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RESUNIO

A região de Franca está localizada na borda nordeste da Bacia do Paran¡i no

Estado de São Paulo. As suas unidades geológicas. representâdas por rochas

vulcânicas e sedimentares, comportam diversas ocorrências de argilas esmectiticas.

concentradas principalmerrte nas áreas de Restinga. Pedregulho e Serra da Faquinha.

Os trabalhos realizados tiverarn por finalidade a caracterizaçáo dessas argilas.

quanto aos aspectos relacionados com a geologia- geomorfologia. tipos de depósitos e

ca¡acterísticas tecnológicas, bem como a avaliação de suas reservas. Para tanto,

foram efetuadas várias atividades técnicas em campo e em laboratórios do IPT. t¿is

como levantamento geológico. sondagem e amostragem. análises e ensaios

tecnoló gicos preliminares.

Os estudos permitiram identificar dois tipos distintos de depósitos de argilas:

residual e sedimenta¡, O jazimento residual esti associado à alteração de derrames de

basaltos da Formação Serra Geral, localizados na Serra da Faquinha (NE de Franca).

O jazimento sedimenûu esti relacionado com a sequência suprabasáltica (Unidade

Franca) correspondendo aos depósitos de lamitos e lamitos arenosos que ocoffem em

Restinga (SW de Franca) e Pedregulho Ol de Franca), respectivamerfe.

Os ensaios de caracterização tecnológica revelaram que as argilas poderão ter

diversas aplicações industriais, preferencialmente como argila ativada para

descoramento de óleos vegelais.

Quanto às reservas. os depósitos mais importantes foram avaiiados em tomo

de 440.000 t de material argiloso composto essencialmente por argilas do grupo das

esmectitås.
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ABSTRACJT

The regiorr of Franca is located on the northeastem border of Palaná basir in the

State of São Paulo. The geological units of Paraná basin are formecl by volcanic and

sedimørtary rocks where several smectile clav occurences" mainlv in Restinga are placed.

Pedregulho and Serra da Faquinha.

The subj ects ofthis work were the caracterization ofthe clay occursnces. and their

relationship with geological and geomortblogical evolution. deposit types. and

technological characteristics. as r,vell as the reserves evaluatiou. A great deal oftechnical

activities r.vere done. such as geological nrapping, shallou' rvells and sarnpling" nnd

laboralorial analvsis and experiments.

Tlrough geological studies two different lypes of clay deposits: residual and

sedimentary could be identified. The residual ore deposit is related to weathered lrasaltic

rocks of Serra Geral formation. sitecl at Serra da Faquinha (NE of Franca). The

sedimentarv ore deposits are related to post-basaltic sedimentary sequence (Unidade

Franca) and occur as mudstones ancl sandv mudstones ir Restinga (SW of Franca) and

Pedregulho (North of Franca), respectively.

The technological cha¡acterization has shown that the clays cau be usêd in several

fields, mainly as activated clay for decoloring vegetable oils,

As far as the reserves are concemed the best quality deposit rvas evaluated around

44O,OO0 tons of clayey material compound essentially by smectites.
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CAPÍTULO I

INTRODUÇÃO

l GENERALIDADES

É importante destaca¡ neste estudo o papel desempenhado pelas argilas através do

tempo, desde a sua descoberta, O uso da argila como matéria-prima remete ao passado

longínquo, antes mesmo da era cristã, quando esta era empregada na fabricação

rudimentar de peças cerâmicas. Os povos antigos aprenderam tanrbe¡n que as argilas não

serviam somente para tais fins. Existem registros de diversos povos, principalmente

egípcios, gregos e roÍvtnos, que já mineravam argilas do tipo esmectítico, muito usadâs fìâ

preparação de tintas, cosméticos e em desengordurantes de utensílios domésticos, lãs e

roup¿ìs. Em 1888, na região de Rock Creed, no Estado do Wyoming (EUA)' descobriu-se

outra variedade de argila que possuia a capacidade de absorver grande quantidade de

água, formando massa volumosa com aspecto gelatinoso. Este material foi motivo de

estudo detalhado por Knight em 1898, que o denominou "bentonit¿", visto que a

ocorrêr¡ci¿ estav a localizada nas imediações do Fort Benton, na referida regiäo.

A descoberia de argila esmectítica em território americano fomentou o seu nþido

aproveitamento industrial. Os americanos dese¡rvolveram suas âplicações, tornando-se os

maiores produtores mundiais deste bem mineral, utilizado amplamente em diversos

segmentos industriais.

As esmectitas compõem um grupo de argilominerais, t¿mbém denominado

montmorilonitas que, muito embora de composição química diferørte, possuem o mesmo

tipo de estrutura cristelina. Uma das carastcrísticas mais importantcs destos argilominerais

é a capacidade de adsorver moléculas de água entre as folhas, produzindo exparsão

acentuada da estrutura.

Em conseqüência de suas caf,acterísticas fìsico-químicas, as argilas esmectíficas

adquiriram grande relevância econômica. Tais características conferem às esmectitas uma

série de propriedades como a tixotropia, a troca catiônica e a plasticidade, as quais lhes

propiciam grande variedade de aplicações industriais, principalmente nas indústrias

metalúrgica, químic4 de produtos alimentä'es. entre outras.
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Essas argilas formam-se îa natureza em condições diversas, geralmente em tneio

úmido com alta concentração de cátions, pela ação do intemperismo sobre rochas.

geralmsnte ferromagnesianas. em ambiente rico em água otr em condições hidrotermais,

em temperatura próxima à ambiente. Os grandes jazimentos estão mais frequentemente

associados com ambientes marinhos e lagunares.

No Estado de São Paulo, os paleoanbientes e litotipos mais propícios para a

formação de tais argilas estão relacionados com as unidades geológicas de idade

jurocretiicea, da borda NE da Bacia do Paraná e às unidades terciárias da Bacia de

Taubaté.

A região de Franca encerra diversas ocorrências de argilas esmectíticas associadas

à sequência suprabasáltica da Bacia do Paraná,, que serão motivo de estudo no presente

trabalho.

2 OB.IETIVOS

Este trabalho tem por objetivo o estudo das argilas esmectÍticas que ocorrem na

região de Franca, no nordeste do Estado de São Paulo, enfocando os aspectos relacionados

com a geologia., geomorfologia, tipologia dos depósitos e as características tectrológicas,

com vistas no seu aproveitamento industrial.

Esta região foi selecionada como alvo para eshrdo devido ao seu contexto

geológico-geomorfológico favorável à geração e âcumulação de tais argilas, evidenciado

pelas diversas ocorrêfici¿ts situadas nas ¡áfeas de Restinga, Pedreguho e Serra da Faquinha.



CAPÍTULO il

CONSIDERAÇOES GERAIS SOBRE AS ESMECTITAS

I DEFINIÇÃO E CLASSIFICAçÃO

A primeira referência encontrada na literatura sobre a argila esmectítica data de

1788, com a denominação de smectts. Posteriomente. em 1847, essa variedade de argila

foi descoberta em Montmorillon, região de Vienne, na França, e designada de

montmorilonita (Andrews 1992). Em 1888, na região de Rock River no Estado de

Wyoming (EUA), foi descobert¿ uma nova variedade de esmectita que possuía â

capacidade de absorver grande quantidade de água. Estzaryila foi estudada em def¿lhe

por por ìvV.C.KnighL em 1E98, e denominada bentonita (Lira Filho 1973).

No início do século 20, pesquisadores americanos detectararL em vâ'ias regiões

dos EU.A" a ocorrência de bentonita em camadas do Cretriceo e Terciário, associadas a

alteração de material vulcânico. Tal constatação levou Ross & Shannon (1926) à segginte

definição: "Bentonit¿ é uma rocha compostå essencialmetlte por um argilomineral

montmorilonítico formado pela devitrificação e subseqüente alteração química de um

material vítreo, de origem ígnea, usualmente um tufo ou cinza vulcânica'r,

A melhor definiçäo de bentonit¿ como mineral industrial foi dada por Grim em

1962, que a definiu como uma afgila constituída essencialmente de argilominer¿is do

grupo das esmectitas, independentemente da origem ou do tipo de ocorrência'

No Brasil, o termo bentonita tem sido empregado para designar qualquer material

argiloso com predominância tle esmectita, independentemente da origem geológica.

Nos EUA utiliza-se o termo "tfffla fuller" para a bentonita cálcica composta de

diversos argilominerais, com predominância da montmorilonit¿" nontronita, caulinit¿,

atapulgita e ilit¿, tendo como cátions trocáveis o cálcio e o magnésio.

Na Inglaterra, a denominação terta fuller é ønpregada para indicar as argilas

descorantes e adsorventes que, no estado natural ou após trat¿mento químico ou fìsico,

tÊma capacidade de adsorver impurezas e cofantes de óleos vegetais, minerais' gorduras e

cer¿ts.

os argilominerais esmestíticos per.tencem ao grr¡po de silicatos lamelares ou

filossilicatos. São compostos de duas fothas de tetraedros separadas por uma de octaedros

do tipo 2.1. As folhas tetraédricas são compostas por tetraedros contendo um átomo de
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silício circundado por 4 átomos de oxgênio, enquanto que as folhas octaédricas são

compostås de octaedros contendo um átomo de aluminio. eiou magnésio eiou fèro.
circundado por 6 grupos de hidroxilas.

Os argilominerais do grupo das esmectitas dferem entre si devido a substituições

isomórficas e aos cátions trocáveis. As substituições isomórficas têm lugar nas folhas

tetraédricas e nas folhas oct¿édricas 1o sio* tetraédrico por Al't . o Al3" octaédrico por

Mg'*, F.t* ou Li*;, Qua¡rdo as posições octaédricas estão todas preenchidas, o
argilomineral tem estrutura cristalina na forma trioctaédrica como a saponita, sauconita e

hectorita. Quando as posições octaédricas são preenchidas em apen¿rs dois terços delas, a

esh'utura toma a forma dioctaédrica, como a montmorilonita, beidelita e nontronita.

Desse modo, a população $ posiÇões catiônica é tal que as camadas ficam

eletricamente desequilibradas, com'.eficiência de cargas positivas. Este desequilibrio é

compensado pela introdução de cátions hidratados entre as camadas estruturais, com

arranjos orientados e regulares coordenando cátions trocáveis e que podem dar lugar a
certas moléculas orgânicas. A ligação ent¡e camadas se deve èx forças de Van der Walls.

O espaçamento entre camadas estruturais pode variar de acordo com a nâtureza do cátion

interlamelar de l0 a 17,5 A" , sendo de aproximadamente 12,5 A" quando o cátion é o

Na*; e de 15,5 A" quando o cátion é o ca'* (Gomes 1988). A espessura entre camadas

varia também com a quantidade de água disponível ou de outras moléculas polares sem

alterar os rr'¿[o¡ss daq reflexões cristalinas hkO (Souza Santos 1975).

Além das substituições isomórficas, outro fator que pode influenciar na adsorção

dos cátions trocáveis nas esmectitås refere-se as valências insatisfeitas, produzidas por

ligações quebradas nas faces e arestas das partlculas.

Güven (1988) analisa alguns critérios para diferenciar as espécies de esmectþ
baseando-se principalmente nas suas características estruturais e cristaloquímicas, tais

como:(l) natureza di ou trioct¿édrica das folhas octaédricas; (2) as quantidades relativas

de cargas em excesso em camadas tetraédricas e octaédricas; (3) cátion oct¿édrico

predominante. Pa¡a este autor, as feições químicas e estruturais das folhas octaédricas

determinam a identidade das espécies de esmectita.

As principais formas de identificação daq esmectitas são análises de diftação de

raios X análise térmica diferencial, análises químicas, microscopia eletrônica e

capacidade de troca de cátions (CTC),

Dentre os diversos estudos que forneceram grande quantidade de informaçöes sobre

as argitas esmectíticas (mineralogia. estrutura, química, morfologia, comportamento

tecnológico, etc.), merecern destaque os autores: Ross & Hendricks (1945), Grim (1962,

1968), Caillière & Hénin (1963), Millot (1964), Weaver & Poltard (1973); Souza Santos
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(1975, 1959), Gnm & Güven (1978). Nemecz (1981), Velde (1985), Gomes (1988).

Chamley (1989) e Weaver (1989).

2 MODOS DE OCORRÊNCIA

As argilas esmectític¿ts podem ter diversas origerx, associadas aos processos de

internperismo e alteração hidrotermal ou a Processos sedimentares e diagenéticos.

Necessitarn, como elementos essenciais à sua formação. de silício. alumínio ou ferro,

magnésio, cálcio e água. A Figura I ilust¡a as possíveis origens das esmectitas nos

diversos ambie¡rtes sedimentares.

FIGURA I - Itustrações das possíveis origens das esmectitas em ambientes sedimelrtares

(baseado ern Chamley 1989).
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A ação do intemperismo sobrE rochas de tipos variados. sob condições de intensidade

média em clirnas temperados e drenagem moderada pode levar à fìrnnação de argilas do

grupo das esmectitas (Jackson 1959). O caráter di ou tfioctaédrico do argilomineral

produzido deve-se. em grarìde parte. ri composição d¿ rocha matriz. As rochas ultr:ìbásicas

e básicas contêm minerais magtresianos, que tendem a geraÍ argilas trioctaédricas, e

rninerais ferro-magnesianos, a fbnnar argilas dioctaédricas. As rochas ácidas, por sua vez.

produzem normalmente minerais contendo íons trivalentes. resultando na formação de

minerais dioctaédricos.

Segundo Bates (1962) a decomposição de basaltos andesiticos do Havai pode se

processar de duas maneiras: em locais onde a lixiviação é mais inlensa, formam-se

caulinita ou haloisita, gibsita. limonita e, às vezes, alofanal em locais oncle a drenagern é

confnante e a lixiviação é difrcult¿da, fomram-se esmectitas. Situação semelhante ocorre

nos basaltos da Bacia do Paraná. na região de Sacramento (MG) onde a nontronit¿ é o

argilomineral predominante (DNPM 1964). Apigtra 2 mostrâ uma sucessão de rninerais

secundiirios formados a partir da altetação de basaltos. em v¿irias regiões da Ásia, Havai e

Europa.

FIGLIRA 2 - Relações dos minerais secundários desenvolvidos sobre rochas basálticas. em

várias localidades da Ásia. Havaí e Europa (baseado ern Chamley 1989).
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Alguns estudos (Meffi 1967. T ardv 1969 e outros) sobre intemperismo de granitos

e rochâs básicas mostram que os feldspatos e outros minerais. tais como anfibólios. são

traruformados em vários filossilicatos. freqüentemente esmectitas. durante os processos

intempéricos.

Grim (1963) apresentou algumas generalizações possiveis sobre a formação de

argilominerais a partir de rochas básicas e ácidas. No primeiro caso. sob condições de

drenagem pobre ou de pequena quantidade de chuva, forma-se esmectita. Em condições de

drenagem boa ou chuvas intensas. quando o magnésio é iixiviado, forma'se caulinita. Ilita

e esmectita säo geradas a parhr de rochas ácidas que contêm potíssio e magnésio. Se o

conteúdo de magrrésio é baixo. forma-se ilita; no caso de ser baixo o conteúdo de polássio,

forma-se esmectita. Rernoção ráryida de potissio e mag¡résio conduz à formaçâo de

caulinitâ.

As esmectitas ocorrem ainda, às vezes, de manei-ra abundante, nos solos onde

atuam as hidrólises, mas a drenagem é bastante fraca suficiente para que as soluções

pennaneçam enquafito a evaporação as concenffa. Isto é característico dos solos

calcimórficos hidromórfìcos de países quentes. Nos solos calcimórficos. a má drenagem e

a evaporação acumulam a sílica,*o alumínio. o magfrésio e muitas vezcs o ferro num meio

alcalino rico em íons Mg e Ca (Millot 1964).

As seqüências de rochas sedimentares, principalmente as de idade pós-cretícea,

contêm geral¡nente grande quantidade de argilas esmectíticas. Os ambientes marinhos e

lacustres são os mais favoráveis para a fonnação destes argilominerais. Nos ambientes

lacustres, as condições de pH são geralmente alcalinas, com ággas calfüas e afluxo de íons

predominantemente de Mg*, Ca* e Na*. Estas condições ocorrem comumente em regiões

de climas áridos e semi-áridos, associados geralmente com evaporitos, caf,bonatos e chert.

A froqüência de esmectitas, entretanto, decresce em rochas mais antigas,

especialmente no Paleozóico (Weaver 1959, Millot 1964, Ramos & Formoso 1975, Blatt

1982), como ilustra a Figura 3.

Alguns estudos (Weaver 1959, Dunoyer De Segonzac 1969, entre outros)

demonstram que a transformação de uma esmectita dioct¿édrica para outros

argilominerais, numa seqtiàrcia de rochas sediment¿res em profundidade, independe do

tempo ou da idade geológica e pafece ser função do gradiente geotennal, ao qual as rochas

foram submeti.la". Tais estudos indicam que o tipo dioctaédrico não é estável acima de

l0OoC à profundidade de 2.000 m ou mais em sedimentos argilosos.

Em zonas de alteração hidrotermal, a formação de esmectitas é diretamente

condicionad¿ pela composição e tempefafura d"s soluções percolantes' e ao tipo de rocha

sobre o qual os fluidos hidrotermais agem (Velde 1985). É provável que concentrações de

alto maenésio poderiam gerar clorita, em vez de minerais esmectíticos' Alguns autores
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(Lovering, Kerr. Anderso n apud Grim 1968) defendem que a ação hidrotermal se

desenvolve em esûigios por soluções diferentes. aparecendo em diversos periodos de

tempo separadas por fases de relativa inatividade. Em certos casos, os produtos

desenvolvidos num d¿do estiigio apresentaram zoneamento^ sendo o mais freqüente o que

produzia sericita junto ao veio, seguida pela haloisita. caulinita e esmectita, e, por último,

acha-se a clorita.

MilhöEs dô onos

FIGIIRA 3 - Abundância relativa dos principais grupos de argilominerais em lamitos

fanerozóicos (segundo Blatt I 982).

As argilas esmectíticas podem também ocorrer associadas a processos de origem

deutérica. A ocorrência de tais argiias, a partir de minerais ferromagnesianos em roch¿ìs

eruptivas, parece estar relacionada com a fase tardia de resfriamento e tem sido

considerada como pfoduto de equillbrio na cristalização a condições termais acima

daquelas de superficie (Velde 1985). Isto parece evidente em algumas rochas extrusivas

b¿isicas, nas quais as esmectitas substituem olivinâ, numa matriz vítrea inalterada. Nos

basaltos da Bacia do Paraná, tem sido registrada a ocorrência de esmectitas result¿ntes de

feriômenos de origern deuterica (Rüegg 1975, Roisenberget al. 1984)'

Roisenberg et at. (1984), com base em estudos em rochas basálticas inalteradas. da

Formação Serra Geral, estabelecer¡ as relações entre minerais primários e produtos

argilosos: a nontronita se ass<¡cia essencialmente com piroxênio e olivina; a

montmorilonit¿ encontra-se relacionada, em sua maior parte. com piroxênio; a caulinita

aparece junto ao plagiocki'sio e a clorita é relacionada com o piroxênio e o plagioclásio.

6
0

o
o-
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Sluder & Bertrand (1981 apud Velde 1985) constataram a presença de esmectita

associad¿ a auréolas de rnetamorfismo em diques básicos intrusivos em rochas

carbonáticas argilosas. O mais alto grau de melamorfismo alcança ¿ fácies grossulário-

vesuvianita. Esmectitas e argilominerais de camadas mistas são encontrados em vál'ias

zonas da auréolâ metamórfica que atinge 80 metros de largura. A formação destes

argilominerais pode ser atribuída aos processos de resfriamento e à interação entre âs fases

aquosas, ricas em gases, com os minerais metamórficos'

3 PROPRIEDADES E USOS

As propriedades das argilas, ern geral. estão relacionadas com a pequena dimensão

de seus grãos. A maioria das partículas de argila tern dimørsão, total ou pafcialmente,

dentro da gama coloidal, o que reflete na sua capacidade de permanecer em suspensão na

água por períodos relativamente longos. Além disto. as ârgilas podem ser floculadas por

eletrólitos e também adqorver ions em solução, que podenr, por outro lado, ser substituídos

por outros lons (KrauskoPf 1967).

Quanto às argilas esmectíticas, estas compõem um gruPo de argilominerais que

apresenta estrutura constituíd¿ por du¿rs folhas tet¡aédricas de silicato com uma folha

octaédrica, unidas entre si por oxigênios comuns às folhas. A ligação fraca entre as folhas

e a natureza e o grau de substituição isomórfica permitem não apenas a excelente

clivagen¡ mas também a adsorção de cátions meûilicos e substâncias orgânicas nas

superficies dos argilominerais.

os cátions neutralizantes, nonnalmente hidratados, não est¡io rigidamente fixos

entre as c¿rmadas (2:1) e podem ser trocados por outros cátions em soiução aquosa' de

modo reversível, sem que isto venha a resultar modificações na estrutura cristalina. As

moléculas de H20 situam-se particulamente no espaço entre camadas estruturais e/ou

hidratam os cátions ou estão adsorvidas nas superficies intemas e extemas dos cristais,

podendo ser eliminadas para temperaturas situadas entre 120 e 300oC'

Esta propriedade é denominada capacidade de troca catiônica (cTC), que é

medida em miliequivalentes (m[q) do cátion trocável em 100 g de argila seca a l10oC.

os cátions de troca mais comuns são Na*, Ca 
*e Mg*.

A elevada capacidade de troca catiônica evidenciada pelas esmectitas advém do

alto grau de substituição isomórfica, resultante da compensação que ocolTo na estrutura

cristalina ein virtude de deficiência de carga. Esta deficiência pode ser causada pela

substituiçäo do silicio tetravalente por alumínio trivalente ou pela substituiçðo do
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alumínio por magrrésio divalente ou outros ions de valência igual ou inferior. Na

esmectita. a cTC se deve. principalmente. a substituições isomórficas da camada

tetraédrica.

As esmectitas do tipo sódica são as que mais se destacam em virtude de sua

capacidade de troca caliônica. São caracterizadas por sua propriedade específica de inchar

afé 20 vezes o volume da argila seca, quando imersas em água. Quando expandid4 a

argila entra em suspensão formando espontaneamente um sol ou gel tixotrópico.

permanecendo em suspensão estável por meses (Souza Santos 1975).

A CTC de uma argila pode ainda ser result¿do do desequilíbrio de cargas

resultante das substituições isomórficas na estrutura cristalina. das ligações químicas

quebradas nas arest¿s rlaq partículas e da substituição de hidrogênio por hidroxilas (Souza

Santos op. clf.).

Esøs substituições influern lambém no aumento da massa específìca e na redução

da ¿irea específica e, conseqüentemente, na redução da dispersão das partículas, o que

reflete no desempenho teotológico de tais argilas. Por exemplo, a plasticidade das argilas

esUí relaciondada com sua capacidade de reter água entre as camadas cristalinas e a

dimensão de seus cristais, geralmente menor que 0,01 mrn, e que podøn formar colóides

por adição de âgua,

Características fisico-químicas, como a tixotropia, a troca catiônica e a

plasticidade, determinam dferentes aplicações, sendo empregadas em cerca de trinta

segmentos industriais, conforme mostra o Quadro I .

Dentre os diversos usos industriais, são destacados a seguir aqueles em que as

argilas esmectíticas têm papel fundamental:

a) em lamas de perfuração: tem como função, nos trabalhos de sondagerr¡ a

sustent¿ção das paredes do furo, resfriamento da broca e meio de transporte

para os detritos resultantes da ação da broca, e também para confinar os

fluidos subterâneos às suas formações. Para larÍo, a lama deve ser

suficientemente viscosa para manter tais materiais pesados em suspensão;

b) na indústria metahÍrrgica: tern função de agfomerante de areia para preparação

de moldes para firndição de grandes peças metalic¿ts; para esta finalidade, a

argila deve ter alto poder ligante, de modo que a areia tenha elevada

resistência mecânica a verde, depois de seca, e a quente (superior a 800oC);

pode sr ernpregada a esmectita sódica ou cálcica;

c) na pelotização de minérios: é usada como aglomerante de finos de minério de

ferro e de manganês, que normalmente são rejeitados na metalurgia devido à

sua granulometria; corsiste na produção de pelotas de diâmetro de 8 mm a 18

mm resistentes à compressão, para uso em alto-fornos;
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eUADRO l: Princþais usos e aplicaÉes das argilas €smectíticas (baseado em O 'Driscoll 1989).
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d) na clarificação de óleos: é utilizada para eliminar o máximo possivel de

impurezas e coralttes contidos em óleos vegetais. animais ou rninerais. Para

tanto. a argila deve reter u¡n míllimo de óleo- filtrar bem e não agir

quimicamenle sobre o óleo; para esta finalidade, pode ser usada argila natural

ou artificialmente ativada.

As argilas esmectíticas podem ter seus característicos fisico-químicos

increment¿dos quando submetidas a tratamento químico. Este processo de tratamento é

denominado ativação.

A ativaçäo de uma argila esmectítica pode ser feita de várias maneiras dependendo

do seu uso final:

a) ativação por ácido clorídrico ou sulfririco - coßiste em aumeritâr o poder

descorante da argila, isto é, incrementar a sua capacidade de adsorção e

catálise a determinadas substâncias (Siddíqui 1968);

b) ativação por barrilha (Na2CO3) - coltsiste em melhorar as propriedades

fisico-químicas principalmente a CTC da argila não-sódica'

4 PRINCIPAIS DEPÓSITOS

Os depósitos mundiais mais imporüantes de argilas esmectíticas estão concentrados

nos Estados Unidos (800 milhões t) e na CEI (250 milhões), que detêrn mais d¿ met¿de do

total Em 1990, a produção mundial dessas argilas foi d¿ ordem de 9,8 milhões ! com três

países das reservas mundiais, avaliadas em cerca de 1.600 milhões t (Ampiars 1985).

Em 1990, a produção mundial deste tipo de argila foi de aproximadamente de 9,8

milhões t, com três países detendo em tomo de 74o/o desse tot¿l: os EUA participaram com

32o/o, a CEI com 30o/o e a Grécia com l2o/o. A produção brasileira é bastante

inexpressiva. tendo representado apenas lo/o do tolzl mundial, como demonstra o Quadro

2 (DNPM i992).
As maiores minas dos EUA estão localizadaq nos Estados do Vr'yoming e

Mississippi, e a extração é feita por várias empresas, algumas das quais ligadas a grupos

mineradores internacionais. Geralmente. as usinas de beneficiamento est?lo situadas

próximas da. mina e fazern parte do mesmo grupo, constituindo, na maioria das vezes,

empresas de grande porte.

No Brasil, as mineradoras normaimente se restringem à secagem e moagem da

argila. A ativação desø é feita por poucas empresas que depois comercializa¡n a argila

com as indústrias do setor.



PAiSES PRODUÇ.Ã,O

( lcr r) (.%)

Estados Unidos 3.432 ¡ 37.[r

C.E.] 2.400 5.9

Grécra 1,000 I0.8

Japão 554
ltália 230

Aiemanha 230 ,{
Brasil I60 7

Espanha t45 5

México Jq Á

Romêrua t20 3

Arge rna 100 .0
7; 100 "0

Turquta 00 .0

Outros 559 6_0

TOTAL 9 264 100.0

QUADRO 2 - Produção Mundial de Benlonita em1992 (DNPlv{ 1993)

Com a intenção de fomecer um panora¡na de diferentes depósitos de argilas

esmectíticas, com relação à idade, âspectos concernentes ao ambiente gerador e

características teørológicas. apresenta-se a seguir uma síntese dos principais depósitos

americanos e brasileiros.

4.1 Depósitos Americanos

Nos EUA os depósitos mais importântes estão associedos às unidades geológicas

do Crstácco Supcrior e TErci¿irio (Harben & Batcs 1990). A principal iírca produtora

situa-se ern Black Hills, na região que compreende os Est¿dos dc Dakota do Sul,

Wyoming e Montana. local onde a berrtonit¿ foi primeiramente descoberta e descrit¿

(Paterson & Murray 1983). As argilas esmectíticas são produzidas t¿mbém nos Estados

da região do Golfo do México, principalmente no Texas e Mississippi e na região 'laq

Mont¿nhas Rochosas, no Arizona, Nevada e California' entre outros'

Descrevem-se, a segu.ir, os depósitos considerados mais importantes e lradicionais,

que suprem parcialmente a demanda intema americana desse tipo de argila e abastecenL

sm parte, ainda o mercado externo, inclusive o Brasil:

a) Distúto de BlackHllls (Wyoming)

Nesta região, ocofrem lnuit¿s camadas de argila esmectítica numa seção de

aproximadamente 1.200 m de folhelhos marinhos, margas e a¡etritos argilosos do Cretáceo
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Inferior e Superior. Os depósitos são normalmente lenticulares. embora alguns possam

atingir vários quilômetros de comprimento

A parte inferior dos horizontes mineralizados é constrtuída por folheiho. localmenle

silicificado. que grada para uma camâda do típo chert. A espessura da zona silicificada

tende a aumentar com o espessamento da camada de bentonita. O topo dos horizontes

mineralizados é menos definido, transicionando gr¿llr.ìâlmente ou intercalando-se na

formação sobreposta.

A argila esmectítica possui geralmente cor amarelo-clara ou verde. em superficie, e

anlada em profundidade. A qualidade do material também varia verticalmente, com

diminuição das propriedades coloidais em superficie. São freqüentes niveis arenosos

intercalados nos cofpos argilosos, assim como consreções femrginosas e manganesíferas.

Quanto à gênese. estas argilas estão associadas à alteração in situ de ciJrøa

lulcânica de composição riolítica, em âmbiente mafiÍho. Fragmentos de rocha inalterada

(cinerito), grãos de feldspato, quaftzo e biotita comumente peffazem menos do que l0%

do material argiloso,

O mais importante j azimento do distrito é o de "Clay Spur", situado na parte

superior do Formação Mowry, no toPo do cretáceo Inforior. Este depósito tem espessura

que varia de 0,?6 m a L,2 m e produz esmectit¿ sódica com propriedades coloidais

exkemamente altas.

b) Região do Golfo do México

As argilas esmectíticas ocoffem amplamente em formações do Cretaceo Superior e

Terciário Médio. A Formação Eutaw (Ks), local]øadz no NW do Mississippi, contøn

diversas camadas de esmectilas, algumas alcançando espessura superior a 4 m. Estas

camadas são recobert¿s por arøTito friável e sobrepostas a um arenito argiloso, mioáceo,

que varia paf,a arenito glauconítico. Em geral. ambos os cont¿tos são gradacionais.

No Texas, os jazimentos de argilas esmectíticas são enconlrados num amplo

cinturão paralelo à costa, associados a sedimentos cretáceos e terciários, constituídos

predominantemente por folhelhos, e arenitos subordinados. Estas argilas são do tipo

cálcico e, em muitos casos, ocorrem associadas com caulinitas, e têm sido utilizadas como

aglomerantes de areia para fundição, como agentes descorantes e para lama de perfuração.

c) Região das Montanhas Rochosas e Califórnia

Os ¿epósitos de argilas esmectíticas são conhecidos em rnuitos Estados dessa região

(Arizon4 colorado, Nevada) e eståo relacionadas com formações de idade vaf,iando do

Tri¡lssico ao Pleistoceno.
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o dcpósiro mais conhecido looaliza-so cm choto (Arizona), no åmbito da

Formação Bidahochi (Pleistoceno). onde uma espessa camada de cinza vuicånica de

composição ,,latitica" foi alterada pâra esmectita sódica de cor esbranquiçada.

Localmente. encontram-se fragmentos da rocha mzlriz ainda inalterada. Esta argila é

usada na produção de argila ativada para descoramento e catalisadores no refitlo de

petróleo.

Na Califórnia. tais argilas são encontradas nas formações Terciárias. Em otay,

sudeste do Estado, existem diversos jazimentos de esmectitas cálcicas. que são exploradas

para uso no refino de petróleo.

4.2 Depósitos Nacionais

O Brasil detém j azidas importantes de argilas esmectíticas localizadas

principalmente na região Nordeste e em São Paulo (Figura 4). Além dessas, verifica-se

uma série de outras ocorrências, destituídas, no entånto, de interesse econômico, devido ao

caráter restrito dos j azimentos ou à baixa qualidade tecnológica de suas argilas' É o caso

da região do Triângulo Minei¡o, próximo a Sacramento' onde diversas ocorrências de

argila fbram paf,cialmente lawadas na década de sessenta.

No Nordeste, os depósitos mais expressivos estão localizados no dishito de Boa

Vista, município de campina Grande (PB) e na região de vitória da conquista (BA). No

Estado de São Paulo, dest¿cam-se os jazimentos situados na região do Vale do Paraíba,

próximo a Taubaté.

As reservas brasileiras 
".1¿6 

sstimarhq em tomo de 53 milhões t e correspondem

aos depósitos localizados nos Estados da Pa¡aíba, Bahia, Minas Gerais e Säo Paulo

(DNPM l99l). A produção brasileira em 1990 foi de 105.809 t, das quais 86.015 t
sofreram algum tipo de tratamento.

O Brasil importa ainda de outros países, como ArgeÍtina (53þ, México (25þ e

EUA (157Ð. Em 1991, as irnportações de bentonita foram de pouco mais de 21.000 t
(DNPM 1992). Os preços (FOB) desse material em 1991 girou em tomo de us$ 322h.. o
produto argsntino foi comprado (preço rnédio anual) a us$ I45lt, o mexicafìo a us$

350/t e o norte-americano a US$ 445/t.
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FIGURA 4 -Principois dep<ísitos e minos de orgilos esmectíticos brosileiros.

Segundo DNPN{ (1993), est¿i havendo tendência declinante do consumo de

bentonita no País nos últimos anos. Estima-se que em 1991 foi em torno de 28o/o e 35o/o

menor em relação a 1990 e 1989, respectivamente. Esta queda de consumo é decorrência

do estágio recessivo da economia brasileira, contribuindo também a substituição destes

materiais por outros produtos sirtteticos.

O consumo interno de argila esmectítica reflete essencialmente o nível de atividade

da indústria de fundição. que absorve em torno de 45orc do volume total dessa substâ¡rcia,

conforme mostra a Figura 5.
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FIGLIRA 5 - Consumo de Bentonita no Brasil (DNPN'Í 1993)

O segmento de pelotizaçâo de minénos de fbrro consome mais de 30% do total. e a

atividade de perfuração de poços responde por cerca 6. | -5olo.

Os depósitos de argilas esmectíticas nacionais começaram a ser estudados com

mais detalhe na década de 60 (Souza Santos & Santini 1965. Caldasso 1967. Berg &

Souza Santos 1968). Estes depósitos ocorrem em contexlos geológicos distintos,

permitindo diferentes interpretações genéti cas.

A seguir, descrevem-se alguns depósitos que forneceram parâmetros fisico-

químicos e geológicos comparativos que auxiliaraÍn no desenvolvimento da pesquisa na

região de Franca.

a) Depósitos de Bos Vista - Campina Gn¡nde (PB)

Os depósitos de argilas esmectíticas de Boa Vist¿ foram estudados por diversos

autores (Caldasso & Andrade 1979, Gopinath et al. 1979'. Gopinath et al. 1981, entre

outros).

Segundo Gopinath et aI.(19S1) as argilas esmectíticas da região de Boa Vista são

resultantes da alteração dos materiais pirocliisticos (tufos e lapilli). oriurrdos do

vulcanismo local. Durante as atividades vulcânicas. os materiais de caráter explosivo. em

sua maioria vidro wlcânico, foram deposiødos em paleodepressões lacustres. A

devitrificação dos materiais r,ítreos, em condições alcalinas. levou à formação de argilas

esmectíticas.
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Às argilas esmectíticas de Boa Vista são lavradas em pequenas bacia-s circulares e

oco¡¡em associaclas a sedimentos arenosos conì estratifìcação irorizontal ou ondulada'

Estes sedimentos lacustres estão assentados sobre irasaltos de idadc' terciária ou

diretamente sobre rochas pré-cambrianas (gnaisses e migmatitos). Regionalmente. afloram

granitos, gnaisses. migmatitos e basaltos.

Estas argilas são compostas de uma mistura de nontrouita ou nontronit¿-beidelita,

com ilita. caulinit¿ e camadas mistas (I-N{) (Souza Santos 1976). Após tratamento com

oarbonato de sódio. apresentam propriedades tecnológicas semclhantes às bentonit¿s

sódicas do Wyoming, podendo ser aproveitada-s nas seguintes aplicações: agente

tixotrópico em fluidos de perfllração rotativa de poços: agente ligante de areia de

moldagern para fundição: agente ligante para a pelotização de minerios cle ferro. Sem

ativação- tais argilaslfrncionam como terra.fuller. no descoramento de óleos vegetais.

As reservas no Estado da Paraíba (Campura Grande e Cttbati) estão avaliadas em

torno de 21,8 milhões t (DNPM 1991) e abastecem a maior parte do mercado brasileiro

p¿ra esse tipo de matéria-pnma. :\ produção do Est¿do no ano de 1990 foi superior a

72.000 t, deste total. 67 .000 t sofreram tratamento.

b) Depósitos de Taubaté (SP)

Estes depósitos ocorrem associados à Fonnação Tretnembé do Grupo Taubaté

(Riccomini 1989), constituídâ por siltitos e argilitos de cor t'erde. com tonalidades

variáveis, intercalados com arenitos, folhelhos pirobetuminosos e calcários. A composição

mineralógica é dada pelos argilominerais esmectita, ilita, caulinita. clorita, camadas

mistas (I-M), alern de outros minerais. Em superficie. a esmectita degrada-se originando

caulinita, confbrme verificado por Suguio (1969) e Riccominí (op.cit.)

Tais sedimentos foram depositados em ambiente lacustre. sob condições climáticas

de semi-aridez, caractedzando sistema do lipo playa-lake. As esntectitas ocorrem

fundament¿lmente sob a fonna de finas placas de bordos arqueados. o que evidencia a sua

origem detrítica (Brandt Neto 1990).

Paiva Neto & Nascimento (1956) foram os primeiros autores que ftzeram

referência à presença de argilas esmectíticas nesses sedimentos, e destacar¿ìm ¿N suas

propriedades coloidais.

Zandonadi (1972) caracteriza teørologicamente tais argilas. enfatizando seu uso

industrial corno agcntc aglomcrante de areias dc moldagcrn para fundição e agcnte

descorante de óleos vegetais. Souza Santos (1963. 1975) classifica estas argilas como

terra.fuller de baixo rendimento in natura.

As argilas de Taubaté são as únicas similares atualmente exploradas no Est¿do

com aplicação restrita. sendo utilizadas como terra ,fuller. no descoramento de óleos
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vegetzùis e minerais. Atuaimente. encontram-se em operação quatro minas na região:

A.ligra e Argos. em Taubaté. Santa Fé. em 'I'remembé. e Euc¿tex Mineração. em

Pindamonhangaba. com feservas que superam. c-onjurrtamente, 30 milhões t (Franchi el

al. 1992).

Segundo DNPlvf (1991). a produção paulista em 1990 foi superior a 33'000 t,

cofrespondendo a 30o/o da produção nacional {este tipo de argila, e destinou-se aos

seguintes fìræ industriais: descoramento de óleos industriais. aglomerantes em moldes de

fundição. agente higroscópico (antiaglomerante) em fertilizantes e clarificante de óleos e

gorduras.

c) Depósitos de Vitória d¡ Conquista (BA)

As argilas esmectíticas de Vitoria da Conquista são result¿ntes da alteração de uma

grande lente de anfibólio-xisto intercalada em gnaisse. aflorando ao longo da borda de

pediplano terciário recoberto por areias e argilas inconsolidadas (Moreira 1984). O corpo

argiloso, juntamente com a rocha gnaíssica que o envolve, encontra-se sobreposto por uma

aamada sub-horizontal de quartzito. A profundidade da alteração varia de alguns

centímetros a um máúmo de 50 nL particularmente sob a cobertu ta tercifulm e ao longo de

sua borda.

Segundo Moreira (op.crt.), como a presença de a¡fibólio-xisto parcialmente

alterado contelrdo esmectit¿, intercalações de gnaisse alterado no corpo de minério. e a

forma irregular do depósito de argilas esmectíticas, sugerem origem intempérica.

A argila é predominantemente do tipo esmectita dioctaédrica Mg-C4 com

quantidades variáveis de caulinita. Alguns horizontes contêm vermiculitâ e óxidos de

ferro.

As reservas estäo avaliadas er¡ 4 milhões t de argilas, que poderão ser utilizadas

em fluidos para perfrrração de poços, como aglornerante de areias de fundição, como

clarificante de óleos vegefais e minerais, entre outros (Moreira 1986).

d) Depósitos de Sacramento (MG)
As argilas esmectíticas de Sacramento são formadas a partir da alteração de rochas

vulcânicas de composição b¿ísica a ultrabásica, sob influârcia de processos hidrotermais e

internpéricos (DNPM 1964). Seus depósitos localizam-se, de modo geral, nas bordas dos

chapadões areníticos que cobrem os derrames basálticos. O argilomineral predominante é

uma esmectit¿ dioctaédrica do tipo nontronita. Secundariamente. têm-se caulinita. ilita,

qüafizo, magnetitå e hernatita. Na parte superior dos depósitos. ocorre ârgila laterítica

avermelha.l', resultante da degradação ¿{aq a¡.gilas esmectíticas subjacentes, composta de

caulinita e haloisita, gibsita e hidróxidos de ferro.



20

Segundo Zandonadi (1972). estas rugilas. após tratamento com carbonato de sódio.

podem ter as seguintes aplicações: tluido tixotrópico para periuração de poços; agente

aglomeranle de areias de nroldagem para fundição: agente descorante de óleo de algodão

(após ativação ácida).

As reservas de argilas esmectiticas de sacramento estão avaliadas em 83.837 t
(DNPM 1991). O porte restrito dos jazimentos e a heterogeneidade química rlaq argilas

prejudicam o seu aproveitamento industrial.



CAPÍTULO III

METODOLOGIA Ð TÉCNICAS DE ANÁLISE

O estudo proposto confìgura-se basicamente oomo um tlabaliro de pesquisa

mineral. conrplementado por análises e ensaios de caracterização tecnológica' Para atingir

tais propósitos. executou-se uma série de atividades técnicas er'Ìl campo e em laboratórios

do IPT, que permitiranr a localização e cataclerizzçáo geológica dos depósitos de argilas

esmectíticas. bem como a avaliação de suas reservas e propriedades teorológicas.

Os trabalhos realizados podem ser agrupados nas etapas a seguir descritas

1 LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE INFORMAÇOES

Os levantamentos bibliográficos foram dirigidos de modo a obter informações

sobre as características fisico-químicas. geológicas e usos industriais das argilas

esmectíticas. tanto quanto aos jazimentos estrangeiros como aos nacionais. Na mesma

oportunidade, enfocou-se a bibliografra geológica sobre as unidades litoestratigráficas da

Bacia do Para¡rá na região NE do Estado de São Paulo, visarido ca¡acteruar com Inaior

acuidade as ocomênci¿ts conhecidas em relação ao contexto geológico regional.

com relação ao apoio caftográfco, levantaram-se, através do Invenlário

cartográfico do Estado de são Paulo. todos os mapeamentos topográficos e

aerofotogramétricos realizados na região, optando-se por bases 1:50.000 do IBGE.

posteriormonte ampliadas, e por aorofotos 1:25.000 do IBC/GERC A(1971)'

2 TRABALHOS DE CAMPO

Esta atMdade teve início com a fotointerpretaçäo das áreas previamente

selecionadas, utilizando-se fotografias aéreas pancromática^s l:25.000, em que se

procurou individualizar as diversas unidades mesozóicas da Bacia do Paraná e as

formações cenozóícas mais recentes.

I
I
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Na fotointerpretação. adotou-se como critério a separação dos substratos pelíticos.

com base fundamentalmente na tonalidade, pois tais estratos normalmente retêm nrais

umidade. dando maior reflexão da luz e mostrando. assim. tons de cirza mais escuros.

Em fotos aéreas. o contato dos derrames basálticos com os sedimentos das unidades

sobreposùas é bastante destacado pelas tonalidades de cinza e aspectos gerais do relevo.

Menos nítida é a mudança litológica da seqüência suprabasáltica para os depósitos

cenozóicos. sendo caracterizada por rupturas de declive côncavas. ocasionadas pela erosão

diferencial. Os depósitos cenozóicos foram reconhecidos em t'otografias aéreas pelas

seguintes peculiaridades: presença de pequenas lagoas circulares e depressões fechadas;

baixa densidade de drenageml tonalidades claras do terreno; colinas amplas e com perfil

convexo; presença de boçorocas nas frentes de erosãol coberh¡ra vegetal rala do tipo

cerrado.

As informações obtidas na fotointerpretação foram plotadas em bases topográficas,

na escala 1:50.000, e checadas posteriormente em campo, durante o levantamento

geológico e as campanhas de sondagem.

2.1 Levantarnento Geológico

Esta atividade envolveu a checagem da fotointerpretação, através de seções e perfis

geológicos ao longo de caminhos e drenagens da região. Paralelamente. executaram-se

sondagens a trado mecânico e amostragens sistemáticas.

No presente trabalho, a unidade suprabasáltica não foi individu alizada en relação

às coberturas cenozóicas, em face da ampla e delgada distribuição dos sedimentos mais

jovens que ocorrem principalmente sob a forma de elúvios e colúvios, capeando as

diversas unidades litoestratigráficas da região.

Neste levant¿mento, deu-se ênfase especial à caraú.erização geológica dos

derrames de basalto, em virtude da sua importância como proóvel fonte de argilas

esmectíticas, e à unidade suprabasáltica, em face da sua potencialidade para depósitos

econômicos dessa substância mineral.

2.2 Sondagem e Amostragem

Nas campanhas de sondagøn^ optou-se pela realização de sondagens pioneiras e de

exlensão ao longo da faixa de exposição do material pelítico. Os objetivos principais desta

atividade foram a caracterizaçlo do compofamorto espacial dos depósitos argilosos e a

amostragem representativa, com vistas na sua c¿racterização analítica.

As perfurações foram executadas com trados manuais e mecânico, utilizando-se os

segu intes equipamentos :
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a) trado manual do tipo concha (convencional) com 2.5" de diâmetro empregado

em substratos arenosos em sondagens Pouco profundas (máximo de 6 m)l

b) trado mecânico motorizado MB/l com 3" de diàmerrtro: apropriado para

sondagens lnais profundaq, chegando a attngir alé 20 m.

Os testemunhos de sondagem foram alnostrados e descritos em campo, e as

amostras submetidas à triagem para selecionar de forma criteriosa os materiais coletâdos

e,, posteriormente. encamiÍhadas ao laboratório.

Para estudo de micromorfologia de alferaçáo, colet¿ram-se amostras não-

perturbadas e orisntadas, a partir de canais verticais em perfis de alteração na Serra da

Faquinha. A exlensão desses canais e o intervalo de amostragens variaram de acordo com

a espessura dos perfis e as mudanças texturais e estruturais nos horizontes.

3 TÉCNICAS DE ANÁLISE

A metodologia laboratorial foi definida a partir de parâmetros fisico-químicos e

teorológicos. com base em estudos desenvolvidos por Zandonadi (1972), que permitiram

caraçlenzar o material argiloso amostrado e avaliar as suas qualidades.

As análises e os ensaios foram efetuados em laboratórios do Instituto de Pesquisas

Teorológicas do Estado de São Paulo. Os métodos analíticos adotados nos diversos

laboratorios são abordados a seguir, e o fluxograma de análises simplificado é apresentado

na Quadro 3.

3.1 Análises Granulométricas

As a¡rálises granulométricas foram execut¿das por um processo combinado de

pipetagøn e peneiramento. Através da pipetagenl são analisadas as partículas silte e

argila (de 0,062 mm a 0,004 mm). Após a pipetagen¡ as particulas menores que 0,062

mm são eliminadas por elutriação a fim de se processar o peneiramento, que é realizado

empregando-se um conjunto de peneiras de ll2 em ll2 phi segundo a escala

granulométrica de Wentworth (1922).

3.2 Aruilises Mineralógicas

As análises mineralógicas tiveram por objetivo a cancteitzaçáo dos sedimentos

pelíticos amostrados e dos materiais de alteração de rochas basáltica-s. Para estas
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análises. utilizaram-se rnétodos de difração de raios X. análise térmica diferencial.

microscopia óptica e microscopia eletrônica de varredura.

3.2.1 Difrnção de r¡ios X

A preparação das arnost¡as da fração argila en'.olveu inicialmente a desagregação

do material argiloso. Posteriormente, porções represelltativas das amostras foram

dispersadas em água deionizada. A fraçäo argila (0,004 mm) de cada amostra foi
pipetada, obedecendo-se à tei de Stockes, e aplicada de maneira orientada sobres lâminas

de vidro, e submetendo-se a exame por difratometria de raios X nos estados natural,

glicolado e aquecido a 495oCl2 h.

A preparação das amostras para análise total consistiu na moagem até a
granulometria inferior a 44 micrômetros. e o pó obtido foi disposto, de maneira não-

orientada, em lâmina suporte de cavidade.

O equipamento utilizado em ¿mbas as anrilises foi o Rigaku Denki, modelo

Gergeiflex. operado com radiação Ko1¡" do cobre.

A determinação dos minerais presentes foi efetuada com a utilização do Mineral

Power Difraction File Search Manual (JCPDS/ASTM 1980).

A avaliação semiquantitativa dos argilominerais foi calculada utilizando os

cspectros das amostras glicoladas, medindo as ¿ireas dos picos principais dos

argilominerais presentes, a saber: esmectita aproximadamente região dos I 7 Ao; iliø
região dos I 0 Ao; caulinit a região dos 7 Ao. As ár'eas contidas por estes picos principais

fs¡¿1¡ msdidaq com planímetro e calculadas suas porcentageß.

3.2.2 Aruílise térmica diferencial (ATD)

A amostra foi seca em estufa a 60oC, moída em gral de ágata, até granulação

menor que 44 micrômetros, e o pó obtido foi pesado e acondicionado em porta-amostra de

cerâmica e submetido a aquecimento. O comportamento térmico do material foi registrado

em griíficos (curvas TD). com temperatura atingindo até 1.200oC.

Este método foi utilizado para auxiliar na identificação dos argilominerais

presentes na &mostra.

3.2.3 Microscopia ótica

O estudo petrológico-micromorfológico sobre lâminas delgadas foi efetuado a

partir de amostras de basalto alterado não-perfubadas g sris¡þ.las, impregna'las com

resina artificial. Para a preparação de lâminas utilizou-se técnica desenvolvida pelo
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t¿boratório de Petrologia do IPT" que consiste na preservação dos constituintes

mineralógicos. das suas caracteristicas texlurais e descontinuidades.

3.2.{ Microscopia eletrônica de varredura (MEV)

Utilizaxanl-se os equipamentos do laboratório de microscopia do hìstituto de

Química de Araraquara (Jnesp), constantes do evaporador (Vacuum Evaporatot, tipo

JEE.SS - JEOL) e do rnicroscópio de varredura JEOL, rnodelo JSM.P 1-s. Este aparelho

permitiu a obtenção de fotomicrografias com aumentos que variavam de 6.000 a 10.000

vezes.

Este método de análise possibilita obter informações de caráter morfológico dos

argilominerais presentes nas amostras.

3.3 AnáIises Quínúcas

As análises químicas foram realizadas no Laboratório de Geoquimica do IPT

utilizando-se métodos gravimétricos e instrumental. Determinaram-se por gravimetria, a

partir de fi.¡säo com NazCO¡, por calcinação em mufla a 1.000oC - SiO2, Fe2O3 , CaO,

MgO e PF e, por análise instrumørtal (absorção atômica), no mesmo ataque para

gravimetria - AIzO¡, TiO2, Fe2O3 , MgO, Na2O e K2O.

3.4 Ensaios Tecnológicos

O ensaio teorológico baseia-se na veriftcação experirnental da transformação de

uma argila esmectítica não-sódica, em uma argila esmectítica sódica a qual deve

apresentår desempenho simitar as amostras-padrão (argilas sódicas, tipo Wyoming). O

grau de transformação ou de troca catiônica obtido é medido através da determinação das

viscosidades aparente e pkistica de susporsões aquos¿ìs da argila rratada.

Este método foi baseado em Zandonadi et al. (1970), que desenvolveram um

método preliminar de ensaio que antecederia aos ensaios laboratoriais, mediante o qual é

determinado se essa transformação é possível ou não e o grau de transformação ou de

troc¿ catiônica conseguido.

A determinação das viscosidades toma-se um ensaio seletivo e significativo,

partindo-sc do pressuposto que as suspensões aquosas de argilas sódioas naturais na

concentração de 60lo dão viscosidades aparente e pListica de 15.0 cP e de 8,0 cP (no

mínimo), respectivamente. Quando as viscosidades dão valores dentro das especificações,

todas as outras propriedades também atendem aos valores especificados (Zandonadi

1972). Ressalta-se que. para algumas argilas com viscosidades abaixo de padrão, é
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possivel uma ativação ácida com desenvolvimento de propriedades para descoramenlo de

óleo com bom rendimento. colno é feito com as argilas lavradas na Bacia de Taubate

(!ale do Paraiba. SP).

Grim (1962), Zandonadi (1972) e Souza Santos (1976) descrevern em detalhe o

rnétodo de estudo para caraúenzação de argila para uso industrial. No caso do uso como

agente tixotrópico de fluido de perfiiração, as especifìcações para os característicos

desejados de uma argila sódica foram fixados pelo American Petroleum institute (1962

apud Zandonadi 1972) e adotados pela Petrobrás.

3.4.1 Preparaçâo de arnostra

As amostras foram secas a 70oC e moidas em britador de mandíbulas até

granulometria inferior à peneira ABNT no 200 (abertura de 0,074 mm). Posteriomrente,

foram separadas cinco alíquotas de 100 g cada de argila seca, para üatamento com

soluçåo concentrada (200 g/litro) de carbonato de sódio Qlta2COt ).

Feita a homog eneizaçáo até a perda da aparência de material seco, a mistura foi

mantida srn câmara úmida por 3 dias. Posteriorrnente, prep¿Ìram-se suspensões aquosas a

6010, procedendo-se a seguir a medida das viscosid¿des aparente e pliística conforme norma

Petrobr¿is (1981).

O trat¿mento oom oa¡bonato de sódio foi feito com solução concentrada (200

g/litro) øn alíquotas das amostras selecionadas secas a 70oC e moídas até granulometria

inferior à peneira ABNT 200 (abertura de 0,074mm), com a adição crescente de Na2CO3.

3.4.2 Erxato preliminar de bentonita

No estudo de caracterização tecnológica. tiveram destaques os ersaios visando à

troca catiônica (CTC) do material argiloso, naturalmente policatiônico, mediante

diferentes processos de tratamento com carbonato de sódio. Deu-se ênfase especial

t¿mbém à viscosidade aparente de suspensões aquosas a 60/o da argila tratzda como prova

da capacidade de troca catiônica, sendo a determinação da viscosidarJe um ensaio adotado

para caractenzar esmectil¿s sódicas. O método adotado para medir a CTC foi o do acetato

de sódio.

A capacidade de troca catiônica (CTC) é defìnida por Gomes (1988) como o

quantitativo máximo de cátions que um mineral argiloso pode permutar. e exprime-se

normalmente ern meq/l00 g de argila (milequivalentes por cem gramas) e varia de acordo

com o tipo de argilomineral.

A adição de 100 meq de carbonato de sódio por 100 g de argila baseia-se na

capacidadc dc troca dç cátions, que para a maioria das argilas brasilei¡as varia de 50 a

l
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100 meq/100 g. A partir destes valores. adotou-se 100 meq de carbonato de sódio como

um teor prático para o trat¿menlo de argilas visando à troca de cátions (Zandonadì et al.

1970. Zmdonadi 1972. Souza Santos 1976).



CAPITULO TV

CARACTERIL^Ç^O DA ÁREA DE ESTLTDO

A ¿irea est¡i localizada no extremo nordeste do Estado de São Paulo,

compreendendo a regiio de Franca e Pedregulho, no divisor de águas dos rios Sapucai

Mirim e Grande. As coordenadas lùnites são os paralelos 20'4í e 2l'OO da latitude sul e

os meridiaros 47" 15' e 47o 45' a oeste de Greenwich (Figura 6).

Geologicamente, a região situa-se na borda nordeste da Bacia do Paraná, o que

confere à sua estratigrafia características peculiares. Estas se devem principalmente ao seu

posicionamento em rirea marginal da Bacia, onde a movimentação tectônica acentuada foi

particularmente importante na deposição e preservação do conjunto r.ulcano'sediment¿r.

O limite da Bacia do Paraná é marcado por elementos tectono-estruturais positivos,

representados pela Flexura de Goiânia (Paleozóico) e pelo arco do Alto Para¡raíba

(Jurrissico Superior a Creláceo), como referido em Almeida (1986).

A região abrânge, basicamente, terrenos mesozóicos constituídos por rochas

sedimentares de caráter silicecl¡ístico e magmatitos b¡ísicos, pertencentes ao Grupo São

Bento. A estes se associam diversas ocorrências de argilas esmectíticas (Del Monte et a!.

1988, Taruro et al. 1990,Tanno et al. 1992).

Sedimentos cenozóicos, represent¿dos por delgadas coberturas areno'argilosas e

conglomeráticas, recobrem extensos chapadões e espigões, e ocorrem também ao longo

das principais drenagens.

Geomorfologicamente, a região esta inserida na provincia das Cuestas Basálticas

(Ponçano l98l).

1 GEOLOGIA REGIONAL

1.1 Introduçño

Para o conjunto mesozóico abordado nesta pesquisa, a análise do acervo

bibliogrrífico concemente à geologia da área revela aceitação bastante convergente para o

estabelecimento de duas seqüências estratigriificas. traduzidas pelos grupos São Bento



2cÞ4t'

..r¡r¡[ O 5 lO lS ZOkm
lé<.#

/ ) Áreos petquisodos
t./

a Ponfos do oaludoa

FIGURA 6 - Mopo de locolizoçöo dos óreos pesquisodos.



31

e Bauru (por exemplo. Soares & Landim 1973. Soares et ctl. 7973, \'amamolo et al'

1977.IPT i981¿. Melo & Ponçano 1983. B¡¡rcelos 1984^ Tarmo ef al. 1990).

Enquanto olimite entre estas duas seqüências é tido consensualmente como umâ

discordância erosiva. ¿ individualização do pacote superior (suprabasáltico) em relação à

cobertura cenozóica é mais controvertida. tanto no estabelecimento do coutato, cotno no

próprio signifìcado destes depósitos mais jovens.

Assirn, a Figura 7 ilustra um dos perfis mais representativos da seq{iência

suprabasáltica na area. localizada nas imediações da cidade de Pedregulho. O perfil

envolve genericamente dois conjuntos litofaciológicos distintos: um basal areno-lamitico

(Foto l) e um superior areno-rudáceo (Fotos 2 e 3). sotopostos à delgada cobertura areno-

conglomerática fernrginosa, geralmente inconsolidada (Foto 4).

Para os sedimentos basais, alguns autores são unânimes em posicioná-los no

Cretiíceo Superior sob denotninações diversas dentro do Grupo Bauru, a saber: Formação

Bauru (Soares et al. 1973,Cottas 1977, Yamamoto et al. 1977); Litoflicies ltaqueri, da

Formação Marília (Soares et al. 1980)', Formação Adamantina (IPT 1981a,, Melo &
Ponçano 1983); Formação Itaqueri (Barcelos 1984).

No tocante ao conjunto superior areno-rudáceo, poucos autores, como Barcelos

(op. cit.) e Yamamoto et al. (op. cll.), incluem-no também dentro do Grupo Bauru. Os

demais tender¡ a considerar tais sedimentos como seqüência à patte, irrcluindo-os øn

contexto evolutivo posterior, no âmbito do Cenozóico Paulista. Neste sentido, destacam-se

os trabalhos de Soares et al. (I973),IPT ( 198la) e Ponçano et al. (1982); os dois últimos

atribuem-lhe a designação de Formação Ilaqueri (KT), considerando-os como correlativos

ao esculpimento da superfìcie do Japi.

No presente estudo adotou-se a reavaliação preliminar fèita por T arurc et al.(1990)

e Cabral Jr. et al. (1992) sob're a evoluçäo geológica mesozóica na região, te¡rdo como

base algumas observações de campo, a saber:

a) contato da Formação Serra Geral com os sedimentos suprabasálticos -

Observaram-se cont¿tos concordante e transicional em pelo menos dois

pontos. Próximo a Pedregulho, os lamitos a¡enosos tidos como pertencentes ao

Grupo Bauru estão concordantes sobre arenitos eólicos da Formação Serra

Geral (Figura 7). Neste mesmo local. Souzà et al. Q98fl descrevem a

ocorrência de magmatilos intercalados no pacote pelítico. Em afloramento

(voçoroca) no Morro da Faquinha, constata-se a interdigitação de arenitos

eólicos e basaltos da Formação Serra Geral com a seqüência suprabasáltica.

composta predominantemente por arenitos, a¡enitos conglomeráticos e

cone omerados (Figura 8)l
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b) caracterÍsticas faciológicas - A ciclicidade dos níveis rudáceos é

constante em toda a coluna suprabasáltica. não sendo particularidade os

sedimentos cotn basaltos e nem tâmpouco do topo dessa seqüência. Por

exemplo, em Restinga (Figura 9) observa-se a repetição dos conglomerados

em toda a seqüência dos sedirnentos. Outro fator a ser salientado refere-se à

recorrência de feições eólicas neste conjulr!.' sedimentar, t¿is como pequenas

construções de dunas (Figura l0) e pavimentos desérticos com presença de

ventifactos.

A partir destas informaçöes, Tarmo et al. (1990) consideraram-se o conjunto

suprabasáltico como uma seqüência única. As relações desses sedimentos com os

derrames basálticos mostram uma relação mais íntima entre as unidades, evidenciando a

penecontemporaneidade desses eventos, o que levou à inserção do conjunto afeno-lamítico

e rudáceo no âmbito do Grupo São Bento, conferindo-lhe a designação informal de

"Unidade Franca". As Figuras 11 e 12 apresentam, respectivamørte, a coluna

estratigráfica adotada e o mapa geológico da átea.

Abordam-se, a seguir, os diversos conjuntos litoestratignífcos presentes na iirea de

estudo.

1.2 Embasamento Cristalino (Pré-C¡

As rochas do embasamento pré-cambriano afloram no extrerno nordeste da região,

nas imediaçöes da represa de Jaguara, no Rio Grande. São formadas por quartzitos,

quartzo-micaxistos, biotita-xistos, clorita-xistos, metabasitos, milonitos, etc. (PT 1981a).

Estas rochas possuem orientação NW-SE e est Ío fortemente cisalhadas.

A posiçäo estratigriífica da unidade não estií bern definida. sendo atribuída ora ao

Grupo Canastra por Barbosa et al. (1970 apudIPT l98la), ora ao Grupo Araxá (Hasui

et al. 1989).

1.3 Bacia do Para¡ui

A Bacia do Paraná é constituída na região pela seqüência mesozóica do Grupo São

Bento compreendida petas formações Pirambóia, Botucatu, Serra Geral e "Unidade

Francatt.

1.3.1 Formaçäo Pirambóia
Esta unidade ocome na parte leste da ¿írea e é formada predominantemente por

arenitos quartzosos, de cores variando de esbranquiçadas a avermelhadas.
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A granulometria varia de rnédia a muito fìna. loc¿imente grossa. com até 20o¡o de

matriz argilosa. podendo conter finas camadas de lamitos intercalados. O argilomineral

dominante nas rochas f¡escas é a esmectita. a qual se encontra comument¿ zlterada para

caulinita nas porções rnais expostas.

Os pacotes arenosos sã;o caracteirzados por estratificações plano-paralela. cruzada

planar, t¿ngencial na base e, mais raxamente, acanalada.

A idade da Formação Pi¡ambóia ainda não eslá bem definida. Soares (1973, 1975),

baseando-se em correlações com outras unidades, posiciona-a entre o Triássico Inferior e o

Jur¿íssico Superior.

A unidade atinge aproximadamente 60 m de espessura na região de Franca,

conforme Soares ef al. (1973), que lhe atribuíram origøn predomrnanternente fluvial.

Esta unidade recobre o Embasamento, em contato erosivo-angular e com a

Formação Botucatu (sobreposta), pode manter relações de contato abruptas ou

transicionais (Soares & Landim 1973), evidenciando sua penecontemporaneidade.

1.3.2 Formação Botucatu

Esta formação é constifuida por arenitos quartzosos amarelados a avermelhados,

homogêneos, de granulometri a frna a média, com grãos foscos e esfericos, bem

arredondados, com estratificações cruzadas de grande porte, peculiares. Os arenitos são

localmente silicificados (Sena da Faquinha), com baixo conteúdo de matriz argilosa

(menor que 3%o), com esmectitas nas porções frescas e caulinita nas partes mais alteradas.

Os seus minerais pesados compreendem basic¡rmente turmalinas e zircões, e

secundariamente estaurolita, granada, rutilo e cianita (Yamamoto et al. 1977).

L¡calmente, ocorrem espessos pacotes (10 m) de arenitos conglomeráticos

associados, em geral, à base d¿ formação, a qual atinge na região um máximo de 60 m
(Soares et al. 1973).

Os depósitos da Formação Botuoalu são característicos de ambicrite ern clima árido

(Soares 1973,1975).
A relação de contafo com os basaltos sobrejacentes da Formação Serra Geral é de

forma transicional, intercalando-se corpos de arenito eólico e lamitos lacustres com

derrames basálticos.

1.3.3 Formação Serra Geral e IntrusÍvas B:isÍcas

A unidade é composta por uma seqüência de derrames basálticos, com

intercalações de arenitos eólicos e. mais localizadamente, lamitos lacustres, como na Serra

de Rifaina (Foto 5). atingindo na área espessura da ordem de csntena de mstros (Soares er
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al. 1973). As rochas basálticas geralmente se destacam na paisagem formando morros

testemunhos isolados e superlicies aplainadas elevadas com bordas escarpadaq.

Segundo Almeida (1956), o wlcanismo basáltico processou-se sobretudo através

de imensas geoclases de lraçado sr¡b-retilíneo. A emissão da" lavas à superficie fazia-se

sem fenômenos explosivos violentos, sendo muito raros os depósitos piroclásicos, fato
este que reflete principalmente nas características terturais e mineralógicas de suas rochas

wlcânicas.

Estr¡dos realizados por Bellieni et al.(1983,1984) de amostras de basalto da Bacia
do Para¡á mostraram a seguinte composição: plagiocl:isios cálcicos ripiformes (An 58%),
microlitos de piroxênios (25oÁ em augita e rara pigeonita), opecos (magnetita, ilmenita,
titano-magretita - I0o/o), vidro potrissico toleítico (8%) e olivina tot¿lmente alterada (3olo).

Segundo estes autores, a ocorrência de piroxênios ricos e pobres em Ca e a escassez de

Mg-olivina e a grande concentração de opacos na maliz afanitica indicam que as rochas

biisicas representativas do vulcanismo da Bacia do Paraná pertencem à suíte toleitica.

Gonçalves (1987), estudando os derrames na região de Riberão Preto, observou
que estes são representados por rochas rnrlcânicas muito ricas em titânio, o que levou a
classificá-las como andesi-basaltos ricos em TiO2. Os basaltos dessa região possuem

grande quantid ade de matenal vítreo (10-60%o), sobretudo na borda dos derrames, sendo

constituídos predominantemente por plagioclisios cálcicos (andesina e labradoritas) e

clinopiroxênios (augita e pigeonita). Ocorre também quantidade apreciável de magnetita,

ilmenit¿ e titanomagnetita, além de olivina, hornblenda, apatita e quart:zo. Preenchendo

amígdalas, são encontrados minerais secundários, principalmente do grupo das zeólitas e,

em menor proporção, quartzo. calcedônia, celadonita e calcil¿.

Diques e sills, relacionados com o magmatismo mesozóico, se aloj am em diferentes

horÞontes estratigrríficos da Bacia. Especificamente na região, Soares et al. (1973)
indicam a ocorrência do extenso sill da Borda da Mat¿, no contato entre as unidades

Botucatu e Pirambóia. Entretanto, a dificuldade na diferenciação dos corpos intrusivos e

e:rtrusivos levou Almeida (964) a considerá-lo como derrame.

Datações efetuadas nos magmatitos indicam idade entre o Jurássico Superior e o

Cretiíceo Inferior (Cordani & Vandoros 1967), o que também serve de balizamento

geocronológico para o topo da Formação Botucatu.

Com relação ao contato superior da Formação Serra Geral, admite-se sua

passagem transicional aos sedimentos da Unidade Franca.
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1.3.4 Unidade Fra¡rca

A Unidade F'ranca é constituída por uma seqüência predomirantemente detrítica

imatura. que envolve desde sedimentos conglomerálicos até fücies essencialmente

argilosas. Prevalecem os termos ¿renosos de granulornetria e selecionamento variados,

maciços ou estruturados" sendo freqüente a presença de camadas de arenitos

conglomeráticos, orto e paraconglomerados polimiticos corn seixos de até 20 cm de

diâmetro. lntercalam-se comumentemente camadas de lamitos arenosos e mais raramente

argilitos.

Esta unidade caracteriza-se, preferencialmente, pela deposição ern ambiente de alta
energia, típico de sistemas de leques aluviais, como já sugerido por diversos autores (por

exemplo, Soares €f al. l98Q,IPT l98la). Os sedimentos rudáceos representåm as fücies

das porções apicais do leque (Fotos 6 e 7), em que imperam a açåo de fluxos de massas

(debris flors e mud /lows). Já os bancos arenosos devem corresponder a ambientes onde

prevaleciam a atuação de processos hidrodinâmicos, referindo-se a depósitos de canais e

lençóis de escoamsnto (sheet flood). Depressões situadas entre os eixos dos leques

(bajadas), ou mesmo nas porções mais distais (playas), comportariam pequenas bacias

lacust¡es que acomodariam estratos argilosos mais homogêneos. Esta última litofücie
(Tanno et al. 1992) compõe o horizonte sediment¿r de interesse neste estudo (Foto 8).

As características texturais e mineralógicas dos sedir¡rentos da Unidade Fra¡rca

indicam que estes foram gerados em condições paleoclimiticas ¿iridas a semi-¿iridas. Nesse

sentido, const¿t¿-se a existência freqüente de clastos instáveis em climas mais úmidos þor
exemplo, feldspato, basalto - Foto 7), de estratos de natureza arcosian4 bem como a

presença constante de argilas esmectíticas. tanto na forma de matriz, quanto constituindo

camadas argilosas mais puras (por exemplo, Restinga). Associação de geodos, lentes e

veios de sílica em diversos níveis desta unidade também é indicativa de atividade

pedogenética evaporítica, típica de clima seco, não se descartando que parte dessas

ocorrências, mormente as venulares, pode ser derivada de eventos hidrotermais, tendo ern

vista a expressiva silicificação de arenitos sotopostos, pertencentes, já neste caso, à
Formação Se,rra Geral.

Os registros de ativid¿de eólica nestes sistemas estão relacionados com as fácies

¿ìrenosas frra-média, bem selecionadas, limpas, com estratifcações cruzadas

proeminentes. constituindo pequenas construções dunares e, mais hipoteticamente. a niveis

conglomeráticos relativame¡rte puros com seixos facetados (ventifactos, indicativos de

paleosuperficies desérticas - serir).

A composição petrogrrLfica dqs rochas que compõem a Unidade Franca fomece

subsídios sobre a possível ¿irea fonte desses sedimentos. Estes teriam sido formados por



materiais provenientes da região que hoje corresponde à Depressào Periferica e de aportes

dos planaltos cristalinos (NE de Franca).

Evidèncias de possivel ação de processos hidrotermais sobre os sedimentos da

Unidade Franca foram constat¿das em afloramentos da Rodovia Pedregulho-lgarapava.

km 27 (Foto 9, Figura l0), em que ocorrem veios de caulinita creme, de espessura

centimétrica. seccionam indisturt¿mente basaltos e öidimentos àrenosos "Franca". O
elevado grau de crist¿linidade das caulinitas, observado no difratograma de raios {
sugere a sua origem hidrotermal.

Com base em dados de campo, admite-se contalo trarsicional e interdigitado entre

esta Unidade e a Formaçã<'r Serra Geral, assentando-se sobre basaltos e areuitos

silicificados. Em escala de afloramento, podøn ser observados ainda contatos abruptos,

concordantes e erosivos. O primeiro caso pode ser constatado na base do perfìl geológico

cl¿íssico desta sequência nas proximidades de Pedregulho (Figura 7), onde lamitos

àrenosos "Franca" se sobrepõem diretamente aos arenitos eólicos Serra Geral. Os cont¿tos

erosivos säo demarcados por brechas basálticas (Foto l0) e níveis conglomeráticos,

evidenciando a exposição subaérea dos derrames basálticos e a eristência de diastemas,

fato comum em sedimentação continental de borda de bacia.

A unidade encontÍa-se truncada planarmente pelas superficies reliquiares erosivas,

relacionadas com o aplainamento Sul-Americano (King 1956) as quais se associam

comumente cascalheiras elúvio-coluvionares cenozóicas.

A rede de drenagem implantada a partir do Cenozóico foi responsável em parte

pela dissecação da Unidade, preservada em pequenos espigões e platôs entre as cidades de

Batatais, Franca, Pedregulho e Rifaina. Os perfis geológicos mais típicos possuem

espessuras m¿iximas da ordem de 40 m na região de Franca e 80 m nas proximidades de

Pedregulho.

No contexto paleogeográfico mais amplo, a Unidade Franca possivelmente

representou o sistema final de abastecimento da paleobacia São Bento no flanco nordeste

da Bacia do Pararui no Estado de São Paulo, correspondendo mais especifìcamente à

preservação de parte do reg deséfüco mesozóico. O interdigitamento da unidade com os

derrames basálticos induz à penecontemporaneidade destes dois eventos e a seu

posicionamento em caráter preliminar no Cretáceo Inferior (Tanno et al. 1990, Cabral Jr.

et aL 1992). A Figura 13 ilustra o modelo deposicional esquemático da Unidade Franca

esuas relações estratignífi cas.
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1.4 Sedimentos Cenozóicos

Os sedimentos cenozóicos abrangem depósitos eluviais. coluviais e aluviais. e

algumas coberturas de origøn incerta. Estão amplatrtente distribuídos na região.

recobrindo indistint¿mente rochas de diferentes unidades.

Os depósitos eluviais representam as coberturas predominatrtemrrte

conglomeráticas que ocorrem nas partes superiores do Planaito dE Franca (acima de 1.000

m), sempre capeando rochas da Unidade Franca. Podem ter espessuras superiores a 3 m
(Ponçano et al. 1992), apresentando estrutura maciça. Os conglomerados são formados

por seixos de quartzito e quartzo, principalmente, bem arredondados, com matriz arenosa

malselecionada. I-ocalmente, os sedimentos rudáceos cncontram-se cimentados por

material ferruginoso. formando níveis encouraçados (Foto I l). Estes materiais devem ter
sido originados pela coalescência de depósitos residuais do ciclo erosivo Sul-Arnericano

(Soares & landim 1973).

Os depósitos coluvionares ocorrem associados iu principais encostas, geralmente à

frente das cuestas. e são resultantes de um processo de entalhamento daq escarpas. sob

condições climáticas provavelmente áridas. São constituídos por areias intercaladas com

níveis de cascalho, boa parte retrabalhado dos dçósitos sobrejacentes, parcialmente

cimentados por óxidos de ferro. Estes depósitos são encontrados. geralmente, em níveis

topogriiiflrcos variando de 700 a 900 m.

Os aluviões são os depósitos mais recentes e constituem as várzeas e terraços

relacionados com os rios principais da região (Sapucaí Mirim e Grande). Os terraços sã,o

compostos principaimente por sedimentos conglomeráticos. em que predominam seixos de

qvarlzo, quartzito e concreções ferruginosas. l,ocalmente, ocorrem cascalheiras

parcialmente laterizadas formando niveis encouraçados. Foram constatados na região dois

níveis de terraços, balizados pelas cotas 710 e 780 (IPT 1990). As v¡íueas contêrn

sedimentos diversos, desde conglomerado até depósitos de argila orgânica. Estes

sedimentos de idade quaterniíria são portadores de mineralizações diamantíferas.

2 GEOMORFOLOGIA REGIONAL

A região de Franca abrange um conjunto de setores de planaltos, em sua maioria
acima de E00 m de altitude, àx vezes ultrapassando 1.000 m, localizado no interflúvio dos

rios Sapucaí Mirim e Grande. Encontra-se integralmente no âmbito da província

geomorfológica das Cuestas Basálticas (IPT l98lb).
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Esta província caracteriza-se morfologicamente por um relevo escarpado nos

limites com a Depressão Perifërica- seguido por uma sucessão de ¡¡andes platalbrmas

estruturais. sustentad¿s por rochas basálticas inclinadas para o interior ern direção à calha

do Rio Paraná (IPT op. crf.). As principais formas de relevo compreendem colinas arnplas

e médias, moffos amplos e an edondados e escarpas.

Os derrames bas¿ilticos e su¿rs cobefturas sofieram intenso entalhamento,

pennitindo o aparecimento. na porçäo fronøl das cuestas. de testemunhos isolados na

forma de pequenas chapadas e espigões (Foto l2). Na porção de reverso, a atuação da

drenagem possibilitou a formação de autênticos cânions e relevos residuais, com

amplitudes quase sempre superiores a 100 m (IPT 1990). As cuestas são delimitadas por

escarpas festonadas que acompanham "grosso modo" o traçado do Rio Grande.

O Planalto de Franca é constituído por relevo de colinas médias, com altitudes em

tomo de 1.000 m na regiäo próximo à crista da cuesta, perdendo altura rumo a oeste, por

influência do caimento das camadas. Nesta região, o reverso das cuestas, a partir de seu

rebordo para o interior, é caracterizado por relevo de colinas (Foto 13), resultantes do

forte entalhamento da drenagem.

Na porção norte deste Planalto. cfi¡ face da infìuencia da bacia de drenagem de

natureza obseqtiente (Rio Grande), ocorrem alguns platôs testemunhos, na forma de mesa^s

basálticas (por exemplo, Morro do Sapecado), que se sobressaem de relevos mais baixos

do tipo colinas amplas (Foto l4).
As formas variadas de relevo constat¿das na área de estudo parecem estar

relacionadas com os ciclos erosivos, que atuaram na Região Sudeste brasileira entre o

final do Cretáceo e o Terciário Superior, e geraram exteris¿rs superficies de aplainamento

(Foto l5). Estas superfÌcies têm origens diversas, podendo estar associadas a processos

poligênicos que envolvern flutuações climáticas e deformações tectônicas cørozóicas (IPT

l98lb). As oscilações climáticas cenozóicas tiveram influências desde a definição de

processos morfogenéticos até a variação de níveis de bases regionais.

As superficies cimeiras do planalto, onde se preservrim restos da Unidade Franca

(KÐ ou entlio elúvios com concreções femrginosas, são atribuídas à fase erosiva, que

culminou com a formação da Superficie Sul-Americana (King 1956), ou Japi (Almeida

1964), Os níveis mais rebaixados, separados dos anteriores por escarpas' são atribuídos a

uma fase de pedimentação que se teria desenvolvido entre o final rlo Terciário e o inicio

do Quatemririo (Bigarella & Andrade 1965).

As couraças femrginosas que ocorrem com frequência na região conespondem a

níveis tabulares de espessura variável, àx vezes métric4 em que o ferro apa¡ece

cimentando material clástico, provavelmente da própria Unidade Franca, constituído por

areias. grânulos e pequenos seixos de quartzo e quartzito. Estes níveis ocon'em geralmente
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no topo dos pequenos morrotes residuais. testemunhos possive.hnente da mais antiga

superficie geornorfblógica do reverso da cuesta. O desmantelamento de tais couraças

fornece abundante material, freqüente ern depósitos controlados por soleiras locais,

situados em níveis i¡feriores.

Ranzani et al. (1972) consideram os niveis de encouraçamento que ocoffem no

reverso da cuesta como correlativos da mais antiga superficie de pediplanação pós-Bauru.

As suas características fìsico-químicas mostram que teve origem em ambiente de savanas,

com duas eslações climáticas altemadas - seca e úmida. A longa estação seca de déficit de

água no solo controla a deposição i¡reversivel do ferro.



CAPITIILO V

RESULTADOS E DISCUSSOES

I rNTRODUÇAO

Os trabalhos realizados na regiäo de Franca concentraram-se preferencialmente em

três áreas: Restinga, Pedregulho e Serra da Faquinha (Figura 6), onde estão localizadas as

principais ocorrências de argilas esmectíticas.

As três árça^s foram ca¡acterizadâq em det¿lhe nos rabalhos de campo, através de

levantamento geológico e de campanhas de sondagen¡ e nos estudos laboratoriais. Para

tanto, foram executadas 17 sondagens, perfirrando-se mais de 185 m de rnaterial argilo-

arenoso, sendo selecionadas 53 amostras para análises e msaios laboratoriais (Quadros 4,

5,6 e 7).

Estas atividades técnicas fomeceram uma série de dados e informações que

possibilitaram a identificaçäo de dois tipos distintos de depósitos de argilas: residual e
sedimentar.

O jazimento residual ocorre associado à alteração de derrames de basalto da

Formação Serra Geral (JKsg), localizados na Serra da Faquinha. Os jazimentos

sedimentares estjio relacionados com a Unidade Franca (Kf), correspondendo aos

depósitos de Restinga e Pedregulho.

Eses jazimentos foram estudados detalhadamerite, abordando ern particular a

tipologia dos dopósitos e as características tecrrológicas de suas argilas, Além disso, foi
possível fazer uma estimativa de reserva para os diferentes tipos de depósitos, com

destaque para o de Restinga, considerado o mais importante, em vista do potencial e das

propriedades de suas argilas.
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QUADRO 4 - Relação de amost¡as e resultados analíticos da regrão da Serra da Faquinha
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QUADRO 6 - Relação de amostras e resultados analíticos da regrão de Pedregulho
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QUADRO 7 - Resultado de análises químicas.
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I TIPOS DB DEPOSITOS

1.1 Depósitos Residuais

1.1.1 Geologia Local

Os depósitos residuais estão localizados nas partes superiores da Serra da

Faquinha, que é constituída por pequenos morros isolados, tabuliformes ou convexos,

destacando-se o Morro do Sapecado. com 1.072 fiL como o ponto mais elevado da região.

Esses relevos residuais mantêm-se ressaltados na paisagem em virtude de uma cobertura

superficial detritoJaterítica, localmente com espessura superior a 1,5 nU resultante

possivelmente da desagregação de uma antiga superficie de aplainamento (Superficie Sul-

Americana- King I 956).

A area apresenta rochas da Formação Serra Geral (Jlisg), Unidade Franca (Kf; e

sedimentos cenozóicos (Figura l4). A Formação Serra Geral compreende um conjunto de

derrames de basaltos toleíticos, entre os quais se intercalam arenitos silicificados. Os

derrames apresentam-se quase que totalmente alterados. destacando-se veios e fissuras

preenchidas por caulinita (cor clara) e, às vezes. esmectit¿ (cor esverdeada), como

ilustram as fotos 16 e 17 .

A Formação Serra Geral encontra-se recoberta pela Unidade Franca através de

contato i¡rterdigitado. Est¿ unidade é composta por uma seqiiência detrítica, com

espessura superior a l0 m, representada por um pacote de sedimentos arenosos, com

matriz argilosa. contendo níveis conglomeráticos, principalmente na porção basal, Os

arenitos são de cor avermelh¿da e amarelada- de granulação fina a média, eúbindo. as

vezes, estruturas cruzadas acanølada e planar (Figura 8).

Na superficie do terreno, ocofre uma cascalheira de natureza elúvio-coluvionar

formada por seixos de quafizo e quartzito, àls vezes ciment¿da por rnaterial ferruginoso.

Sua espessura é superior a um metro, principalmorte nas porções elevadas da ârea, nas

cot¿s acima de 1.000 m.

1.1.2 Tipologia

As argilas esmectíticas que ocoffem na Serra da Faquinha são produtos

remanescentes da alteração de derrames basálticos da Formação Serra Geral, preservados

ainda devido às condições geomorfológicas locais.

As características texturais e estruturais desses derrames e âs condições

paleoclirnáticas favoreceram a genção de tais argilas. Isto se deve, em pafte. à sua
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pouca espessura. possivel decorrência do posicionamento da região em áreas marginais da

Bacia do Parana. onde o wlcanismo foi nrenos ifienso ern relação às partes centra.is da

bacia. A porção superior dos denames apresenta geralmente aspeclo melafirico resultante
da presença de amígdalas e vesiculas. algumas parcialmente preenchir{aq por
argilominerais. Este nível contém normalmente grande quantidade de material vítreo.

O estudo dos perfrs alteríticos da Serra da Faquinha (Figuras 15 e 16),
coßiderando a sua evolução morfológica e a mineralogia do material argiloso. sugere que

o processö de alteração dos basahos dessa área desenvolve-se em três estiígios principais.
O primeiro estágio (estágio deutérico ou pré-meteórico) consiste na percolação de fluidos
hidrotermais através de canais prefèrenciais ao redor dos quais evoluem sistematicamente
halos de alteração com a formação predominante de caulinita. enquanto os v¡zios
(vesículas e amígdalas) se apresentam colmatados por assembléias mineralógicas
(argilominerais do grupo rlas esmectitas, clorita). O segundo estágio (estágio intempérico
ou meteórico) é caracterizado pela formação de esmectita sob condições climáticas não-
lixiviantes, possivelmente áridas a semi-áridas. O terceiro estzigio (est,ígio caulinítico)
ca¡acteriza-se pela degradaçäo da esmectita que se transfoûna em caulinita, e pela
formação de goethita e gibsita.

O Quadro 8 traz uma síntese dos principais estágios de geração de argilominerais e

sua paragênese associada na região de Franca.

Como result¿do da atuação desses processos, têm-se a formação de material
residual, poroso, composto por uma mistura de esmectita e caulinita, e secundariamente

ilit¿.

Entretanto, em vários pontos da Serra da Faquinha constatou-se a presença dè

basalto ainda não totalmente alterado (Figura 8). Situação semelhante a esta ocorre nas

rochas vuloânicas da região de Sacramsnto (MG). nas quais os processos inteinpéricos

levaram à fbrmação de depósitos irregulares de argilas nontroníticas.
Este tipo de mineralização contrasta com as demais ¿ireas de ocorrência de rochas

bas¿llticas, em que o tipo de alteração mais comum é a monossial ítløaçäo, sendo a

caulinita o argilomineral predominante. Segundo Pedro (1966), a monossialização é

controlada principalmente por um alto índice pluviométrico (superior a 500 mm anual) e

pel¿ temperatura média da área.

Evidências de fenômenos hidrotermais também são observadas na região.

Ca¡acterizam-se pela presenga de veios de caulinita e esmectitå que seccionam o basalto,

como verificado no perfìl (SP-2) do Morro do Sapecado..

Os veios cauliníticos ocorrem com ûeqüência ao longo de todo o perfil de

¿lteração. mostrando gerahnente certo paralelismo entre si.
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Cobertura detrito-laterf tica.

Nlvel de rocha alteradq a¡gilosa e localmente avermelhad4 passando p/ cores mais

cinz4 c/ inænso fi-arurameûto, contendo veios e ñssur¿s horizontais preenchidas por

caulinila (K). (Amostra Pl.l).

Nfvel de rocha alterada, avermelhada, com fraturas predominantemente verticais,
revestidas por pellculas de Mn; esta camada tem a forma de lente' (AmosF¿ Pl.2)'

Nfvel de rocha alterada de cor ma¡rom-acinz e lÀda. cl fissuras verticais preenchidas

por naterial argiloso esverdeado (esmectitâ). ocorrem bolsões interc¿lados de material

avermelb¡do. (Amosra P 1.3 ).

Nlvel de rocha alûerada, mais compacta que a anterior, de cor marrom-acinzntada, cl
bolsões e lentes averme¡'hadas c/ fiisuras e veios preenchidos por caulinita. As Êaturas

estilo revestidas por pelfculas de Mn (?). (Amosna Pl'4).
:"

Horizonæ de alteração semelhante a P1.3, porém c,/ cores mais cinzentas. Os veios e

fissuras estllo preenóhidos por maærial argiloso esbranquiçado (K)' principalmenæ na

parte bæal da camada.

Material de cor cinza-amarronzado mais escuro, semelhante a P1.4. Nlvel com

surgência de água.

Nlvel de rocha alterada de cor arroxeada c/ ûaturas pree,nchi¡las por material argiloso

esbranquiçado (K). As fraturas são mais espessas, form¿ndo as vezes nlveis mais

opt"rri"oi. Basè áo der¡ame basáltico no contato c/ o arenito eólico. (Amosra Pl.7).

A¡edto amar'elado de granulometria fina a média, apresentando-se silicificado e,m

camadas, as vezes ftiávõl ou menos siücificado. No contato c/ o basalto alterado, exibe

cores a¡roxeadas contendo mjcrovælculæ preenchidas por material esbranquiç¿do (K).

FIGLJRA 15 - Perfil de alteração da Fazenda do Pontal (sw dâ serra da Faquinha). Localização

de amostras oricntadas.
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Cobertua deFito-laterítica-

Nlvel de rocha alte¡ad4 ma¡rom-avermelhad4 c/ fiaturas preenchidas por esmectita e

car¡linita. Presença ds ¡migdaladvesícr¡Ias c/ material owerdeado e níveis miliméûicos

com óxido de Fe. Rosquício da textura da rocha mariz e Presença de ralzes. (Amostra
P2.r).

Material cinza-ewerdeado d tonalidades avermelhadas, compacto, d frduras preeachidas

por caulinita ou por pelioulas de material escuro (N{n). Na prte basat voios do caulinita-

Material ci¡za-ama¡ronzado, local¡nente esverdeado, friável, o/ pequenos veios e fissr¡ras
preenchidas por caulinita. Manchas oscuras reoobrem as fraturas formando películas'
Nlveis c/ óxido de Fe subhorizontais. Presença de pequenos cristais prismríticos de
matcrial esbranquiçado (K?) dispcrsos na Ítassa (Amosu'a P2.3).

Nível de material cinz"-ssve¡¿*¿o, locaVe avermelhado, cortado por vênulas e fissuras
ds ç¡nlinita e vcios centiméäicos de material femrginoso, sobretudo na prte inferior.
Pontos ewerdeador lsllys¿ emigdalss, ocorrem dispersos na mtiz. (Amostra P2,4).

Materia¡ cinza-esvordesdo, locsve avermelhado/amarelado, prese'nça de nfveis c./ maerial
femrginoso, textura fina e pequcnas fissu¡as c/ cauli¡iø (?) dispersas aloatoriamente.
Nívois d matcrial esvordeado ocorrem na parte inferior desto nível. Aßosüa P2.5.

Material cinza-ewerdeado gradædo pta tons avermelhados. Ptesença de veios e níveis

de caulinit¿, distribuídos na parte supedor deste iûtervalo. Nos níveis n¿is espessos a

cauli¡ita tem aspecto fibroso c/ estias no sontido perpendicular à direção dos veios.
(Amosfia P2.6).

Nível de maerial s¡arrom-avennelhsdo, teodendo para o roxo locaVe predominaodo tons

nais ci¡za cwcrdcados. Prcscnça de vaios c ftssuras c/ oaulinita e nódulos/concregõcs

ferruginosas dispeßos. Mat€rial bastaßte frùível. (Anostra P2.7).

Mderial s€rnelhante ao a¡terior, poném mais compacto e homogê'neo' quase sein fraturas.

Películas de mderial esbræquiçado revesterm as fraû¡¡as'

Arc¡rito silicificado de grmulaçÍio fina à média-

FIGURA 16 - Perfit de alteração do Morro do Sapecado (NE da Serra da Faquinha).

l-ocalizagã'o de amostas orientadas.
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A confìguração de veios e fissuras na rocha tornou-se a observação geológica mais

comurn indicadora de existència de uur processo hidrotemral (\/elde 1985).

Em lâninas delgadas do material alteritico (perfìs SP-l e SP-2), foi possivel

caracterizar os constituintes nrineralógicos, locais específìcos cle alteração e suas relações

a partir de amostras não perturbadas e orientadas. como ilustrados nas Fotos 18, 19 e 20.

Observa-se que o material conserva ainda as estruturas originais da rocha parental..

O processo de alteração levou à geração, por neogênese ou transformação. de materiais

secundrírios, especialmente os argilominerais pertencentes aos grupos da esmectita e

caulinita. Estes ocorrsm geralmente na forma de produtos criptocristalinos, muitas vezes

associados a oxi-hidróxidos de ferro, que obliteram. em parte. as ca¡acterísticas ópticas,

dificultando sua identificação (Fotos 2l e 22).

Segundo Ìt{illot (1964), os depósitos argilosos residuais resultantes da alteração de

r ochas wlcânica^s podem-se originar tanto por processos intempéricos quanto

hidrotermais.

As rochas rulcânicas são facilmente afetadas pelos processos de alteração. devido

principalmente à abuudância de materiais amorfos como o vidro. Em ambientes aquosos,

o vidro vulcânico é mais rn¡lncrável que os silicalos cristalizados. result¿ndo muitas vezes

em importantes depósitos de argilas. A transformação de vidro em esmectita resulta na

produção excedente de sílica, a qual pode ser removida em soluções ou cristalizada
intersticialmente como quartzo microcrist¿lino.

O clima e as características texturais e m.ineralógicas da rocha wlcânica exercem

papel decisivo na formação das esmectitås. Em condições climáticas tropicais úmidas, t¿is

rochas podem-se alterar diretamente em cauliniø ou em oxi-hidróxidos nretilicos (Fe. .Al).

A alteração intempérica atua, portanto, mais rapiclamente nas zonas mais fraturadas e

melafirioas, que favorecem a percolação de soluções drenantes e o contato destas com os

minerais parentais (plagiocLisio e piroxênio) através de fraturas e hssuras.

1.1.3 Estimativa de Reserr¡a

O depósito da SerrX da Faquinha possui uma reserva geológica de

aproximadamente I milhão m- de material silte-argiloso composto por esmectita (50%),

cauliniø (40-45o/o) e ilita (5-10%),

Para o cálculo de reserv4 considerou-se a faixa de e¡posição do material, em torno
de22m de largura. distribuído ao longo de escarpa da Serra da Faquinha (Figura 14), A
espessura média do nível mineralizado é de cerca de 2,3 m e foi obtida através de seções e

perfis em afloramentos ao longo das encosta^s da serra.



1.2 Depósitos Sedimentares

1.2.1 Geologia Local

Os depósitos sedimentares estão associados à Unidade Franca. correspondendo às

ocorrências de Resinga e Pedregulho (Figuras 17 e 18). Esta unidade contêm expressivas

camadas de lamitos e lamitos arenosos, sobretudo na sua porção basal, constituída

predominantemente por argilas esmectíticas. Em locais onde há percolação de águas

meteóricas ou onde a drenagem é mais intensa, ocolTe uma rápida lixiviação das bases
+2+2++

(Na ,Ca- , Mg- , K ) podendo formar caulinita, gibsita. ou mesmo goethira.

A geologia da ârea de Restinga compreende basicamente a Formação Serra Geral

(JKsg) e a Unidade Franca (Kf,¡, conforme ilustra a Figura 9.

A Fomração Serra Geral apresente derromes de basaltos, de cor cinza-escur& a

negra, afaníticos, com fraturas subverticais de contração dividindo a rocha em colunas. A
parte superior do derrame mostra aspecto melafìrico com vesiculas e amígdalas, parcial ou

inteiramente preenchidas por calcedônia, quartzo e nontronitas. Lntercalados aos derrames,

ocorrem arenitos com estruturas tipicamente duna¡es e parcialmente silicifìcados.

Sobre os basaltos ocorre a Unidade Franca, formada por urna sequência de rocha

arenolamitica com intercalações de niveis rud.¿iceos. Est¿ unidade inicia-se por um

paraconglomerado (Foto 10) composto por seixos de basalto, clastos de lamito e arenito

silicificado, em matriz arenosa avermelhada, que p.rssâ gradativamente para arenito

avermelhado fìno a médio^ com feições de estratificação crvzada. Sobreposto a este.

ocoffe ufivt camadâ de lamito arenoso e argilito, creme-claro e aspecto ceroso (Foto 23),

formado essencialmente por argilominerais do grupo das esmectitas (horizonte

mineralizado), e que grada para arenitos avermelhados de granulação fura a média" com

estruturas cruzadas. intercalando-se com níveis conglomeráticos e lamíticos (Figura 9).

Recobre toda a seqüência material coluvionar areno-conglomerático, contendo

freqüentemente drusas de quafizo.

O contexto geológico das ooorrências de Pedregulho é similer ao de Restinga,

sendo ca¡acterizado pelas rochas da Formação Serra Geral (JIGg) e da Unidade Franca

(Kf) e por sedimentos cenozóicos (indiferenciados), conforme ilustra a Figura 7.

A parte basal da seqüência inicia-se pelos basaltos da Formação Serra Geral, de

composição toleítica, cor cinza a rrcgîa. afaniticos, tendo no topo estruturas amigdaloidais

e vesiculares, parcialmente preenchidas por calcedônia, calcila e nontronit¿. Intercalados

aos derrames. têm-se arenitos silicifìcados com características eólicas semelhantes aos da

Formação Botucatu. de espessura variando de alguns metros a mais de 20 m.
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Sobreposta à Formação Serra Geral" ocorre seqüência detrítica. com espessura de

aproximadamente 40 ur na ¿irea. representada pela Unidade Franca. abrangendo

generica¡nente dois conjuntos litofaciológicos disti¡tos: um basal areno-pelítico e um
superior areno-rudáceo.

O conjunto basal sobrepõe-se, através de contato concordante. a arenitos e basaltos

da Formação Serra Geral. Compreende um pacote pelítico caracterizado pela altemância
de ûicies lamíticas, Iamítico-arenosas e arenitos muito finos e finos a médio. geralmente

maciços, com espessura da ordem de 20 m (Foto 24). Truncando a seqriência anterior,
ocorre nos limites da ârea um pacote areno-rudáceo com espessura superior a 15 rn

destacando-se expressivos corpos conglomeráticos polimiticos, de espessura métrica.
Capearn a Unid¿de sedimentos areno-rudáceos cenozóicos com espessura variável,

atingindo 15 m próúmo ao trevo de Pedregulho, parcialmente laterizados. destacando-se

expressivos corpos polirniticos.

1.2.2 Tipologia

A sedimentação da Unidade Franca é essencialmente detrítica com contribuição
autígena subordinada (neoformação). As camadas lamíticas correspondem provavelmente

àls facies mais distais de leques aluviais, estanclo associadas a processos de fluxo de massa

(Pedregulho). Por outro lado, o depósito de Restinga estaria relacionado com uma
pequena bacia lacustre, onde prevaleceram condições ambientais de baixa energia,

permitindo a deposição de material mais homogêneo, prdominantemente argiloso (Fotos

23 e25)
A mineralogia destes sedimentos é constituída principalmente por argilomineral do

gt¡po dâs esmectitâs, e secundariamente por ilit¿ e caulinita.

A ilita é um argilomineral frequente nos lamitos arenosos. A sua origøn é

provavelmente detrítica, tendo como área-fonte as rochas do embasamento cristalino
(Grupo Canastra), onde predominam quartzitos com quantidades apreciáveis de mica.

A caulinita também ocorre nesses sedimentos, dominando localmente nos larnitos

arenosos. Constata¡am-se. at¡avés de microscopia eletrônica de varredura (MEþ, dois

tipos morfológicos: o primeiro é composto por pequenos cristais pseudo-hexagonais que

gradam a mass¿rs irregulares e estariam associados ao aporte de sedimentos à bacia de

sedimentação, sendo portanto de origem detrítica. O segundo. representado por placas

hexagonais de maior tamanho, com aspecto de fole de acordeão (Foto 26), estaria

relacionado com a percolação de águas ligeiramente ácidas. Este tipo de caulinita seria de

origem autigena.
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As esmectitas presentes nas fücies lamíticas. analisadas através de MEV, revela¡am

também dois tipos morfológicos: o primeiro constiluído de fìnas placas de bordos

arqueados (Fofo 27) e o segundo com aspecto esponjoso calacteristico. se¡nelhante a favos

de mel (Foto 28).

As esmectilas de placas recurvadas seriam resultantes do aporte do material fìno
durante a sedimentação, portanlo detrítica (Pedregulho). As rochas wlcânicas basálticas

seriam a ¿írea-fonfe. como evidenciado pelo tipo de argilomineral presente, a nontronit¿.

As esmectit¿s de aspecto esponjoso. mostrando feições mais delicadas, dificilmente
resistiriam ao transporte e processos deposicionais, sem que isto culminasse com a
degradação de suas formas. Estas argilas seriam então geradas por processos de

neoformação (Res'tinga). Este tipo de argila tem fofie semelhança com as esmectitas

neoformadas de "Clay Spur" do Wyoming (EUA).

Segundo Millot (1964), no processo de neoformação os argilominerais são

formados a partir da combinação de íons em solução em arnbiente de sedimentação. Os

ambientes lacustres, principalmente em regiöes de climas ¿iridos a semi-iiridos, são

favoráveis à geração de esmectitas autígenas. As águas devem ser calmas e o afluxo de

íons, predominantemeÍúe Mg*, Ca* e Nan.

Este modelo genético atende satisfatoriamente àrs características faciológicas,

mineralógicas e químicas do jazimento de Restinga, salientando-se que, durante a
existência do lago Restinga, ainda havia atividades wlcânicas na região, o que não

descarta uma contribuição de material vulcâ¡jco (cinzas) na formação do depósito.

1.2.3 Estimatlva de reserya

O depósito de Restinga é constituído por argilitos e lamitos de cor creme,

intercalados com arenitos avermelhados de granulação hna a média. As camadas pelíticas,

compostas predominantemente por argilas do grupo das esmectitas, têm distribuição

relativamente homogênea numa rírea de aproximadamente 20 ha, conforme constatado ern

perfis, e a sua espessura média é em torno de um metro (Figura 9).

Com base nestes valores, pode-se estimar para o depósito de Restinga uma reserva

geológica da ordem de 200.000 m3. Considerando a densidade da argila de 2,2 glçtú,
valor normalmente adotado para as argilas do Vale do Paraíba (Taubaté), tem-se uma
tonelagem estimada em 440.000 t.

O outro depósito sedimenta¡ localizado nas proximidades de Pedregulho é

composto predominantemente por camada" de lamitos arenosos que se intercalam com
a¡enitos finos. A sua distribuição na área é relativamente homogênea, conforme

constatado em sondagens à trado. e espessura v&riável. atingindo o máximo de 4 m.

I

I

I
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Este depósito foi avaliado em 2,5 milhões m3 de rocha lamítica com teores médio

sem tomo de 48o,/o de argila, 369/o óe silte e 169ó de areia. A mineralogia da fração argila é

dada pela esmectit¿ (50-55V'o), ilita (40o/o) e caulinita (0-10%o).

Para o cálculo de reserva, considerou-se aáreade influência dos ñ¡ros de sondagem

realizados na porção inferior dz fuea. entre os córregos Indaiá e Cascata (Figura 18),

numa ifu'ea de 170 ha com uma espessura média de 2,3 m.

2 CARACTERI ZAÇ ÃO TECNOLÓGICA

2.1 Gene¡alidades

A propriedade fisico-química e tecnológica mais importante das esmectit¿s sódicas

é a de apresentar, quando ern suspensão aquosa a 60/o (21 gde argila em 350 cm3 de água

destilada), viscosidade pkistica igual ou superior a 8 cP, ambas medidas em viscosírnetro

Fann - 35, a 30Cl e 600 rpm (Souza Santos 1975). As esmectitas não-sódicas, quando

dispersam em águ.a, floculam e, portanto, apresentam viscosid¿des aparentes inferiores a 2

cP.

Uma argila que satisfaça aos valores mínimos das especificações de viscosidades

aparente e plistica poderá ter diversas aplicações industriais, principalmente como agente

tixotrópico de fluidos de sondagem de poços e como agente aglomerante de areias de

fundição e fìnos de minérios (Zandonadi et al. 197O, Zandonadi 1972).

Com base nesse pressuposto, realizaram-se ensaios visando à transformação das

argilas policatiônicas em esmegtitâs sódicas por meio de tratänento adequado com

compostos de sódio. Esta transformação é verificada através da determinação das

viscosidades de susperxão da arglla1ratzda.

Para esta finalidade, selecionaram-se três amostras compostas de material argiloso
(SC-l, R-2, PC-l), represørtativas dos diferentes jazimentos. A arnostra SC-l (Serra da

Faquinha) refere-se ao produto da alteração clos basaltos da Formação Serra Geral na

Serra da Faquinha (Figura 14, Quadro 4). A amostra R-2 (Restinga) corresponde a um
pacote de rochas lamíticas posicionado sobre os derrames da Formação Serra Geral
(Figura 17, Quadro 5). A amostra PC-l (Pedregulho) estri associada à uma seqüårcia

areno-pelítica relacionad¿ com a unidade suprabasáltica nas imediações de Pedregulho
(Figura 18, Quadro 6).

O Quadro 9 mostra as variações de viscosidades aparente e pkistica dessas

amostras e os índices obtidos com a argila de Boa Vista(PB), que serve como referência.
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2.2.1 Atgila esmectítica de Restinga

A amosfra R-2 1òi submetida a ensaio preiiminar de trtivação alcalina. através de

tratamento com carbonato de sódio Na:CO¡). e ¿r ensaio para determinar a sua

capacidade de troca catiônica. O método adotado para a rnedida da CTC foi o acet¿to de

sódio, cujo ensaio revelou valores em torno de 65 meq/l00 g de argila, sendo t.r Mg e o Ca

os cátions trocáveis (Zandonadi 1972).

Estes result¿dos preliminares permitem deduzir que as argilas esmectíticas de

Restinga são suscetíveis à r.roca iônica, t¡ansformando-se, com relativa facilidade, em uma
argila ativada. com probabilidade de usos industriais diversos.

Entretanto. no presents trab¡rlho, não foram executados os ensaios tecnológicos

para usos industriais, visto que já existia estudo pormenorizado nesse sentido. Zandonadi
(1972) caracterizou tecnologicamente a argila de Restinga, juntamente com outras argilas
nontroníticas brasileiras. comparando os seus resultados com a ar$\a de Boa Vista (PB) e
a do Wyoming (EUA).

Aqui neste estudo consideram-se os resultados dos ensaios de caracterização

tecnológica obtidos por Zandonadi (op.cit.) para a argila de Restinga.

Esta argila foi testada como agente tixotrópico de fluidos de perñrração, agente

aglomerante de areias de moldagem em fundição, agente aglomerante na pelotização de

finos de minérios, e agente descorante de óleos vegetais e minerais. Fazem-se, a seguir,

algumas considerações sobre os estudos tecnológicos efetuados e os resultados obtidos

com a argila de Restinga.

a) Agente tixotrópico ile fluidos de perfuração
Para esta finalidade. determinam-se diversos característicos, dest¿cando os

seguintes: viscosidade aparsnte, viscosidade pkistica, limite de escoamento.

resistência inicial e fìnal do gel e rendimento.

Grim (1962), Stefan (1966), Zandonadi et al. (197O) e Souza Sarrtos (1976)
descreveram em detalhe os métodos de estudo para este uso. As especificações

para os característicos desejados de uma argíla esmectítica sódica foram fixados
pelo American Petroleum institute (1962 apud Zandonadi 1972) e adotarlas

pela Petrobrzis (1981).

Resr¡ltado: O Quadro 10 apresenta os valores obtidos pela amostra de Restinga

e os compara com os result¿dos das amostras do Wyoming (Volclay) e as

especificações da Petrobr¿is. A amostra Restinga, na concentração de l2o/0,

atende aos valores especificados para viscosidades. limite de escoamento e

filtrado, mas rendimento médio, isto é, pode fomecer de 6 a I1,5 m3lt,
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corn ooncenûações variando de 16,59o tt 9.09.o. O rendinlento pode ser

considerado como o característico mais inleressante. do ponlo de .r'ista

econôrrrico e técnico.

b) Agente aglomerante de areias de moldagenr em fundição
A argila para esta utilização deve, juntamente com a água, envolver cada grão

de areia. formando um filme adesivo por âdsorção. .\ ação principal da argila
como ligante é manter os grãos fixos nos pontos de corìtato. dando coesão ao

sistema. o que resulta em melhores condições de resistência mecânica. Os

moldes fbrmados devern apresentar resistência mecânica e deformação em

pedeito equilíbrio para suportâr peso sem sofrer deformações permanentes,

Tanto a esmectita sódica como a cálcica se prestam a est¿r finalidade.

Souza Santos (1963), Brosch e/ al. (1965) e Jordão (1966) fazen urna revisão

das argilas empregaclas em ftuldição. As especifrcações tbram fixadas pela

American Foudrimen's Society - A-FS ( 1963 apud Zandonadi 1972).

Resultado: O Quadro 11 traz os resultados olrtidos com a amostj'a na forma
sódica, comparando com os valores da amostra paclrão e as especifìcações do

IPT. A amostra Restinga, na forma policatiônica natural e na fomta sódica.

atinge valores especificados para os característicos a verde. Entretanto. os

valores da tensão de ruptura à compressão e da dureza a seco (ll0oC) são

inferiores aos minimos especificados, sobretudo quando ru forma sódica.

c) Agente ûglomerante rra pelotização de ñnos de minérios
A argila usada para esta finalidade deve oonferir ao mincrio as seguintes

propriedades: corsistência- resistência à compressão. resistência ao choque

térmico, enlf,e ouhas. A bentonita do Wyoming (Volclay) serviu de referência

p¿ìra esse ensaio. já que est¿ argila sódica é normalmente utilizada como

aglomerante na pelotizaçáo de finos de minério de ferro.
Grim (1962), Brosch (1966) e Souza Santos (1976) descrevem det¿lhadamente

os métodos de ensaios para esta aplicação.

Resr¡ltado: O Quadro 12 apresenta os resultados obtidos e os compara com os

valores da arnostra padrão. Com base nesses d¿dos. conclui-se que a amostra de

Restinga não se presta a est¿ finalid¿de.
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aglomerante de fi¡os de mrnéno de f'eno.

QUADRO 13 - Rcsulødos ana[tioos comparativos de argilas esmccfíticas ativadas para
descoramento cle óleo de soja na proporçâo argila:óleo - 160zô.

Obs: Cor ongrnal dos óleos: vermelho - 8.4: amarelo - 27.0
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Tonsri 1.3 I l-3
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d) Agente descorante de óleos vegetais e minerais

Par¿ os elN¿rios de descoramento. utiiizou-sc amostra no est¿do ltatural
(granulometriâ irúè¡ior a 200 mesh) e ativadâ por ácido sullt¡¡ico. Os óler¡s

submetidos :i clarificação foram os vegetais (algodão- soja e de marnona) e o
mineral (Petrobrás). Os eruaios foram executados pelo processo de contato.
segundo os métodos da American Oil Chemists' Societ¡'. aclotâdos pela Petrobrás

(re8l)
Grim (1962), Souza Santos (1963) e Zandonadi (1972) fazem uln levanlamenro

dos diferentes tipos de argilas descorantes e seus caracteríslicos. bern como dos

processos de descor¿rnento.

Result¡do: Os ensaios tecnológicos revela¡ânr que a ¿ûrostra. após ativação

com ácido sulfllrico. na propor'ção argila:óleo de 160zó, sen/e como agente

descorante de óleo de algodão. de soja. de mamona e lubrificante mineral. O
óleo mineral teve sua cor determinada em colonntetro ASTlvf. A mistura de

argila com e sem ativação serve como agente descorante. usando-se para isto a
mesrna proporção.

O Quadro 13 exibe os resultados obtidos pela amostra de Restirrga para

descoramento de óleo de soja. e os compara cont os valores de argila ativada
importada (Torxil Optimurn) e nacional (Vale do Paraíba). ambas emprega.lac

normahnente para esta finalidade.

2,2.2 Ãrglla esnrectftica de Pedregulho e Sernr da Faquinha

As anostras PC-l (Pedregulho) e SC-l (Sena da Faquinha) fbram tratadas também

com carbonato de sódio, para a determinação das viscosidades aparente e plistica das

snspensões aquosas a 60/o da argila. como prova da capacidade de troca catiônica.

Como ilustra o Quadro 9, as dua-s ¿unostras apresentam indices de viscosidades

aparente e pListica semelhantes aos da amostra Restinga. porém ficaram abaixo do padrão

estabelecido (Petrobrás 1981). Somente â amostra SC-I revelou sensivel aumento no

índice de viscosidade após a ¿diçõo de 100 meq de Na2CO3. chegando a atirìgir

viscosidade aparente de 8.0 cP, índice ligeiramente superior ao da amostra Restinga.

O baixo desempenho dessas argilas pode ser atribuído principalmente à presença de

argilominerais não-esmectíticos (caulinita e ilita) e â quantidades apreciáveis de resíduos

(quartzo, hematita. goethita). como ilustra o Quadro 14.
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Esta gl'ande variedacle mineralógica reflete. eln pane. o tipo de ambienle enr que

tais argilas lòranr geradas. A argila de Pedregulho. erlbora ta¡nbém de origem sedimentar.

não apresenla puleza semelhante à de Iìestinga. O seu depósito está âssociado a estratos

psamiticos e rudáceos. evidenciar:do o a¡rrbiente enérgico de sedinrentação. o que resulta

em um material muito ilnpuro. constituído por uma nìislura de algiia. silte e areia,

Já a argila da Serra da Faquinha rêprÊSelrr* rìm depósito residual. bastatrte

irregular. resultante da alteração de basaltos. Em algumas partes. do perfrl há

predolninância de minerais residuais clos tipos caulinir¿ e goethita.

Considerado o baixo desempenho apreseutado por estas argilas. aliado às suas

caf,acterísticas mineralógicas e granulométricas. não fbram executados ensaios

tecnológicos para uso industrial.
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CAPÍTULO VI

CONSIDERAçOES FINAIS

I EVOLUÇAO GEOLOGICO-GEOMORFOLOGICÄ DA AREA

A área estudada localiza-sc na borda nordeste da Bacia do Paraná. no Estado de

São Paulo, abrangendo sedimentos e magmatitos fanerozóicos. alénl de restrira faixa do

embasamento cristalino. ambos recobertos por sedimentos cenozóicos.

Este posicionamerrto marginal confere à estratigrafia dz á¡ea ca¡acterísticas

peculiares. Isto pode ser verificado através do seu registro lítico. que se destaca pelo

aumento geral da granulometria, evidenciando a contírentalização faciológica. bem como

o adelgaçamento generalizado .las unidades litoestratigr¿ificas em direção ao

embasamento pré-cambriano (Grupo Canastra). chegando, às vezes, à omissão de

unidades.

A região de Franca mostra" nas suas formas de relevo. evidências de ação dos ciclos

erosivos. que atuaram entre o fim do Cretáceo e do Terciário Superior. quando oco¡reu o
levantamento generalizado do continente. As superficies que compõem os setores de

planalto mais destacados eståo relacionadas com a fase erosiva que culminou con a

formação da Superficie Sul-Americana (King 1956). Eslas, quando da retomada da erosão

(ciclo Velhas), foram sendo erodidås até as zonas silicificadas. Pafe dos materiais
rochosos que compunham esses antigos perfìs foi transportada para niveis topográficos
inferiores. e pode ser encontrada como materiail detrítico sobre os perfis de baixadas. na

forma de colúvio nos sopés das Cuestas Basálticas,

As rochas vulcânicas b¿isicas da Formação Serra Geral estiveraln nesse período.

submetidâs a ciclos de intemperismo e erosão, Os seus minerais prim:lLr:ios sofreram

alterações e transformações. originando produtos secundários. Processos de neogênese,

durante a fase de a¡idez. deram origem a argilas esmectíticas.

A sequência suprabasáltica, portadora dos horizontes de argilas esmectíticas, e até

enlão tida como Bauru/Itaqueri, foi considerada neste trabalho como Unidade Franca. de

acordo com a reavaliação feita por T anno et al. (1990), que a inseriram no Grupo São

Bento. Esta revisão estratigráfrca, feita a part;r de observaçöes de campo. tem como base a

relação de cont¿to da Formação Serra Geral com os sedimentos sobrepostos e suas

çaracterísticas faciológica-s,
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I)essa forma. podem ser indjvidualizados trés cicios geológicos clistintos para o

Grupo São Bento na região nordeste do Estado:

a) ciclo infcrior sedinrentar (Tliássico Superior, Jur'ássico S1¡pg¡is¡.); ¿braltqc a

deposição flúr'io-eólica Pir¿rmbóia, Botucatu e car¿cteriza-se pela

predominância da influêrrcia clirnática na deposição:

b) ciclo intermediário rnagmático (Jurássico Superior/Cretáceo Inferior):
corresponde ao evento magmático Serra Geral: e

c) ciclo superiol tectono-sedimentar (Cretáceo Infèrior): caracteriza a

progradação dos sistemas periféricos alúvio-desáticos da Llnidade Franca à
Bacia São Bento.

Nesse contexlo. a revisão do posicionatnento estratigráfico da seqüència

suprabasáltica na região de Fr¿nc¿ reforça. de certo modo- ¿ poterrcialidade d:r Unidade
Franca, em face de seu relacionanento mais intimo Dont o wlcânisnlo
penecontemporâneo. visto que há estreita relação etrtre atividades rulcânicas e a fonnação
de argilas esmectíticas. a exemplo de oulros jazimentos conhecidos (Boa Vista" Campina
Grande).

Embora as condições paleoambientais tenham sido favoráveis à geração de tais
argilas, verifìca-se, tlo entanto. predominância de seclimentos psamiticos e rudáceos.

evidenciando o ambierrte enérgico de deposição da Unidade Flanc¿. Os uiveis larrríticos
nr¿is relevantes estão ¿ssociados a fluxos de lama (Pedlegulho) e a bacia lacustre
(Restinga).

2 TIPOLOGI.I\ DOS DEPÓSITOS

Os depósitos de argilas esmectiticas que ocorrem na região de Franca foram
classificados. de acordo com sua gênese. em dois tipos diflintos: residual e sedirnsntar.

2.1 Depósito Residual

As argilas da Serra da Faquinha são produtos da alteração dos basaltos da

Formaçäo Serra Geral. resultante dos processos qlre atuaram sobre essas rochas a partir do

Cretaceo, como o hidrotemralismo e o intemperismo.

A atuação dos processos hidrotermais podc ser velificada pela presença de niveis e

fissuras preenchidas principainrente por caulinita. formando às vezes estruturas sub-

horizontais. As soluções hidrotermais que afetâram as rochas basálticas podem ter relaçào

com o últilno evento magmático gue atuou nâ região. e é mais recÈnte que o magmatisrno
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básico da Fonrração Serra Geral. portanlo correlato ao rnagmatisnìo ¿lcalino associado ao

Grupo Bauru (Coirrrbra et ai. 1981. Coutinbo et al. I98l).
Já a alteração intempérica dos basaltos levou inicial¡nente à fonlaçào de ar-gilas

Èsmectiticas, de acordr-¡ com o clinla reixante na época de su:r exposição. Estas rochas

serriram de área-fonte para a lbrmação de depósitos sedimentales <le esmectita da

Llnidade Franca. O clima naquele período pode ser considerado conro semi-árido ¿ì árido.

Posteriomente, essas argilas sofreram processo de degradação com as mudança-s

nas condições climáticas. quando o clima se lomou lnais úmido. o que possibilitou a

geração de caulinita e goethita.

A alteração intempérica que ocorreu na região tem carátel predorninantenrente

quírnico. como evidenciado pelas rnodifìcações exibidas pela rocha rnatriz. que se

traduzem pela geraçào de produtos secundários pol neogênese. .{ mineralização é bastante

heterogènea, refletindo em parle a ação dos processos de alteração e os aspectos te$urais e

mineralógicos da rocha basáltica (conteúdo de material vítreo).

Nas partes rnais bem drenada^s. sobretudo no horizonte superior do perfìI. a

esmectita é solubilizada. liberando a sílica em solução e precipitando compostos

femrginosos, principalmente nas fraturas e diáclases, e no topo do perfil.

Nos perfis estudados (SP-l e SP-2) não se constatou a presença de rocha vulcânica
sã, o que dificultou, enì parte. a visualização d¿s fases de transfbmração. D¿ mesma

forma. a ausência de rochas encaixantes no topo e na base dos perfìs não pennitiu definir
as relações de conlalo, constatando-se apenas a preserÌça de urna cobertura coluvionar
detrito-laterítica. sobreposta ao perfil alterítico. Em geral, a base do pertìl é constituida por

camadas de arenito intertrape. silicificado ou parcialmente alterado.

A cobertttra detrito-lateritica presente nas porções mais elevadas da região está

¡elacionada com uma antiga superfìcie de pediplanação. Suas características fisico-
químicas mostram que este paleossolo fbi gerado em ambiente com clima marcado por

altemância de períodos chuvosos e períodos secos. sendo a estação seca a responsável pela

deposição irreversível do ferro. A abundância de ferro, liberado pelas rochas basáltic¿s,

indica que na época da formação do solos a irea-fonte estaria em posição topogr iifica mais

elevada do que os relevos atuais da região.

Em termos gerais, as condições favoráveis para a geração efetiva de mineralizações

supergenas esmectíticas prendem-se às condições climáticas que propiciaram a alteraçõo

dos basaltos e conseqüente fonnaçäo da esmecfita: e" posteriormente. com as mudanças

climáticas e o estabelecimenlo de novo gradiente hidrost¡itico regional. ocorrenl a

transformação das esmectitas e a formação de ilita e caulinita.
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2,2 Depósitos Sedi.¡nentares

Os depósitos sedimenlares estão associados aos litotipos c1a Unidade Franc¿.

corlespondendo aos argilitos e lamitos arenosos. situados na sua porção lrasal. que afloraln
nas áreas de Restinga e Pedregulho.

Estes sedimentos são compostos predominanterneule por algilas do glupo das

esmectitas. Em locais onde há percolação de águas mdrr iricas ou onde ii drenagem é utais

intensa. ocorre rápida lixiviação das bases. possibilitando a ftrrmação de caulinit¿.
goethiLr ou nresmo gibsita.

O depósito de Pedregulho é produto de sedimentação essencialmente detrítica com
contribuição autígena subordinad¿. As camad¿s lamiticas represerfariam as fácies mais
distais de leques aluviais. estando relacionadas coln processos de fluxo de rnassas. As

esmectitâs constituíram, porlanto. heranças detrític¿s provenientes dos perfis de alteração

do substrato basáltico. sob condições olirnáticas de semi-aridez.

Já o depósito de Restinga foi gerado ern ambiente mais perene, do tipo playa lake

associado a leques aluviais. que permitiu a ação mais efetiva de processos de decantação.

com possível contribuição de material rulcânico (cirzas). O horizonte pelitico. com 0.5 a
2.0 m de espessura. é composto de canradas de lamitos de cor creme-claro. tendo a

esmectita como argilomineral principal.

Em termos gerais" o registro sedimeutar é predorninantenrente detrítico de natureza
areno-conglomerática. típico de zonas de borda de bacia. com a sedimentação argilosa

associada a fücies distais de leques aluviais ou em depressões lacustres. Neste último caso.

foram gerados depósitos cle argilas mais puras. incluindo uíveis coln precipitação química.

3 CARACTERÍSTTC,IS TECNOLÓGICAS

As amostras Restinga (R-2),, Pedregulho (PC-1) e Serra da Faquinha (SC-1) foram
submetidas a tratamento com coÍnpostos quinúcos de sóclio para a determinação das

viscosidades de suspensões das argilas.

A amostra R-2 revelou bom desempenho através do tratamento corn Na2COj.
como pode ser verifìcado pelos valores apresentados pelas viscosidades aparente e plástica

de dispersões aquos¿rs de concentração 60/o. O ensaio de capacidade de troca catiônica

feito na amostr a. trzlada com acet¿fo de sódio atingiu o valor máximo de 6-5 meq1t00 g de

argila.

Estes resuhados permitenr deduzir que as argilas de Restinga. contendo em média

aproximadamente 90ozó de esmectita. moícias até passar totalmente em peneira L'SS
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rìo 200, podem ser tr¿um1ìrrmadas em esmectita sódica por solução concentrada de

carbonato de sódio,

Os ensaios dc caractelização tecnológica realizados pot Zandouadi ( 1973) revelarn

que estas argilas poderão ser utilizadas industriahnente. de forma s¿tisfatória. erl
fundição. como agente tixotrópico e como argila descorante. após ativação colu ácido

sulflirico, de óleo de algodão. soja, rn¿mona e lubrificante ru-ineral.

Com base nesses resultados. pode-se concluir que as argilas de Restinga, após

trnt¿mento com carbonato de sódio. apresent¿¡rl propriedades tecnológicas que atendem às

especificações paxa uso industrial. com clualidades equivalentes às argilas de Boa \¡ista
(PB). ou mesrno às irnportadas.

Por outro lado, as arnostras PC-l e SC-l revelaram índices de viscosidades

inferiores aos valores padrão estabelecidos (Petrobrás 1981). Apenas a amostra SC-l
atingitr índice de viscosidade aparente de 8.0 cP. após adição de 100 meq Na2CO3.

O baixo rendimento dest¿s amostras pode ser coúerido principalmente à ocorrência

de argilominerais não-esmectlticos (caulinifa e ilita) e a porções consideráveis de resíduos

(quartzo, hematit¿. goethila- feldspato.etc. ), confòrme mostra o Quadro 14.

Em face destes resultados não foram realizados os ensaios tecnológicos para uso

industrial.

4 RESERVAS DOS DEPÓSITOS

A pesquisa executada na região de Franca permitiu estimar as reservas dos

depósitos argilosos das ¿ireas de Restinga, Pedregulho e Sena da Faquinha. Para o cálculo,

foram consideradas a área de exposição do material argiloso e a espessura rnédia. dados

estes obtidos àtravés de mapeamento geológico e ñlros de sondagem.

a) Restinga
Este depósito apresenta unÉ reserva estimada ern tomo de 440.000 t, constituida

basicarnente por rochas lamíticas predominando a tiação silte-argilosa, de

composição essencialmente esmectitica. O material argiloso poderá ter diversas

aplicações industriais. conforme mostra os seus ensaios tecnológicos,

preferencialmente como argila ativada para o descoramento de óleos vegetais.

Esta argila possui qualidade superior ao material similar atualmente explotado

na região de Taubaté (Vale do Paraíba). A homogenidade e pureza do horizonte

esmectítico rnineralizado favorece a sua lavra e beneficiamento.
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,{s possibilidades de aproveitamento econômico do depósito Restinga são

favoráveis. apesar de o mercado brasileiro ser rnuito conrpetitivo para argila

industrial tipo descrorante,

b) Pedregulho

Este jazimento possui uma resena de 2,6 milhões rn3 constifuida por lamitos

arenosos contendo 48o/o de arglla. 36o,to de silte e l6oio de areia. A tração argila é

composta por esmectita (50-55%). ilila (40olo) e caulinita (0-10%).

A amostra PC-1. coletada em sondagens a trado, revelou indices de viscosidades

abaixo do padrão adotado (Petrobrás). Este resultado preliminar indica. contudo.
que o material analisado não podetá ser utilizado,, no seu estado natural. como

argilas erpansivas. As baixas viscosidades aparente e plástica podem ser

atribuídas ao alto teor de rninerais não reativos.

c) Serra da Faquinha

Este depósito apresenta unra reserva geológica da ordem de I milhão rn3 de

material silto-argiloso, composto por 42o/o de argila, 52o/o de silte e 60uô de areia,

Os argilominerais presentes são a esmectita (50olo). caulinita (40-4502ó) e ilita
(5-10%).

A amostra SC-l colet¿d¿ em afloramentos no Morro do Sapecado (Serra da

Faquinha) revelou também índices de viscosidade abaixo do padrão

estabelecido. Por[anto. o material analisado não poderá ser empregado, no seu

estado nâtural. como argila expansiva.

s.coNcl-,usoEs

O estudo realizado na região de Franca possibilitou a definição de dois tipos

distinøs de jazimentos de argila esmegtítica: um residual. resultante da alteração

supérgena de basaltos da Formação Serra Geral na Serra da Faquinha, e outro sedimentar

relacionad¿ com as ûicies pelíticas da Unidade Franca.

O depósito residual é bastante heterogêneo, refletindo não só as característica-s

mineralógicas da rocha basáltica. mas tâmbém a supenmposição de processos

intempéricos cenozóicos, relacionados com a evolugão geomorfológica da área.

Com referência ao modelo sedimentar. é importante destacar a ação dos processos

responsáveis pelo transporte e deposição dos sedimentos da Unidade Franca. que



resultaram na g€ração de depósitos de a¡gila, No ambiente onde predomtrava a ação de

flitxo de rnassa. fbrmaralll-se estratùs irnpuros. cornpostos por uma mistura de lamitos.

lamitos arenosos e a¡enifos finos (depósito Pedreguiho), Por outro lado. oondições

ambientiais mais perenes pemritiram a formação de depósito l¿custre. representado por
estratos argilosos mais honrogêneos. provavehrenle com contribuição de rnaterial
wlcânico (depósito Restinga).

Quanto à qualidade do material analisado, os estudos laboratoriais demonstram

que essas argilas. em seu est¿do natural. apresentam qualidade heterogênea e
aproveitamento econômico rest¡ito.

.4, argila de Restinga s<i poderá ser utilizada industrialmente após tratamenlo con.r

carbonato de sódio (banilha), que possibilitará a sua transformação ern uma argila sódica

com propriedades tecnológicas semelhantes as de Boa \¡ista(PB), ou mesmo às

importadas.

Para uso como argila descorante. este material deverà sofier åtivação quimica (corrr

ácidos inorgànicos fortes). já que ln nahtcr 
^ 

sua atividade descorante é normalmeute

baixa.

Já os lamitos arenosos do depósito Pedregulho poderão everfualmente ter algum
uso industrial. se subrnetidos a benefici¿mento. parâ eliminação de seus conteúdos

deletérios (grãos de qualtzo. goethita) responsáveis. em grande parfe. pelo baixo
rendimento d¿ anrostra ensaiada.

Por outro l¿do, o depósito da Serra da Faquinha dificiimente poderá ser

aproveitado econonicamente. A baixa qualidade da argila e a sua localização nas

encostas da serra. praticamente inviabiliza a sua exploração.

No tocante irs reservas. o depósito Restinga pode ser considerado como de pequeno

porte. mas com grandes possibilidades de aproveitamento econômico. em face da

qualidade e homogeneidade de suas argilas e de sua localização no Estado de São Paulo.

próxima aos centros industriais.
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FOTO I - Sequêncla basd areno-

lamltica da Unfd¡de Fnancg sltuada
pródmo ûo Córrego da C¡sc¡ta

@edregulho). O topo do pacote está

truncado por delgada c¡scalhelra
cenozólc¡"

FOTO 2 - Sequêncla superlor areno-rudúcea (fluros de massa e lcnçóls

dc arcla) da Unldade Franca (trcvo de Pednegulho).



FOTO 3 - IÞt¡lhe do pacote rudúceo da foto anterlor:
paraconglomerado com selxos de quaÉzq quarûlto e b¡s¡lto

Í'OTO 4 - Cobertura conglomerútlca lnconsolldad¡ sobre sedlmentos

da Unldade Francq encontr¡dr nos patamares m¡ls elev¡dos do

Planalto de Í'ranca (aclma de 1000 m), relaclonada com a Superflcle

Sul-Americanù



Foro 5 - Lamltos l¡custres e arrnltos eólicos lntordem¡mes da
Formaçflo Seme Gerd (Serra de Rifaina).

FOTO 6 - Sedlmentos mdåceos gerados nas porções aplcals dos

leques aluvials, truncando lençóls de arela (topo da unidade Franca),
pródmo ao trevo de Pedregulho.



FOTO 7 - Conglomenrdo pollmftlco onde se destacanr clastos de ¡och¡s feldspótlcrs
c b¡srltos com flssur¡s pleenchldrs por caullnlta.

FOTO I - Argtllto l¡custre consûltufdo por
ar¡llas esmec{ltlcas, eflorar¡te n¡ ólp¡ de

Restlnga.



Foro 9 - veios hidrotermais de caulinita secclonando sedimentos

alterados da Unldade Franca (Rod. Pedregulho-Igarapavq km 2Z).

Í'OTO l0 - Brechas basáltlcas (paleossolo) no contato da Formaçto
Sen¡¡ @ral com a Unldade Franc¡ @estlnga).



FOTO fl - Aspecto dos nlvcls encouraçados carncterlstlcos das

porções mals elerndas do Plandto de Fr¡nca (Serra da Faqulnha),
produto do desmantel¡mento parcld de Superflcle Sul-Amerlc¡na

FOTO 12 - Aspectos geomorfolôglcos das 'fCuestas Basúltlc¡s" n¡
borda do Pl¡n¡lto de Fnurca, onde se obse¡va a Superflcle Sul-

Amerlcrn¡ reb¡lx¡da por nlvel planóltlco malsJovem.
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FOTO 13 - Felção geomofoléglca do revenn das Cuest¡s Basúltlc¡s
carrcterizsdo localmente por relevo collnoso.

FOTO 14 - Pl¡tô testßmunho na formr de mes¡s brsáltlc¡s (Morro do

Sapecado - Serta daFaqulnha).



FOTO l5 - Porçto setentrlon¡l d¡ Sera da Faqulnha recoberl¡ pelos

sedlmentos da Unldade Fr¡nc¿

FOTO 16 - Vlsts do perfll de alteraçño desenvolvldo sobrp roch¡s b¡sóltlc¡s no

Momo do Sapocedo (Sern da Faqulnha).



FOTO 17 - Aspecto do bas¡lto

alterado, destac¡ndo-se os veios

esbranquiçados de caulinita sub-

paralelos, gerados por processos

hidrotermais (Morro do Sapecado).
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FOTO 18 - Aspecto geral da rocha basáltica (SB-7)' com detalhe para

a textura onde se observam crlstals (riplformes) de plagloclÓslo

inalterados (pl), crist¡ls subhédricos de cllnoplroxênio (px) e

pseudomorfos de clinopiroxênio e/ou ollvina arglllzados. Nicóis

paralelos. Aumento E0 X.



FOTO 19 - Detalhe dl foto anterlor, com destaque para a ma$ea

vftrea lnter¡tlcl¡l que !¡e recrlst¡llz¡ em argllomlnerals do grupo das

esmectlt¡s (es), em cont¡to com cristals de plagloclóslo (pt),

cllnoplroxênlo (px) e opecos. Mcóls paralelos. Aumento 200 X.
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FOTO 20 - Aspecto geral da lso¡ltcrlta dc rccha b¡súltlca (P1.3);

destaca-se a formaçlo de algllominer¡ls (kg es) a partlr de mlnerals

prlmárlos, com preservaç[o de esqueletos (opacos). .Aumento E0 X.



FOTO 21 - Isoalterlta de bas¡lto (P2.1) onde se obse¡v¡m a

fernrginlzação do plasma argiloso, pseudomorfos de plagloclásro
preservando a felçflo textural da"rochg e nmfgdala com esmecüta

(porção esquerda da foto). Nlcóis paralelos. Aumento 80 X.

FOTO 22 - Fratums mlllmétr{cas subparalel¡s ao topo do perfil
(P2,4) preenchldas por esmectit¡s (es). Observam-se comumente
pseudomorfos de plagioclósio (lo).Nlcóls paralelos. Aumento S0 X.
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FOTO 23 - Camada de lamito arenoso e argilito de cor creme clara e

aspecto ceroso @estinga)"

FOTO 24 - Coqfunto bas¡l da Unldade Flanrca compreendendo

lamltos arenosos e arenltos flnos, próxlmo ao trevo de Pedrcgulho.



F"OTO 25 - Vista parcial do depósito de Restinga" destacando-se as camadas de
lasmitos esmectfticos (R¿).

Foro 26 - Mcrografla (l\dEv). caulinita "autígena'r cristolizada n¡
forma de "acordeon" assoclada aos l¡mftos ûrenosos da unidade Franca

@edregulho).



FOTO 27 - Micrografia (ME\). Esmectitas tletrÍticas constitufdas por
finas placas de bordos arqueados @edregulho). Aumento 6000 X.

FOTO 28 - Mcrografia (ME1). Esmectita de aspecto esponjoso
semelhante a "favos de mel" (Restinga), Aumento 4000 X.
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