambén interessados na solução do problema,Motinot e a Federação Marmorista Francesa sugeriram, respec_tivamente, a ut ilização do substantivo latino ,,marmor,, e doadjetivo "marmóreo" para designarem o conjunto de rochas sus_cetívcis ao polinento.

sem uma terninol0gia clara e precisa, algumas ins-tituições de normas de materiais de construção têm usado otermo "mãrmore" como sinônimo de,'carcário cristarino,,. E adistinção entre vários tipos comerciais de rochas é feitapor adjetivação, de forma a bem caracterizá-10s por uma desuas feições tÍpicas. por vezes, as características ineren_tes a certos tipos tradicionais de rochas são conhecidas pe-1o seu local de origen. Assim, numa versão moderni zad.a deGrtlbenman, esse é o esquema de denominação adotado nos catâ_
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logos da vERMONT MARBLE coMpANy (1971), do BUILDING sroNE
INSTITUT (L972), da ITALIAN MARBLE INDUSTRIE (LgTz, do De_
partamento Nacional da produção Mineral (AZAMBUJA & srLVA,
1977). citam-se como exemplos brasileiros dessa nomencra_
tura o mármore branco cintilante, o márrnore ônix ouro,o már_
nore rosa bahia, o mármore branco espírito santo e outros.

Neste trabalho, o termo "márrnore,, terã
exclusivamente petrolõgica, compreendendo rochas
cas cristalinas de jazimentos metamõrficos.

cono t aç ão

carbonát i -

Rochas carbonáticas são aquelas
cialmente de minerais carbonatos. Apesar
rochas de cantaria eles são representados
ci ta e dolomi ta.

compostas essen-
de numerosos, nas
somente por cal-

Do ponto
rochas carbonáticas
nidade.

de vista físico, existem dois tipos de
: de baixos e de altos graus cle cristali_

As prineiras são chamadas genericamente de ,,cal-
cárioS", incluindo alguns tipos litol69icos conhecidos por
travertino, ônix, conchas. ocorrem em camadas horizontais,
resultantes de deposic.ão de c1ásticos, exibindo textura agro_
merãtica, porosa, ou de precipitação químìca, quanclo são a_
norfas ou mi cïocristalinas. os cá1cãrios ocôrrenì ainda encorpos tabulares com vãrias atitudes, Tesultantes da ação deesforços sobre as carnadas horj zontais ! com textura rnicro_cristalina ' Em qualquer caso, são rochas cìe baixo grau
coesividacle, inaclequaclas para cantaria.

As rochas do segundo grupo são os "¡nármores,' pro-
priamente clitos. ocorrem em corpos de várias formas e posi_
ções, resultantes c1e ação t6rmica de corpos intrusivos pró-
ximos. são rochas holocristalinas, densas, de porosidacles
pratica¡nente nulas e com altas coesividades, bastante apro_

de
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priadas para cantaria.

Normalmente os carcários são transformados em már_
mores por ação de netamorfisno, atravós de recristal izaçã,o.
como resultacro ocorre obliteração de grande parte clas fei_
çõcs sedimentarcs, corno 'à estratif icação, porosidacle, densi-
dade e coesi vidade. Enquanto que a porosicracle cros calcários
e da ordem de alguns porcentos, a dos nãrmores é da ordem de
centésimos dcssa mesma cifra (CilILINGAR, BISSËL G FAIRBRIDGE,
1967; RA'II{URST, rg71). conseqüentemente, a densidade e aresistência aos esforços necânicos dos mármores são maiores
que as dos calcários.

Nestc trabarho, o tcrmo "cantaria" serã empregado
con sentido comercial, comprcendendo tocios os nateriais ïo_
chosos passíveis de adquirir lustro pero polinrcnto.

Quanto aos vocábu1os "rocha" e "pe{.rra,,, embora se-
jam utilízados como sinônimos, existern <liferenças fundamen_
tais em seus significados (BOü/LES, r939; wINKLER, 1975). En-
quanto que a palavra "rocha" é aplicada para designar o ma_
terial bruto, €fi seu 1oca1 original, formando maciÇos, ,,pe-
dra" 6 uti.l izada para inclicar porções clo material libertado
por meio de rupturas naturais, artificiais ou de cortes
aprinorados. En outras palavras, as pedras são fragmentos
de rochas com formas rústicas (rascas) ou com formas esqua-
drej adas (blocos , paralelepípeclos , placas , etc. ) .

Neste trabarho r pârâ referências aos aspectos tec-
nol69icos do raterial , v'alido para todo maciço, 6 empregado
o termo "rocha" 'e, quando se referir ãs peças, €rïr quarquer
estágio de inclustrial i zação, é uti 1 izacro o termo ,,pedra,,.



2.2 - Classif icação das Cantarias

A solução para o problena de
tarias está numa classificação simples
pe e correlacione todos os materiais de
aspcctos técnicos e comerciais.

- 13:

nomenclatura das can-
e funcional,que agru-
construção por seus

cuRRrER (1eó0),
(r97 4) , PETRTJCC r (rs7 4) e

portância das rochas para
quemas, mas somente para
nalidades específicas.

ERGUVANLI, YUZ¡N, CUITç 6 ZANBAK
TOURENQ (1974), reconhecendo a im_
construção, propuseram alguns es_

certos tipos de materiais e com fi_

Na opinião corrente, a classificação das rochas
para construção deve ser baseada em suas naturezas petrol6_
gicas ou em suas aplicações. como as características petro-
l6gicas são funções dos processos formadores cla rocha, sua
classificação deve ser fundamentacla nos princípios geol6gi-
cos. E como a apricação depende das naturezas físicas e
quínicas, nessa chave devem ser correlacionadas a forma e
finalidade com que são utilizadas.

A classificação mais geral
E1e c orneça dividindo os materiais en
rais.

de PETRUCCI (t 97 4) .

ificiais e natu-

par-
OS

éa
art

ticos,
tir de

metais,
neste t
gaçõe s .

os materiais de construção artificiais ou sinté-
são obtidos através de processos industriais, a
materiais naturais, como as olarias, o cimento,
o vidro,' as cerâmicas . Eles não serão a¡ral isados

rabalho por compreendcrcm outros campos de investi-

Os nateriai
dos como encontrados

s de construção naturais são util íza-
na natureza, exigindo, apenas, modela_



gem segundo os padrões da obra. São as madeiras e as
chas. somente as segundas são afins deste trabalho.
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ro-

Quanto ã natureza geol6gica, ou quanto ao modo de
formação, as rochas podem ser não consolidadas ou consoli-
dadas. o primeiro grupo compreende as areias, os cascalhos,
as argilas, importantes materiais de construção do campo dos
recursos minerais, mas não considerados comercialmente como
rochas. Apesar de tratar-se de outro setor de minerais para
a construção que clama por majores estudos, ele não será
cliscutido aqui. o segundo grupo engloba tanto as rochas
aglomeráticas (anteriormente não-consolidadas) como as ïo-
chas cristalinas.

Quanto ã natureza quínica, ou quanto ã composição
mineral, as rochas para construção são classificadas em si-
licãticas e carbonãticas (Quadro z). silicáticas são as ro-
clras constituídas, fundanentalmente, de Lln ou mais minerais
silicatos, cono quartzo, feldspato, mica, piroxênio, anfibó-
1io, serpentina, talco. E carbonáticas são as rochas forma-
das, predominantemente, de um ou mais minerais carbonatos,
como calcita, dolomita, magnesita.

Tanto na Europa como nas Anéricas r parâ designar
o grupo de rochas para construção, tem sido usado o te rmo
"pedra de construção" = building stone", conpreendendo to-
das as espécies tenazes, desde exenplares comuns, até tipos
exótj.cos das mais variadas texturas e composições químico-
-mineralógicas. A apreciação <las rochas de construção,quan-
to aos aspectos texturais e conìposicionais, e importante pa-
ra escolha do material mais adequado ã finalidade desejada
e conseq{lentemente, obtenção de maior durabilidade da obra.

Quanto ã "plicação, as rochas de construção são
divididas en brita e talhe. En gera1, as especificações pa-
ra elas são rnais ou menos as nesmas, mas seus métodos de
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prospecção, extração e beneficiamento são completanente
ferentes.

Brita ("crushed stone")
fragmentos de formas irregulares,
cionais, e tana¡rhos dentro de limi
nlraria. Ela é ut ilizada em concre
rocamentos, etc.

-1ó-

di-

é a pedra triturada, em

aproximadamente equidirnen-
tes prefixados pela enge-
to, lastro de estradas,en-

Pedras de talhe ("dimension stone", "pierre de
tai11e") são aquelas que apresentam a propriedade de se par-
tirem segundo di.reções mais ou nìenos ortogonais, produzindo
blocos ou placas, de superfícies ra zoavelrnente planas. As
pcças, <lependendo da forma e do tamanho, são utilizadas co-
mo elenento estrutural em muros, colunas e vigas de edifí-
cios, monumentos, arruamentos, esculturas. As peças meno-
res são chamadas paralelepípeclos ("rubb1e stone"). As pra-
cÍrs são uti lizadas cn cobcrturas, revcstimcntos, pisos, tam-
pos. são rochas adequadas para esses fins os granitos,gnais-
ses ' xistos, ard6sias, basaltos, quartzitos, arenitos, car-
cários, mármores. Ern qualquer caso, como resultado final
de sua utilização, tem-se um acabamento rústico, conhecido
por "alvenaria".

Segundo FERREIRA (f97S), ¿urtes de passar pelo por-
tuguês antigo "alvanariâ", o tcrmo ,,alvcn¿rria,, 6 originário
do árabe "al-bannã = alvanel = peclreiro". As designações
desse profissional, eltì francês e inglês, são, respectivamen-
t€, "nìaçon" e "mason". E as correspondências ã "alvenaria",
nos mesmos idiomas e na ìneslna ordem, são "maçonnerie" e

"mansonry". Esses terlnos franceses e ingleses têm a mesma
raiz grega em "magma = pasta pétrea" e em "massein = amas-
sar com água", que antes passaram pelo latim como "macerare,,
e pe I o saxônico como "makorì", conì senticlo de "af eiçoar
a terra" (PICOCIIE, 1971).

Com alvenaria é erguicla unta construção estáve1
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pela justaposição horizontal e vertical desordenada de bIo_
cos con variadas fornas e tamanhos, liga<tos ou não por arga_
rìassa. Quando sern arganassa, são chamadas alvenarias de pe_
dra seca, mantidas en equilÍbrio por ação de cargas exte_
riores e do próprio peso dos blocos. Se com arganassa, são
chamadas alvenaria de pedra argamassad.a, em que o ligante
une as peças prcenchendo os vazios, impermeabilizando o na_
ciço e distribuindo os esforços (CAVALCANTI, f95l).

Quando as pedras de talhe puderem ser serradas e
polidas, em peças de fornas e tamanhos pré-estabelecidos pe_
los projetos arquitetônicos, recebem o nome de cantaria. O

corte e o polimento valorizam a peça por inprinirem_Ihe ta_
ces planas lustrosas, que aumentam a durabilidade e realçam
a beleza estética, qualidade fundamental para que a pedra
seja utilizada como elenento decorativo. Dessa forma, a1ém
das propriedades necessárias para a pedra de talhe, as pe_
dras de cantaria devem ser passÍveis de corte, polinento e
devem apresentar boa aparência. São pedras de cantaria o
mármore, granito, gnaisse, serpentinito, muito utilizadas ern
pisos, rcvestinìentos de interiores e exteriores, em mobi_
1iários e estatuária.

Diante do grande núnero de propriedades comuns a
grande variedade de rochas, não existem lirnites bem defini-
dos entre pedras de talhe e de cantaria. Ern geral, toda pe_
dra de cantaria tambén é pedra de talhe, porém o contrário
nem sempre 6 verdadeiro. Corno exemplo de rochas que serven
para alvenaria, mas que não servem para cantaria citarn_se o
quartzito, arenito, ardõsia, xisto.

Entre os anericanos (POWER, 1975; SHELTON 6 DRAKE,
1975), não é feita nuita distinção entre pedras de talhe
("dirnension stone") e pedras de cantaria( "cut stone").

No Brasil, apesar das tentativas de aperfeiçoamen_
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to, os dados sobre as pedras de construção são apresentados
globalmente, ora por tipos de rochas, ora por destino dos
mesnos, impossibilitando diagnósticos e prognósticos rea-
listas sobre sua dernanda e a utilízação de cada um deles.
Principalmente para os grupos que incluem grande variedade
de rochas, con grande número de aplicações, oS dados globais
cleixam de ter significado. E o caso das rochas carbonáticas
(calcários e mãrmores) eue, a1ém de usos na construção como
brita, cantaria e alvenaria, aincla são utilizados na indús-
tria química (cimento que tamb6m vai para a construção) na
agricultura, na metalurgia. É o caso, tamb6nr, clas rochas
quartzosas (quartzitos, arenitos, granitos, gnaisses) , que
a1ém das inúmeras aplicações na construç:ão (brita,alvenaria,
cantaria) , são aproveitadas cono abrasivos, moldes de fundi-
ção e matéria prima para indústria de vidro.

Quanto ao destino dos materi-ais, é norma, nas su-
cessivas edições do Anuário Mineral Brasilciro (BRASIL, LgTz
a 1980), a reunião de areias e cascalhos com brita; dois ti-
pos de materiais rochosos com mesmos destinos, mas de ocor-
rências geológicas e de processos de industrialízação dife-
rentes. o maior discernimento entre os destinos dados aos
vários materiais rochosos na construção (Quadros 3 e 4) é

feito pelo united states Bureau of Mines (uNITED srATES,lgTg
A e B).

Para as pedras de cantaria, cujos processos de
produção e destinos são iguais para todos os tipos litol6-
gicos, não há inconvenientes na universal ização dos dados de
produção e consumo, nas, em se tratando do desenvolvimentode
reservas, é preciso tratanento específico para cada espécie
de rocha (CtiRRIER, 1960) .

2.3 - Fases da Produção de Cantarias

aDo maciço rochoso construção acabada, as rochaS
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QUADRO 3 - CLASSIFICAçÃO DAS ROCHAS CARBONÃTICAS QUANTO A APLICAçÃO

INDUSTRIA".;
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- descorante
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vi dro
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QUADRO 4 - CLASS]FICAçÃO DAS ROCHAS SILICÃTICAS QUANTO Ã

APL I CAçÃO

ROCHA FORMA c0NSTRUÇÂO OUTRAS
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passam por vãrias etapas de processamento (Quadro S).

A primeira é a prospecção. Era compreende todas
as investigações geol6gicas do jazimento e da rochar parâ
definição do local onde implantar a pedreira, em termos de
qualidade do material e da situação geográfica.

A fase subseqtlente e a industrialização, compreen-
dendo a extração, o desbaste, a serragem e o polimento. Ape-
sar de profundamente diferentes, essas atividades são reuni-
das numa mesma etapa por fornecerem produtos para a fase se-
guinte, de comercialização. Após a extração dos blocos, as
demais operações são executadas conforme o destino específi-
co das pcças. Ao passo eue, a produção de alvenaria se com-
pleta com o desbaste e modelagem, a produção de cantaria se-
gue atê a serïagem e polimento. Apesar do alto grau de de-
senvolvimento tecnol6gico jâ alcançado, os processos de in-
dustrialização das pedras são afetados por sérios problemas
(YOSHTDA, 1972).

A comerciali zação reúne atividades de divulgação
do material euê, depois de conquistado posição competitiva
no mercado, estarã em condições de venda. A comercialização
compreende o transporte das peças acabadas, das oficinas de
beneficianento (marmorarias), até a obra. O deslocamento
das peças exige cuidados especiais eu€, juntamente com OS

combustíveis, consistem nun importante fator para a cornposi-
ção do preço final do produto e, portanto, da viabilidade
da )azida.

A aplicação consta do arranjo e colagern das peças
obra. Trata-se de uma atividade eminentemente artesanal

seu born resultado depende da bereza e aderência da pedra e

habilidade artística do cantei_ro.

na

e

da

Pronta a obra, inician-se as atividades de conser-
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vação. sua eficiência depende do cuidado no uso dos mate-
riais de linpeza e de proteção. cada tipo de pedra exige
uma modalidade de conservação especÍfica.

Apesar da íntima relação de cada uma das etapas de
produção das cantarias corn a inediatamente anterior, não tem
'havido sua perfeita integração nos empreendimentos, princi-
palmente com a prospecção. Em geral, os blocos são produzi-
dos por pequenos grupos isolados de extratores, nuna ativi-
dade senelhante ao garimpo (AZAMIIUJA 6 sILVA, rg77), e ven-
dirlos ãs indústrias de beneficiamento, cujos processos valo-
rizam o produto cle L40eo a 4z0so (MËNDES , Lg74). Tal concen-
tração de rentabilidade, se por um lado tem favorecido o ex-
tïaordinário desenvolvimento clos métoclos de afeiçoamento da
r;edra, por outro tem cincido as atividades cla fase de apro-
priação de recursos das atj.viclades clas fases de beneficiamento.

o fato tern causado grandes desníveis tócnicos e

financeiros entre as etapas iniciais e finais do processo di-
ficultando o estabelecimento de um fluxo industrial adequado
ã demanda. corn índices de expansibilidade praticamente nu-
los há rnuitos anos e com baixas produtividades de 2,5 n3 /
/homen/nês (MENDES, rg74), a extração de blocos não tern con-
seguido abastecer as marmorarias eu€, poï vezes, têm
obrigadas a reduzir o ritmo de trabalho. Não dispondo
materiais em quantidades suficientes para suas obras,
construtores sao levados a optar por substitutos, com gra-
ves conseqtlências para ambos os setores.

una outra feição desse mesmo problema é a notável
concentração cla divulgação de trabalhos nas atividades de
irrdustriarização, aplicação e conservação, enquanto que as
atividades de prospecção têm ficado por conta de tratamentos
enrpíricos. Apesar da grande quanticlacie de perióclicos de vâ-
rias nacionalidades (Quadro 6) e encontros específicos para
cantaria (RossI q TORRACA, r972 e 1976), quase nada existe

s ido
de

OS
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sobre a avaliação de recursos desses materiais.

Tal comportamento,em reração a esse setor da in-
dústria extrativa mineral, tem sido justificado pela abun-
dância de rochas e pela facilidade de extração na maioria
dos países, admitindo-se o atenclimento da demanda como cer-
to e garantido, a rnédio e longo prazo (zs anos) . outra jus-
tificativa tem sido a instabilidade da moda, desencorajadora
de investimncntos de retorno não imediato. Entre investir
no desenvolvimento de um recurso nineral, que pode se tornar
ultrapassado a qualquer nomento, ou em equipamentos que po-
den scr utilizaclos no beneficiamento dc qualquer rocha que
venha ser preferida, os empresários tôm concentrado S CUS

esforços nas atividades de industrialização, (polVER, 1975;
SIIELTON G IIRAKI , 1975; .AZAI{BUJA 6 SILVA, L977).

sen apoio e sem incentivos financeiros, profissio-
nais e empresãrios têm preferido os empreendinentos na ârea
clos ninerais metálicos que, arén de mais protcgidos pelos ór-
gãos governamentais, apresentam maiores impactos econômicos,
sociais e desafios t6cnicos.

Do ponto de vista econôrnico, os preços de uma to-
nelada beneficiada (rz,s 

^2 de pracas polidas) com que são
oferecidos no mercado cantarias de mármore e de granito,cle-
monstram, quando não sua superioridade, a equiparabilidade
aos preços clos minerais metálicos nais valiosos (UNITED
NA'rIoNS,'r976; BRASIL, l9B0). os empreendinentos da área
das cantarias têm ainda a seu favor os pequenos investimen-
tos en relação aos metá1icos.

Do ponto de vista social, por compreender ativida-
des essencialmente manuais, que não exigem altos níveis de
qualificação profissional, a extração da pedra se pre s ta
bastante para os pr"ogramas de tecnologia intermedi â.ría, com
a fixação de mão-de-obra alternativa com ativiclades agríco-
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las (UNITED NATIONS, 1976).

Do ponto de vista técnico, os desafios do se tor
das cantarias não são menores do que as cremais indústrias
extrativas minerais. se os recursos em rochas para constru_
ção são inesgotáveis, a ponto de justificar a desnecessida-
de de pesquisas geológicas (potrVER, 1975; SI{ELTON Gr DRAKE,
1975), seu aproveitamento é limitado por uma série de fato_
res econômicos e geográficos. com a expansão dos centros
rurbanos, da clemancla de materiais <le construção e com o au-
mcnto dos prcços do transporte, tem sido cada vez mais ne_
cessãria a retonrada clc pedrciras abandonadas e o desenvor-
vimento cie novas fontes, mais próximas e rnais rentáveis. E
a extração dc peclras para construção tem outro argumento a
seu favor ; quando bem planc j ada , é clas ativiclades que menos
afetan a ecologia, dado o caráter restrito de scu desmonte
e o elevado grau de scu aprovcitamento, sern acúmuro de re-
j eitos i núteis e poluentes (uNITLD NATIONS, 1976) .

Essas opiniões de vários autores nostram que os
impactos econômicos e sociais e os desafios t6cnicos dos em_
preenclimentos da â,rea dos netál icos são apenas aparentemen_
te maiores do que os da ârea das cantarias, não se justifi-
cando a desatenção para com elas.

Enquanto ten perdurado essa mentaridade o aprovei-
tamento <los recursos en rochas para cantaria têm ficado a
cargo de aventureiros, sem condições técnicas e econômicas
de uma exploração racional. Quase sernpre constituindo micro
explotaç-ões cle cunho anárquico, os lnineraclorcs tôrn a tuado
de maneira errãtica, interrniterrte e improvisada, através de
mótodos rudimentares. Assim, sem nenhuma orientação t6cni-
câ, rnuitas pedreiras tên sido abertas ao acaso e abandonadas
pouco depois , por terem se tornaclo antieconômicas, frente aos
problcmas relativos, principalrnente, à geologia dos j azimen-
tos. o fato tem ocorrido mcsmo na ltá1ia, França e portugal,
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os maiores produtores mundiais de cantarias (SHELTON q DRAKE
1975). Em Portugal, por exemplo, a quantidacle de pedreiras
abandonadas chega a perfazer g0% das existentes (LADEIRA,
re77).

Quanto ãs vantagens ou desvantagens da
ção de enpresas que se encarreguem de todas as
cle produção de cantarias, ou de empresas que se
atividades específicas da proclução de cantarias,
grancle concorclância entre os t6cni.cos tio setor
1951; CURRIER, 1960; Ìr{ENDES,IgT4 e 1979A; POWER,

A coexistência de produtores autônomos
cle um 1aclo, e de benef iciadorcs, cle outro, parece
fica' E1a tenì proporcionado ganh.s mensais acima
salarais aos primeiros e tem proporcionado matéri
preços nais baixos, caso a extração ficasse a seu
segundos (AZAMììU.IA & S ILVA, Ig7 7) .

constitui-
atividades

ded i quenì a

nao há

(CAVALCANTI,

1e7s).

de blocos,
ser pací-
dos pisos

a-prina a

cargo, aos

As opiniões são unânimes, entretanto, quanto ã ne-
cessidade de maior atenção ãs atividades de prospecção, pa-
ra rninimizar os desnÍveis entre as várias fases do processo
de produção das cantarias. Igualmente unânines são as opi-
niões dos técnicos quanto ã necessiclade tle maior controle do
setor, para mclhor pla'ejamento e maior facilidacle de atua_
ção na â.rea,

2.\ - Qualificação das Rochas para Cantaria

As roihas são o único material encontrado pronto
na natureza, que conferc solidez, durabilicracre, requinte e
beleza ãs construções. A rigor tocla roch¿ì tenÌ alguma apli-
cação na construção ci-vi.l, por'ém o born proveito cle suas qua-
lidades dcpende da adequação, a cada finalidade desejada.
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A qualidade das rochas para construção baseia_se
no princÍpio de que todo material, quando submetido ã condi-
ções diferentes daquelas em que foi fornrado, sofre transfor-
mações para readquirir o equitíbrio físico-químico no novo
arnbiente. Assin, uma rocha será tanto melhor quanto mais es-
táve1, nas condições de uso.

A estabiridade das rochas, €fl dadas condições de_
pende, primeiro, dos agentes que atuaran em sua formação e,
em segundo, dos agentes do novo anbiente em que se encontra-
ren. Para as cantarias, ela corresponde ã resistência aos
agentes a que ficarão sujeitas ap6s sua aplicação nas cons_
truções.

Tanto os agentes de formação, cono os de transfor-
mação das rochas são anarisados quanto ã tenperatura,prêssão
e quimismo. Na formação, eres são responsáveis pela nature-
za física e química da rocha e, na transforrnação, eles são
responsáveis pela estabilidade física e química da mesma.

Dependendo da intensidade da tenperatura, pressão
e quimismo na fornação dos materiais da crosta, são reconhe-
cidos os três tipos de rochas (ígneas, sedimentares,rnetam6r-
ficas) , que se transformam uns nos outros, conforme as mu-
danças nas condições reinantes. Eles são distintos, entre
si, pelas naturezas físicas e químicas e pelos modos d.e ocor-
rôncias, com <liferentes propriedades para a construção ci-
vi I .

As características físicas clas rochas são expres-
sas em termos de textura e estrutura.

A textura das rochas diz respeito ao inter-re1a-
cionamento de seus grãos minerais, observada em amostras de
mão, ou ao microscópio (WILLIAMS, TURNER q GILBERT, lg70).
Ela compreende a forma (granulares ou alongaclos), tamanho
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(grandes ou pequenos), disposição (orientados ou não-orien-
tados), intercrescimento (j.rnbricados ou justapostos). Inte-
grando todas essas feições, a textura traduz a natureza da
rocha quanto à cristalinidade (cristalina ou aglonerática),
granulação (fina ou grosseira), coesividade (friáve1 ou con-
solidada), porosidade (porosa ou conpacta).

A granulação é usada cono critério de classifica-
ção dos márnores (ERGUVANLI, YÜZER, cÜLEÇ E ZANBAK, 1974) e

de outras rochas de construção. Correlacionada ãs de¡nais
feições texturais, são usadas denoninações especiais para a

cristalinidade das rochas, como "textura granitóide" para as
ígneas, "textura cristaloblástica" para as

"textura sacaróide" para as sedinentares.
metarnórficas,

A coesividade depende do grau de cristalinidade,
da uniformidade granulonétrica e da compacidade, refletindo
a capacidade da rocha suportar os esforços desenvolvidos so-
bre os vários elenentos das construções,

A porosidade, ou volume de vazios - v, inftui en
outras propriedades físicas das rochas, cono na compacidade,
densidade, resistência rnecânica e alterabilidade, na tazão
inversa de seus valores. Ela 6 calculada segundo a f6rnula:

-P
100å

V

onde P" ó o peso da amostra encharcada; P, é o peso da amos-

tra seca; V é o volune total da anostra. A porosidade de-
pende também, da forma e tamanho dos espaços (CURRIER,1960).

Segundo WINKLER (1975), não existe rocha totalnen-
te compacta, e a dimensão e norfologia dos vazios refleten
'sua origem Ígnea, sedinentar ou netanórfica.



Quanto ao tamanho, baseando-se em trabalhos
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de
Russel e de Brady, CAVALCANTI (1951) quantificou a porosida_
de das rochas, concluindo que "quanto menores forem seus po-
ros, menores serão seus elenentos só1idos" e "para um mesmo
volume de poros, a superfÍcie dos elementos só1idos, äo re-
dor de cada cavidade, será aumentacla de duas vezes para ca-
da redução de rnetade do diâmetro dos poros". Russel (CAVAL-
CANTI, 1951) divide os espaços vazios das rochas em micro-
poros (rnenores que 0,005 mm) e macroporos (maiores que
0,005 mm). Para choquette g pr'y, os megaporos têm diâme-
tros entre 256 mrn e 0,062 mm e, para vos, os macrocapirares
têm diâmetros entre 0,062 mm e 0,0001 mm e os microcapilares
menores que 0 ,0001 mm (I,VINKLER, 19 7s) . Quanto maior f or a
microporosidade de una rocha, tanto menos ela será indicada
para cantaria.

A porosidade está relacionada com outras proprie-
dades físicas das rochas chamadas absorção e adsorção. Ape-
sar das diferenças conceituais, segundo wINKLER (1g7s),elas
são reunidas sob a designação única de "sorption".A ,,sorção,,
<1e uma rocha 6 calculada pela mesma fórmula da porosidade,
porém, antes da pesagem ã seco a amostra levada ã rOsocr poï
24 horas, e antes da pesagem ã molhado ê imersa em água des-
tilada ã 20oc, por 4g horas.

segunclo a bibliografia citada por cuRRIER (1g60),
a preocupação com essa feição petrográfica vem desde rg26,
con os trabalhos de Kessler que serviram para o estabeleci-
nento de norma do united states Bureau of standards Techno-
1ogy. segundo YOSHiDA (r9Tz), na França, os principais es-
tudos na â,rea foram desenvorvi<los por 'rhen6z, na década de
sessenta.

Para cantaria, as rochas clevem
com altas coesividades e porosidades mín
chas devem exibir altos graus de cristal

ser consolidadas,
imas, isto é, as To-
inidade, podendo ser
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finas ou grosseiras, orientadas ou não, inbricadas ou cirnen-
tadas.

Por estrutura são conpreendidas feições maiores
das rochas, que envolven grupos de ninerais, em geral ob_
serváveis sonente no canpo (WILLIAMS, TURNER Ê cIIBERT, 1970).
Uma estrutura pode ser primária, quando ligada ã própria ori_.
gen da rocha, como bandas, xistosidade, dobras, acananento,
vesÍcu1as, ou pode ser secundária, quando resultante de fe-
nômenos geológícos posteriores à sua formação, como fissu-
ras, fraturas , veios, dissoluções, arnígdalas. Todas elas
Tepresentam descontinuidades, nem senpre visíveis, nas que
se rnanifestan negativamente no desenpenho da rocha na cons_
trução,

As estruturas, ;untamente com feições texturais,
influi, na coesividade das rochas, tornando-as nenos resis_
tentes aos esforços mecânicos. ERGUVANLI, VüZEn, Cüt Eç E

ZANBAK (1974) denominam a propriedade de "anisotropia necâ_
nica", quantificando-na através da equação:

K -Kmax n1n
K

med

em que AM é o coeficiente de
núnero de rupturas máxino, na
número de rupturasi K*ir, é o

direção em que ocorre o nenor
m6ctia de lupturas em todas as

anisotropia mecânical Kr"* é o

direção en que ocorre o lrraior
número de rupturas nínimo, ûâ
número de rupturas; e KruU é a

díreções.

A1ém de critério para classificação dos nármores
(ERGUVANLI, yuzER, cÜLç E ZANBAK, Ig74), o coeficiente de
anisotropia mecânica é irnportante para orientação no desnon-
te de blocos.

Para a qualificação das rochas, quanto ã resistên_
cía necânica, são consideradas a resistência ã conpressão,



t¡ação e flexão, regidas pelo coeficiente de
(l4IrNKLER, 197s).

-'1) -:

elasticidade

Para aplicação na construção civil é preciso que
as rochas sejam conpactas e uniformes. Mas, para alvenaria
e cantaria, é desejável que elas apresentem tendências à
ruptura en direções predeterminadas no naciço, para facili-
dade de extração e talhe. porém, descontinuidades com espa-
çanentos inferiores às dimensões 6tinas dos blocos paraå os
teares (1m X 2m X 3n), prejudican seu aproveitanento. para
cantaria, ainda, certas estruturas, corno bandas,dobras,veios,
podem aunentar o valor decorativo da rocha através dos dese-
nhos ex6ticos que podern fornar.

As caracterÍsticas químicas das rochas conpreen-
den aspectos de sua composição nineral . Elas são importan-
tes para a previsão do comportanento da rocha, nos a¡nbientes
en que for utilizada, conhecido por "alterabilidade", ou"du-
rabilidade" (CURRIER, 1960).

Segundo CAVALCANTI (1951), parece ter sido pieri,
em 1941, quen prirneiro se preocupou con essa feição,coneçan-
do por dividir as ¡ochas em silicáticas e carbonáticas, dis-
tintas, entre si, pela maior, ou nenor, resistência aos áci-
dos.

Quanto à nineralogia, as rochas para cantaria são
amplamente variáveis (Quadro 2). por compreenderern mine-
rais altamente instáveis, nern senpre reconhecíveis a olho
nú, clvalcnNrr (19s1), yosHrlA (r972), cARUSo, TAroLr 6

FARJALLAT (1978) recomendarn estudos petrográficos rigorosos
para a identificação e quantificação rnineral69ica ant.es da
util i zação da rocha.

Outra feição das rochas, dependente da conposição
rnineral, é a cor. E1a é inportante para fins decorativos
(CURRIER, 1960; WINKLER, 1975).
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Enquanto que a cor de uma rocha ê determinada pe-
la cor do miner¿rl predoninante, sua uniformidade depende
da granulação e distribuição do mineral que a determina. sua
constância depende da estabilidade química desses minerais.

E¡n L9zr, Backheuser (cAvALCANTI, 1951) identificou
os minerais ferrosos (pirita, narcassita, pirrotita, bioti-
tã, granada) como os nais impr6prios para a manutenção da
cor, principalrnente, quando a rocha é utilizada em exterio-
res, devido ã sua Íâc:-] oxidação e tingirnento de ferrugem.

A cor das rochas varia, também, co¡n a porosidade e

rugosidade da superfície, por reterenn unidade, favorecendo
desenvolvinrento de microorganismos.

Para cantaria, a cor condiciona tanto o preço das
peças, cono sua aplicação em interiores ou exteriores. Ro-
chas de cores firmes, homogôncas, e pouco conuns alcançam
preços extraordinários, por6m, rochas de cores exóticas, de
alto valor decorativo, mas instáveis, só podem ser usadas em
i ntcriores

Para efeito de aplicação na construção, as carac-
terísticas físicas e químicas das rochas são designadas
"propriedacles tecnológicas". Elas são expressas por valores
numéricos chamados "especificações" que aprovam, ou desacon-
selham, o ¡naterial para a finalidade desejada, eil termos de
sua trabalhabilidade e durabilidade. As especificações são
cleterminadas ent laboratõrio através de ensaios padronizados
pela engenharia (BOWLES, 1939; MENDES, t974, 1979A; wINKLER,
1e7s).

A

de

trabalhabilidade conpreende a maior ou menor fa-
extração, clesdobramento e aderência da rocha.cilidade

A extração e o desdobramento (Quaclro S) abrangem
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os processos de divisão da rocha em blocos, a partir do ma-
ciço rochoso, at6 a produção de peças acabadas, com formas e
tamanhos adequados a cada finalidade.

Dessa forma, a trabalhabilidade depende, no pri_
mciro estágio de produção cla cantaria, da f aciliclade com
que a rocha e rompida. seu ronpimento deve se dar segundo
direções ortogonais, predeterminadas, produzindo ìrlocos pris-
mãtiços, mais ou nenos uniformes, clonde a conveniência de
descontinuidadcs citada atrás. A trabalhabiliclad.e 6 fun-
ção da anisotropia mecânica cla rocha no maciço, e as super-
fícies de ruptura podem ser planas ou conchoiclais, e lisas
ou ásperas. Em geral, rochas homogôneas e grosseiras apre-
sentam superfícics de ruptura planas e ásperas, enquanto que
rochas finas se rornpem em superfícies conchoidais e lisas.

No segundo estágio de produção das cant¡¡rias, a
trabalhabilidade depende da dureza da rocha. E1a corresporì-
dc ã módia das durezas dos minerais presentes ern cada dire-
ção da superfície da rocha (cuRRIER,1960) e depende da tex-
tura (crì.sta1ina ou aglome r'atíca) . Esse conceito e vã1ido,
inclusive, para as rochas unimineráticas. sendo a dureza dos
mincrais uilìa propriedade anisotrópica, a dureza das rochas
será a média das durezas nas várias clireções em que cada
exernplar do mineral f or cortado.

Não existem testes padrões para a determinação da
dureza das rochas, sendo avaliada em teïmos de resistência ã
pcnetração, ã abrasão (cuRRIER, lgó0), ou ao impacto(wINKLER,
19 75) . Para qual i.f icação da rocha para cantarì a , apenas a

segunda é funclamental.

CAVALCANTI (19S1) denominou as rochas, quanto
durcza, de:

- brandas , qua-ndo puclerem ser cortadas f aci lmente
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com serra de dentes, como o esteatito, o argilito, etc.;

- semiduras, quando forem dificilmente cortadas
por serra de dentes, mas o forem facilmente por serra lisa
com abrasivos, como os calcários, os arenitos, etc.;

- duras, quando forem cortadas, somente, por
ra lisa com abrasivos, como os márrnores;

- durissimas, quando forem dificilmente
por serra lisa com abrasivos, mas o forem facilmente
serra de diamante, ou carborundum, como os granitos.

s er-

cor tadas
por

A dureza das rochas para cantaria e expressa, tam-
bém, em termos de resistência ao desgaste, ou ã abrasão
(llOwlES, 1939) , principalmente quando as peças se destinan
ã pisos. Alérn de depender da composição mineral, a abrasi-
viclade das cantarias depende do grau de crjstalização, da
granulação e de honogeneidade granulonétrica da rocha. Em

gera1, rochas cristalinas, finas e homogêneas, são nais du-
ras que rochas aglomerâticas, grosseiras e orientadas.

Adureza, ou a abrasividade, das rochas e um im-
portante fator para a composição do custo da cantaria nomer-
cado, em vista da proporcionalidade com o desgaste das fer-
ramentas e o tempo de preparo das peças.

A aderência corresponde ã facilidade e eficiência
da colagem das peças na obra. E1a depende da interação quí-
rnica e fÍsica da superfície da rocha con os rigantes. É

avaliada pelo esforço de tração, por unidade de superfície,
necessário para a separação das partes envolvi<las. Essa pro-
priedade depende da natureza mineralógica e do tipo de su-
perfíci-c da pedra a ser assentada. Em gera1, rochas gros-
seiras, com superfícies ásperas, apresentam maiores ade-
rências que rochas finas, con superfícies lisas. para o
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perfeito assentamento, o ANUÃRtO INDUSTRIAL BRASILEIRO DE

MÃRMORES E GRANIToS (L97s/I974) recomenda que as peças deven
ser previanente molhadas e a argamassa deve ter conposição
específica, de acordo com a natureza da rocha. Pata grani-
tos, o l-igante deve ter saibro conum, areia e cínento, tâ
proporção 3:l:1 e, para rnárrnores brancos, cal, areia e ci-
mento na proporção 2iZiL Para CAVALCANTI (f951)entretanto,
a argamassa para granito deve conter os nesnos conponentes
na proporção 2:3: l

A durabilidade de uma rocha indica o tempo que a

cantaria perrnanecerá na construção se¡n sinais de deteoriza-
ção e depende da conposição nineral e dos agentes do neio.

0s agentes do meio
aos materiais de limpeza, em

chas coneçan perder a cor, o

esfacelanento total.

correspondem ãs internpéries e

decorrência dos quais as ro-
brilho e a coesividade, até o

Dos agentes físicos do intenperisno, o mais enér-
gico 6 a variação de temperatura. Com relação ao conporta-
mento térmico das rochas para cantaria, são considerados a

condutividade e o calor específico.

Ta1 cono a dureza, a condutividade térnica é ani-
sotr6pica. Nun mineral e1a vaÌia de una direção para outra,
e, nuna rocha, de um rnineral para outro, provocando esfor-
ços rnultidirecionais pelas incessantes dilatações e contra-
ções diurnas e noturnas, E¡n 1948, Rinne (CAVALCANTI, 1951)
calculou que a pressão exercida pela cristalização da âgua
6 da ordem de 146 Kg/ cmz. 0 fenômeno é conhecido por "geli-
vidade" e ocorre mesno em rochas quase secas, por quedas
bruscas da temperatura.

Os agentes químicos do intemperisrno atuam, princi-
palnente pela atividade ácida da atmosfera, dos organisrnos,p



dos produtos de linpeza, pronovendo a dissolução e
ção dos ¡ninerais (WINKLER, 1975). As rochas nais
das para cantaria são as rnais resistentes ã esses
São as mais ricas en minerais óxidos e as nenos
Ainda, urna cantaria será tanto mais durável quanto
e polida tiver sido sua superfície,
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a oxi da-
apropr i a-
agentes.
porosas.

mais lisa

0 conportamento das rochas para construção aosagentes quínicos do intemperisrno é denoninado ,,alterabilida_
de", ou "resistência ao intemperisrno,,. E1e é usado por
ERGUVANLI, yÜz¡n, GütEÇ G, ZANBAK (1974) como critério declassificação clos márnores. Unedecendo a¡nostras de rochas
com soluções cem mil vezes mais concentradas que as águasdas chuvas, e secando-nas a 105oC, ern ciclos de g horas, du_îante 30 dias, eles propuseram un esquena para quantificação
da resistência ao internperisrno _ RI _ através da equação:

RI=
o

en que an é a absorção ap6s n ciclos e ao é a absorção
¡ocha sã.

Segundo I4TINKLER (197S), foram Archibal Geykie, en1880, na lnglaterra, e A.A. Julien, em 18g4, nos Estados uni_dos, os primeiros a procurar quantificar o intemperis_
no sobre rochas na construção. Mas foi sonente após a Se_gunda Guerra que os estudos alcançaram níve] de monta, Se_gundo as referências bibliográficas de CAVALCANTI (1951),
CURRiER (I960), YOSHtDA (Ig7Z) e WINKLER (1975) existe gran_
de núnero de pesquisadores trabalhando nessa ãrea, em váriospaíses, No Brasil, são dignos de mcnção os estudos de José
Eduardo siqueira Farjallat e Luiz Geraldo caruso, no Insti_tuto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de são paulo s.A. -
IPT.

da
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A adequabilidade das rochas para construção depen_
de ainda, da capacidade de suportaren os esforços rnecânicos
a que ficarão sujeitas, E1a é avaliada em termos de resis_
tência à abrasão, conpressão, flexão e tração, A correla_
ção de várias feições texturais, estrutuïais e conposicio_
nais das rochas, com os vários tipos de solicitações mecâ_
nicas, mostra grandes sernelhanças nas pîoporcionalidades, o
que pernite as seguintes correlações:

- rochas com alta abrasividade, em geral ten ele_
vados mõdulos de ruptura;

- rochas de granulação fj.na e hornogênea são ¡nais
resistentes aos esforços mecânicos, que as grosseiras e he_
terogêneas. CAVALCANTI (1951) explica que isso ocorre por-
que os esforços sobre rochas de granulação fina, por seren
mais densas, são distribuídos uniforrnenente entre os grãos
vizinhos, anpliando os limites de equilíbrio e, conseqüen_
tenente, aumentando a resistência ã ruptura;

- rochas não-orientaàas são mais resistentes aos
esforços ¡necânicos que as oríentadas, CAVALCANTI (1951) ex_
plica que isso ocorre porque a orientação reflete direções
preferenciais de cristalização, ao longo da qual o inter_
crescinento dos ninerais é menor, e, portanto, nenor a
sistência aos esforços;

re-

- a resistência mecânica das rochas decresce com
o aumento da porosidade, do fissuramento e do grau de unida_
de. Assim, quanto menos porosa e fissurada, mais compacta
é a rocha. A porosidade e o fissuramento també¡n controlam
a densidade de naneira que, rochas granulonétricas e ninera_
logicanente homogêneas tên resistências crescentes con a
densidade.

Em 1923, Mesnager (CAVALCANTI, 1951) estabeteceu
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a correspondência entre a resistência à compressão _ RC, em
KE/cn2, e a densidade aparente - DA, "^ xg7.rs 

-U- .';;.n;;

calcárias, tendo chegado ã equação:

RC = 150 DA

2,82

Entretanto, em 1946, Boucart (CAVALCANTI, 19S1) concluiu que
os valores obtidos con essa fõrmula corresponden ao limite
superior da solicitação e propôs, para cálculo do limite in_ferior, a equação:

Iog RC = I,24 DA - 0,25

Para cantaria, a1ém das qualidades gerais descri_
tas para a construção, as rochas d.evem apïesentaï beleza
estética e suscetibilidade ao polimento.

A beleza est6tica de una rocha encerra nuita sub_jetividade, en função de gostos individuais, influenciados
pela moda. Compreende feições relativas ã cor, textura e
estTutura, cujas combinações permitem obter variados efeitos
decorativos.

A suscetibilidade ao polimento de uma rocha é a
capacidade de se deixar lustrar, sem desagregar, adquirindo
superfícies lisas e refletivas. Essa propriedade é inpor_
tante por realçar a cor dos minerais e dos desenhos textu_
rais e estrutuîais da rocha, e recluzir a absorçao t6rmica e 1í_
quida da rocha, .contribuindo para sua durabilidade, facili_
ta a limpeza e conservação das peças.

Para TOURENQ (1974) é impossívet caracreri zar tec_
nologicanente as rochas para construção sem consid.erar os
aspectos geol6gicos clos jazimentos. Entretanto YOSHIDA (1972)

83

DA
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aponta o ainda pequeno conhecimento da i nt erdependênc i a en_tre a natureza petrológica, as propriedades tecnolõgicas eos efeitos das solicitações naturals e artificiais, paraYOSHIDA, a falta de padronização na execresuttados dos ensaios, 6 dos maÍores or:;i:Jr"ä:'::;::.."'

Z.S _ O uso das Rochas na Construção

Juntamente co¡n a madeira e as peles dea pedra foi dos primeiros materi.ais a ser utÍlizadomem. Ao contrário dos demais, os objetos en pedraexistiram aos tempos fazendo valer a denominação dePedra aos prirnórdios da humanidade.

aninais,
pe 1o ho-

sobre-
Idade da

Inicialnente, a pedra foi utilizada cono pequenosutens Ít ios rústicos (período pateolÍti
<Iepois como grandes blocos seni_trabal;:;rt:i::r:å:t"i:lrr:
tico = Pedra polida). Não existe grande concordância entreos estudj.osos há quanto tenpo ocorïerar
ram esses perÍodos pr6-históricos. r"J":r:ï;:""1:ï' :ï:;bastante heterogêneos geograficamente, o que tem dificurtadoas correlações e datações, para M00RE (19Sg), o NeolÍticoteve início na An6rica do Norte há 10.0(sAtvAr, reTe) cira que dataçõe,,,.r";::.iÏ:'.:ï.:::ï"':
nódulos da Europa, através do carbono 14, acusarn J0, 35 eaté 40.000 anos païa o nesno. Daí se conclui que, enquantona A¡nérica se vivia no paleolÍtico Infe.4sia já se vivia ,,o prr"oritico Superio::"t' "" Europa e na

Confoine o tarnanho, forma e disposição dos elenen_tos 1íticos, as construções dessa 6poca são denoninadas dór_men, menir, rnegãl.ito, monó1ito. Calcula_se que exista¡n50.000 delas ao redor de todo o mundo, As rnais fanosas sãoStonehenge, na Inglaterra, e Carnac, na França. Os métodospelos quais e os objetivos para os quais eram construÍdas con_
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tinuarn inexplicados, nas a grandiosidade das ruÍnas atestano fascÍnio que a pedra exerceu sobrecípio da .iuiri)uceo. o homen' desde o prin-

Na Euro
do. em 1s00 Ac, .:;'"".:::;;:,:;'j:,ï::li:1.".ï'" ":;;ï:;
desses novos nateriais, ao contrário do que se poderia espe_rar, a pedra se firmou ainda mais comr
ção. os utensÍrios metá1icos facirit¿l 

naterial de constru-
fazendo surgir a arte 1Ítica. uru a".,ttt 

t"u afeiçoamento,

sos entre os povos que habitar,' ,"rrJ!r'ål'rllil'"'.r:i:;l-bilidade de pedra, pela sua, desde então, reconhecida rnaiordurabitidade em relação aos demais nateriais. Dos tipos li_tol6gicos nais utilizados pelas civili.
cam-se o arenito, o granito, o calcárizaçoes 

antigas desta-
ter sido usado por civilizações nais "l;;rli"il'i:r..u;lï;(ËRcuvANrt, yüzER, cül¡Ç q io^uo*, tgtql , ele só adquiriufana com os ronanos, com a rocha. de Carrara.

Os romanos soubera¡n assinilar muito ben a atteem pedra, contribuindo para a arquitetura con a invenção doarco, Antes de 1e
mono I Ít i c a s ou" nuo 

uf 

" 
l;ï :ï'ff ;,.;::ïïï";:1";;:, :"";ï,1:ta da dificuldade en executar o corte e o transporte de b1o_cos longos e pesados. Num arco, os eIee o equilíbrio depende de sua arsposiçãT ;;:'.:i:r".0":""';:fecho centrar (CAVALCANTI , 19S1).

' Durante a ldade Média, as construções en pedrasão representad4s, principalnente, pelas catedrais, pontes ecastelos, espalhados por toda Europa e Ãsia.

At6 o s6culo pass.ado, a mânuseabilidade da pedracondicionou a arquitetura, constituindo una atividade tra_dici.onal, mantida entre fanÍ1ias, que a transmitian de pai
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para filho' porém, a história da util ização da pedra naconstrução não 6 feita só de arte. Con o aumento de sua de_manda nos tempos modernos, nasceu a indústria da pedra. osmaiores progressos nessa ârea também ocorreram nos paÍses denraiores disponibilidades em rochas de qualidade.

Das rnaiores contribuições para a industrial izaçãoda pedra foram as especificações. Na Europa, a normal iza_ção dos materiais rochosos para a construção nasceu com areconstrução de Lisboa, depois do trágico ter."roao de 1755.Para MENDES (rg74) ta1 normalização representou a passagemda fase puramente artesanar para a fase industriar cra pedra.o maior avanco nesse campo, entïetanto, deu-se a partir de1920 (.AVALCAN''I, rgsl), com o surgimento das instituiçõesde normas e da divurgação sistenática dos resurtados d.as in_vestigações, em grande núnero de países (Quadro 6).

Apesar do pioneirismo na noïmalização dos mate_riais, as primeiras publicações sobre trabalhos cre qualifi_cação das cantarias apaïeceram na Itá1ia, em 1gg2, de auto_ria de Salmoiraghi (CAVALCANTI; 1951, MENDES , Lg74). Na Eu-ropa' a rtátia tem se manticlo na dianteira da tecnol0gia derochas, secundacla pela França e portugal. Dentre os traba_thos recentes estão "r1 Marmo,,, de Antonio consiglio, com ti_ragens datadas de 194g (CAVALCANTI, 1g51) e de 1g64, comoci tada em outra importante obra ,,A Techinal Guide to theRational use of Marbl€", publicada pela Indústria de Mármo_re Italiana em 1972. Aincla na ltália, o centro per laconservazione cre1le sculture all'Aperto, de Bo10gna, tempromovido encontros para tratar, especificamente, da conser_vação da pe<lra (ROSSI-MANARESi 6 TORRACA, IgTZ; ROSSI_MANARESI, 197ó) .

Na França, os trabalhos tecnológicos
meçaram com Montel, em IgZ0 (CAVALCANI,I, l9S1;

das rochas co-
YOSHIDA, l 972) .



Nas Arnéricas, a liderança e exercida pelos
dos Unidos. As primeiras publicações apareceram em
(BOWLES, t9i9; CAVALCANTI, 1951; CURRIER, r960) . As
dades têm sido integradas por vãrias instituições de
clesde 1917 (YosrtIDA, rgTz), como a American society
Testing & Materials - ASTM, a united states Buildings
titut - USBI, o United States of Mines _ USBM, oInstitut of America _ MIA.
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Es ta-
1884

ativi-
normas,

for
Ins-

Marb 1 e

No Brasil, as primeiras construções em arvenaria
riatam do período colonial (AZAMBUJA q SILVA, IgTT). Sãoconstruções simples, com blocos irregulares ligados com ar_gamassa. As primeiras indústrias de beneficiamento de pedr.a
foram instalaclas no século passado corn a vincra dos imigran_
tes italianos e portugueses. Durante muito tempo, deu_sepreferência aos mármores estrangeiros, época em que a utili_
zação das cantarias era privilógio cle poucos. corn a desco-berta de jaziclas de rochas, com qualidades iguais ou supe-riores ãs das estrangeiras, a situação foi invertida (Qua-dro 10, Figura 3), permitindo ampra difusão do mateïia1.pes-
quisas de mercado recentes (pIAuf, rg76), entretanto, mos-tram desconhecimento das cantarias pelos consurnidores que
têm preferido outros produtos, menos duráveis, nenos beros,
de preços por vezes superiores, julgando estarem acertando
em qualidade e economicidade cle suas obras.

No Ilrasil, o controre técnico e científico siste_
mático do preparo e ut .' rização das pedras de construção foiiniciado con a criação dos cursos de Engenharia civi1, prin_
cipalmente na Lscola polit6cnica, em são pau1o, e na Escola
Nacional de Enge'nharia, no Rio de Janeiro (CAVALCANTI ,19s1) .0s trabalhos pioneiros são de Backheuser e cle silva,em r921,publicados pela "Revista Brasileira de Engenharia,, e pela
"Revista Didática da Escola po1it6cnica,,.

A norrnal i.zação dos materiai s
Instituto dc pesquisas Tecnol6gicas do

começou em 1940, rto
Estado de São paulo
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s'A' - IPT, na Associação Brasireira de Norrnas Técnicas _
ABNT e no Departamento Nacional de Estradas de Rodagen
DNER, cada um con sua publicação periõdica. Na d6cada de1940, foran inauguradas, tambén as edições da ,,Revista 

deMateriais de Construção" e da ,,Revista DER,,.

A partir de então têm sido realizados inúmeros
trabâlhos na área da tecnologia de rochas, cono ,,Tecnotogia
da Pedra" (CAVATCANTI , 19S1) , ,'Contribuição ao Conheci¡nenro
de Características Tecnológicas de Materiais Rochosos,,
(YOSHIDA, L97Z), ,'perfil AnalÍtico dos Mármores e Cranitos,,
(AZAMBUJA 6 sitvA, rg77), "Mármores e Granitos Brasireiros,,
(CARUSO, TAIOLLI q FAJALLAT, 1978), e editadas revistas es_pecializadas, como ,'SIMAGRAM _ Mármores e cranitos ern Revis_ta", "Granitos e Mãr¡nores Brasileiros,,, ,,Rochas de Qualida_de". Dessas revistas apenas a ,,Rochas de Qualidade,, ten si_do editada binensalrnente.

Na área da georogia e desenvolvirnento de recursos
en rochas para. construção, tanto em níve1 nacional quantointernacional, pouco existe a àestacar. A maior parte dos
dados aparecem cono ¡eferências conprementares de trabarhos
sobre qualificação das rochas (CAVALCANTI, 1951,MENDES ,r974;
PoWER, 1975; SHELTON ç DRAKE, 1975; AZAMBUJA & SILVA, L|ZT),

Dos trabalhos específicos, na área internacional ,destaca-se o "Geologic Appraisal of Dinension_Stone Deposits,,
(CURRIER, 1960). De suas citações bíbliográficas, o traba_
tho mais antigo parece ser o do inglês Howe, en 1910, não
encontrado nas bibliotecas de São pau1o.

No Brasíl, não existe nada mais que o ,,pROJETO 
NOR_

I'fA- Reconhecímento e Amostïagen para Fins de Caracterização
das Ocorr-ências de Rochas", da ABNT (CAVALCANTI, 1951), e o
"Pedra, Pedregulho e Areia: Localização e Estudo,, (pICHLER,
19s1).

l

i
l

I
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Não obstante o pequeno apoio tecnológico recebido,
as rochas ocupam posição de destaque, dentre as nat6r ias
primas minerais, na naioria dos países. Na Inglaterra, por
exemplo, conhecida como produtora de carvão, o volune de ro_
cha para construção produzido é o dobro do desse conbustí_
vel (UNITED NATIONS, I976). Nos Estados Unidos, a produção
de rochas parâ constîução 6 a naior indústria extrativa rni_
neral não-merálica (SIjELTON q DRAKE, 197S),

A partir de 1900, com o desenvolvimento das estru_
turas metá1icas, do concreto sinples e arnado, dos agrega_
dos 1eves, das cerârnicas, do vidro, e com a necessidade de
construções mais baratas e execução mais rápida, a utiliza_
ção da pedra de talhe tem sofrido urna queda en retação à
brita, Corn o concreto, nasceu a arquitetura moderna e a no_
da do concreto apatente, voltando as vigas retilíneas dos
gregos e libertando das lirnitações do arco romano.

Pelo menos nos Estados Unidos, onde se dispõe de
dados mais completos, o volume de pedra de talhe utilizado
no começo do s6culo perfazia mais da metade da pedra produ-
zida, Porém, en 1974, ela significou menos de 0,2e0, tendo
havido, mesmo, redução no núnero de pedreiras e de marmora_
rias (SHELTON ç DRAKE, 1976). A queda na demanda de pedra
de talhe tem sido de I,7e" ao ano, desde 1954, enquanto que
o aumento na demanda de brita foi de 5%. A utilização de
rochas na construção ten ficado rest.rita a alvenarias e can_
tarias em poucas e pequenas partes dos eclif ícios,

Apesar de conquistada boa parte do nercado, os
substitutos sintéticos atestan a nobreza das rochas, tentan_
do imitar suas feições decorativas. Graças a isso, SHELTON
Ê DRAKE (1975) esperam aunentos de 1,0% a 2,0"., ao ano, na de-
manda mundial de pedra de talhe, enquanto que o esperado
para a brita é de 3,'so a 5,0%, até o ano 2.000.
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No Brasil, a compilação dos dados sobre o setordas pedras de construção tem ficado a cargo do DepartanentoNacional da produção Mineral _ DNPM, órgão do Governo Fede_ra1 , ligado ao Minist6rio das Minas e Energia _ MME. O DNPMtem divulgado os dados obtidos a partir de I972, con retroa_
ção até 19ó0, através das edições do Anuário Minerat Brasi_leiro (BRASIL, IgTZ a 1980).

para a interpretação dos dados é preciso
mente as rnudanças introduzidas na sistenática de sua1ação e apresentação, de uma edição para outra. No7 são apresentados os bens ninerais indexados nasedições do Anuário, que tem aplicação na construção,
me a classificação dos Quadros Z, S e 4.

A partir de 1976, incluindo novos tipos Iitológi_cos, o Anuário passou a âpresentar dados sobre o basalto,gnaisse, gÏanito, rnárnore e sodalita, reunidos sob a desig_nação de pedras britadas e ornanentais, denoninação essausada nas edições de 1973 e 1975, exclusivamente, para ogranito. A não inclusão dos calcários e do esteatito, nessegrupo de rochas, 6 aceitável, pois a ¡naior parte de suasproduções são destinadas a outros fins. por6n, é incompre_ensÍvel a não inclusão das ardósias, dos quartzitos e dosxistos, sabidanente destinados ã construção.

Nenhuna edição do Anuãrio especifica os destinosde cada parcera da produção dos tipos de rocha considerados.Isso ten dificultado a realização de diagnósticos e prognõs_ticos sobre o setor, principalnente no que se refere a pe_dras de talhe (alvenaria e cantaria) e brita.

ter en
conpi -
Qu ad ro
vãrias

confor:

Na e<lição
rochas do grupo das
s en tad.o s ern 13 " ,rão

de 1980 as reservas dos vários tipos de
pedras britadas e ornanentais são apre_
mais em toneladas.
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Anteriormente à década de 1970 são encontrados
apenas dados esparsos e entermitantes sobre as rochas na
construção (Quadro g e Figura r) . De rgsT a r94g, eres
foram extraídos de CAVALCANTI (1951), de 1949 a 19s9, não
foram encontradas referências, e a partir de 1960, foram ex_
traídos do Anuário Mineral Brasileiro (BIìASIL, rgTz a t9g0).
A partir do Quadro B foi possível traçar {r l inha básica cla
tenclêncìa bras ilei ra no sctor (lli.gura 1) , concluinclo-
-sc que, após longo períor1o de relati-va estabilidade, €flr
quc os incrementos de produção forarn da orde¡n cle 50% a 70e0,
nas décadas de 1940 e 1950, e de apenas 15%, na d6cada de
196 0 , houve extraordinário crescimento , cla orclem de 330so, Dâ
década de 1970.

Com relação ãs reservas, cxistem dados somente a
partir de L97r (Quadro 9 e Figura z), que demonstram una
evolução bastantc irregular, possi-velrne nte causada pelas mu-
danças na sistemática de conpilação e apresentação dos da-
dos. A edição do Anuário Mineral Brasileiro de rgTg (dados
de 1978) revela um aumento das reservas medidas em rTs"o, €m
relação ã de 1978 (dados de Ig77), devido à cons i deraç ão
dos dados de relatórios de pesquisas aprovadas, são conside-
raclos até então (comunicação verbal de Ayrton sintoni) , mas
acusa uma reclução da ordem de 40eo na edição de 19g0.

Quanto ao comércio exterior de mármore, os dados
foram reunidos no Quadro 10 e representados graficamente na
Figura 3. Para AZAMBUJA & sILVA (rgZ7), a exportação SO

alcançou expressão a partir de 1964, mas, segundo informação
da carteira cle comórcio Exterior - cAclx, do Banco do Bra-
si1, é sonente após essa data que se dispõe de crados. A
aná1ise do comércio exterior foi complementacla com dados do
Minerals Yearbook (UNITED srATES, 1g7g A e B), apresentaclos
no Quadro 11, atrav6s dos quais são iclentificados os países
inrportadores cle rochas para corìstrução, incluindo o mármo-
re. Eles são ¡l Aráhia saudita, Dinarnarca, Holanda, Ilungria,



-49-

QUADRo 8

PRODUçÃO BRASILEIRA DE MÃRMORE PARA CANTARIA, EM TONELADAS

Variação relativa
ao ano anteriot'

Variacão relativa
nä d6cada

14 870
L3 T76
t3 687

r 1 , 39 %

3,87 e"

O¡

H
Fz
(J
FJ

CJ

1940
1941
7942
194s
1944
1945
1946
1947
r948
1949

14 373
18 092
18 159
I7 522
16 821
T7 27I
27 738
12 722
z0 824

+ 5 ,01 %

+ 25 ,87 ',ø+ 0,31 e"

3,50 %

- 4 ,00 e"

+ 2,67 0o

+ 60 , ó0 ?

- 54,13%
+ 63,68 %

+ 52 ,I4 "."

950
9s1
952
953
9 54
955
956
Ô87

958
959

+ 69,19 %

rto,l
(J
,l
r.<
(-)

1960
19ó1
r962
19ó3
I964
1965
19ó6
r9 67
1968
1969

35 233
34 789
34 299
33 557
56 833
<q q¿Á

35 347
39 176
34 434
40 507

| ,26 e"

r,40 e"

Z ,T6 ,T

69 ,36 "¡

36,75 "ø

I,66 e"

10,83 %

r2 ,'J.0 "-"

t7 ,63 eo

o
tr.rl 

^C)O
.Fl q-l

d
t3(d

Êq
ô¡

F-l ¡-
do)
Ft.l
oÉ^.¡r

¿.H
Lî

od.¿ d,
¡r Pq

\Cõ 'J

797 0
197I
L972
I97 3
197 4
1975
L97 6
7977
197I
1979

41 273
33 493
45 816
óó 887
95 393

130 055
I05 240
145 257
160 229
177 290

+ 1,89 %

- 18,80 %

+ 36,79 e"

+ 45,99 %

+ 42 ,67 "ø

+ 36 ,33 e"

- 19,08 ,ó

+ 38 '02 
eo

+ r0 ,30 q"

+ L0,64 "."

¿??ô EE o-
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Figura 1- Evolução da produção brasileira de má¡more, em toneradas.
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QUADROe-EVOLUçÃODAS

1970

1971

t972

1973

I974

19 75

L976

t97 7

19 78

t979

152 125 000

210 s33 309

2r3 025 403

407 549 926

394 I12 935

45I 920 157

420 356 000

1158 379 000

665 858 000

RESERVAS BRASILEIRAS DE IIÃRI\ÍORE. NA DÉCADA DE 1970, EM TONELADAS

\iariação ¿

+ 38 ,39
+ 1 ,18
+ 91 ,31

- 7 1A

+ 14 ,66

- 6,98
+ 175,57

- 42,51

Fonte: Anuário Mineral Brasileiro (BRASIL , lrgTZ a 1980)

140 584 000

720 333 973

189 066 185

290 572 393

291 136 501

316 536 599

3I7 302 000

422 906 000

388 324 000

+ 337,70

Variação g

+ 14 ,40
+ 57,11
+ 53 ,68
+ 0,19
+ I,72
+ 0,24
+ 33 ,28

- 8,77

L62 363 000

422 906 026

205 188 990

4r8 307 239

327 IZ0 208

428 3L5 s06

149 521 000

533 015 000

364 031 000

+ 176 ,22

+ 160 ,46

- 51,48
+ 103,86

- 2r,79
+ 30 ,93

- 65,65
+ 2 56 ,48

- 31,70

+ TZ4 ,20
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COMÉRCIO EXTERIOR BRASILEIRO DE MÃRMORE PARA CANTARIA, EM TONELADAS

VARIAÇÃO
DECADA

6 687
s 263
3 985
3 709
6 673
q 1q?

14 699
t8 497
4 04I

- 2I ,29e,
- 24,24e"
- 6 ,92"d
+ 79,gle"
+ 40 ,I4"a
+ 57 ,I7 eo

+ 27 ,2I"."
- 77 ,60'."

- 39,56%

280
698

53
24
68
z2
69

+I49 ,28e"
- 92,40e"
- 54 ,71"."
+183, 33%
- 67 ,64"ø
+2I3 ,63e0

- 75 ,35s"

r-l

F.l

HF

,l

ù

- 96,63"a - 14 ,49eo

017
ó68
069
428
032
453
256
295

148

+647,79"ø
- 34,3re"
+ 37,5I"ø
+501 ,30%
- 52 ,83e0
- 85 ,05%
- 43 ,48e"
+ 15 ,23e"
- 7 5 ,25"ø
+I0z ,73e"

85,44"a

<o

175
316
226
278
474
276
330
296
969

+196,61%
+ 80,57%
- 28,48"ø
+465,48s"
+ 15,33%
- 8r,27"ø
+381,88%
+ 42 ,07 "ø

+ 29,3I"d

+4 932,20
90

I
(d
Ír-

Êq ,JH /,r
.d<co
¡r o4 o,()!ô-r

lri cd
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¡\ rßcî tinâ
Aust¡álta
Ausrrlr
Bátgics
Sresilr"
Bulsári a

c on ailõ
Chocos lov6quia
Chire
Chtn re
colõ¡nbiÂ
Corãi s

Dtn amarcs

Egito
Espanha

Estados Uni dor
Fi I ipin¿s
Fin 1âDdi Â

F rançå

Holandû
Hungria
fndi¡
¡ndonós ls
Inglat€rrâ
Irã
¡ raque
f rlanda
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I
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104
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175
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* Fonte Ì'linerals Yearbook (UNITED STATES, 1978 A e B)
on Totais globais (talhe + brita)
*n*Ver Quadros 8, 9 e 10 e Figuras 1, 2 e 3
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Indonésia, Iraque, Libéria, Ma1ásia, Marrocos, México,Quênia,Romênia, Suiça, TunÍsia e Venezuela. Desses, alguns são in_portantes para o Brasil, ou por seren fronteiriços, como avenezuela, ou próximos, como o México, outros são seus ex_portadores como a Arábia Saudita e o Iraque, ïepresentando
mercados potenciais para conquista.
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3 - GEOLOGIA DAS ROCHAS CARBONÃTICAS

3.1 - Mineralogia dos Carbonatos

os minerais carbonatos, constituintes fundamen_
tais do mármore, são classificados quimicamente como sais do
ácido carbônico-Hrcos, ou como oxissais de oxigênio em co-
ordenação ternária (KLOCKMAN q RANDOHR, 1961) , caracter íza_
dos pelo radical carbonato - COS

0 ânion carbonato resulta da tendência do carbono
se combinar com o oxigênio, numa relação de raios atômicos
que define u¡na estrutura triangular. como a carga el6trica
de cada ligação c-0, nessa estrutura, é maior que a metade
da carga de cada oxigênio (HURLBUT, 194r), os oxigênios são
ligados mais fortemente ao carbono que a quarquer outro cá-
tion do retículo cristalino fazendo com que o ânion carbo_
nato constitua unidades íntegras, seja nos retícu1os mine-
rais, seja em solução (BETEJTiN, s.d.p.).

Em função dessa natureza elét
métrica, esse íon é responsável pela na
des físicas e químicas dos minerais, €r
te fundamental.

rica e da forma geo-
ioria das proprieda-
que entre como par-

Quirnicamente, os carbonatos são decomponíveis pe-
los ãcidos em anidrido carbônico - coz, com maior ou menor
facilidade conforme o tipo de cátion e a temperatura do
ácido. A reação ê caracteri zad,a pela efervescência, repre-
sentacla genericamente pela equação:

f
+ C0./.
anidrido carbônico

XCO3 +

carbonato

zHY

ácido

* HY2 * H20

sa1 água
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A deconposição dos carbonatos pode ocorrer, tan_aqueci mento, segundo a equação:^bém, por

xco3

c¿lrbonato

A -'

aquecinento

COZ + XO

anidrido carl¡ôni co óxido

Esse conportamento dos carbonatos é devido ã ins_

::';:i'::;"';"':;.;::'ïl,iT:.^:::" !ï iå,ì":ï,::j";,"f,
cstãvel por ser eletricamente neutro e
ções mais fortes. 

v L¡ rç.¡¡rsrr Ltr ,reuìlro e sustentado por liga-

Nas cquações quírnicas acina o X representâ, prin_cipalnente, cátions metá1icos bivalentes, formad.ores dosminerais chamados carbonatos anidros (KLOCKMAN & ^ RANDOHR,1961; IIETEJTIN, s.d.p.). co¡n raio atô¡nico de 0,99 i, ; 
".;r_

c:io ocupa posição intermed iâría na relação dos cátions bi_valentes (Quadro 12) , separanclo_os en dois grupos: cãtionsdc maiores e cátions d.e ¡nenores raios atômicos (BETEJTIN,
s..l .p, ),

Quando o íon carbonato se combina com cãtions der¡rios atômicos menores que o do cálcio, a relação entre suasdimensões impõe que cada cátion fique coordenacro a seis oxi_gônios c cacla oxigênio a um carbono e a dois cátions, dis_postos segundo uma estrutura parecida com a do NaCl. para
a visualização desta semelhança, inagina_se o cristal cúbicode halita orientado com seu eixo de simetria ternária naver_tical. Nessa posição, o sódio é substituído pelo cátion eo cloro pelo ânion carbonato.

0 achatanento do íon carbonato, en relação à esfe_ricidade de íon cIoïeto, provoca a cleformação da estruturacúbica, en que as faces forma¡n triedros de 90o, para ,;;;;:edros, em que as faces estão a 1070 aproxinadamente, ou seusuplemento. Como resultado tem_se uma simetria trigonal,
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constituindo un grupo cristalogrãfico de minerais isonórfi_cos, chanado GRUPO DA CALCITA, ou GRUpO DOS CARBONATOS ROM_ßOEDRICOS, OU AiNdA GRUPO DOS CARBONATOS ESP,ÃTICOS (BËTEJTIN,s.d.p.; HURLBUT, 1941; LApADU_HARGUES, 1954; KI,OCKMAN 
öRANDoHR, 1961).

A estrutura cris tal ina dess
ã nrorfologiu pr"nu do Íon carbonato, : 

gtupo nineral, devido

desenvolvirn"r,to d" níveis ¿u .átior,, ;";ii:::"'":i."r":;::
com níveis de ânions carbonáticos. A participação de umelenento netálico nessa estrutura é regida pela relação en_tre seus raios atômicos. Assirn, nos minerais do grupo , apermuta entre ferro, nanganês, zinco e magn6sio, é cornum ese dá em todas as proporções, forrnando soluções sõ1idas.

_versa, ,rl ;rïiituição 
do cá1cio pelo magnésio, ou vice_

raios arômicos. _:;i:,'ïl::,u":':;::,;li:';:':";;;;:,,:;:
lidas, for¡na¡n-se retículos estratificados, con niveis alter_nados de nagnésio, carbonato e cá1cio, em proporções prõxi_mas de 1:1, resultando o ninerál dolomita.

A morfologia plana do íon carbonato é responsávelpor boa parte das propriedades físÍcas dos carbonatos ron_boédricos, tais cono a dupla refração, a clivagern perfeita(paralela aos planos de náxima concentração de íons carbona_to) , a baixa dureza (senpre inferior a 5), a alta sorubili_dade. Apenas a densidade é nais ligada ao cãtion rnetáIicoproporcional ao seu peso atôrnico. lrro o..,""" ;^-^::^ ":],""'ra o íon carbonato : 
ocorre porque, ernbo-

re covalenres, sua i;¿:r;:'i:";::":";";iî::": r:;i:;:""ïúnica anornalia é representada pelo magnésio, de raio atômiconuito nenor que o dos demais metais ao grrpo, mas con enpa_cotamento cristalino na rnagnesita mais d.enso que nos demaisrninerais da série.
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Quando o Íon carbonato se combina com netais biva_
lentes de raios atônicos maíores que o do cálcio, a relação
entre as dimensões dos elementos envolvidos favorece o de_
senvolvimento de estruturas rômbicas. Nessas estruturas ca_
da cá1cio está coordenad.o a três Íons carbonato, isto é, a
nove oxigênios, e cada oxigênio está ligado a três cárcios.
Nesses casos ocorre, igualnente, o desenvorvinento de níveis
catiônicos intercalados con nÍveis aniônicos,perpendiculares
ao cixo vertical, con a formação de faces de prisrnas con ân_
gulos de 620-650, originando formas parecidas con as d.o re_tículo hexagonal, chamadas pseudo-hexagonais. Os produtos
pertencen a um outTo grupo cristalográfico de minerais car_
bonáticos, chanado GRUPO DA ARAGONITA, ou GRUpO DOS CARBONA_
1'OS RÔMBICOS (BETEJTIN, s .d.p. ; l.ruRLBUT, 1941 ;
-IIARGUES, 1954; KLOCKMAN 6 RANDOHR, t96t).

A cristalização dos ninerais carbonatos de
bivalcntes é, portanto, função direta do tarnanho do
envolvido. Corno o cáIcio ten dinensões intermediárias
tre a série, ele pode cristalizar-se em anbas as
(calcita e aragonita), se bem que a aragonita é
transforma-se automaticamente en calcita, mesmo
çõcs ambientais.

LAPADU-

ne tai s

cátion
den-

forrnas
instáve1 e

nas condi -

Alén dos minerais do
tos anidros de cátions nono e

hidratados, porérn, de pequena
dc sua ocorrência na crosta.

Quadro 12 existem os carbona_
trivalentes e os carbonato s
importância do ponto de vista

0s principais minerais carbonatos formadores de
rochas são a calcità e a dolomita. 0s demais são raros e,
quando ocorren en concentrações econônicas, são utilizados
na indústria de transformação para obtenção de produtos quí_
micos e netais; janais como pedras de construção.
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3,2 - Fís¡co-Química da Sedimentação Carbonãtica

Embora os aspectos físicos e quínicos das rochas
carbonáticas tenham sido intensa e extensivamente estudados,
muitos problemas sobre o conportamento dos carbonatos, ain-
cla estão por ser resolvidos (BRINKMANN, 1964). Apesar da
existência de exemplares formados por atividades magmáticas
(TurrlH q GITTINS, l9óó), a maior parte deles é precipitada
por reações de compostos da crosta con compostos atmosféri-
cos.

sabe-se que sua fornação se d'a em locais ausentes
de sedimentos detríticos, por processos orgânicos ou inor-
gânicos, ern águas rasas ou protundas, marinhas ou continen-
tais, efl função do pH do meio. o pll, depen<le da concentra-
ção de anidrido carbônico dissolviclo na água formando o aci-

:;"'1':::';"; Tl!Tl;"i:î:':";:,:':';:::':":i"i:ï: 
nå:::'u

J
através da seguinte reação reversÍvel:

COZ + IIr0 ->+
-+H^CO- 

" 
IICO-+H'¿5<-J-

.>
1- co-

J
+ I-l

o IIzcOj é um ácido fraco, mas suficientemente enér-
gico para dissolver os carbonatos. Quanto maior for sua
concentração, maior será sua atividade, segundo a

-¿equaçao qulmlca generrca:
se guinte

XCOS+H++l1CO; -'
+-

++X + 2l{CO-
J

em que o X pode representar Mg**, Cn**, Sr**++ ++ ,++ ^ ++ _ ++ _++ ++IÌc , Co , Ni , Cu , Zn' , Cd" ou pb

são oriundos dos minerais prexistentes, por
intempérica. Os feldspatos, feldspatóides,
nios, anfib6lios, particularmente sensíveis
mo, liberan principalmente Ca**, F"** " Mg**

++
,Ba, Mt**,
Esses cátions

decomposição
micas, piroxê-
ao intemperis-
, que são trans-
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portados em solução païa o nar.

Para BRINKMANN (1964), afora a dissolução a par._til da al:mosfera, durante as chuvas, ou por difusão superfi_
cial , con a qual o nar está em contato, o conteúdo de CO^ ede ânions carbonato nos oceanos, provém de ernanaçõe, uul.â_nicas subnarinas. para MASON (1971), a16m do controle at_¡nosférico, o conteúdo de dióxido de carbono, nas águas nari_
nhas superficiais, depende da natureza e da intensidade daatividade biológica.

O conteúdo de ânions carbonato, na -agua do mar,foi representado graficanente por ìluch fi Kal1e em 1943, esinplificado por BRINKMANN (1964). Com o aumento d.a quan_
tidade de COr, o equilíbrio das reações aci¡na é deslocado pa_ra a direita do gráfico (Figura 4), isto é, no sentido U.
díssolução dos carbonatos, por induzir a fornação do íon bi_
carbonato, nuito mais solúve1 que o carbonato. E, coin a <ii_
ninuição da mesna, o equilíbrio é deslocado para a esquerda,
no sentido da cristali zação.

Ãguas frias e profundas, en geral com grande quan_
tidade de COr, impedem a precipitação de carbonatos e águas
quentes e rasas, que contêm CO, crn pequenas quantidades,reu_
nem condições para a precipitação ou si¡tetização orgânica.

0 peso do conteúdo total de íons dissolvidos na
água do mar é denoninado salinidade e é expresso em o/oo(par_
tes por rnil), Apesar de certas variações, no tenpo geológi_
co e no espaço restrito, e1e pode ser considerado uniforne
em toda a extensão hoïizontal e vertical dos oceanos aber_
tos, com valor de jSo/oo (Quadros lJ e 14). para ser conhe_
cido o limite entre a precipitação e a <lisso1ução dos carbo_
natos, no sistema r.epresentado pela água do nar, com inúne_
ros Íons en solução, basta determinar os produtos de solubi_
lidade -K [Quadro 14).
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ìì

Figura 4 Conteúdo porcentual dos ions carbonato e bicarbo-
nato nâ água do mar de saliniclade de SSoloo(sirn-
plificação de BRINKI,iANN (19ó4) a parrir de Buch e
Kal1e, em 1943). A zona achuriada representa o ârn

bi.to de pH onde predominam ions carbonato.

Segundo KRAUSKOPF (L972) , para equilibrar as quan_
tidades de Ca** e de COr- medidas na água do mar, é preci-
so aumentar os produtos de solubilidade dos carbonatos em
50 vezes. Esse ajuste é enpírico e, apenas, dá noção da or_
dem de gtandeza, mas explica a abundância relativa dos vâ_
rios compostos carbonáticos na natureza, bem corno suas mú_
tuas substituições. Para se conhecer as concentrações em
que ocorren substituições, basta dividir os respectivos pÌo_
dutos de solubilidade. por exenplo, a substítuição de cal_
cita por siderita ocorre quando a prirneira estiver en conta_
to corn uma soJução cm que a concentrrção de Fe**for maior
que I/150 da de Ca+*, pois 4,5.10-9: S,0.10-11 = 150. Da
mesma forna, a siderita será substituícÌa por calcita quando
a concentração de Ca** for. 150 vezes superior que a de Fe**.

0 SrCO, é o único composto cuja saturação se apro_
xina da do CaCO-, expli.cando a freqtlente presença de es_

too
pH

ltt Iìj.\
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cons tituinte

íon bicarbonato

HCO3-

13 - CONTEÚDO ANION]CO FORMADOR DE CARBONATOS

Íon ca¡bonato

co3--

o/oo 
1r;

11,6.10-2

t1)
(z)
(3)

agua do mar
o/ooç21

Segundo

Segundo

Segundo
(MAS0N,

S e gundo

-)r,2.r0'

14 .2.70 '

(4) -

trabalho de Rubey, en 1951, para salinidade 35o/oo (BRTNKMANN, 1964).t¡abalho de Culkin. ein 1963, para salinidade 3So/oo (TUREKIAN, 1969).trabalho de Livingstone, en 1963, para águas rnarinhas e fluviais não especificadas1971; KRAUSKOPF , rgTZ) .

o/oo(z)

14 ,0.10-2

KRAUSK.'F (1972), o total de c.a-- na ãgua do rnar é da orden d.e 0.0002M.

mol/11tro (4)

EII AGUAS ]TI,ARI}üTTAS E FLUV]A]S

o,zoo 
¡r;
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2 ,0.10 - 71 9.ro-z
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QUADRO 11

íon me táli co

CONTEÚÐO CATIONICO

Mg'
^ ++

Sr' '

Fe' '

++
Zn

o^**

Cu'

Mn**

- ++
Pb

_ ++
Uo

Ni' '

^,++Ld

concentração no 1/ 1i tro

FORtrIADOR DE CARBONATOS EI{ ÃGUAS Ì{AR]NHAS A 25OC
DE SOLUBILTDADE (KRAUSKOPF, 1972)

-')5,4.10 "

1 ,0.10 "
_E

9 ,0.10 "
_,7

z ,0.70 '

-'l1,5.10'
-a5.0.10 "
-a5 ,0.10 "
_o4,0.10'

1,5.10-8
-a1,0.10 "
_o1,0.10 "
-oI ,0.10 -

K en áqua dis ti l ada
¡¡++;. (coa - -)

_(
2 .0.10 '

-o4,5.10 -

2 ,5.10-10
_113,0.10 ,-
-11r ,5. 10 "
-o1,6.10 -

2 ,5.10-10
-1t6,0. r0 ,*

8,0.10-14
_'1 21,6.10 '"
-11,4.10
_1'lc 1 1^ L.

concentração possÍvel equi 1ib rada
con C0, mo1/1itro

E SEUS PRODUTOS

1

5 ,0.10 *

-)1,0.10 -
_À

6 ,0.10 *

-Ê8,0.10',
_c4,0.10 "
-a4 ,0. 10 '
_116,5.10 *

_tl1,5.10 *
_1

2 ,0.r0 '

-'74 ,0. 10

--r3,5. 10 ^

_E1,0.10'
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trôncio em cal ci tas,

A concentração de Bo** é baixa porque o sulfato debário é mais insolúvel que o BaCO- e nor
ae sof-, na igua .; ;;.1"; ;";;;";," :';:":.;-. 

concentração

O teor de Mg*n també¡n é baixo pela lenta forrnação
de dolomita e de argilas.

o Fe** e o Mn** não podem atingir
ções, na água do mar, por serem oxidados e
forma de óxidos de valência superíor.

En vista do conteúdo m6dio de íons de cálcio e decarbonato, a água d.o mar é quase saturada desse conposto,
principalmente nas zonas equatoriais. para IIRINKMANN(1964),
entretanto, não ocorre precipitação espontânea de carbonato
de cá1cio, porque é possíve1 quc tais conteúrros, determina_
dos analiticamente, não estejam realmente disponíveis. Noentanto, ocorre precipitação inorgânica de bicarbonatos, se_
gundo a equação rever s íve 1

al tas concen tra-
precipitados sob

Segundo Wattemberg (BRINKMANN,
te de solubilidade da calcita é retluzi<1o

, c,alz(co3 ) 
2

bicarbonato
so1úve1

f964), o coeficien-
ã netade quando a

CaCO.

carbonato
ins o1úve 1

* co2

anidr i do

carbônico

H^0
L

água

sempre que houver: l-,e1evação da tenperatura que, para da_da concentração de Can* e Mg**, diminui o grau de solubili_
dade, ou eleva o conteúdo de cátions pela rnenor dissolução
d.e COr; 2- abai*.amento da pressão hidrostãtica; 3_ ,"alrião
da concentração salina; 4_ intensa evaporação e S_ elevação
do pll do meio.
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temperatura varia de OoC a 3Ooc,ou é reduzi do à I/4 quando
a salinidade cai para a netade. A salinidade varia com a
temperatura através da evaporação, que deternina a eleva-
ção da concentração salina. A variação do pll se dá por as-
cenção de massa de água fria profunda que reduz a dissolu-
ção do ácido carbônico pela queda da pressão hidrostática.Os
calcários inorgânicos são constituídos de oólitos,partículas
esféricas de granulação fina, fornados sob intensa agitaçã.o
(ErcHER, r9ó9).

Entretanto, a formação do carbonato de cálcio a
partir da água do mar, se dá, predominantemente, por pro-
cessos orgânicos. Ela pode consistir da sintetização bio-
1ógica, para as estruturas de sustentação ou proteção duran-
te a vida clos aninais planctônicos e acumulação, no fundo
dos oceanos, ap6s a norte dos mesmos. Para LAPORTE (1975),
este fato explica a predominância de cloreto de s6dio nas
águas do mar, apesar da predominância de carbonato de cât-
cio nas águas dos rios. É que, enquanto grande quantidade
de CaCO, õ extraída da água do nar pelos organisnos, sendoJ
depositada como detritos que vão constituir terras enersas,
o NaCl perrnanece em solução, sendo concentrado através do
tempo geológico. As principais esp6cies animais responsá-
veis por esse processo são os foraniníferos, corais, crinói-
dcs, crustáceos, braqui6podes, pelecípodos, gasterópodos e

cefalópodos, Afém deles, as algas tarnbém desempenharn impor-
tante papel na precipitação de ca¡bonatos, atrav6s de sua
atividade fotossintet izadota, retirando CO, dissolvido nas
ãguas .

A atividade orgânica participa, ainda, do proces-
so de precipitação carbonática pela reação dos produtos ano-
niacais, liberados após a morte dos animais, com os sais en
dissolução, como:



(NH4) ZC03 * CaSO4

carbonato de sulfato de

anônio cálcio
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cacO, + (NHo) rsoo

carbonato sulfato de

de cãlcio anônio

ou pela alteração do pH (MASON, 1971-; KRAUSKOPF, I97Z),

En vista dos agentes fÍsicos e químicos que favo-
recem a precipitação de CaCOj, as espécies aninais que e1a-
boram esse conposto preferem as águas tépidas equatoriais,
onde é nais fácil- a absorção e manutenção do cálcio em seus
esqueletos e conchas. Daí a naior incidência de calcários
corresponder ãs zonas de baixas latitudes ao redor da Terra.
Entretanto, nesmo para essas zonas há linites de profundida-
de para a forrnação de rochas carbonáticas.

A profundidade na qual a velocidade de precipita-
ção de carbonato de cá1cio é igual à velocidade de dissolu-
ção, charnada profundidade de compensação, não ultrapassa
3.500 rnetros. Abaixo dela ocorre dissotução, devido aos
eleva...fos conteúdos de C0r, sustentados pelas altas pressões
e baixas tenperaturas (Figura 5). Alén da incapacidade de

penetração dos raios solares, as baixas temperaturas das
profundezas oceânicas são devidas ãs correntes polares em

direção ao Equador, em sentido contrário ao das correntes
superficiais, ilo Equadorî para os Po1os.

Para HowenstaÍt (LAPORTE, 1975J a precipitação de

carbonato de cá1cio, sob a forma de calcita ou de aragonita,
depende da temperatura. Em gera1, as esp6cies que segregan
somente aragonita são de águas quentes e as espécies que se-
gregam tanto uma quanto outra ¡nantêm proporções conforme a

tenperatura da âgua. As de águas frias apresentan altas re-
1ações calcita/aragonita, enquanto que as de águas quentes
nostlarn bajxas relações entre as mesmas.
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Iigrrra 5 - correlação do corìtc'úclo dc calcárìo com a profun-
d,idacle oceânica, se¡1undo tratraLhos de Sverdrup.em
l9.lb, c clc Kiic.nc,n. (.Trì 1950, (llRlNK\IANN,1964) .

Para TURITKIAN (19(r9). ¿ì calcita, por sua vez, pode

ser fracanente magnesiana, segregarla por determinadas espé-
cies de organismos.

Caso os car['¡onato-s se-iam redissolvidos , resultam
lamas calcári.as, calcíticas oLr aragoníticas, de diFíci1 dis-
tinção quanto ã origem orgânica ou inorgânica, sobretuclo
após a diagônese. Llas poclern ser distrrìtas pelo conteúclo cle

nagnésio que, nos caicár j.os inorgânicos é i nf erior a B% e

nos orgânicos pode atingir 3()% (llRINKlvlANNl 19ó4). A arago-
nita tem menos de 1t de Ìtl¡¡CO-.
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3'3 - Geotectôníca das Rochas carbonãticas

A formação de minerais e cre roc^as carbonáticas sedá em condições específicas, criadas por fenômenos geológi_cos de grandes amplitudes no tenpo e no espaço chamados mo_vimentos tectônicos. Os movimentos tectô¡ricos têm origemprofunda e produzem unidades estruturais da crosta, dividi-das em áreas cre grancre (geossinclinais) e cle pequena mobili_dacle (plataf orrnas ) . os movimentos tec tôni cos podem ser deyárias nAturezas, de causas e efeitos disti-ntos, clas_si Ficados funclamentarmente em movirnentos oscilat6ri os (ver_ticais) e movimentos de cl0bramentos (horizontais).

Colno efeitos clos novimentos tectônicos verticaisocorrem mud¿lnças periódicas (movirnentos oscilatórios ) e gra_clativas no rclevo e na extensão das partcs soerguidas (con_tinentes) e rcbaixadas (oceanos) cla crosta. As subsidên_cias e os socrguimentos são compensados, res'ectivamente,por
sccli¡nentação c erosão, controlarlas por vários agentes aindanão conhecidos, mas con características, qre permitem defi_nir as fases em que são fornados vários tipos de rochas.

E¡n função das características físicas e químicasdos sedimentos geossinclinais, depositacros nas várias fasesclo movimento oscilatõrio, 
'ELOussov 

(1g71) estabeleceu, ê'1954' o conccito de seqilência sedimentar. como, en fasesaná1ogas de c¡rcl:r cic1o, repetcm-se condições tectônicas si_milares ' ocorre cleposição cle materiais parecicros.

segundo esse autor, na prirneira fase do cicro for-na-se a seq{rôncia terrÍge'a inferior, represcntada por depó_sitos dc areias c argilas, ricos em nat6ria orgânica. Emseguida, deposita-se a scqüência carbonática, representadapor calcários, correspo'clentc ao fi'ar da primeira metade docic1o, prcceclcntc ã inversão do movimento, até então subsi_dente' I)or isso' essa seqrôncia tamb6n 6 conhccicra por se_
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qilôncia carbonatada de pr6-inversão.

com o soerguimento do geossinclinal inicia-se
dcposição da seqtiência terrígcra superior, resultante
erosão das partes ascencionais. Essa seqüência também
constituída dc materiar crástico (areias e argilas),
grancle quantidade de matéria orgânica, pela reaproximação clalinha da praia (regressão). Irla culmina com o assoreamento
total cla bacia.

a

da

e

com

0 ciclo do movimento
a seqtlôncia molássica. E1a sc
ticos e gradua para ctásticos,

oscilatório se completa com
inicia com depósitos evaporí_
atõ conglomeraclos.

O conccito de seqüôncia sedi¡nentar cle BELOUSSOV
cstende o conceito de fãcie seclimcntar cìe Gressly (KRr,l\4llllIì,1
{i sLOss, 19(r3; DUNITAR q RODGITRS, 1g(r6) , r)uramente geográf ico,
para o campo da gcotcctônica (Iìigura ó). Frente a comprexi_
dacle mecânica dos movimentos oscilatórios, há grande inter-
cligitação dos sedimentos dc cacla uma cle suas fases, de tal
f oran que cacla seqüência compreenclc unr con j unto de fácies.

com a depos ição da secltiôncia terrígena superior e
erìcerrado o ciclo do movimento oscilatório. Nessa fase, o
soerguimento prcvalece sobre a subsiclência, surgindo, no ro-
ca1 do gcossinc1ina1, grandes cadeias cle montanhas e os se_
dimentos são rnetanorfizaclos.

Das seqüências sedimentares, ou das fácies de se-
clinlcntação, somente a seqtlôncia carbonatad¿r, ou a fãcie car-
llonatacla é p"rtinente ao tema <iesta disscrtação. sua depo-
sição coincicic conì a paralização clo ¡novime¡to ascencional e
a conseq{.lcntc ces sação da crosão-sedincntação r eu€ ocorre no
f inal cla primcira metade clo ciclo , de máxima subsidência.

Ao mudar a dinâmic¿r cl¿r novimcntação c1a crosta, AS
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platafornas e os pacotes sedimentares dos geossinclinais fi_cam sujeitos à esforços horizontais de compressão (movinen_tos de dobramcnto), provocando deformações p1ásticas e re_cristalização dos sedinentos,

A1ém dos novimentos oscilatórios, produzidos porcsforços verticais, ou tangenciais disjuntivos, e dos novi_nrcntos dc dobramento, produzirlos por 
"rroaro, tangenciaiscompressivos, ocorren ¡novimentos de fraturanento, produzidospor esforços ve¡ticais sobre as porções rÍgidas da crosta.0s novirnentos de fraturamento quase sempre são associados amovi.mentos oscilatórios e cle dobranento, aparecendo na se_gunda metade do ciclo, isto é, após a inversão. Eles provü_cam lupturas, ao longo das quais pode haver, ou não, deslo_camcntos das partes (falhas e diaclases). As falhas, en ge_ra1, tôm naior expressão geotectônica, principalrnente as pro_fundas que, no conceito estabe]ecido por peyve (BELOUSOV,f971J, atravessam a crosta em toda a sua espessura, def i.nin_do as unidades estruturais denominadas blocos orogênicos.

Os movirnentos tectônicos, ainda, são comunente acom_panhados de atividade ígnea cujos produtos podern ficar a1o-jados no interior da crosta (intrusivas), ou podem extrava_sar na superfície (extrusivas). Em qualquer caso, tais na_nifcstações aparecem con a inversão do geossinclinal , asso_ciadas, portanto, às partes elevaclas das faixas de dobranen_to.

3.4 - pe t ro log ia das Rochas Carbonãticas

Apõs a deposição, os sedimentos sofrem transfor_nações de natureza e intensid¿¿de várias, para se adaptarernìs novas conclições reinantes. As transformações de altasprcssões e temperaturas (metam6rficas), ocorrem en continui_dacle ãs transformações de baixas pressões e tenperaturas (dia_genéticas), motivo pelo qual não existe limite nítido entre
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rochas sedimentares e netanórficas.

Em 19ó7, Engethardt (WINKLER, L977) distinguiu ro-
chas se<li¡nentares de rochas metamórficas pela presença de
fluidos aquosos, que se movintentam livremente através dos
interstÍcios da rocha, promovendo reações do tipo de un sis-
terna aberto. Para ele, o domínio se<limentar termina onde
os espaços intercornunicáveis da rocha estiverem fechados,
passando a prevalecer reações do tipo de sistema fechado.

WINKLER (I977) prefere estabelecer o limite sedi-
mentar/meta¡nórfico en termos mineral69icos, definindo o co-
meço rlo metamorfismo pelo aparecimento de una associação rni-
neral que não pode existir em ambiente sedimentar. Apenas
alguns tipos de rochas se prestan para definÍr esse limite.
As rochas carbonáticas, por exernplo, não são adequadas, €fl
vista da estabilidade da associação calcita-quartzo entre
amplos intervalos de pressões e tcmleraturas,

Seja no domínio diagenético, seja no donínio neta-
m6rfico, a principal transformação experinentacia pelos car-
bonatos é a recrist aIi"zação. Iìn condições brandas, ocorrem
apenas mudanças texturais, mas em condições enérgicas ocor-
rem transformações ninerais, por reações de descarbonatação,
e estruturais, pelo desenvolvimento de descontinuidades no
maciço rochoso (fraturas),

Rochas carbonátícas sedinentares são de anpla dis-
tribuição na crosta despertando o interêsse dos petrólogos.
Ëlas tên ampla variação conposi cional entre três constituin-
tes fundanentais CaCO3, MgCO. e Si-O, (Figura 7), bastante es-
táveis entre largos intervalos cle pressão e temperatura, nìas

p¿.Lrticularmente sensíveis ao ca1or.

0s estudos de seu conportamento aos agentes meta-
mõrficos foran iniciados por Eskola, en 1922, e por Bowen,
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A situação das rochas carbonáticas quanto à com_
posição químico-mineralógica(CARR q ROONEY,1975)

em 1940 (WINKLER, 1977) , por ação do caror os carbonatos
sofren recristalização, favorecida peia fluidez do CO, des_
prendido com o aquec j-mento, originando rochas nais giossei_
ras, granoblásticas, Alguma orientação apresentada 6 res_quÍcio de feições sedinentares,

0 conportarnento quÍmico das rochas carbonáticas ao
netamorfisrno pode ser compreendido a part ir de TURNER E
VERHOOGEN (T960), TURNER (1968), WILL]AMS, TURNER q GILBERT
(1970), MIYASHIRO (197S) e WTNKLER (Ig77). 0s principais as_
pectos a serem notados são:

- calcários de CaCO_, puros , dão nárnores calcÍti_
cos, sinplesmente;

calcários doloníticos, sem quartzo, têm
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MgCOa decornposto pelo calor muito antes do CaCO' segundo a
reação:

caMg(cOr) z 700oC - Bs0oc caco, + Mgo a cO'
doloml ta P- : !^''cor/Hro = 1 kbar calcita periclásio gás

- caso haja quartzo, o início das transfornações
netamórfic¿rs é narcado pelo aparecimento do talco, através
da equação:

3CaMg (COr), + 8sio2 + HrO -> Mgr(OH)r,zSirO 
ZZ 

+ 3CaCO3 + 3COZ

dolomita quartzo âg-ru talco calcita gás

- o nesmÕ naterial , sob pressões ðe COr/HrO nais
elevadas exibi.rá:

scaMg (cOr) , + 8sio2 + Hro -> carlvfg, (oH) ,/s igozz + 3cacos + TCoz

dolomita quartzo águ" tremolita calcita gás

transfornações essas, típicas das zonas mais externas das
auréo1as de contato, que produzen rochas finas, com crista_
I i zação imperfeita;

- cm temperaturas e pressões de COr/HrO crescentes
ocorre :l seguinte seqüêncìa de reações:

carMgt(OH)rSi8Oz2 + Scacoj + t0sioz -r SCaMgsirou + 3co, + Hr6

trcrnolil.a calcita quartzo diopsídio gás águ"

Mgr(oH)r/sioo16+ScaMg(co), * 4Mgrsio* *5co2 + ScacO=

talco dolo¡nita forsterita gás calcita

CarMg;(ot1)r/Sigo.,z * llCaMg(Coa), -+ SMgrSiOo + t3CaCO3 + 9CO, + Hrg

tremolita dolÕnita forsterita c¿r.l.cita gás ágr"
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reações, con
- nos meios

a temperatura, 6:

CaMg (C0a),

dolo¡nita

CaMgSir0U + 3CaÌ,fg (COì 
z

diopsídio <lolomita

CaMgSirOU + zCOz

diops ídio gãs

anidros, a

2SiO8 .+

quartzo

CaCO- + si n\ -.".)
calcíta quartzo

ZMgTSLOO + 4CaCO, + ZCO.

fors teri ta calcita gás

+ CaSiO, * COz

r¿ollastonita gás

- sob ternpetaturas cïescentes, cal.cários con impu_
rezas de_41 ,O, dão origern à epídoto, hornblenda e plagio_
c1ásio cá1cico, e calcários con KrO originarn muscovita, flo_gopita e feldspato K;

- os minerais_índices de graus metamõrficos cïes_
centes são ta1co, tïemolita, diopsÍdio e wollastonita.

Para exenplificar seu conceito de paragênese neta_m6rfica, }rINKLER (rg77) cita o caso d.e un calcário siricoso,
metanorfizado à pequena profundidade e alta temperatura, en
que ocorre a formação de wollastonita e desprendincnto de
COZ. [m condições de equilÍbrio as três fases sótidas (cal_
cita-quartzo-wollastonita) coexistem com a fase gasosa. po_
rém se o equilÍbrio for ultrapassado, dependendo do excesso
de calcita ou de quartzo, no sedimento, ocorrerá a paragê_
nese wollastonita-calcita ou uollastonj.ta_qúartzo, respec_
tivamente, na rocha ¡netarnórf ica.

Outro exenplo citado por WINKLER (J,977) ê o caso
de um mármore ã calcita-dolomita_tïemolita_talco_quartzo. 

Se
todos esses minerais constituirem uma só paragênese signi_
f,ica quc a rocha foi fornada enr condições isobáricas inva-
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riantes. porãn, caso ocorra a associação talco_dolomita_cal_cita a rocha se cristalizou nas partes do corpo de calcãriodolomítico silicoso onde predominava dolomita. caso ocorratremolita-talco-calcita a rocha resultou de porções de com_posição intcrnediãria, ou trernorita-calcita a rocha foi for_mada em áreas cJe excesso de silica.

Existcm inúmeras classificações das rochas carbo_náticas, fundarncntadas nos conteúdos de ca e Mg, ou no con-tcú<lo de calcita e dolomita (Quadro 1S, Figura 7). Sua ex_tensão aos mármores 6 feita com a manutenção dos adjetivoscalcítico", "do1omítico" e, ãs vezes ,,magnesítico,,. paracantaria' tais caïacterísticas não têm importância, a nãoser para aproveitamento dos subprodutos clo afeiçoamento dapedra.

3.5 - Estágios Georógicos das Rochas carbonãticas

o conhecirnento da geol0gia das rochas carbonãticase das maneiras cono elas ocorïem na natureza são importan_tes para o estabelecimento dos métodos para sua classifica_ção, prospecção e qualificação, visando a util rzação na cons_trução civi 1 .

0 princiro estágio da existência dos carbonatos,na crosta, é sob a forma de .sedinento.s. Eles poden ser cleor.igem quími ca , ou necânica, orgânica ou inorgânica carac_terizad'os pera natureza lanacenta,essencialmente inconsori_daclos' Quando ae origem inorgânica, conforme proposto porIr.lk, ern 19s9, são chama.clos micrita. são constituídas demicrocristais (cliâmetros menores que 0,0s mm) de calcita earagoni ta ' cm crcnsa imersão aquosa (80% de Ir20) e porosida_dc entre 5O% e (IO% (CHILiNGAR, BISSEI, 6 FAIRBRIDGE n I g67) ,lrm 1962, T,EICI|roN 6 pENDrxl'EIì fixaram as dimensões micríti_cas abaixo cle 0,03 mn a partir do que o termo tem sido usadoÞara adjetiv¡rr círlcários e dolomitos (BISSEL €r CIIILINGAR,Ig6T:
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segundo Teodorovich, em
BRIDGE, 1967) .

segundo Frolova, em 19Sg
(1eó7).
segundo Cayeux, wem 193S
1eó7).
segundo Chilingar,em 1957
rs67) .

I958 (CIITLINGAR, BISSEL q FAIR-

(CHILINGAR, BISSEL Ê FAIRBRIDGE,

(CHILINCAR, BISSEL 6 FAIRBRIDGE,

(CHILINGAR, BISSEL Ê

segundo Bigarella, em 19S6 (SINTONI 6 VALVERDE
os calcários pouco doromíticos também chamados
rios magnesianos, não apïesentam dolomita, os
magn6sio estão dispersos nas redes crj.stalinas
tas.

FAIRBRIDGE,

, 1979).
de calcá-

ãtomos de

das calci
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CARIì 6 ROONEY, 1975).

vastos dep6sitos de sedimentos carbonãticos são
formaclos, também, pela acumulação de restos orgânicos,sinte-
tizados por rcações bioquírnicas. Esses depósitos são chama-
dos vasas! car¿ìcterizados pela natureza fragmentária, em am-
p1a variedade granulom6trica.

A desidratação das lamas carbonãticas ðâ
,rn sedinento pulverulento, mac io, poroso, clramado
da.

origem a

giz ou gre-

Por diagênese, os sedimentos carbonáticos,químicos
e orgânicos, são transformacros ern calcários ou clolomitos, e
suiìs varicdacles, isto ê, em rochas sedimentarcs. Esses nate-
r i¡r is podorn ser considerados como de um outro estágio,.,ílr.¿rL:_
tcrizados pela consolidação. como a consolidação se dá por
c imcntação, compactação e/ou recristal ização, essas rochas
aprcscntam graus de porosidadc(da ordem de 10%)e de umidade
rncnc)res qLle os do estágio anterior. sua porcentagem de ara-
gonita 6 praticamente nu1a,são foscas,de granulação fina, e
¡'c l:rtivamcnte pouco densas (cFlIl,INGAR, BISSEL q FAIRBRTDcE,
1967).como dito anteriormente,são típicas de bacias sedinen-
t:trcs. As rochas carbonáticas serJinentares são muito usadas
como alvenaria,mas raramcntc são usadas como cantaria,devido
i¡os scus baixos graus de cristalinidade e, portanto, baixas
rcsi stôncias aos esforços mecânicos.

A classificação física das rochas carbonáticas se-
climcntares, util izada por inúmeros estucliosos e baseada na
tcxtura, com basc fundamentalmente, no grau de cristalinida-
dc e na proporção c1ásticos/cimento. sccundari.mente,
corìsicleraclas a forma dos grãos e a porosidade.

Por metamorfismo rochas carbonáticas sedimentares
clão origem a mãrnores.Essas rochas são caracter izað,as pela
lr¿r i xa porosidade,maior dens icladc,elevado grau cie cris tariza-
çio,gr¿rnulação grosseira e cintilância, deviclo ao reflexo da
7uz nos planos de clivagcn da calcita e/ou dolomita. .são
tí¡ricas dos cinturões orogênicos. No Brasil elas ocorrem

sao
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freqtlentemente nas faixas de dobra¡nentos (ALMEIDA, 1967 e
1968 ; MUSSA E MOÇO , Ig7 4; LOCZy 6 LADEIM, 1976 ; HASUI,
ALMEIDA q NEVES, 197g), em corpos de várias atitudes e vá-
rios graus de perturbação.

3.6 - prospecção de Rochas Carbonát icas pa ra
Cantaria

A prospecção de rochas carbonáticas para cantaria
obedece aos nesmos critérios empregados pata a maioria dos
recursos minerais. Segundo a bibliografia corrente (BOWLES,
1939; CAVALCANTI, t95I; pICHLËR, 19SI; CURRIER, 1960;MENDES,
1974; POWER, I97S; AZAMBUJA û SILVA, 1977; LADEIRA, Ig77) ,
compreende investigações geológicas I petrográficas e econô_
micas (Quadro 16). co¡no o emprego das rochas ern cantaria é
fcito na forma maciça, 6 preciso conduzir as pesquisas, sen
dcstruí-las.

As investigações geolõgicas cornpreendem todos os
métodos que leven ã caracteri zação ð,o jazimento, quanto à
forna, tamanho, posição, cobertura regolítica, intensidade e
atitude do fraturamento, níve1 freático. Elas incluem,prin_
cipalnente, aerofotogeologia, caninhamentos, escavação de po_
ços e trincheiras, abertura de galerias, sondagens, que for_
necem diferentes ínfornações, en vários graus de precisão e
de custo.

A aerofotogeologia 6 executada segundo os princí_
pios da aerofotogrametria e interpretação geológica (RAy,-l963; RICCI q PETRI , t96S; LIIIAULT, 1975), fornecenclo os
grandes traços litol69icos e estruturais da região, irnportan_
tes para a escolha da 'atea a ser prospectada e para a orien_
tação das pesquisas de detalhe.

Cono base para lançamento, coÌrelação e interpr:eta_
ção dos <lados a seren leyantados nos ca¡ninhamentos, escava:
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ções e sondagens, deve ser implantada, no terreno, uma malha
rcgul ar de pontos, e ser desenhada, em planta e seções t ãcorFiguração topogrãfica clo 1oca1. As dircções do sistema
coorclcnado dc pontos deve ser perpendic.rar ãs estruturas.

os caminhamentos -são exccutaclos sobre a maior ex_tonsão possíve1 de exposição de rocha. os afloranentos sãotilrìto ¡nais ¿ìpropriados para cxanre.s quanto mais extensos e
rrr is s¿rlicnt.cs na topograFia. Deles são tira<ros os tipos de¡'oclra ¿r nívc1 de distribuição e cle variações nrincr.{1õgicas,
t.cxtur¿ris e clc coloração, naqui 1o que os recursos cla macros_copi:r pcrmitirem.

Da intcgração clos dacros <1os caminharnentos com oscl,tlos cla intcrpretação aerofotogeológica, nasce a expressãolitológica superficial do corpo de rocrra, importante para asclcç:ão il¿ts porçõcs a serem investigaclas enì cletalhe, em ter-
'ros clc belez;r cra rocha. As porçõcs quc não apresentarem es,srì c¡u'lidadc podcrão ser aproveitaclas nas inclústrias de
tr¿rnsformação, cm função de sua natureza química.

A cle:finição do tamanho do corpo cre rocha depende,
'i nda, clo conhccinento de seu clesenvolvinento em profundi_
cl¡rrlc. A ordcm cre grandeza desse parâmetro pode ser inferida
cla n¿ìtureza (brusca, com ou sem deslocamento clas partes, ou
graclati va) e cla atitude (dircção, scnt i clo c ângu1o de mergLr_llro) do co^t¡rto com os corpos de rocria vizinrros. A profun-
dicl¿rclc rcal clo corpo 6 detcrminacra por meio clc sondagens ro_
t¿rti vas - 'l'rata-se, no entanto, c1e unì r'étodo de prospecção
¡ll¡l is cnll)rcgatlo para veri f icação cl¿rs v¿rr iações químicas da ro-
clìir , v isirnclo su¿r aplicação n¿ìs i nclústrias cle transformação.

A <lcfinição comprct. cl¿r norIorogia cro maciço ro-
clloso comprcc'crc a ic.rentificrrção cla situação topográfica, €Íì
v¿rIc ou c* crista. Essa feição depcncrc cla evorução geomorfo_
ló¡1ic;r d¿r região' resurtantc cra interrrq:ão cntrc a consti-
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tuição litológico-estrutural e o regine clinático, inportan_
tc para a interpretação dos condicionantes do aproveitarnento
do depósito. A topografia do local determina o estilo de ex_
tração da pedra, seja en cava ou em frente, para o que devescr conhecido o compoÍtanento clo nível freático.

Quando a cobertura regolítica inpedir a observa_
çzìo direta da rocha sã, ou do contato, são executados poços
c tri.ncheiras. Em geral, essas escavações não ultrapassan
3 mctros de profundidade, em locais com decrividades infe-
riores a 30o-45o. À, medida que a profundidade aumenta, sua
cxccução toÌna-se gradativamente inpraticáve1. Então, os
poços dão lugar às sondagens a trado e as trincheiras dão
lu¡¡zrr ãs galerias. Enquanto os poços permitem observar a
rocha produnda, os furos de traclo fornecem, apenas, a espes_
sura clo regolito. As galerias, por outro lado, avançan na_
ciço adcntro quanto se queira, mas con a desvantagem do fis_
surarnento que os explosivos podem provocar.

A influência da cobertura regolítica nos enpreen_
tl i lnentos minelros é tanto mais negativa quanto mais espessa
c nenor valor do ninério. Assim, ela é mais inconveniente
l)irra as jazidas de rochas para construção que para as jazi_
das rnetá1icas. Entre as jazidas de rocha para construção,e1a
é m¿¡is crítica para as de brita e alvenaría que para as de
cantaria.

0s poços são utilizados também para verificação do
nÍvel freãtico. Quando eres não forem suficientes executan-
-sc sondagens ã percussão para instalaÇão de piezôrnetros.

IJas atividades geológicas, a naior contribuição
p¿Ira a catacterização do jazinrento é o revantanento de dados
sobre a atitude e intensidade cle fraturas. O profundo co_
nlrecimento do fratura¡nento 6 fun<lanental para cantaria, qua_
liflcando o maciço em termos de dimensões dos blocos e da
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Tesistônci¿t cla rocha e minimizand.o os custos de produção. pa_
r¿r isso dcve ser identi.f icacla a natureza (fissuras, diacta_
scs, falhas, vei.os, bandas, acanìamento, cavida<ìe), a .inten_
si cl¿¡de (niimero por un j.dade de e xtensão) c a atitude (c1ire_
ção, scntido, ângu1o de mergulho) <ìas estrutuïas. Os valo_
rcs rlesscs parânctros, proje taclos cstereografi carnente em
diag.am's apr.priados (.llIl.,t,INCS, l9(r4; pl{II,l,l pS, 197S; LOCZy
ti LADlìllì^, I97(r), permiten i.<ientificar a atitude e a inten-
sidaclc d0 cstt-utura predomínante, para as várias partes do
corì)o.

^s 
investigações geológicas culninam con a cubagen

(le ccrta quant.iclacle de mater i¿ì1, Ao contrário clo outras j a_
z-irlas,cìn q\.ìc rcscrvas são avaliadas cm tone l¿ldas, a cubagen
das.j azìdas clc rocha para c¿rntaria cleve ser oxprcssa em ne_
t ros cúìr iccls cltr enr netlos quadraclos, a djmensão cle scus pro_
du1;os f inais. Par'¡ os cál.cu.l os, MINDES (l.g7A, lt)7g A e B)
cst inl¿r quc o rcnd:irnento da ltrocìução de blocos, nas pedrei._
ras, sc'j a da ordcn de 70",", e LyNZELL (1.973) estina o rencli_
rìronto no dcsdobranento dos blocos em placâs cla ordem de ó0%.
IJu ou1'ro dzrc.lo i.mportante par¿ì n cuìtagem cle j a ziclas cle rocha
l):r rír cantílria ó a tn6clia de 230 lt? rlc placas para carla 10 rn3
rlr' ìr'l uco. Iìssc v¡lor varia pouco para nl¿:t is orr plrra mcnos
cor l-ornc i:r csl)essura das placas ser.raclas, que pode rn

2 cm, 3 cm or¡ 4 cm.

A metragem tota.l. (le rocha ¡¡ ser cub¿r<ia será fun_
ção das características clo ncrcaclo (capacì clacle cle absorção
tla ópoca (ì tendôncia futura), clos prazos de anorti.zação clo
capital e de dcpre cierção tlos cquiparncntos envolvjclos.

As ativirìades pctrográficas são in.i cíaclas já na
f-asc do re conhoc:i tnento gcológico, qui.rnrJo cla irlent i.f icação
'I itoìó¡1 icit. Nessa ocasião são obscrv¿lcl¡rs as variações ma_
cr0scopic¿tmente notáveis, cot)lo tcxturiì, estrtrtura, contposi_
ç:ão nlincral, cor, poros:i clarìe, lr:rclr.ões dc rlistrjìtui.cão ci¡s
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impurezas, e ó feita uma amostragem para exames microsc6-
picos. Da correlação dos aspectos macro e rnicroscópicos são
obtidos os dados para seleção da porção do corpo de rocha,em
termos de qualidade da pedra.

Cono bcm sugerem CARUSO,

(1978), examcs rnicropetrográficos,
para cantaria, são de importância
talhes não visíveis a olho tu, mas

depreciativos por se manifestarem,
cação da rocha.

TATOLT ç FARJALLAT
na prospecção de rochas

capital. por revelarem de-
que noden ser altamente
apenas , depoi s da apli-

As investigações petrográficas são seguidas da ca-
racterização tccnol6gica da rocha. Ela compreende ensaios
das variadas naturezas físicas, tais como porosidade, abra-
sividade, resistência ã flexão, tração, compressão, segundo
nornìas estabelecidas poï várias instituições (BOIVLES, 19s9;
PICÍll,HR, 1942', CAVALCANTI, 1951; pICIILER, 1951; CURRI ER,
1960; YosllIDA, 7972; MENDES, r974,1979 A e B; PETRUCCr,r974;
WINKLER, 1975; CARUSO, TAI0LI 6 FARJALLAT, 197S). Enquanto
quc as anostras para microscopia são menores, com volumes da
orclem tle centenas de centírnetros cúbicos, as amostras païa
os ensaios tecnológicos devem ter volumes da ordem de cen-
tenas cie decínetros cúUi.cos.

A1éln da qualidade e quantidade do material conti-
do, a cconomi ciclade das jazid,as de rochas para cantaria está
ligada a fatores geográficos e mercadológicos.

os fatores geográficos dizem respeito ã rocaliza-
ção da jazida eni relação aos centros consunidores, como dis-
tância c infraestrutura. A proximidade geográfica dos cen-
tros de consumo 6 un fator de importância vital para a via-
biIizacão clos empreendinentos, frente aos constantes aunen-
tos dos combustÍveis. A infraestrutura inclui a existência
cle meios de procìução (mão dc obra, ãgua, energia el6trica) c
mcios cle escoarncnto (estradas).
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A JAZIDA DE MÃRMORE DE QUIXABA

4.1 - Loca ì i zação GeogrSf ica da Jazida

A Jazida de Márnore de Quixaba está localizada no
município de pio IX, no extreno leste do Estado do piauí,
próxirna ãs divisas com os Estados do Ceará e pernanbuco,
aproximadanenre a 40o30'W e 06osS,S (Figura 8). Ela está
situada próxima à ¡unção das Folhas SU_Z4_Y_A_VI (pio IX),
sB-24-y-N-rv (ArUABA), SB_24_y_c_rrr (FRONTETRAS) eSII-24-Y-D-I (CAMPOS SALES), do Levanrarnento Cartográfico doIlrasil , na escala I : 100.000 .

De Terezina, chega_se ã Quixaba pela BR_116 (Be_
1órn-Maceiõ), até picos, e pela BR-230 (João pessoa_Rio Bran_
co, ou Rodovi.a Transamazônica), até Fronteiras, num total
dc 325 kn asfaltados. De Fronteiras, toma_se a pI_229, que
l)assa por Pio IX e Quixaba, pa.ra Campos Sales, já no Ceará.

\.2 - F isiograf ia da A rea

Quixaba pertence ã grande região fisiográfíca co_
nhecida por PolÍgono das Secas, que compreende toda a re_gião nordeste do Brasil, forrnada por inúmeras micro_regiões
restritas,

Em Quixaba, o clirna é do tipo Bsh (Köppen), quen_
te e seco a seni-árido, caracterizado por:

- regime de chuvas de verão (w), con precipita_
ções nrédias anuais inferiores a 800 nm, distribuídas irre_
gularmente entre novenbro-dezenbro e altril_maio I

- regime térmico bastante homogêneo (pequenas am_
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plitudes térmicas anuais), com
a 34oC, €fl setenbro-outubro, e
julho;

- elevada insolação,
ro, a 80%, em agosto;

_ 91_

temperaturas mãximas de SZoC
mínimas de 19oC a ZloC. €ilI

entre 50? do dia, em feverei-

- evaporação intensa, mãxima nos meses de
bro, outubro e novembro (CRUZ tr FRANÇA, lg71: OLIVEI
'flis, FIRREIRA, GOMES q LINS, L974; FERREIRA q BARROS

A unidade botânica clo po1ígono das Secas
minada caatinga (do tupi-guaraní caa = mata e tinga

c:om abt¡n<lância de cactácea s (Leocereus squq,mosus
-Wcrd e bromcliáceas (BromeLí,a Laeí.niosa Mart.).

e

setem-
RA, FOR-

, L974).

deno-
bran-'

Geverke-
Conforme

ca), correspondente ã "steppe" de outras regiões do mundo,
c¿ìr¿ìcteri zada pela vegetação xer6f ita, escassa e rasteira,

a naturcza ctláfica ocorrem variações locais, que JApIASSU,
vlil,os0, GóES FILI{o q LEITE (1973) denorninam arb6reas ou ar-
bustivas.

A região de Quixaba 6 ocupada por uma dessas va-
riirçõcs fitogeográficas, em que predominam espécimes de rné-
clio a grande poïte como, jurema (Mímosa spp), favela (cni-
cJoscuLus phuLLacanthus Muel1. sag. ), caatingueira (caesaL-
pína pyramidaLes Tu1. ) , baraúna ( Sehínopsís bv,asiLíens í s
lìngl . ) ' angico (Anadenanthera mq,e!,ocd,Í,pa. (Benth) Brenan) ,

juazeiro (Zízyphus juazeino Mart.), uml>uzeiro (Spondiu
'bubenosa e umburana ( Buz,sera Leptophocos ) .

Geomoifologicamente, segundo IIARBOSA, BoAvENTuRA
tì l)INTo (1973), a â,rea de Quixaba está 1c¡ca1 izad.a no exLre-
mo sul da Depressão Periférica de crateús, separada da De-
prcssão Periférica do Médio são ljrancisco por extensões re-
s icluais, para leste, dos sedimentos <la Baci a do parnaíba c,
par"a oeste, cla chapada <lo Araripe (Figura 11). com a1tit.ir.
des nõdias dc 300-400 metros, o rclcvo foi originaclo po t'
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circundesnudação das formações sedimentares superiores, com
a conseqtlcnte cxumação das rochas pré-devonianas dobradas,
1i ga<la à rcativação geotectônica wa1<leniana (ALMEIDA, 1g69) .

Segundo os autores do
lr0R'l.ljS, ITIRRIIIRA, GOMES 6 LINS,
1974) a rcgião mostra dois nÍvei
granclcs un i clatles geomorfológicas

Proj eto Cococi
I97 4; OLIVEIRA

s de erosão que

distintas.

(oL rvE r RA ,

ç BARROS,

formam duas

Uma delas é representacla pelas chapadas paleo-
-mesozoLcas. Pelos quadrantes nordeste e noroeste dominam
os sedirnentos paleoz6ícos da Bacj.a do parnaíba e, pelo sul ,

os seclimentos crctáceos da chapada do Araripc. Essas for-
rl¡çõcs seclinrc¡rtares estão a1çadas na topograf ia, terminando
crn escarpas fcstorradas. Com desníveis médios de j00 metros,
¡¡cjma do enbasamento, esses acidentes recebem nomes de ser-
r:ìs. A escarpa da Bacia do ParnaÍlra, de direção geral N-s,
ó ch¡rmacla rcgionalmentc dc scrra Grande (NUN|s, LIMA ti RAR-
IìO.S, Ig7 3, DANTAS , 797 4) .

A outra unidade geomorfológica, é constituída pelo
cnrbasamento cristalino. Quixaba pertence a e1a e sua evo-
1ução geomorfol6gica está relacionacla ã constituição lito-
-cstrutural e ao processo dc dcnudação da cobertura paleo-
z6ica, sob o c1i-ma árido a seni-árido clo sertão nordestino.

Regionalmente, o relevo 6 pouco ondulado, repre-
scntado por uma seqüência paralela de cristas e vales alon-
gatlos c alinhados.contínua por várias dezenas de quilômetros.
l;l¿r rcsulta cl¿r crosão difercncial, segtrndo o acamamento pre-
tór ito, ora clobraclo em trstt e vcrticali zado pelo tectonismo
(lroto 1).

Localmente, o corpo cle mártnore de Quixaba ocupa
urn rlos vales, onde despontam morros isolados, também alon-
e:rdos c alinhados, formados de rochas c¿lrbonáticas impuras
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(calcossilicatadas) que resistiram a erosão (Fotos 2 e s).

Em Quixaba, cabe ressaltar ainda as feições cars-
ticas. Destacam-se caneluras e dissoluções ao longo de fis-
suras que, juntamente com o aspecto da rocha, comprometem
as prinreiras impressões sobre o jazimcnto (Fotos 3 e 4).

Existem na região dois padrões de drenagem que se
solrrepõern. O mais desenvolvido é caracteri zaðo por vales
abertos, desenvolvido segundo o acamamento, realçando a es-
trutura em "S". 0 outro ê mais restrito, caracterizado por
vales bastantc cncaixados, desenvolvido segundo fraturas
tectônicas transversais ao acamamento e que interrompe a

continuiclade das cristas (Foto 1).

Sohre o cristalino, o solo é residual e pouco de-
senvolvido. Para os técni"cos do Projeto Radam (NUNES, LIMA
tì IIARROS, 1!)73; SOMMIR, ARAUJO, MARTINS 6 CORREA, 19T 3)exis-
te perfeito relacionamento entre unidades geomorfolõgicas e

tipos de so1o. concordantes com essa afirmativa, os técni-
cos do Projeto Cococi (0LIVEIRA, FORTES, FERREIRA, GOMES q

IìARIìOS , 197 4', FERREIRA q BARROS , 197 4) dividem a formação
re.gol ítica da região em dois tipos: o das rochas silicáti-
cas, arenoso, de coloração cinzenta, constiuídos de fragmen-
tos de quartzo e feldspato, com ampla variação granulonétri-
ca; e o das rochas carbonáticas, argiloso de coloração aver-
melhada, mais clesenvolvido que o prilneiro. Sua espessura po-
<le chegar a 3 metros enquanto que a do arenoso nunca ultra-
passa 1 metro.

Nos leitos de drenagem, o solo é alóctone e cons-
titt¡ído de material quartzo-felclspãtico fragmentário gros-
seiro e ma1. selecionado, com espessura de alguns metros. Re-
presenta importante fonte potencial de material abrasivo pa-
ra a produção e desdobramento dos blocos de mármore.
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Foto 2 ' vista de uma das erevações de rochas carbonãticas
irnpuras e fraturadas contra as rocha.s silicãticas

.t
j

I

I

Iroto 3 - Vista geral de uma

flanco abrupto das
Fraturado contra a

ciço coberto por so

frente de desmonte mostrando o

elevações de márnore impuro e

porção dc mãrmore branco e ma-

1o avermelhado.
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4.3 - Evorução dos conhecimentos sobre a Jazida
de Qu i xaba

Apesar de situada na ârea de vários estudos, des_de o começo do sécuro, a Jazið.a cre Mármore de Quixaba f icou
conhecida somente depois de 1969, quando algurnas amostras
de rochas foram encaminhadas ã Divisão de Georogia, da coor_
denação do Desenvolvimento do Estado do piauÍ-coDESE.

Essa data representa um marco na evolução dos co_
nltecimentos geológicos sobre a ârea, encerranclo a fase dos
reconhecimentos regionais, em escalas iguais ou maiores que
1:100 ' 000 ' e inauguranclo a fase dos levantamentos de detalhe
com escalas menores que l:100.000.

Dentre os temas mais abordados peros programas
regionais estão a tectônica c1o ernbasamento cristalino e a estriìti graf ia das bacias scclirnentaÌ.es. Quase sempre sem ref e]
rência-s diretas ao sítio de Quixaba são, no entanto, impor_
tantes fontes de dados para o ajuizanento do depósito no
contexto tectônico, estratigráfico e litorógico globar.

As primeiras id6ias sobre as grandes direções es_truturais do cristarino nordestino foram estabelecidas poî
Ëvans em 1903 (FREITAS, 1951; KEGEL, 19óS). A KEGEL (196S)
coube o estaltelecimento dos blocos orogênicos do Norcìcstc.
'Segtrndo seu esquema, Quixaba está localizad.a no Bloco de Ba-
nabiú, delimitaclo por falhas direcionais s,,-NE, r€cobertas
pelos sedirnentos da Bacia do parnaíba, a oeste.

Posteriormente suszczyNSKI (196ó) introduziu o
conceito de clorsais geoanticlinais e depressões laterais ã
tcctônica do Nordeste. Separaclas por grandes fa thamento s
da crosta, as depressões são constituÍdas cre rochas de graus
de metanorfismo nais baixos que as cros geo.nticlinais. se-
¡¡trnclo seLr corìceito, Quixab¿r cstá loca rizad¿ rìa junção da sé_
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rie Metam6rfica do ceará com a série Metamórfica Independên-
cia-Sobra1.

Outro ensaio tectônico sobre a região foi apresen-
tado por BEURLEN (r9ó7). para ele houve intensa ¡novimenta_
ção durante o cretãceo relacionada a abertura do At1ântico,
com a qual apareceram as estruturas de direção E-}1i (Linea-
mento Patos) e sw-NE (Lineamento sobral-pedro II), completa_
mcntc diferentes das direções mais antigas, <le direção N-s
(Lineamento Espinhaço). o bloco compreendido entre os dois
lineamentos citados, €m cuja extremi.clade sudoeste está si-
tuada Quixaba, rnanteve-se estacionário em relação aos vizi-
nhos do sul e do norte, tendo sofrido intensa compressão(Fi-
gura 9).

ALN'IEIllA (L967, 1969) , em seus trabarhos sobre a
consoliclação cla plataforma brasileira, denominou o Nordeste
do llrasil de Ãrea de Dobramentos caririanos referindo-se ãs
scqtfôncias remobirizadas no ciclo Brasiliano, há ss0 milhões
clc anos. E1a foi redenominada recentemente de Ãrea de Do-
bramentos Nordeste (HASUI, ALMEIDA q NEVES, 1g7g).

FERREIRA (r9Tz) considerou a região onde se loca-
líza Quixaba pertencente ãs Faixas de llobramentos pré-Brasi-
lianos, constituídas de granitóides de idade indeterminada.

NEVES (197s), baseando-se em conceitos anteriores
cle f ¿rixas de dobramentos e al tos estruturai s (NEVES , rg7 s) ,
considera a região como produto da tectogônese do final do
Precambriano, sobre una área geossinclinal cm nosaico, conìo
conseqtlôncia da extensão <1os clobramentos. De acordo com es-
sc csquema, Quixaba estã na lraixa cle l]obranentos Jaguaribea,
nâ, subdividida ã oeste na subf aixa Iìio curu- Inclependência.

A intensa movimentação tectônica
IIEIJRLIIN (1967) está sendo modernamente inte

reconhecida por
rpretada com ba-
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se na teoïia regrnagênica (MELLO, SOUZA q MENDONçA, 1978),

0 cristalino nordestino ten sido muito estudado,
tanbén, do ponto de vista hidrogeol6gico desde 1913. A Fo_
tha nç 14, JAGUARTBE-SO(CRUZ Ê FRANçA, 1,g7I), a qual perren_
ce Quixaba, sintetiza todos os levantanentos executados atéentão. Dentro dos seus objetivos, ela apresenta a consti_
tuição 1itológica da região dividi<la em rochas do ernbasamen-
to e rochas sedimentares. As rochas cristalinas apresentam
estruturas conplexas, con grau de metanorfisno variáve1. A
região de Quixaba, rnais especificamente, é formada por ro_
chas migrnatÍticas, compreendendo gnaisses bandados, orien_
tados pela distribuição da biotita, quartzo e feldspatos.

Do ponto de vista estratigráfico, até neados da
d6cada de 1960, as rochas da região eran agrupadas na Série
Cearâ, caracterizada pela seqüência de quartzÍtos, xistos e
calcários, conforrne conceituação de Cranda1l, en 1910
(KEGEL, 1965 ; SUSZCZYNSKI , 1966) . posreriornenre, etas fo_
ra¡n recLassificadas como Grupo Seridó (CRUZ 6 FRANçA, 1971).

En 1973, foi editada a Fotha SB_Z3_TERESINA, e
parte da Folha SB-24-JAGUARIBE, do projeto RADAM, com base
em interpretações de inagens de radar (NUNES, LIMA q BARROS,
1973). Quixaba está locar-izad.a no Grupo caraiba, constituí-
do de rochas migmatizadas, conforme conceituação de Barbosa
en 1965. O principal terno litol6gico desse grupo é un bio_
tita gnaisse cinzento, con intercalações naiores de anfi_
bolitos, quartzitos, rnicaxistos e encraves menores de clori-
ta xistos, piroxenitos, serpentini.tos, anfib6lio asbestos,
talco xistos, dcorten, igualmente, inúrneros corpos granÍti_
cos circul.ares e veios pegnatÍticos, interpretados cono sen_
do produtos de intensa nigmatização,

En 1974 foi edirada a Folha SB_24 _ JAGilARIBE
(DANTAS, I974) con referências pouco claras à geologia e es_
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tratigÌafia da região de Quixaba sob pretexto de falta de da_dos.

Em 1974, tambérn, foi concluÍdo o projeto Cococi(FERREIRA E BARROS , Ig74; oLrVErM, FORTES, GOMES q LrNS ,rs74)considerado o prineiro trabalho sistemático na região .o* rr_nalidades nineralogenéticas.

por se tratal^ de um. projeto pioneiro, com proble_¡nas de falta de datações radiométricas, seus autores estabe_lecera¡n a estratigrafia da área com base nos aspectos estru_turais e 1itológicos das unidades individualizadas nos traba_thos anteriores. Ademais, alegan que a migmatização das ïo_chas e a inexistôncia de horizontes guias de longo alcance,dif icultarn o estabelecimento de uma coluna estratigrãfíca.porisso sinplifican o precarnbriano da região do projeto em doÍsconplexos de natureza 1itológica, precanbriano A e precam_briano B, cono os próprios autores salientam, sen nenhum sen_tido cronológico.

Assim, o precarnbriano A, ao qual pertence Quixaba,constituído de rochas graníticas e nigmatÍtitcas é ,upr"r".r_tado por faixas sinclinoriais rebaixadas em relação ao pre_
ca¡nbriano B, separados por grandes falhanentos inversos outranscorrentes. A unidade A do precambriano é caracterizað,apela anpla estr:utuïa dobrada (Foto 1) linitada ao nor_te pela Falha de Aiuaba, ou recoberta pelos sedinentos pa_leozóicos da Bacia do parnaÍba, e ao ,,_rf p"fa Falha do Jor_dão (Figua 9). Na porção sul dessa est:
sentam mergurhos verricais a subverric"i:tï: ;:r;;:1"'":i::_nas dos grandes .curvamentos e de 30o a 75o nos ,r¡.f"o, 

'.''lo,
nesnos. Os materiais centrais teriam reagido incompetentenente à dinânica do dobranento enquanto que os d.as porçõ"s e*t"inas conpetentenente. Nas porções externas, ainda, os 

"rfor_-ços direcionais afetaran o pacote netassedirnentar con anplosdeslocarnentos, Urn exenplo dessa perturbação é o 
"strang,rlu_
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nento do col'po de mármore em Quixaba (Figuras l0 e 1I). E¡nvista da homogeneidade do fraturanento e da constância dos
ângulos com os estratos, os autores aventan a posSi-bili.dade
de qr]e tais rupturas tenham sido desenvolvidas conseqtJente e
concornitantenente com o dobranento.

O Projeto Cococi (FERREIRA 6 BARROS, 1974;OLIVEIF.lt,
FORTES, GOMES 6 LINs, 1974) consideram três unidades ritoló_
gicas no Precanbriano.A, integrante do Bloco Orogênico de
Banabiú (KEGEL, 1965): I _ migrnatitos heterogêneos e biotita
e/ou hornblenda gnaisses; 2 - biotita xistos e gnaisses xis_
tosos i 3 - filitos,

Conforme o mapa geológico do projeto Cococi, Qui_xaba pertence a prirneira unidade, constituída de metassedi_
mentos, corn faixas brechadas, cataclasadas ou milonitizadas,
e com intercalações de granulitos, rochas carbonáticas, tal_
co xistos, quartzitos e anfibolitos.

0s biotita e/ou hornblenda gnaisses apresentam
estruturas paralelas a plano_paralelas definidas pela dispo_
sição dos náficos dentro da ¡nassa quartzo-feldspãtica de
granulação fina a nédia. Em lâmina delgada foi reconhecida
uma textura variáve1 entre lepidoblástica a granoblástica,for_
nada por quartzo, ortoclásio, rnicroclínio, plagioclásio, bio_tita, hornblenda e alanita, bastante recristalizados e coniforte extinção ondulante. Essas rochas são freq{lentes nos
núcleos das curvaturas e interpretadas cono resultantes de
esforços compressivos.

0s mignatitos ocupan
dobras associados ã fraturas de
cularmente freqüentes pr6x irno ã

sagem da estrada pio IX-Carnpos

ça1 (Figura 10).

posições nais externas das
descompressão. São parti_
Quixaba, aflorando na pas_

Sales sobre o Riacho do Mar_

As intercalações de granulitos, rochas carbonáti_
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cas' talco xistos, quartzitos e anfiboritos ocorrem e¡n cor_
pos concordantes. São rochas equigranulares com fortes ex_
pressões topogrãficas em forna de cristas.

Microscopicamente os anfibolitos são constituÍdos
de hornblenda, plagiocl-ãsio, quartzo, epÍdoto, sericita, he_
rnatita, titanita, leucoxênio, apatíta e clorita. Apresen_
tan fraturamento com orientação preferencial, preenchido por
quartzo e epídoto, e nostram cristais de anfib6lio e p1a_
gioclásio fragnentados.

0s granulitos são rochas claras de granulação fina
a ¡nédia, constituídas de quartzo, microclina, hornblenda,diop
sÍdio, hedernbergita, aegiri.na, augita e acessórios, identifil
cados como hornblenda granulito, piroxenito granulito,
muscovita granulito.

ou

Os talco xistos são esve¡deados, sedosos, constituÍ
dos de talco, anfibó1io, 6xido de ferro e clorita.

As rochas carbonatadas são p redo¡ninan tenente bran_
cas, nas variarn at'e cinza escuro, com granulação fina e sa_
caroidal . Quando aflorantes, são facil¡nente reconhecidas pe_
la carstificação e quando não aflorantes pelo solo aver¡nelha_
do, argiloso, que contrasta com os solos cinzentos, areno_
sos, dos outros tipos de rochas. Microscopicamente elas
apresentam textura granoblástica, formada por cristais de
calcita' opacos, titanita, biotita croritizada e nuscovita.En
Quixaba, no contato con as encaixantes, foi identificado cal_
co-hornfels constituído de diopsídio, epÍdoto, zoicíta e
wollastonita.

Dessa forma, para os autoïes do projeto Cocoôi
(FERREIRA q BARROS, Ig74; 0LIVETM, FORTES, GOMES q LrNS,
L974) ' o conjunto litol6gico do precanbriano A nostra fácies
netamórficas, distintas unas das outras pelo grau de nigma_
iização. A fácies de ¡naior grau teria ocorrido por segrè_
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gação ãcida posterior e/ou sinultaneamente ã deformação plás_
tica. Apesar da variação do grau de rnignatização, a compo_
slção mineral-õgica 6 uniforne, representada por grupos de mi_
nerais do tipo quartzo-biotita-plagioclásio e granada_biotita
-hornblenda-ortoclásio-p1agioclásio, ambaspertencentes a
fácies alrnandina-anfibolito de WINKLER (J.g7Z). A fácies de
nenor grau 6 representada pelos xistos e filitos das outras
unidades 1itol6gicas, possivelrnente pertencentes ã fácies de
xistos verdes.

Os autores do projeto Cococi aventan, tanbén, a hi_
p6tese de que os granulitos ïepresenten zonas de desalcalini_
zação, que teria ocorrido con o aunento cie fácies e, apõs sua
formação, com a volta ã fácies irnediatamente inferior. Eles
observaran algumas evidências de retro-meta¡norfismo que teria
originado os anfibólio-ta1co-xistos e o aparecinento de epÍ_
doto-zoicita, principalrnente nas zonas de maiores esforços.

Depois do projeto Cococi, outros Ievantanentos re_
gionai s f ora¡n executados.

Em 1977 foi executado o Mapa Geol6gico do precam_
briano do PiauÍ, con base em imagens ERTS-IANDSTA ( CREPANI ,
MARTINI, VENEZIANI, PAIVA E MOÇO, Ig77). Esse mapa mostra
claranente as principais estruturas da região de Quixaba,con_
siderada co¡no Precambriana Indiferenciada, constituÍda fun_
danentalnente de rochas granito-gnaissicas com
e xistos.

ni gnati tos

Apesar de não cobrir especificarnente a área de
Quixaba, o Projero Jaguaribe (CAMPOS, BRAGA, I,IELLO, SOUZA,
SILVA Ê FRANçA, 1979) compLenenta o a leste de 40030', as informa_
ções geol6gicas do projeto Radam, que tem aquele neridiano
como limite oriental.

Apesar dos autores que estudaran as áreas sedinen_
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tares vizinhas, desde 1946, terem incluído Quixaba em seus
rrrapas, ela aparece simplesnente como enbasanento cristalino
P¡ecanbriano. Por conteren dados lito e cronologicamente
nuito acina de até onde poderian interessar ao contexto geo-
169ico de Quixaba, esses trabalhos não foran considerados pa_
ra a execução desta Dissertação.

A partir de 1969, ern vista das boas qualidades re_
veladas pelas anostras do nãrrnore de Quixaba analisadas, foi
inaugurada a fase dos trabalhos de detalhe corn o interesse
de nunerosos grupos enpresariais.

0 prineiro foí da Bah j-a, tendo iniciado as ativi_
dades de lavra imediatamente ap6s chegar ao local, nas aban_
donando-as pouco depois sob a alegação de rná qualidade do
¡nárnore para cantaria.

O segundo foi un tradicional ¡ninerador de márrnore
do Rio Grande do Norte. Ele tentou preparar novas frentes
de desÍionte de blocos, nas tarnbém desÍstiu do intento face
às dificuldades de acesso à ârèa e a grande quantidade de
impurezas da rocha.

O terceiro foi a Cornpanhia Cearense de Mineração _

COCEML Suas atividades constaram d.a legaTização da ãrea
junto ao Departamento Nacional da produção Mineral_DNpM, a
abertura de algumas frentes de desnonte, das quais foi reti_
radZr, beneficiada e comercial izad.a em Fo.rtaleza boa quantidade
de blocos. Diante das boas perspectivas, esse grupo solici_
tou financiamento para industrialização en mai.or escala,jun_
to à supe r intenàênc ia de Desenvorvimento clo Nordeste - suDE-
NE, irnportou da Itá1ia dois teares diamantados e executou una
sondagen rotativa de 65 rnetros para abastecimento de água.

Para julgamento técnico do financiamento pleitea_
do, pela COCEMI , geólogos do 4e Distrito do DNpM e da SUDENE
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estiveram em Quixaba em março de 1971.
jazída foi:

Seu parecer sobre

- quanto ã morfologia
de lente de calcãrio cristalino,
500 a 1000 netros e quilômetros

e tamanho do depósito "gran_
com espessura aparente de

de extensão";

- quanto ã lito10gia e estruturas ,,as rochas de
contato são gnaisses xistosos, catacrasados por falhas, eueafetaram inclusive o mármore com fraturas (fios) e incru-
sões silicáticas (cravos), inutilizanclo-o cono pedra orna-
nental junto aos contatos; mais para o ccntro da lente dimi_
nuem as fraturas e inclusões, mas não chegan a desapaïecer
totalmente, porém sem invalidar seu uso como matéria prima
para mãrrnote " ;

- quanto ã flranulação "é nuito boa";

- quanto ã cor "o calcário cristalino ê predorni-
nantemente de cor cínza, ora mais claro, ota nais es curo ,
com variações para verde e róseo (márrnores fantasia), onde
6 notõria a pïesenÇa de inclusões de xisto anfibolítico(cra-
vos) ' responsãveis pela tonaliclacle esverdeada, e de pegmati-
tos de elevada dureza. Apesar de bonito, o tipo menos fre-
qtlente (menos de 10% apesar da regular quantidade) é o mármo
re branco leitoso, longe de apresentar a homogeneidade
cle São Rafael- (tìN) .

do

Depois de recomendarem ensaios industriais em
amostras de rocha da porção central do corpo, menos afetado
por cravos e fraturas, funda¡nentados nos insucessos ante -
riores de grupos tradicionais no rarno, eles enite¡n seu pare-
cer sobre Quixaba reiterando a opinião anterior de Afrânio
v. carneiro "a ¡ììaioria absoluta da matéria prima disponÍve1
na jazida é de aceitação bastante limitada no mercado de
marmore o que compromete de certa forma o sucesso do empre_
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endimento na escala projetada" (FRANCO q FERREIRA, l97l).

Com esse parecer negativo o grupo cearense
se retirou de Quixaba, deixando ainda encaixotados os
res e grande quantidade de blocos extraídos, tendo a
nhia de Mármore clo piauí - coMApI assumido o controre
zida.

também

tea-
Compa-

da ja-

Em março de rg73, nediante o Acordo de Assistência
Técnica Brasil-Inglaterra e por solicitação da secretaria
de Desenvolvimento do Governo do Estado <io piauí, esteve em
Quixaba o engenheiro de minas p. c. Linzerl, clo Institut of
Geological sciences, de Londres, para formular recomendações
ao bom aproveitanento da jazíd.a. suas observações foram:

com a ma

<1ifíci1

- quanto ã morfologi
ioria clos afloramentos
acesso pela densidade

a da ârea "pouco montanhosa,
nos altos topográficos,

da vegetação";

rochas laterais são
de quar tzo" ;

de

xls-

ser uni-
vertical
superfi -

- quanto ã forma e tamanho do jazimento ,,grandes
proporções, com largura m6dia de 500 a 1000 metros, 10 qui-
lômetros de extensão na direção N-s, e mais de 60 netros de
profundidade, êrì vista da sondagem rotativa e escavações jâ
real izadas";

- quanto ã litologia "as
tos nicáceos e gnaisses con veios

- quanto ã qualidade do nárrnore ,,parece
forme, mas com coloração extrenamente variáve1 na
e na horizontal; a dcteorização orrservada é apenas
cial":

- quanto ã econo¡ni c idade "e s t imat iva
produção indicam al ta viab i l iclacle , com rentab i 1

tivamente maiores ã medida que os equipanrentos

de custo de

idades grada-
foren amor-
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tizados e a produção for aunentada";

- quânto ãs reconendações "deven ser construÍdas
vias de acesso, executados levantanentos topográficos e geo_
l6gicos de detalhe para bom controle da cor, executadas son-
dagens para cubagem do corpo de nármore e obtenção de ãgua
para alinentação dos teares, real izadas pesquisas para apro-
veitanento dos subprodutos, Tealizadas pesquisas de mercado,,.

As conclusões de LINZELL (J.973) foram altanente
favorãveis a un empreendirnento nineiro en Quixaba nostrando
que a jazida é do tipo, que em outras partes do rnundo, estão
sendo operadas comercialnente para produtos de ornamentação e
construção. Elas derarn novo alento ã COMAPI, então subsi_
diária da Cornpanhia de Desenvolvimento do piauí - COMDEpI que,
após legai"i zar a Lâvrajunto ao DNpM, procurou obter recursos
financeiros junto ã SUDENE.

Essa nova solicitação de financiamento notivou a
visita do ge6logo H. Beurlen ã Quixaba ern janeiro de 1975.
Suas observações ern afloranentos e frentés de desnonte , atê
então existentes, foram:

- quanto ao tananho da jazída "extensão longitu_
dinal na direção NNE-SSW superior ã 6 quilônetros e largura
nédia de 700 netros, havendo 4,2.I06n3 de nárnore por rnetro
de profundidade; reseryas suficientes para abasteceï o pro-
j eto da COMAP I ";

- quanto ã qualidade do nárnore "granulação fina,
cla ordem de 8000 grãos/ cm3 (boas características granulomé-
tricas), com coloração variável de cinza claro a branco nun
rnesno afloramento, o que dificulta a obtenção de blocos hono
gêneos, com freqtlentes inclusões de sulfetos, cujo rápido
internperisno ao ser utilizado en revestimentos externos po-
derá provocar nanchas ferruginosas";
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- quanto ao fraturanento e estÏuturas do jazimen-
to "em rnais de 90% dos afloranentos, o nãr¡nore é densanente
fraturado (2 a 4 fraturas pot 13;, atravessado por leitos
(fios) e lentes alongadas (cravos) de quartzo, clorita e an-
fibõlio, en equidistâncias variãveis de 5 a 50 c¡n de un aflo-
ramento para outro, inutilizando o rnármore como pedra orna-
nental ; apenas numa faixa central , con largura variável en-
tre 50 e 200 ¡netros, afastada dos contatos com as encaixan-
tes (xistos, gnaisses e anfibolitos), correspondente ã uma
zona sincLinal isocl-inal conplexa (nergulhos dos leitos de
50o a 90o ESE e rnergulhos dos eixos de 30o a sOo ESE) e a
uma depressão rnorfolõgica, com carêncía de afloranentos, a

densidade dos fraturanentos, fios e cravos dininui sensivel-
mente; nas f¡entes abertas nessa faixa a densidade de fratu-
ras permanecc em torno de 2 a 4 por n3, algumas das quais
estão preenchidas por carbonato de cálcio de granulação
grosseira (I a 2 nm de diânetro), restando aberta uma fratu-
ra por 2 a 5 m", aproxirnadanente; nessas mesnas frentes a

freqtlência de fj-os e cravos 6 ainda elevada (equidistâncias
de 1 a 2 metros), altarnente negativa para a recuperação nas
fases de lavra e serragen, possivelmente tornando inviável
seu aproveitamento econôrni co " ;

- quanto ã rentabilidade do empreendimento ',a taxa
de recuperação nas quatro frentes, cornparado o volume total

.?.2extraído (1850 n') com o volume de blocos obtidos (450 mr),
ó da ordem de 25å, enquanto que a recuperação normal em ¡ni-
nas análogas é superior a 50% ; por isso o volume de insurnos
para a lavra deverá ser duplicado en relação aos das outïas
jazidas, aIén do aunento adicional relativo ao clesgaste dos
equipamentos provocado pela freqllência de fios e cravos rnui-
to mais duros que o mármore".

Concluindo, BEURLEN (1975) analisa os problenas re-
lativos ao abastecimento de água e areia, em seu entendet
tambén altamente desfavoráveis ao desenvolvimento do projeto
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da COMAPI em Quixaba.

4.4 - Traba I hos Recentes em Qu i xaba

Diante das controvérsias cra viabilidade de um en-
preendimento nineiro em Quixaba, principarmente quanto ao
fraturamento e ãs impurezas do mármore, os estucros da jazída
foram retonrados em L976. os trabarhos realizados a partir
dcssa data visaram definir não s6 o grau de influência cles_
ses condicionantes, no aproveitamento cla rocha, como tanrbém
o mercaclo regional de cantaria c a viabiliclacle cle um empre_
endimento nineiro no locar (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÕ-
GICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., 1975, 1976 C).

No primeiro contato com
programa cle pesquisas, foi notaclo
várias atitutlcs, mas que diminuia
rlc al to a b¿iixo dos af loramclìtos c
tcriores. Foi notado igualmente o

o aspecto pouco agradáve1 cla rocha
riam variações para materiais mais
locais topograficamente b¿iixos.

a 'a.rear pârâ elaboração do
o intenso fraturamento, de
das bordas para o centro e

tlas frentcs clas lavras an-
alto grau rle inrpurezas e

aflorante, mas que ocor-
nobres, principalmente nos

conpreendeu-se desde então que fazía-se necessária
a definição da origem, intensidade e atitucle de cada fratura
mento e clo paclrão da distribuição das irnpurezas. A1õm de
1cv¿rntalnentos dc cletalhe rjas fraturas e variações 1ito1ógi_
cas seria fundamental considcrar a evolução gconìorfológica
cla reg i ão .

Â-ssin' como primeira atividacle, foi executada a
interpretação gcol6gico-estrutural cla região (Iìigura 10), a
partir dc fotografias a6reas ra cscala r:25.000(INS.tITUTO DE
PLSQUISAS TTJCNOLÕGICAS DO TSTADO DE SÃO PAULO S.A., T976 A C

c) para conhecimento das principais dìreçõcs cstruturais da
rc¡¡ìão e o contorno do corpo <lc nrãrmorc, irnpor.t.rntc para



Pþ r\

\l,
coflvENçóES

f.-.ì
I . ', .:l cGRr'rFAs a¡ì€¡¡rr_3d-ro_ÀÂcrLosas

f----l ¡rr¡ss€o,mENros picooxruNrÉ
¡ I xrsros Ê Éral\s€s atoftf cos

ffil *o"r* - -r,r,(rrcrs , r,rrín*onc

-+- zoNA oÊ clsaLåait€Nro

i4a- FALtl^ DE Aca\r\ LÂÚE NTo

- -- 
t 

FâaruRA

:'. __--l-j:j xllj-rosþao€ € /ou aca¡a €¡lfÞ

,ì¡lllol o€ xtglostoÀDE E/OrJ ACÀr aùENro

I sËDÊ oÂ fa¡EnoÀ outxaoa

1- rsll.^t\

?- 'RE'^çEN

-110-

ESC. APfiOXIMADA ì, EO OOO

Figura t0
Síntese geol ógi ca e es trutuïal f oto-
ilrt''rprelaclr rla reqi:tù rìc Quixeba
(]NS1'ITUTO ]]]: PESQLIISAS I'ECNOLÕGlCAS

DO ESTADO Dl .SÂ0 P^ULO S.,4.,1976A eC).

"\.,.1

ï



_111_

orientação na coleta e interpretação dos dados a serem ob_
tidos,

Concomitantenente, para os levantamentos de de_
talhe, foi implantada uma malha de pontos sobre todo o cor_
po de rochas carbonáticas, através cle abertura de duas pi_
cadas base ortogonais (OEW e ONS) e algunras picadas secun_
dárias a cada 500 metros. Como o corpo c1e nárnore está
orientado na direção N-S (Figura 10), as linhas base fo¡an
planejadas de forma que uma delas the ficasse longitudin.al
e a outra o dividisse numa porção norte e noutra porção sul
(Figura l1) .

Todas as linhas foram piquetadas de l0 en t0 ne_
tros e os pontos foram identificados por um par de inscri-
ções N e E, N e W, S e E ou S e W, crescentes para N, S,E e
W a partir do ponto de intersecção (ONS-oEW), loca.do no pá_
tio das ofici nas da mi-na,

Em cada ponto foram tonadas medidas con teodolito
para confecção de plantas e seèções topogrãficas. Como não
existia referência de níve1 oficial pelas redondezas, foi
atribuído valor 100 para a cota do ponto origen do sistema
de coordenadas (ONS-OEW), a partir do qual os demais pontos
tôm cotas com vafores relativos em netros.

A16n de etaboração de bases planialtirnétricas,pa_
ra 1ançanento, cÕTrelação e interpretação dos dados obti_
dos nos levantanentos de detalhe, a implantação dlt malha
teve a finalidade de orientarì no campo, o levantanento geo_
tógico, EIe cornpreendeu a coleta sistenática, a intervalos
médios de 5 metros, de dados sobre a litologia e desconti-
nuidades físicas do maciço, tanto nas abundantes cxposições
de rocha, onde são bem visíveis, como nas porções cobertas
por solo.

A preocupação no reconhecimento litol6gico de
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carnpo foi identificar as características mineralógicas e tex
turais da rocha carbonática, visando sua classificação cono
mármore. Foran feitas observações macroscópicas, tanbén,
para delinitação das; várias porções do corpo quanto ã cor e
granulação da rocha (Figura 11). Os estudos de canpo foran
coÌnplementados con observações microsc6pícas, no laboratório,
segundo as nornas MB-47 e 48 da ABNT (INSTITUTO DE PESQUISAS
TËCNOLÕcrcAS Do ËSTADO DE SÃO PAULO S.A., 1976 Bl , para ca_
ractcrização rnineralógica das rochas (Quadro l7).

As anostras coletadas sobre o corpo de rochas car_
bonáticas revelaran, en nédia, 9S? de carbonatos, en cris_
tâis geninados de granulação entre 0,S e 1,5 mi1ímetros, con
planos de geminação ligeiramente curvados, indicando cris_
tAliZAçãO SOb tENSãO (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS DO
ESTADO DE SÃ0 p/ilJLO S.A., 1976 A e C). Difratomerria poï
Raios X das anostras revelou predominância da calcita sobre
dolomita (Figura 13) e anáIise química dcmonstrou conteúdos
de CaCO, em torno de 95,75% e de Mg em torno de 0 ,72".,,
peso.

A classificação de rnármore cataclástico para as
amostras coletadas em 1800S-600W e lg00S_800W (Quadros 17 e
18) foi devida à presença de envoltórias de microcristais ao
reclor da calcita, segundo faixas orientadas, sugerinclo ação
de esforços cisalhantes. A anostra foi coletada junto ao
contato com xistos, prõximo à zona de cisalhanento que corta
o corpo de rnármore longitudinalnente (Figuras 10 e l1).

0 quartzo tern ampla ocorrência ao laclo da calci ta,
apresentanclo-se em cristais equigranulares d.e tamanhos va-
riáveis (mi1imétricos e submilimétricos).

As micas dispõem-se cn estrutul as planas con con_
primento centimétrico e espessura submilimétrica, às quais
se associan quartzo e pirita. Ceralmente essas estrututas

ern
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rnostram as micas e as piritas parcial ou totalmente altera-
das, tingindo o mármore de ferrugem, e representam planos de

maior fraqueza ãs solicitações mecânicas. Os minerais nicá-
ccos são freq{ientes na porção su1 do corpo e são represen-
taclos por muscovita, flogopita e, mais raramente, clorita.

Dentre os metã1icos, predomina a pirita ( Fi gura
13). I'odos se distribuem segundo zonas bem definidas dentro
clo corpo de már¡nore, colìcentrados nas bandas escuras. Apre-
sentanì-se normalmente oxidados, e sua lixiviação deixa pe-
quenos orifícios geométricos, moldes <los cristais idiomór-
ficos removidos.

0 anfibó
ocorre notadamente
lin6tricas e raros
geral é tremolita.

lio, que e raro l)or toda a ârea estudada,
no extremo sul do corpo, eil ripas submi-
cristais com, no máximo, 2 mi1ímetros. Em

Foram reconhecidos tanrbérn fel<lspato alcalino, €il
cristais inferiores a 0,1 ffifl, escapolita, sericita, titanita,
apatita, diopsídio e plagioclásio.

Os minerais não-carbonáticos ocorrem, ou isolados,
em bandas difusas e interdigitadas (Figura ll),ou agrupados,
em nódulos (Foto 5). Em qualquer caso essas formações são
concordantes com a atitude geral do corpo facilmente descar-
távcis no nomento da extração.

Nas bandas difusas e interdigita<las,
natos, não formam associações paragenóticas no

WINKLER (1977), motivo pelo qual foram interpre
resultantes de naterial estranho (areias e argi
tado interc¿iladamente no pacotc carbonáti co, re
acanarÌtento.

os não-carbo-
conceito de

tacla s como

las ) deposi-
fletindo o

As concentrações nodulares foran interpretadas co-
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Foto 4 - Vista da escarpa de uma das
fraturamento horizontal e

elevações mostrando o

as caneluras

I

I

I

I;oto 5 - Horizontes de nódulos
cordantemente no corpo

intercalados con-
de Quixaba.

silicáticos
de ¡nãrmore
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mo camadas argilosas QUe, reaginclo competentemente aos es-
forços cisalhantes, formara¡n "boudirìage" (F'oto s) no concei-
to <lc IIILLINGS (19ó4) e BELOUSSOV (1971).

Nas extrações em geral, os nódu1os (Foto Z) sao
designados cono "cravos", una ter¡ninologia pouco técnica,mas
adotada por faltar outra melhor e por estar profundamente en-
raízada entre os trabalhadores das pcdreiras de cantaria.Ela
designa tão sonrente as concentrações nodulares de minerais
não-c¿rrbonáticos, independente cle sua origen ou natureza. os
cravos são irnportantes para a conccituação da jazida por re-
presentare¡n núcleos de resistônci¿l cla rocha ao rlcsmonte, âo
corte e ao polirnento.

Os rninerais não-carbonãticos ocorren, também, em

forrnações discorclantes, com nítidas evidôncias de injeções
as r¡uais se associan concentrações de nrctá1icos. são c1e na-
turcza pegmatÍtica ou básica c pcnctram tanto os xistos quan-

to o mármore, ocorrendo princiPalmcnte na borda leste dapor-
ção norte do corpo de mármore. Nesses locais são freqtientes
vc ios rle quartzo leitoso, ao redor clos quais o mármore tor-
na-se silicático, rico em quartzo, felclspato alcalino e mi-
ca.

As impurczas do márnorc, que foram causa de inúme-
ras paralizações de lavras antcriores em Quixaba, revelaram-
-sc controlad¿rs por padrões cic distribuição rcstritos, fa-
cilmentc reconhecívcis, cle fornra quc as porções afe tadas
possan ser descartadas ã ¡neclicl¿r que a frente de desmonte avan-

çar.

A composição miner¿ll cla roch¿t

gcomorfológica cla área. Iìncluanto quc ¿ìs

nrais silicãticas rcsistiranr aos agentcs
nanclo as elevações que expõcm a rocha tla

aspecto (Fotos 2, 3 c 4), as porções dc

ticas originaram os baixos topogrãf icos ,

cot-ttrola a eVo 1ução

porções com rochas
intenrp6ricos, origi-
pior qualidade e

rocha mais carboná-
cobcrtos por solo
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argiloso verrnelho (Foto 3). A forma alongada (1ent j.cular),
com flancos abruptos, e a disposição (alinhados na direção
N-S) dos afloramentos refletem a sedinentação diferencial de
naterlais mais e nenos carbonáticos.

0 aspecto litológico do corpo de rnármore de Quixa
ba mais inportante do ponto de vista econômico é a cor. Ela
varia ampla e gradativarnente em função da composição mine-
ral fornando banclas difusas e interdigitadas que, cono dito
anteriormente, refleten o acamamento pretérito (Figura 11).
Nas porções onde predomina calcita a rocha é branca, com
granulação grossa (sacaroidal) ou fina (leitoso). Ã medida
que aumenta a concentTação (até 20%) dos minerais não-carbo-
náticos a coloração varia conforme o nlneral presente. Foi
notada a correspondência da coloração cinza para quattzo,
castanha para feldspato e verde para clorita e tremolita.

ìJn Quixaba a cor varia também de norte para sul
do corpo reflctindo um contlole geotectônico. Enquanto que
na porção do corpo ao norte a linha ONS predomina márrnore
branco, puro, na porção ao sul- predoninam rochas silicáti-
cas, escuras, con abundância de quartzo e micas. Alén de
diferenças na composição mineral dos sedinentos pretéritos,
tal variação foi interpretada como resultante da ação de rne-
tamorfismo ternal, evidenciado pelas intrusões pegrnatíticas
c bãsicas, aflorantes na porção norte, e pela estrutura cir-
cular (Figura l0). Outros corpos carbonáticos distantes,
nas pertencentes ao nesmo pacotc dobrado (Foto l) não
mostram evidências de recristalízação cono a parte norte c1o

de Qui xab a .

Como os trabalhos recentes ern Quixaba visararn o

corpo de rnármore, suas encaixantes foram pouco estudadas
(INST]TUTO DE PESQUISAS 'I'ECNOLÓGICAS I]O I]ST,A.DO I]E SÃO PAULO,

1976 A e C).
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Os xistos ocorren a leste e ao sul da área concor-
dantemente com o márrnore. Eles são rcpresentados, princi-
palmente, por hornblenda-feldspato-quartzo-blotita xistos
de textura grano-1epidoblástica (Quadro 17). 0 feldspato
predominante é o plagioclásio, parcialmente sericitizado,
rnas ta¡nbém ocorre microclÍnio subordinadamente. 0 quartzo
cxibe forte cxtinção ondul-ante, sugerindo a ação de esforços
tectônicos.

O gnaisse ocorre a oeste da área passando 
' 
gradati-

vamente, para xisto ao sul , con aumento dos ninerais placói-
cles. Sua orientação nen senpre é nÍtida devido ãs grandes

quantidaclcs de quartzo e feldspato em relação à mica. O

fel<lspato predominante é microclÍnio de coloração 16sea.Apre

senta-se em blastos de até 2 mn, con intercrescimentos per-
títicos, fraturados, e envolvidos por cristais nenores de

A preocupação, no reconhecimento estrutural, foi a

qualificação e quantificação das descontinuidades fÍsicas
clo corpo de mármore. Cono descontinuidades fÍsicas foram

considerados o acanamento e/ou xistosidade e o fraturanento.
Seu levantamento constou de contagern por metro linear e da

meclida de suas atitudes, bem visíveis nos abundantes aflo-
ramentos d¿r área (INSTITUTO Dti PESQUISAS TECNOI,ÕGICAS D0 ES-

TADO DE SÃ0 P.AULO S.A., 1976 A e C) .

feldspato, quartzo e rnuscovita-ser j"cita. São

vcios de quartzo leitoso cortando os gtraisses.

0 exame cspacial clas fratllr¿rs pcrmitiu a

ficação rle quatro sistenas de fraturamento.

frequentes

identi-

Dois deles tên <1i.reções médias N84W ou N30-65E e

são vertj.cais, ou com fortcs ntergulhos para SE ou NW' São

pouco expressivos en termos de freqilência, não conprome-

tenclo o aproveitarnento da rocha' interpretados como de ori-
gen tectôni.ca scgundo a fotointerpÌetâção regional (1ìigura
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10). 0s valores das medidas realizadas foram lançados em

perfis topográficos (Figura 12) e em dì,agramas de freqüência
tipo Schnidt-Lambert. Os resultados foram computados sepa-
radamente para as porções norte e sul do corpo de Quixaba
(Figura 14).

Outros dois são de origem intenpérica, ligados ã

evolução geomorfológica da ãrea, em geral realçados por dis-
solução, Foram assim, interpretados por acompanharen niti-
damente a superfície (Foto 4) e dirninuirem ern profundidade.

Um deles tanbén é vertical., com direção aproxirna-
da N-S, acompanhando o acamamento, originado por alívio de
carga lateral (Figura ì.2). Ele diminui das bordas para o

centro dos afloramentos, explicando os flancos abruptos das
elevações, e de alto a baixo clas rnesmas (Foto 3).

O outro é horizontal , ou

riores à l5o-zoo, paralelo ã linha
a1ívio de carga sobrejacente. Ele
baixo das elevações, desaparecendo

con mergr.rl hos nunca supe-
de topo, originado por
tambõ¡n diminui de alto a

em profundidade (Foto 3).

Par¿ìlelanente ãs investigações geol6gicas, para
análise <1a viabilidade econômica, os estudos recentes en

Quixaba, compreenderarn uma pesquisa de mercado na sua região
cie influência (PIAUI, 1976). Corno zona cle inftuência fo-
ram considerados os Estados do Ceará, Piauí, Maranhão, pará,
e Amazonas. 0s denais Estados do Nordcste foram exc1r.¡ídos
da<ia a existência de lavras de mármore païa cantaria
atividacle no llstado do Ri.o Grande do Nortc e na Bahia.

A pcsquisa de mercado constou, enr síntese, do 1e-
vantamcnto do volume de venda (consumo) e procedência dos
materi a i s comerciali.zados, através de qucstionários apli-
cados aos vendedores de cantaria nas principais cidades da
região de in{luôncia.

em
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frequôncìa cl¡s fraturas pora as
c sul Jo iol'po de tnrirmorc clc Quj_

xaba.

Fi gura 14
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Con relação ao volume consumido foi constatado que
a utilização de cantarias na região não é muito difundida,
Não existem vendedores exclusivos ou especializados na orien_
tação de sua utilização que tem ficado restrita ã edifícios
púbIicos, contribuindo para a inagern de naterial de alto re_
quinte. 'Iambén nern todos consumidores têm noção exata da
relação do preço do rnárrnore para o de seus substitutos, e
utilizan nadeira de 1ei ou vitrificados por suporen que se_
jam de preços mais baixos. Quanto utilizam, é notável a
prcferência do público (70å) pelos mármores de cor branca e
unifor¡ne.

Con relação a procedência dos nateriais, a pesqui_
sa mostrou que 14% dos 120,ZS0 m2 consumidos na região em
1975, proviciam das ninas do Rio Grande clo Norte. Os g6"ó

restantes foram conprados do Rio de Janeiro (37n"), Espírito
Santo (33%), IráIia (10%), Mínas Geraí s (Z"d), paraná (Z%)
e São Paulo (2%). O frete foi consiclerado cono principal
encarecedor do produto contribuindo com parcelas de Z5% e
50% do valor total do produto na região.

A estinativa da demanda futura foi estabelecida e¡n
função da quantidade de mármore consumid.o na região de in_
fluência. Dados sobre esse parânetro foram obtidos sonente
para 1973,1974 e 1975, quando os respectivos consumos foram17)
de 74.000 m", 106.800 r, (* 44,32q") e t20.250 ,, (* 12,59%).
A média anual de crescimento é da orclem de 30%, confirrnada
por 30? dos 26 revendedores de cantaria da região teren ne_
nos de dois anos de funcionamento (pIAUf , 1976).

A pesQuisa de nercado salientou as dificuldades na
coleta de dados por falta de uma unifornização da terrnino_
logia. O rnaior problerna encontrado foi devido à anbiguida_
de do termo "Ìrloco". para alguns é a peça de rocha retira_
da da pedreira e para outïos é cada placa serrada. A nesna
anbiguidade tem trazido dificuldacìes para os õrgãos de con_
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trole do conércio exterior (cornuni cação verbal cle Emanr¡el
Mateus de castro, Editor da lìcvi st¿l "Rochas cle Qual idade") .

A partir dos resultaclos do lcvantamento litofógi-
co-estrutural cla .i:rzida e cl¿r pesc¡u i sa clc nercado, foram
sclccionacl¿ls írs porções do corpo cle nrãrmore nrais apropria-
das quanto ã cor, para caracterizaç:ão tccnológica e cubagem
cla rocha.

Iìnr função da cor britnca, prcfcricla pelo púbtico
tla rcgião, os estudos recentes en Qtrixaba se restringiram à
porção norte do corpo, delinritacla pellrs Iinhas Ol-ll\i,400 E,
500 N c 2000 N (lrigura 11) . Cons ist i rrnn pr imeiramente de
¿tnìostragem parir ensaios que for¿Lrn cxccìutados segundo reco-
mendaçõcs tlo"A Tcchnical Guide to thc Iìational use of Marble
( ITALIAN MARlll,ll INDUSTRIE , r97 2) , da Intcrnac ional society
f or Iìock Mcchanics, da American soc i cty of 'r'echn ical Mate-
rials (Âs'l'M), ila .Associação Br¿rsilcir'¿r clc Nornras Técnicas
(AllN'l) c do lnstituto de Pescluisas '['ecnorógicas do Estado
tlc são P¿rulo s.A. (IPT). os Índices físicos (peso especí-
fico aparcntc a seco e saturado, ilbsorção de água, porosi-
clacle aparcntc) Foram executados scgundo a Norma IPT-M-4 7 . A

rcsistência ao clesgaste abrasivo foi cfetuaclo scgundo a Nor
ma PÌ4li-849, cla ARNT. A resistôncia ã Flcxão foi cletermina
da conforme a Nclrma ASTM -c-78-64 c a conìprcssão axial sim]
plcs scgundo o rnõtodo IPT-M-50. os nrócluros de cleformabi-
lirlacle cstíítit-o c d.inâ¡nico For¿rnr cfr:tu¿rclos segunclo métodos
próprios do tl,'f (INSTITUTO l)U ptìSQUTSAS'l'ltCNOLÕGiCAS DO

[s]'^Do l)lì .sÃo P^uLo s.A. , 197 (t -l]) . 0s rcsultados permiti -
ram concluir (luc o mármorc cJc Quixaba sc cncluilcìra perfei-
tarncntc dcntro das especif i cações pirr¿ì c:rntaria (INSTITUTO
I)lj I)ESQUISAS 'l'liCNOLÓcICAS DO IiS',fAt)O Drì SÃO I)Atil,O S.A. , Ig76
ll e (1, CAIìIJSO,'fAIOLI & IrAR.l^l,l,A'l', i97B).

Do ponto de vista estético o

se dcstaca pclo lustro, quc aclcltrirc L-.om

níírnore cle Quixaba,
o pol imcnto. H pa-
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ra qr¡cm não desejar só a coï branc¿r uniformc? há rochas ca-
pazes cle proporcionar bclos cfcitos clccorativos, pelo seu
lranclcarnento clifuso, com tonaliclades suaves dc cinza, rosa
c vcrdc.

Insaios de altcração acelcrac]a, [)ara aval iar a in-
f 1uôncia rlos metá1icos, não rnostr¿ìram cfcitos dcpreciativos
cm curtos cspaços de tenpo. Mas conìo ó de se esperar que
elcs se oxidc¡n nas atrnosferas poltrÍdas dos ccntros indus-
trializados, õ recomendávcl que as peças que os contiverem
sejam uti 1 tzadas em revestimcntos clc interiores (INSTITUTO
I)I PESQU i SAS TIJCNOLÓG I CAS DO []S'I'AI)O DIr SÃO PAULO S . A.
ll e C).

t97 6

Def inida a qual idade cla rocha , f'oram desenvolvidas
atividades para quantificaq:ão de urn¿r (lu¿rntidacle mínima de
mírrmore capaz cle viabilizar un enìprccndimcnto. Conr base nos
I)r'rìzos de 20:rÌìos para anortização rlc capitlrl e clcprcciação
tie equipamcntos a taxa de crescimento ¿ìnual do consumo de
30o'0, 86% do qual caberia ã Quixaba (l,IAtJf , 1976) e nas taxas
<lc rccupcração dos processos cle produção das cantarias de
70eo do rnaciço para os blocos (MIìNDES, Ig7 4 , Ig7 9 A) essa
quanticlade mínitna ó ¿a ordcm 1.ó00.000 rn3.

Part indo- se dos L20 . ZS0 ,rr2 consu¡nidos em l9 7 5 , €fl
20 anos terão sido demanclaclos 17.57g.582 ,r.,2 cle placas de
rrtármorc, clos quais 15.118.800 nz tc:rão provinclo cie Quixaba.
P¿rra tal produção , tonando- sc a mócl i a de zs ,n2 de b locos pa-
ra cacla *3 de bloco, o volune clc rocha crn blocos, cleverá seï
dc 1.095.Sfi5,n3 c dc rocha no tnaciço, clc l.Só5.0g4 n3. A

partir clos 1(r0.000 n,2 em quc ¿rf1or¿r rnãrlnorc [rranco, ou de
tonÍr1icl¿rdcs claras, e d¿r atitudc vcr-t i c¿rl do corpo, essa
quantidadc dc ntaterial era csperada atõ 1() ltrctros de profun-
clicladc, clcscontaclos o solo c trecho da rocha serni-intemperi-
zada.

l)ar¿t verif i cação clo c:orpo (ìrn profr-rndiclade fo ram
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cxecr¡tadas 16 sondagens rotativas, com profundidades nédias
de 35,5 m, espaçadas de 100 x 100 metros. As sondagens fo-
rarn rcalizadas corn vistas , exclusivamente, ã cubagern da
quantidade nínina para um emprecnclimento de márnore para can-
taria, tendo confirmado as expectativas da uniformidade 1i-
tolõgica e de inexpressividacte clc fraturanento do corpo en
p ro lun d i dade .

Para a verificação do fraturamento . foran utiliza-
rlos barriletes duplos móveis, <ìe grande diâmetro (NX-BX) e

fo.i imprirnida a menor rotação ¡rossíve1 ao hasteamento. Sem-
prc que os segnentos dos testemunhos se encaixavam perfei-
tarncnte, as rupturas foran interpretadas como provocadas e

não foram conputadas para a qurìntif i cação de grau de fratu-
ra ìcnto. Co¡no alguns dos segmentos giraran uns contra os
outros dentro do barril-ete,enquanto perdurava a manobra, por
vezcs não foi possíve1 ap.l i.car esse critério, pelas bases
tlos segmentos contíguos estarem desgastadas, O número de
fraturas provocadas aunenta com a profundidade, à ¡nedida
quc o peso do hasteanento exigia maiores rotações da sonda.
(ìomo a naior parte desses casos ocorreram abaixo dos 15 ne-
tros necessários para a cubagern do volumc mínino de rochas.
o fato não causou maior preocupação.

Apesar de ter sido cubado somcntc o mínino, o po-
tcncial en rochas carbonáticas de QLlixaba para cantaria e

oL¡trâs finalidarles é rnuito maior cnr vista d¿ìs exten-
sões do corpo para norte, sul c Ieste que não foranr estuda-
das.

Separadas as porçõcs de rocha adequadas para can-
taria, a jazt.da deverá ser aproveit¿lda para outros fins, co-
no cinento, cal,química en vista dc scus altos teores ern

CaCOa. Mesmo os sub-procìutos cla industriali.zação de canta-
ria deverão ser aproveitados.
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5. CONCI,USÕES

Imbora os recursos cm pe<1ra para construção civil
scjam ilimitáveis em termos globais, sua abundância difere
dc u¡n¿r rcgião para outra confornle a natùTeza geolõgica do
tcrrcno. Devido ao grande nú¡nero de rochas, de cliferentes
rìiìturez¿rs e várias propriedades, ¡rara diversas ap.1 icações
niì construção, nenhurna região pode ser consj.derada autosufi
cicntc cm todas suas necessirlaclcs,

Dc todas as aplicações das rochas em construções,
suir util.ização mais nobre 6 como cantaria, para o que são
nr¿¡ is raras e de prospecção mais clif íci.1. A1ém rJa rigidez e
durabilidade cxigidas par¿ uti lização na construção para
c¡rntarìa as rochas devem aprcscntar susce tiì¡ilidacle ao poli
¡ncnto e beleza,só desenvolv iclas en condi ções geol ógi cas es_
pcciais. No entanto em todas as regiões, a pïospecção de re
ct.¡rsos dcsse tipo de rocha tcn se caracteri.zado como a mais
cntpíric¿r clas atividades da inclústrjr extrativa mineral,

Â disponibilidade dc nratcriais rochosos para can_
t¿¡ria ten sido agravada com a cxpansão dos centros urbanos,
cn tcrmos de ocupação espacial, dcman<la e preço clos combus_
tívcis, cxigindo a procur¿ì dc novas fontes, ou ¿t ïetomada
dc outras abandonadas, atravós <ìc investi.gações rnais apura_
rlas clos condicionantes geoIiigicos de sua ocorrôncia e de
scrr aproveitamento,

Conro para os demais rccursos ninerais, a prospec_
(ão tlc Ìcserv¿Ìs em rochas parÍt cant¿rria consta cle qualifica
ção e quantificação cle jazimcnto c viabilização do enpre-
cndirncnto. Entluanto que a c¡Lral.i tlade é avaliada en termos de
posição miner¿1 e text¡.¡Ta l, a t.¡urrntidnde 6 aval.iada e¡n ter-
¡nos dc volume de naterial clisponível. Âmbas dependem da na_
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tureza geol6gica do jazirnento, que concliciona o aproveitamen-
to cl:r rocha cm I'unção do grau dc f raturamento. hornogeneida-
de compos icionrrl , cobertura rcgol ít i ca c níve1 freático . A

ccononicid¡rdc ó regida pelas conclições clc infracstrutuïa bá-
sic¡r para produção e escoamento e dc mcrc¿rdo cl¿r região de
influôncia.

As atividades cm Quixiìba, contribr,riram con grande
(luanti<l¿rdc clc claclos para a prospecção dc jazi.clas de mármo-
re I)ítra cantrrr i¡¡. Por seren util i zadas na f orn¿r maciça, ape-
rìas nrodcladas segundo a forna e dimcnsõcs clos projetos ar-
c¡uitctônicos, seus métodos dc prospecç:ão dcvem ser os menos
destrutívc is poss ívc1 , f azenclo cla evolução geomorf o1ógica da
rcgião a cliavc p:ìra a interpretação das feições do iazimento
c su¿Ì manci ra dc aproveitancnto. Nessc sentido são valiosas
íls obscrvaçõcs de superf íc ie ¿¡tr¿rvés clc recrìrsos indiTetos
dc scnsorcs ( f otograf ias a6reas , im;rgcns clc racl¿rr e

tc) e diretas (rnapeamento litológic-o e estrutural).
saté1 i-

Unr Quixaba, o corpo dc rochas carbonãticas forma
una deprcssão cm relação ãs rochrs silicátic¿rs adiacentes,
rcsultantc d¿r ação de intempcrismo físico, tí¡rìco das re-
giõcs dc cl im:r scco, onde a modclagen cle relevo õ ¿esenvol-
vida em [unçño das diferenças litológicas. Nc1e, as porções
conì sil icatos tarnbém resisti rarn ã crosão, originando eleva-
çõcs dcsnud¿rs que contrastarn com baixos cle rocha 'c;rrbonãti-
ca majs pur¿t, recobertos por soIo.

Iìssc tipo de evolução geonrorfol6gica dctermina a

l¡rvra ern c¿rva, corno e o caso dus jazidas do Rio crancle do
Norte e ììahi¿r, diversa da lavra cn flanco, como no Espírito
s:r¡lto, Plrrlrná, Minas Ger¿ris e outros estados do Sr¡1. A eco-
nonticidlrde cla lavra em cavíì clcvc sor av¿r1i¿rcla crn termos de

¡rrof'undid¿¡clc ¿rtõ ondc 6 viãvc I o a1ç:anento dos blocos e não
r¡f'lorc o nível hidrostático. 

^ 
prrrtir clc cntão clcvcn ser

[ei tos estudos pÍìr¿r a vi ¿rb i1 icladc da extrírção subterrânea co
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mo jâ existe ern alguns países.

A evolução geomorfol69ica tanrbém condiciona o com_
portamento do l'raturamento confornlc suíì origen. Quando deorigen intempórica, 6 apenas supcrIici¿rr e dcsaparece com aprofuttdidaclc. Quando ds origcrn tectônica mani festa-se em
profundi<laclc. l-,m quarquer caso 6 ncc-cssário quali f icã-ro e
quíìntiricã-1o' considerando (lt.rc, nìcsnìo p¿rríì cantaria e alve-
nlrria, ó convcnicnte que o maciço ¿rprc\sentc clireções de fra-
qucza prra f¡¡ci l iclade de produção dc bl ocos. Em pequena es_
ca1a, o f ri¡tur'¿rnlento 6 de efcito na is clcpreciativo quanto
mai s difcrcnte das dimensões ótinras clos blocos para os tea_
res' ou seus nlú1tip1os. Considcranclo-sc (ìr-rc cssas dimensões
são, em m6dia de 1 x z x 3 metros, sonrerìte maciços ultrafra-
turaclos scrão prejudicados.

A evolução geomorf o1ógic¿r cr¿r rcgi ão clc Quixaba, ca-
r¡rcteri z¿¡cl, ¡lc l. intensa des inte¡lrirção f Ís ica e erosão, oca-
sionou grandc quantidade de fratuïas por alívio de ca'ga so-
brcjacentc c l¡rtcra1 . Às -[ratur.ns, benl visíveis nas eleva-
çõcs de rochlrs carbonática-s inpuras, sornírm-sc as caneruras,
com¡rondo o lspccto realrnente des:rprovaclor clc um¿ì apreciação
riîp icta cla roch¿r af lorante. No entanto, u¡n exanìe mais deta-
lhado mostra que o fraturamento clinrinui de alto a baixo das
clevaçõcs c (luc ocorre rocha pura c honrogônea nas
baix¿ls <lo corpo, encobertas ¡rc1o so1o.

porções

^ 
distril>uição d¿ls ìnrpurcz¿rs, .utro aspeçfe que po

dc dcprcciar ¿t rocha para cantari¿.r, t¡nrbóm ó i<Jcntificada
conr ¿ls observações detalhadas cle c¿rmpo. Ëm vista da correla_
ção entrc cor c.conlposição mincral , nril.mo.es rnais I)uros e
rn¿lis homogôncos clevem ser procurados cm porções topográfi-
círs con l'ormc o t ipo de r: I irrr;r da rcg ião.

Iim

nl¿l I'uto t'cs iltÍr l. s

Quixaba existem
c nìerìos l)uros.

clois
[Jrn ó

paclrõe.s dc d is tribuição de
tcctôn i co, segundo o qual
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ocorre nais marmore btanco ao norte, rcsultante de urna de-
posição mais carbonática e de ação mais intensa de metarnor-
fismo termal, deduzida das inúmeras intrusões ácidas e bá-
sicas c dû cstrutura circular; o outro 6 faciol69ico, se-
gundo o qual ocorre interdifitações gradati.vas de rochas
carbonáticas mais e menos impuras, cr níveis bem definidos
de cravos, refletindo o acam¿rmento or"a verticalizado.Os pa-
drões de distribuição das impurezas c a geomorfologia da

árca são o principal controle para iìs ¿rtividades extrativas
em Quixaba segundo as quais m¡irmorcs puros e honogeneos
devenr ser procuradas em porções topograficamente rebaixadas
qurse senpre recobertas por so1o. A pcquena espessura do so

lo da área (2 metros) não chega a afetar a econornicidade
da extração.

Sondagens rotativas para â verificação do compor,
tamento do fraturamento não são totalmcnte Satisfat6rias
Por imprimirem esforços nultidirccionais atrav6s do hastea-
mento ã blsc dos testenunhos, àpesar dos cuidados tornados,
ocorrem inúmcras rupturas de distinção difíci1, ou impossí-
vcl, cntrc n¡r turflis ou prOvoclrdas. Com Qui.xaba conclúiu-se
que sondagcns, poços, trincheiras, galerias e geofísica que

utilizem cx¡rlosivos devem ser evitados na prospecção de

cantar as, ou por destruirem a rocha, ou por produ z i rem

prcfissuramento indesejávc1, além de cncarecerem desnecessa
r i anentc a pesquisa.

O fraturanento que foi caus¡ de inú¡neras suspen
sõcs <la lavra em Quixaba, agora ó tido como um elemento de

va.lor pol fr¡ci litar o desnontc dc blocos, já naturalmente
l iberados , ou faceis de scrcrn I iberi¡dos.

A cxistência de grande núncro de rochas com apli-
caçõcs cnr vírios ramos indust¡iais c a falta de urna ternino
logia ctora c precisa tem impccl:i do r contpilação completa de

d¿dos.
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Para a 'reaIízação de diagnósticos e progn6sticos
rcais :;obre o setor 6 preciso distingui.r os conceitos pe-
trológicos dos industrjais c comerciais,

O termo"rnãrnore' deve ser empregado com conota-
ção petrográfica, para desi.gn¿r rochas carbonáticas, calcÍ-
ticas, doloníticas, bern cri.stalizadas por netamorfisno ter-
mal. Como en outïos tipos quÍmicos de rochas, a16m da bele-
z¿ estética, a cristalização os fazem suscetíveis de adqui-
rir lustro pelo polimento. 

^s 
demais rochas carbonáticas po

dcm ser tïatadas corno "ca1cári.o" sedinentares ou metanórfi-
cos.

O termo "cantaria" deve ser ernpregado con conota-
ção industrial para designar o conjunto de rochas, que pe-
1as propriedades físicas, é capaz de adquirir lustro pelo
polincnto. Assim, são rochas de cantaria os mármores, graní
tos , basaltos , travertinos , etc. E para os tipos 1itol69i-
cos, em peças de rochas não suscetíveis de potimento deve
scr usado o termo "alvenaria", São rochas de alvenaria os

a renj tos , quartzitos , calcâr ios , xistos .

Âs adjetivações tlrts rochas ' 1,ara 
. i clc n t i f í c á - 1a s

po l a lgunra dc suas feiçõcs rlotávc i s , são conccituações co-
ilrc rc.i ;ri s .

Boa distinção deve ser feita, tanbérn, entre "b1o-
cos" e "placa" ou "chapa". Tratam-se de produtos de duas

etÍlpas be m di stintas da produção da cantar j a . 0 termo "bl"o-
co" deve ser empregado para de s i.gnar a peç¡ì saída da jazida,
enqu¿¡nto o tcrmo "placa" ou "chapa" dcve ser utilizado pa-
ra as peças resultantes da serragem <1os b.locos. r\s "placas"
ou "chapas" poclen ser util j.zâdas na forma polida ou não.

Por cxi.stir unt glanrJc tttintt:

c:Lçõcs cm vár'ios ranos Ìrlclì.rstl i:t is ,

pa rcel as clcstinadas a cada unt dc lcs

dc rochas com apl i -
preciso i.dentifícar as

irriì o pcrfejto conhe-

t'o

c

p
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cintcnto do nercado de rochas para construção, especialnente
dc cantarias.

L:m vista da maneira como são utilizadas (na for-
ma maciça), os dados sobre as reservas de rochas para cons_
trução devcm ser expressos em n3.
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