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INTRODUÇÃO

Genera I i dades

0 processo de i ntemperi smo quím.i co das rochas sob
clima tropì cal é de fu ndamen ta I i mportânc i a na gênese de certos
tì pos de jazidas mi nerai s, classìficadas como I ateriti cas. Este
tipo genético engloba importantes depõsitos de aluminio, níquel,
ma nganês , crômi o, entre outros, encontrados em todas as reg i ões
do g lobo önde houve condìções propici as ã I ateri zação, no decor-

rer do tempo geol õgì co.

A formação de tais depõsitos se dã essencialmente
a partì r da i nteração dos agentes da di nâmi ca externa com a litosfera,gue nesses casos resul ta num processo de al teração h jdro
I

r

tì ca.

A litologia, pel o seu potencial geoquimìco, e
também por todas as suas outras característi cas, mi neral õgi cas ,
textura is e estruturai s, exerce um papel preponderante nestes fe
nômenos , favorecendo ou não o processo de i ntemperi smo quîmi co,e
possi bi I i tando acumul ações de determi nados el ementos . Desta forma, expl i ca-se as concentrações de Ni e Cr associ adas ã al teração ì ateriti ca de rochas ul tramãfi cas, concentrações bauxÍti cas
assoc i adas a rochas alcal i nas e bás i cas, entre outros casos.

esta última associação, temos no Brasil, a e xemp 1o de vã ri os outros pais es , expressìvas jazi das bauxiti cas, geneti camente l i gadas ã al teração de rochas alcal inas
Confi rmando

-

MG; Lages - SC ; Passa-Quatro e Itatiaia - MG e
SP). Estas rochas, pobres em silício, ferro e ri cas em a lumíni o,
são favorãvei s ã al iti zação (Pedro, 1964), poi s sua compos i ção
quase excì us i va de aI umi nossi I i catos, favorece a a tua ção dos mecanismos hì drol íti cos, promovendo a el i mi nação tota I do sj licio
e bases do nei o el uvi ai , e a conseqtlente acumul ação do ai umini o.

(Poços de Cal das

A ausônci a de q ua rtzo nes te ti po de rocha é geral
mente considerada fundamental (Gardner, 1970). Segundo Kittrjck
(1969), a atividade em H4S i 0O determi na o mi nera l a ser precipitado nas neogôneses (síl i ca amorfa, montmori I oni ta, caol i ni ta ou
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gibbsita), e o argumento usado quando se defende a necessidade da
ausência de quartzo no sistema 6 que, em sua presença, o
nivel
em silica dissolvida nas ãguas de alteração nunca serã baixo
o
suficiente para a formação de gibbsita.
Nos sol os de basal tos do Bras i I meri di onal ocorre
'intensa
uma
gi bbs i ti zação, com a I tos teores em A'l
203, sem a presença' contudo, de jazídas bauxitjcas explorãveis, como as existentes na Ãf rì ca, em f ormações correì aci onãvei s I i to1ógì ca e c'l i mati camente. Nes te caso, a di ferente evo'l ução tectõni ca e geomorfol ógi ca é qre determ'i nou a não separação Fe-Al nas formações do
sul do Brasil.

caso ã parte refer e-se ã associ ação de depõs ì tos bauxíticos
rochas exib'i ndo si'l ica livne em sua composìçã0.
Na Serra do Mar e da Mantiqueira, no estado de São paulo, ocorrem
iazidas e depõsitos bauxíticos formados a partir de rochas de com
pos ição granitì ca, através cle um mecan'i snlo não mui to bem
conheci do do ponto de vista fisico-químico, mecanismo este em que devem
ter atuado agentes que promoveram a total dissolução dos aluminos
silicatos presentes e a preservação do quartzo. Neste caso, 6 evi
dente que a so'l ução de a'l teração, em contato com a rocha,
deve
ter ti do sempre uma ati vi dade em síl i ca sufi ci entemente
bai xa
para que o equilíbrio do sistema sì02.A120¡.H20 estivesse sempre
dentro do campo de estabi I i dade da gi bbs i ta lri ttr.ick, op.ci t.) .
um
com

0bj

eti

vos

conhecendo-se a i nfl uênci a exerci da peì a rocha na
gênese destas iazi das, e sendo sobretudo os parâmetros de compos i
ção química e mineralõgica que estão envolvidos, foi objetivo des
te trabal ho caracteri zar a evol ução apresentada por rochas penten
centes a uma mesma sénj e geoquími ca o s j al férri ca,mas de seq¡ências mineralõgìcas distintaso quaìs sejam, seqllêncjas quartzofeldspãt'icas e feldspãticas, durante o processo de
laterização
com enrì queci mento em al umín.io.

Desta forma, tentou-se não só estabelecer as fiì'i ações mi neral õgi cas, mas também determi nar a organ'i zação mi cro-
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estrutural dos ni nerai s presentes nas vãri as fases da a I teração e
sua influência na evolução dos minerais primãrios e secundãrios

durante o fenômeno de bauxitização observado nos materiais.

3.

Revi
3.1

são Bibl iogrãf
A alteração

.ica

hidrolítica

0s mãtodos clãssi cos de es tudo da at teração superficial das rochas e pedogênese são métodos globais, que se ca
racterizam por considerar homogêneos os diversos horizontes de
aìteração ou p e d o g e n õ t i c o s , d e f i n i n d o a evol ução do conj unto dos
perfi s , comparados ao material injciaì, ìsto õ, defi n i ndo o processo "mõdio" atuante na alteração e na pedogênese do material analisado.
dos métodos uti I i zados no es tudo da al teração
hi drol iti ca, o mõtodo geoq uími co, basei a-se na caracteri zação dos
pri ncì pa is minerais secundãri os sÍl i co-al umi nosos resul tantes da
evoluç'ão superf icìa1, poì s, di spondo-se da compos i ção
quími ca
desses mi nera i s secundári os e dos mi nerai s pri mãri os da
rocha
ori gì na1 , pode-se estabeiecer o ba 1anço de matéri a resul tante da
evo ì ução hidrolitica, uti I i zando-se a teor.i a da exi stênci a
de
três grandes possibiìidades mi nera I õgi ca s na a ì teração : al itjzação, monossi al i ti zação e bi ss i aI i ti zação (Harrassowi tz, l926, e
Pedro, 1964 , 1966). A cada um dos três processos corres ponde uma
compos i ção quimi ca bem determi nada da fase sol úve l, que nes te caso cont6m essencialmente a sîl ica e os cãtions básicos solubi liza
dos a partì r da destrui ção do si I i cato inicial, Na rea I i dade, porõm, a a l teração superficial se produz em sjstema aberto, de maneira que as ãguas são conti nuamente renovaclas, sendo i mpossíveì
estabel ecer um ba'l anço gl oba1 e ntre o i níc io e o fi nal da al teração do mi neral primãrio (Pedro, 1979).
Um

Assim, considerando-se que a cada i ns tante da alteração, as proporções dos el ementos em sol ução correspondem ãs
p ropo rções perdi das pel o mi neral prìmãrio, õ possive l caracteri zar as diversas reações de evol ução da al teração; neste caso, con
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i

dera-se o

relativo,

to

dos er ementos sorubilizados, em var or
em cada momento do desenvolvimento do fenômeno,
conpo rtane

n

E nes te contexto que se inc.l uj a propos ta de uti
ì i zação de parâmetros geoquîmì cos na defi ni cão da al teração,como
si0^
, si02 )
R=(-----_f-.),Rr=( Si0, não caolinizãvel )' L= (_
bases da rocha

bases da rocha

(Pedro, 1964).

bases da ãgua'

0 mõtodo geoquímico, além de testado .inicialmen_
te ao curso de estudos experìmentais, (pedro, op.cit. ), foi veri
ficado no meio natural (Tardy, .l969).
Segundo Pedro (1979), a apl i cação do mãtodo não
encontra probì ernas na zona intertropicaì, o nde os mi nerai s secun
d'ãrios formados têm uma composìção constante e bem determinada
( g i b b s i t a - c a o I ì n i t a . Torna-se, con tu do
)
n prob lemãti ca, quando a
pl icada em regi ões temperadas, onde os cons ti tuì ntes formados po
dem ser de natureza di versa e de compos i ção muito mais va ri ada
,
como as argilas micãceas (esmectitas: montmori I t oni tas, beideìli
ta, nontroni ta; vermi cu li ta e ììlitas),

Daí a necessidade de um m6todo mais completo,que
possa ser apl i cado i nde pe nden teme n te da mi neralogia do mater.ial
secundãr'i

o, o m6todo termodi

nâmi co

,

li cação da termodi nâmi ca, i mpu ls i onada prin_
cipalmente por Garrels (Garreìs e Howard, 1g57; Garre.ls e Christ,
A

ap

a-se essenciarmente na hi põtese de que os minerais
estão en equiìíbrio no mei o superficial, com as ãguas que os ba_
nham. Nes ta visão, as rea ções de a l teração tornam- s e verdadei ras
reações quimicas, ãs quai s se pode ap li car as leis do equ.i líbrio
quími co e, em particuiar,a lei de ação das massas, que sìgnifica
a existência de uma re'l ação quant.i tativa, no equilíbr.io. entre
as atividades das es péc ì es dissolvidas na ãgua, p ro cede n do _ se
des ta manei ra, admite-se impl i ci tamente que nos fenômenos
de
alteraçã0, a dissolução dos minerais primãrios é congruente, e
que as reações são es tequi ométri cas, Al õm disso, convém ressal
tar que a termodinânica dos equitibrios químicos refere-se a sis
1965 )

'

basei
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reversíveis, enquanto que as reações de alteração são,
ao
con t rãri o, i rreversivei s. Com o trabai
ho de Hel geson (.1 968 ), prg
pondo o concei to de al teração como uma
sucessão de equ.i i ibri os
parciais, o método termodi nâmi co iniciou seu desenvorvimento,
se
guindo-se uma sõrie de trabarhos, entre os quais
Heìgeson (r969),
Mì chard (1974) , Fritz (1976), Fri
tz e Tardy (19i6 ) ,
Ftassard
(1977) que possibiritaram um avanço na nesorução
dos proble'
ma s, podendo-se di zer do m6todo
termodi nâmi co que: a) baseia- se
temas

na termod i nâmi ca dos processos i rreversíveÍ s, que
consì dera
o
concei to de equi tibrio ìocal; o úni co processo
i rreversível ê a
dissoìução do mi nera l , e todos os outros cons ti tui
ntes (co'npì e
xos, minerais de neoformação), são supostos em equiìibrio
entre
eles e com as soluções¡ b) a estequiometria das reações
evoìui
ao curso de seu avanço, e seus coeficientes podem ser
ca.l culados,
segundo Hel geson (1968).
Nes

te

método

tem_

s

e, portanto, a

possibilidade

de aval i ação das di versas transferências de massa i nerentes
ã al
teração hidrolítica e' ao mesmo tempo, merhor precisar
as conai
ções reÍ nantes durante a evo l ução da al teração.

o, uma vez ati ngi do es te es tãgì o de conhe_
cimentos, tornou-se necessãri o modi fi can os métodos de
estudo
poi s, por um Iado, o mõtodo termodi nâmi co era
freado peì a fal ta
de dados (constantes de equi líbri o
), e por outro I ado, tornou_se
ì mportante cons i derar não mais apenas
as possibiìidades reaci onais, mais as reações que se produzem efetivamente.
Delmas
( 1979 ), mostrou que as di
fi cul dades se res umi am a probl emas de
ci néti ca e que õ pos s í vel hoj e, desenvol ver um concei
to de arte
'
ração que repousa sobretudo nas vel oci dades das reações.
Contud

Nes

I mas expl i ca que a par_
em que se consi dera que cada reação quimi ca se de
com uma vel oci dade que lhe õ prõpri a, pode r_ s e_ ã com
;
c i nõti ca, ana lisar uma seqllêncìa de a l teração,
e identi

tir do momento
senvoi ve
aj uda da

te trabal ho ci tado
"

fi car as s uas di versas

eta pas

De

,

suma, ê necessãrio que a ci n6ti ca de uma
etapas seja perfeitamente conhecida e sirva de referência
conjunto, 0s mecanismos da reação são assim identificados,e
Em

das
ao
po_

-6dem

ser

es

tudados por eles própri os,

a teori a de Hel geson (.l969), as neoforma
ções aparecem ã medì da que aumenta a concentração da so I ução . 0
desenvol vi mento da seqtlência é portanto ì ì gado ao a va nço da solu
bi ì i zação, ou seja ã veloci dade da dj ssol uçã0. Sendo um fator
"
lìmitante, a reação de dissol ução tem um papel pri vi ì egi ado, e
tem sido a mai s efeti vamente estudada,
Segundo

Temos que a solubilização dos silicatos é
uma
reação parti cul ar em doi s as pectos: trata-se de uma reação compl exa, e não estequi ométri ca, isto é, a sol ução tem uma compos i ção quími ca diferente do mi neral que se dissolve.

falta de es teq u i omet ri a na solubiìização dos
silicatos, problema fundamental das pesquisas cinéticasr provo
cou o s u rgi men to de duas teori as que tentam expi i cã- la, através
da exi s tênci a de um c6rtex envol vente de compos ì ção
di ferente
da do mi neral ; essas teori as são a teori a da camada neoformada
( Correns e Engelhardt, l93B e lllollast, 1967 ), e a teoria da troca
iônica, ou do córtex de difusão (Jenny, lgSl e Garrels e
HoA

ward,

'l957

)

.

A tq teoria propõe que a causa da fal ta de este
quiometni a na dissol ução estã na preci pì tação de um sil icato neo
fo rma do na superfíci e dos cri stai s em alteraçã0, o que significa
ria tambõm uma barreira física ã difusão, controlando a velocida
de da reação, A outra teori a supõe que os cãti ons do ni nera l podem ser trocados com os H+ da água, fo rma ndo uma camada peri férì
ca onde a rede cristalina foi modi fi cada por essa troca.
Contudo, pesqui sadores como petrovi c et al ( l976)
e Berner (1577), não encontraram diferença de composição química entre a superfície e o interior do crì stal de fe ldspatos em
a lteração, o que I eva a crer na inexistência de cõrtex a I gum, e
que a dÍ ssol ução dos fel dspatos se faz estequiometricamente,corres pondendo a uma di sso lução verdadeira,
De 1ma

s (op.cit.),

apl i cando

ção de alteração, no caso a dissolução de

a ci nãti ca a

olivina,

mecl.i

uma rea

ndo a

com
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ção da sol ução em cada instante, mostrou que o cam.i nho rea
cional da ar teração de uma orivina comporta ao menos quatro etapas, esquemati zadas no grãfi co da fì gura I , que compara a
curva
de di ssol ução congruente da ol i vi na, com solubilização simuìtâ _
nea para a síl ica e o õxido de magnés i o, com as curvas
obtidas
experimentalmente para a solubilização de ambos os õxidos
na dis
soi ução simulada da olivina. Na parte I do grãfi co,
obs e rva _ se
que exìste em solução mais Si0r gue Mg0, mostrando que
houve uma
dessilicificação do mineral, corn formação de um cõrtex pobre em
sÍl i ca. Na parte il, as curvas de solubilização são todas coinci
dentes, caracteri zando uma etapa de di ssoi ução verdadei ra. A par
te III pode ser subdividida em duas; na prìmeira, a solubiliza_
ção tanto da Si0, como do Mg0 se mostra abaixo da curva de disso
I ução congruente, o que sugere a neoformação
de um cõrtex, mais
siljcoso que a olivina, pois hã em solução menos sÍlica que õxi_
do de magnésio; na última parte, a solubiiização da Si02 e
do
Mg0 se torna mui to superior ao I imite da di ssol ução
.on!.uente,o
que s ome nte pode ser expr i cado peìa fo rma
ção de compr exos sírico
-magnes i anos, permi ti ndo que as concentrações em
Sì 02 e em ¡lSõ
em so lução, ul trapassem os limites de sua sol ubi li dade.
pos i

Delmas pondera que essas etapas representam o
único cami nho reaci ona r compatíver com os va r ores das ver oci dades das reações, entre todos os carninhos termodinamicamente pos_
sívei s,Al õn di sso, a i denti fi cação de uma fase de formação de
complexos não poderia ser feita pelos outros mõtodos anter.iormen

te utilizados,
pl

sendo convenjente ressaltar que a formação de com
exos representa uma eta pa reaci onal i mportante, não previ s ta

nos cãlculos de

equ.i

ìíbrios,

a ci néti ca encontra ainda outras apl i cações
nos es tudos de al teração, como a defi n ição exata da sorubiridade
congruen te de um si licato, ou ainda a determi nação da a lterabi.l
i
dade de um mineral, e assim, da seqüênci a de alterabilidade dos
Mas

mi

nerai

s

.

se que a solubitidade de um si I i cato õ mui_
to difíci l de ser determinada, pois o equirîbrio raramente é atingìdo, e nem s empre se sabe a que corres ponde es te equi I íbrj o,
dev i do ã falta de estequiometria da reação de disso.l ução,
SegunSabe-

-Õ-

to'e

M/L
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o-o

si 02
0,532 Mg O

I
oess il¡c ¡f ¡coçäo

Neofo¡mocõo

ro00

Formoçõo
de comÞlrrot

I ¡ec
Fig. t- supERpostçÀ0 D4 CURVA ESTEOUTOMÉTRtCA E
DA CURVA DE DISSOLUçAO SIMULADA DA OLIVINA.FONTE:
( 4. 8. De lmos, l 9 79. )
log

do o traba lho desenvol vi do por Delnas, es te probl ema pode ser
cons i de ra ve l mente s impl i fi cado, admi ti ndo- s e que a solubi lidade
corresponde ao estado fi nal de uma reação de di ssol ução, onde a
vel oci dade da reação é nula, ou seja, onde não é pos s î veì conti
nua r a reação , 0 valor pode ser obti do a parti r da extrapoì
ação
da curva de dissolução, que repres en ta a veiocidade em função da
concentração na soluçã0, e foi chamado por Delmas de soiubil.idade cin6tica (Co ) (fì gura Z).
A outra apl i cação da ci n6ti ca, com res peì to ã 'de
termi nação da alterabilidade de um mi neral foi tambõm apresenta
"
da por Delmas. Pode-se di zer que a arterabiridade
de um minerar
em mei o aq uos o ê proporcional ã sua velocidade de dj ssol ução,que
depende, em cada i ns tante o do es tado do mei o e de sua concentraçã0. Teremos uma medida da alterabilidade potencial mãxima de

-9-
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um

mineral, ou de sua aptidão ã alteração, se considerarmos

a

velocidade mãxìma de dissolução do mineral em contato com seu
solvente puro' numa situação de referência. Esta velocidade mãxi
ma corresponde, na curva de di ssol ução (fi gura z) , ao ponto onde a concentração da solução é nula, e é obtida também por extra
po'lação (A.P.M.).
Pode-se concl ui n que o conhecimento dos mecanjsmos de hidrõlise dos silicatos progredi u mui to nos úl ti mos anos,
notadamente graças ã utiìização sistemát'i ca de métodos da físico
-quimi ca.

Por outro I ado, consi denando-se que as
vari ações em termos de pHn Eh, composição min'eralõgica e orgânica dos

-

l0-

materiais no meio de aìteração se dão na escala micrométrica, ao
nive I de ni crossi stemas, justi fi ca-se a i mportânci a que vêm adquirindo os métodos pontuais no estudo da alter"ação (microscop.ia
6ptica, microscopia eletrônica, rnicrossonda eletrônica), importânci a es ta denons tra da por pesqu.isas baseadas tanto em obsenvações efetuadas no mei o natu ra ì , como em res u I tados obti dos experimenta lmente, que evi denci aram a necess i dade de se
recons ì de
rar às hi põteses de base uti I i zadas até então nos es tudo s de alteração de rochas e pedogênese.
Apõs uma sõri e de trabal hos, to rnou- s e claro, se
gundo Bocquier (1979), que se o sistema geral de evolução durante a aì teração i ntempéri ca permanece em seu conjunto, aberto
e diluido, a al teração se produz, ná rea I i dade, no sei o de nume-

rosos microssistemas, mais ou menos independentes, caracterjza
dos por uma concentração inicial rel ati vamente e levada em elementos dissolvìdos, e submetida a flutuações. Assìm, as reações
desenvol vi das em tais mei os , di fì ci I mente ati ngem o equi I íbri o ,
e, desta forma, a termodinâmica convencional das reações de equi
1íbrio não se apl ì ca ao que o co rre realmente.

0s minerais pri mãrios iniciam o processo de alte
ração a partin das d e s c o n t ì n u i d a d e s dos cristais e dos contato.s
entre eies. No início, as soluções agentês da alteração percoìam
lentamente, em espaços de dimensões reduzidas, sendo portanto ex
tremamente concentradas, típi cas de um ambi ente c o n f i n a n t e , E s t e s
es paços , ai nda pouco abertos , consti tuem os microssistemas de
contato (Proust,1976, Meuniey, 1977 ). Nestes locaìs, são freqllentemente descri tas na I i teratura , neoformações do t.i po mì ca,
como as "mìcas reacionais" (Ildefonse et a1, 1976), mesmo en
neios que, quando considerados globalmente, em terrnos de clima e
reìevo, sugerem neofo rmações al ítj cas ou monos s i al iti cas,mas nun
ca bissialíticas. De fato, jã hã algum tempo 6 reconheci da esta
fase bissialítica trans i tõri a no processo de ferral i ti zação (Segal en, I957; Caillère et al, t957; Boni fas, .l959; Leneuf

in Chatelin,

.l974).

, 1959 ;

a fornação do material secundãrio, surge o
nicrossistema plãsmìco, prìmãrìo quando guarda ainda a estrutura
do nateri a l ori gi nal , secundãri o, se jã houve remob i Ii zações. Com
Con

-l
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o correr da al tenação, os espaços vazios tornam-se mais abertos,

poss'ibi ì i tando uma percoì ação mai s rãpi da das sol uções que
se
,
tornam di luídas. Nesta fase, temos caracterizado o microssistema

fissural. 0s microssistemas de alteração evoluem entre Si, e sua
importância quantitativa varia em cada fãcies de alteraçã0.
3.2. A formação de bauxi tas

discutir a gênese das bauxitas é interes
sante ut'i I izar a classif icação de Lelong et al (1g76), guê, embo
ra sendo uma classificação morfolõqica, sem dúvida separa diferentes tipos genéticos de depõsi tos bauxíticos. Nesta classifica
ção dj ferencjam-se bauxi tas I ateríti cas, cãrsti cas e sedimenta
Para se

res.

As primeîras, re'l acionadas ã alteração lateríticâ, são formações autõctones, onde o alumínio é concentrado por
enriquecimento relatìvo, no topo de mantos laterîticos, como le.i
tos concrecionãrios ou crostas, com endurecìmento variãve'1, .ol
bri ndo col i nas e pl atôs, oferecendö proteção contra a erosão. Este tipo 6 o que nos interessa diretamente, e serã discutÍdo deta
I hadamente nas prõxi mas pãgi nas .
As bauxi tas cãrsti cas em forma de bol sões, estão
associadas a rochas carbonáticas mais ou menos carstificadas, so

bre as quais repousam direta ou incliretamente. Sua origem não es
tã ai nda totalmente compreendi da, no entanto, parece que
.uaa
vez ma'i s, as j nvesti gações i nd j cam uma ori gem al õctone para a
fonte dessas bauxi tas, devi do ãs fr eqtlentes descobertas de i nter
calações clãsticas entre o calcãrio subjacente e a bauxita ( Lelong et â.|, 1976).
As bauxi tas estrati fi cadas i nseri das em s6ri es
sedimentares suportam três h'i póteses para sua gênese. podem ser
resul tado de transporte e deposi ção de bauxi tas I ateriti cas formadas em outras ãreas (Gordon et â1, lgbg; valeton, 197z), ou
de
precipìtação de alumínio a part'ir de soluções formadas em condi
ções de pedogênese ãcida (caìllère e pobeguin, 1964;Erhart,'1g73).
A outra possi bi I i dade seri a a acumu'l ação de argi I as transporta-

.,i

j..ìiå(i
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das, com posterior

baux.i

tização r,in situ" dessas argilas.

parâmetros determi nantes das reações de al te
ração e das
es nas fases iniciais de a lteração, temos,
por um I ado, a natureza mi nera lõgì ca, que i mpõe d i retamen te tan_
to as disponibil i dades geoq uími cas para as dissol uções e neof or
mações, Quanto o pH naque le ponto (Stevens e Carron, t 938)¡
ê
por outro I ado, a estrutura do material, que i nfl uenci a as condi
ções h i drod i nâmi cas do mei o. A i nteração des s es doi s fatores explica o que se observa na natureza e em experi mentos de I aborató
Como
neogênes

rio

(Henì

n e Pedro, l97l).

Parti ndo dessas idéias, to rna- s e
compreensíve l
que, no inicio da alteração, diferentes minerais pr.i rnãrios, loca
lizados em di ferentes síti os da mesma rocha, e no mesmo contexto
morfo-ciimãtico, possam seguir caminhos diferentes no correr da
aìteração, em termos de transforrnações e neoformações.

Delvigne (1965), mostrou a a lteração di ferencial
dos minerais prìmãrìos; Seddoh (1973), as transformações crista'I
oquímicas na escala do mineral; Trescases (.l975) e lrlackermann
(ì975), nostraram a ordem de apari ção dos mi nerai s secundãri os.
Todos esses trabal hos puderam expl ì car os fa tos observados, considerando os horizontes correspondentes aos primeiros estãdios
da alteração não como meios homogôneos, mas sim como me.ios consti tuidos por microssìstemas quase pontuais, prati camente isolados e distintos en tre si, caracteri zados pela sua mi neral og.i a e
es trutura, onde não ìmportan as caracteris ti cas mõd i as ou
globais, mas sìm as parti cul ares e pontuais.
São registradas bauxi tas em todas as époc a s geoì õ
gi cas onde houve i ntemperi smo errt condì ções propÍci as ao enri quecimento em alumínio, desde o pr6-Cambriano at6 o Recente, No decorrer do tempo geol6gi co, teri am existìdo periodos mais f avorãveis ã bauxitização (Valeton , 1972; trhart , 197J) . (figura 3).

A ocorrência de depõsitos bauxiticos em locais cu
jo clìma atua l não favorece os processos de enriquecimento em A1
pode ser expl ì cada através da tectôni ca de pi acas e mi gração dos
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As recons tnuções pal eogeogrãfi cas i ndi cam uma coerênci a
da posìção geogrãfica na 6poca de sua formação (Bardossy,
r973;
Erhart' .l973)' como ilustra o mapa da figura 4, apresentando o
exemplo das bauxitas devonianas.
pol os '

A distribuição quantitativa cronolõgico- espaci al dos depõsi tos bauxîti cos conheci dos confi rmam a tese
de
Bardossy (.l979), de que a intensidade de formação de bauxitas
es
tã relacionada ao baranço da radiação sorar, que é bastante dife
rente sobre oceanos e continentes, e varia tambõm segundo a'lati
tude, devendo ter s i do a I terado com a deri va dos conti nentes . cãl
culos do meteorologista Dobosi (segundo Bardossy, 197g), indi_
cam que o balanço gìobal da rad'i ação solar foi mãximo
do Devonja
no ao carbonifero Inferior, e durante o Mesozõico; desde o Eoce]
ro, tem diminuido gradualmente, até o nîvel atual, não favorável
ã nauxitização intensa, o que jã havia sido notado por outros
autores. Erhart (l973 ), af i rma que as bauxi tas ,'quaternãri as,,são
apenas remanejamentos de soJos laterîticos mais antigos.

fato, os grandes depõsi tos formados durante
o Eoceno, ocorrem em ampla distribuição mundial (figura 5). No
Pa I eozõi co, os períodos Pens i I van'i ano e Mi
ss i ss i pi ano foram caDe

racteri zados por

ampl

a formação de bauxi tas

.

Possivelmente, uma importância maior deva ser
atribuida neste sentido ao Devon.i ano , não obstante as poucas for
mações encontradas ( Val eton, lglZ) .

nner ( I 970 ) , encontra na vul nerabi t i dade aos
processos erosivos posteriores ã sua formaçã0, a expl i cação para
o fato de que a maioria dos depõsitos seja geoìogicamente recen
te, com mais de g0% de idade põs-Cretãcica.
Ski

A I ocal i zação tectôni ca dos depõsi tos conheci dos, determinada por Bardossy ('l973 , lglg), evidencia o controle
tectõnico na sua formação. A quase totalidade dos depõs.i tos do
tipo Jateritico 6 encontrada em ãreas tectonicamente caìmas, ao
passo que as bauxitas cãrsticas são situadas genalmente nos
cinturões orogêni cos.
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Segundo Erha rt (1973 ), todos os autores concordam,
que es tã na al teração pedogen6ti ca de roch a s sílicoori gem dos hi dróxi dos de Aì, que representam, sem

da, a fase residual da I ateri zação, onde temos a
eì ì mi nação
dos alcalinos e a I c a r i n o - t e r r o s o s , e da maior parte da sir i ca dos
dúvi

silicatos.

Lel ong

et at (1976),

ção res i dua I de hidrõxidos de

resumem o probì ema da acumula
ar umíni o a doi s aspectos f undamen-

tais. Prineiro, a hidrolização dos minerais primãrios, e segundo,a
eliminação total dos elementos indesejãveis (bases, silica e fer
ro)' vãri os control es condi cionam es tes processos. 0 vor ume das
precipitações deve ser suficiente para dìssolver os rninera.is primã

ri os e i ndi vi dual i zar os constituintes quîmi cos, bem como a d rena gem înterna dos perfi s deve ser s ufi c i en temen te boa pa ra poss.ibi
ri
tar o carreamento dos produtos dissolvidos. Em climas quentes e
Úmi dos , em I ocai s rel atj vamente altos e bem drenados,
sob uma co_
bertura vegetal densa,teremos as condições fÍsicas, quim.icas e fís i co-quími cas para a formação dos depós i tos res i duai s de bauxi
ta .
Contudo, hã também um controle 1i tol6gi co,
não
s6 no aspecto minerarógico e quími co, mas também no as pecto textural -estrutural , que influencia na h i drodi nâmi ca.
rochas parti cul armente propîcias, Þob re s em Fe
e em Si, uma vez sati sfei tas as condi ções de clima, re.l evo e vege_
tação, teremos faci r mente a formação de bauxi tas mui to puras. po16m' em rochas ri cas em Fe e/ou em silica, s erã necessãri a a atuação posterior ou simultãnea de mecanismos que os eliminem,
Em

i

ateri zação conduz,

em ú1t.ima

anãlise, a

um en-
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riquecimento residual simultâneo em Fe e Al . 0 fato do Fe existir
em dois graus de oxi dação, com solubilidades di ferentes,
torna
possíve1 uma separação entre Fe e At em neios redutores , mal aera
dos , onde o ferro, red uz i do ao es tado ferroso, será el imi nado do
perfi 1, pel o menos parcialmente.

co, tarnb6m é possivel
esta dissociação. Lixiviação experìmental de várias rochas
em
ambiente bicarbônico, moderadamente ãcido, mostram que o Fe
se
torna rel ati vamente sol úvel , enquanto Al permanece i mõvel (Pedro,
1964; Trichet, ì969).
Na presença de

ãcido

ca rbôn i

('l973), para pH<4, Aì é mais solú
ve'l que Fe, desde que o ambiente seja suficientemente oxidante
Segundo Norton

) q ua ndo então h ave rã uma maior mobilização do Al nas cama
das superficiais, ãci das e bem aeradas, que se depos i ta rã
mais
profundamente ou lateralmente, por pequenos acrõscimos no pH, o
que cons ti tu i uma outra oportunidade para a dissociação Fe e A1 ,
(Eh>0,4

e formação de camadas pref erenci al mente al umì nosas.
A a ção compl exante dos ãci dos orgâni cos tem cono
efeito alargar a gama de solubiiidade do íon em direção a valores
de pH mais elevados (Duchaufour, 1968). Assim, haverã a dissocìa
ção entre Fe e Al tamb6m por compl exação. Neste caso, em pH até
5, é possÍvel a compl exação do FeJ+ e sua conseqtlente eì i mi nação,
enquanto que nes s es meios com pH prõxìmo de 5, o lon A1 é apenas
parcialmente mõvel.

Si e Al

tendem

a entrar juntos em

neoformações

de argiìominerais, tão l ogo se encontrem l i berados dos edifícios
prì mãri os , durante o j ntemperi smo. Contudo, se a drenagem
for
ntensa, poderã haver a e1i mi nação da silica,com
neoformação de qi bbs i ta, poi s os limites de solubi'l i dade dos mi ne
rais si I icãticos não s erão necessariamente ati ngì dos, ao contrãrio dos meios mal drenados, conf inantes em rel ação ã sil i ca (Le
exce pc i ona I mente i

I

ong

et a1,

1976).

influÍr, segundo cãlcu
Heì geson
I os termod inâmicos fei tos por Fri tz e Tardy ( l973 ) e
A

tempe ra tu

ra

também pode
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(.l969) (apud Lelong et a1, .l976), que mostram que em pH ãcido,um
aumento na temperatura tende a reduzir a sorubitidade da gìbbsita, e aumentar a da caolinita.

to freqüentemente, a bauxi ti

6 precedi da
ári o caor íni co, que evor uì pa ra hidrõxidos de Al, ao se dessiricificar, desde que satisfeitas as condições necessãrias de temperatura e drenagem.
Mui

por

um es tãdi

o

Ãreas de

zacão

i ntermeåi

Es

tu do

As ocorrênci as bauxiti cas selec.i onadas pa ra es_
te trabalho, localizam-se na regi ão nordeste do estado de São
Pauìo (figuras 6 e 7),dentro do chamado ,,Sistena de Rifts
da
Serra do Mar" (Aìmeida, 1976), cornplexo f orrnado pelo conjunto
de vales tectôni cos, b r ocos montanhosos e pequenas baci as de origem tectôni ca. Es te sistema representa um dos aspectos mais
notãveis em termos topogrãficos e estruturais da margem Atrânti
ca do continente Americano. 0s movimentos verticais que ocorreram nes ta regi ão desde o Jurássico, resultaram em des nîvei s que
provave I nen te ul trapassaram ll km, entre as mais altas
monta_
nhas e o assoal ho da Bacia de Santos,
Esses movi mentos originaram as principais feÍ_
ções geo t õ9i ca s e geomorfol õgi cas da regi ão, re pres en ta da s pe_
ìas Serras do Mar e da l'lantique,i ra, e pelas Bacias de Taubaté,
São Paulo e Resende, al6m da de Santos. 0 intenso
magmatisno
correspondente, produzi u desde rochas ul trabãsi cas e tol eîticas, at-e granitos perialcalinos. A este magmatismo pertencem as
rochas alcalinas do maciço de passa-Quatro e as rochas bãsìcas
de Curucutu

0

to

pré-cambrj ano é consti tuîdo por
rochas da seqtlôncia quartzo-fel dspãti ca, principaìmente gnaisses, xistos, granitos e mîgmatibos; aqui incluem-se as rochas
produ tora s da bauxi ta de Mogi das Cruzes.
emba s amen

ïeodoro Knecht iniciou, a partir de i940,a des-
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Fi9.7-MApA GEOLdG|CO REG|oNAL DO NOROESÎE pAULtsTA
Ref : mopo geot. Estodo de S.pouto_ IGG_1963.

^r r-é

coberta de i númeras ocorrênci as de bauxi ta no nordeste paul i sta,
e suszczynsky denominou, êm l97B, de "Brazilian Atlantic
Bauxitic Be'l t" a faixa que se estende desde os lìmites da cidade de
são Paulo até o estado do Espirito santo, na direção NE-sl,J,ponti
I hada pe1 as ocorrênci as bauxíti cas ,mui tas vezes de reduzi da j mportãnci a econômi ca, mas sempre de i nteresse genãti co.

4.1.

Mogì das Cruzes

tsta ocorrênci a estã si tuada no bai rro de B.i ri ti
ba-Açu, município de Mogi das cruzes.0 acesso é feito pela estrada que 'l iga Mogi das cruzes a Taiaçupeba, a cerca de z4
prìmeiro municipio.

km do

0s dados cl imãti cos conferem ã regi ão o carãter
quente e úmido, com inverno seco. A temperatura m6¿ta anual ê ¿e
IBQ c, e a p'l uviosidade at'i nge 1.400 mm anuais, irregularmente
distribuida. situada no Planalto paulistano de Almeida (1964),
a ãrea possui elevações que chegam a 840 m, apresentando uma uni
f ormjdade de al t'i tudes, e desniveis mãximos de 50 a 70 m ( Foto
I ) . Estas el evações estari am rel acj onadas a vestigios da superfíci e de erosão Neogêni ca de De Martonne ( I 943 -44) r QUê corresponde ã superfície do Al to Tietê, de Alme'ida (l9sB), ou de são
Paulo, de Ab'saber (1958). A localização da ãrea coincide com o
mapeamento dos resíduos atuaìs daquela superfície, efetuado por
De Martonne (op.ci t. ) e por Al mei da (op.ci t. ) .

0 I ocal estudado constj tui uma ãrea de topo, e
apresenta material não autõctone n mas retrabal hado, fato evi denci ado pe'l a presença de fragmentos ou restos de crostas bauxîtj
cas, não sõ no local amostrado, mas tamb6m nos topos dos morros
prõximos.

Locaìmente, a geo'logìa da area e constituida por
termos do Grupo são Roque, pré-cambri ano, Fêpresentados por granjtos a duas micas, gnaisses e quartzo-xistos.

0

tras

dep6s i

to estudado estã rodeado por vãri as

pequenas ocorrênci as seme'lhantes

e próxi mas .

ou-

-22-

A I iteratura especifica sobre esta
ocorrência
consta de trabalhos de Guimarães e Kenworthy (ì943),Moraes('l943)
e Knecht (1952). São todos trabal hos anti gos, não havendo pubì i
cações recentes sobre a bauxi ta da regi ão, que foi a
pri mei ra
ocorrôncia bauxítica derivada de rochas ãcidas noticiada no país.
Conforme as obras acima

citadas, a bauxita apre_
senta-se prìnciparmente sob a forma de concreções e nõduros (foto 2) no manto sobre o granito associado ao Grupo São Roque,e es
tã mi sturada a õxi dos e hì drõxîdos de ferro e sil i ca;
ocorrem
tamb6m depõs i tos de argila bauxíti ca. Via de regra, os depõs
i tos
situam-se no I ado setentrionar e a mei a a r tuia das encostas das
col i nas pouco íngremes e sempre ai gumas dezenas de netros acima
'
do nivel dos cursos d'ãgua. Nas encos tas setentrionai s não hã
abrasão apreci ãvel nern pela chuva, nem pel o vento.

relatõrio de pesqui sa efetuado por A. F.
Barbosa, em ì97S, os depós i tos da ã rea se a p res en tam sob a forma
de camadas superficiais de cascarho, com nõdur os e bl ocos de bau
xi ta de d i vers as texturas e cores, ou em camadas subsuperficiais
Segundo

terrosas, e

com teones médios em torno de S0% em A.l203, podendo
atingir atê 60%. A reserva med.ida nesta pesquisa foi ùe 120.000
tonel adas de bauxi ta; associ adas a 2,3 mi I hões de tonel adas de

caolìm e 42.000 tonel adas de arg.i las bauxîticas.

4,2.

Curucutu

0 local estudado pertence ao Munì cîpi o de São
Bernardo do campo, prõximo ã divisa com o munic,ip.io de são pauro.
0 acesso õ fei to pel a Rodov.ia dos Imi grantes, aiê o km 37, onde
se toma uma es trada secundãri a ã di rei ta pa ra Curucutu,
0 rel evo é sernelhante ao de Mogi das Cruzes, as_
sim como o clima, com valores equivalentes para a temperatura e
pl uvi os i dade. A ãrea (foto 3) pertence ai nda ao pr ana rto paur
ista no de Al mei da (1964)' e suas el evações também corresponderiam
a residuos da mesma s upe rfîc i e de São pau lo, reconheci da em Mogi
das Cruzes. As al tj tudes aqui, pouco ultrapassam os B0O m,
e
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tram um desgaste ou rebai xamento da superfície, A
amostrada estã em ãrea de topo, e corresponde a uma

mo s

"

i

n

s

i tu "

seqtlência

alteração

.

As rochas da ãrea são gnai sses e mi caxi s tos, do
embasamento pré-carnbriano, com jntrusões de rochas bãsicas e peg
mati tos, e tarnbém corpos de rochas anfi bol íti cas, resul tantes de
antigas intrusivas bãsicas, que sofreram ações dìnamometamõrfi cas (Felicissimo e Franco, I956). No tocal amostrado, a
rocha
produtora da bauxi ta é um di abãs i o.

A exemplo do que ocorre em Mogi das Cruzes, a
ocorrênci a es tudada s i tua-se em neio a diversas outras semeìhan
tes nas proximj dades, Segundo os autores acima ci tados, a. bauxita ferrugi nosa forrna, yia de reg ra , a cri s ta das rochas bãsicas
e anfi bol iti cas, e é produto a u tõctone da sua al teração. 0 elúvio da rocha matri z, que geral mente afl ora I adeando sua crista,
tambõm é consti tuído de baux ita ferrugi nosa, que representa o
produto fi nal do i ntemperi smo I ateríti co, s endo que não hã fo rma
ção ìntermediãria de caolinita, com tra ns fo rmação di reta em õxi
dos h ì dra tados de Fe e de A1 .
tudou a mesna bauxi ta de Curututu, cons i derando-a ori gi nada da I ateri zação de um oìivina-gabro,
que estarì a i ncl uído nas int.rusivas bás i cas ci tadas por Felicissimo e Franco (op.cìt. ) e sugere a provãveì ì mportânci a das subs
tânci as proveni entes da decompos ì ção vege ta I no processo de prec i pi tação dos hidrõxidos de aluminio.
Gornes (1956

te

),

es

ho,

estimou uma reserva
provãvel de cerca de 97.500 tonel adas de mi néri o bauxitì co fe rru
ginoso na ãrea de Curucutu, que nunca foì expì otado pa ra aluminio. Contudo, jã houve na ãrea retr'rada de material para pavimen
tação de estradas. (Foto 4)
Nes

mesmo traba I

Gomes

4.3. Lavri nhas
A reg ì ão de Lavri nhas, no

es

tado de 5ão Paulo,si
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tuada a aproxìmadamente sl,, do Maci ço Al cal i no de passa- Quatro,
recebeu deste maciço material rolado em quantidade, e que sofreu
uma bauxi tìzação suficiente para permi ti r uma expl oração econômi ca das vãrias iazidas formadas.0 acesso é feito pe'la Rodovia pre
sidente Dutna até Cruzertro, de onde parte a estrada secundãria pa
s'i

ra

Lavri nhas.

0 cl ima é cl ass i fi cado como subtropi cal , com uma
precipitação anual de 1.300 mm, e temperaturas médjas mãxima de
25Q C e mínima de 144 C.

a divisão geomorfol6gica de Almeida
(.l964), a ãrea estã situada no Mêdio vale do paraíba, no
ljmjte
nordeste entre a Bacia de Taubaté e o setor dos Morros Cristalinos. As zonas de tãlus estão ao pé da senra da Mantiqueira, e en
contram-se jã dissecadas pela drenagem (Foto 5).
De acordo com

0s materi a'i s que ocorrem no tãl us e que representam a litologia do maciço são sienitos, nefelina-sienitos e tinguaitos principalmente. As rochas amostradas são nefel ina- sien'itos e seus produtos de a'lteraçã0, QUê ocorrem como blocos de dimen
sões vari'adas, até 5 met¡os, imersos em matriz argilosa, de composição gibbsitica-caolinitica. Foram estudados dois t'ipos de nefeli
na-sienito, uttì com textura fina, outro.com textura mais grosseira.
Ambos apresentaram a mesma mi neraì ogì a e evo'l ução durante a al teraçã0, com a diferença de QU€n para a variedade de textura fina, a
tnansição rocha sã/córtex totalmente al terado apresenta-se
mais
brusca.

0 solo formado sobre o tãlus apresenta localmente
a formação de niveis de concrecionãrios na base de seu perfil,
do o aspecto de camada de se'i xos.

dan

0 embasamento onde se encaixa o mac'iço, e onde se
assenta o tãl us , 6 consti tuído pri nci pal mente por vari edades de
gnai sses, havendo ai nda pequenos afl oramentos de quartzi to e peqma

ti tos

com

muscovita e turmal i na.

-25Associados ãs rochas al cal i nas do Maci ço de passa
- Quatro, Sigolo (1979), definiu três tipos de depõsitos bauxíticos: tipo l, depõsitos rest'duais sobre rochas alcalinas na forma
de tãlus, acima de 1.400 m de altitude; tipo 2, depõsitos resjduais sobre rochas do embasamento na forma de tã'lus, que ocorrem
de 800 a .l500 m de altitude no lado sul do maciço, e de .|.000 a
2.200 m no lado norte não tectonizado; tipo 3, depõsitos
res'r duaìs sobre rochas alcall'nas, na forma eluvìonar, que ocorrem so
mente na zona não tectoni zada do macìço. 0s doi s primei ros ti pos
são alõctones, e o último, aut6ctone ou',in situ,'.

0s estudos aqui efetuados, restri ngi ram-se ao ma
terial dos depõsi tos do segundo tì po, gu€ atualmente representa
a maior importância econômlca na parte sul do Maciço, onde as jg
zidas somam uma reserva superior ô 1,5 milhão de toneladas (sigoJo, op.cìt.) (Fotos 6 e 7). 0s depõsitos dos t'i pos 'l e 2,têm ca
racteristicas que difi cul tam o seu aprovei tamento como a
bai xa
concentração do minério, com recuperação mêdia de 30%, a
ampì a
associação com blocos de rocha sã, a espessura muito variãvel da
camada mi neral izada e a amp'la distribuição em ãrea. Essas díficul
dades são compensadas n entretanto, pel a excel ente qual i dade do mi
n6rio obtido, e pela posição geogrãfica privilegjada.
0s depõsitos

do

foram descobentos recentemente,

sa peì a Companhi a Bras i I ei ra de
reservas superi ores a 7 mi I hões

l6

m

tipo 3, no lado norte do maciço ,
e estão sendo objeto de pesqui
Aluminio, que jã definiu na ãrea
de tonel adas de mi néri o com até

de espessura.

A origem dos depõsitos taludianos ao p6 dos Maci
ços Al cal i nos de Passa-Quatro e Itati aia estã 1 ìgada ã tormação
e evo'l ução do gráben do Paraíba do Su1, (pena'lva, 1967); contudo o fator c1 imãtico deve ter atuado paral el amente (Amador, I 975 ) .
Hã mui ta evidênci

as de que a formação

do

tãl

us
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se deu atrav6s de uma movjmentação lenta, êfi meio p1ãstico, entre
e'l as, a pequena espessura (l m) da camada de transi ção entre
o
embasamento e o materí al transportado, com mj stura entre ambos,
(Sìgo'lo, 1979), e o fato de que o material movimentado não atingiu a Bacia de Taubaté, o que seria de se esperar de um movimento brusco de desci da em tal gradi ente topoqrãfi co. Conv6m I embrar
ai nda, que a sedimentação da Baci a de Taubat6 atesta o
carater
qradual do tectonj smo formador do grãben.
Desta forma, o i nici o da formação do tãl us deverj a
ser col ocado no 0f i goceno-14i oceno, epoca proposta por
Alnreida
(.l976), para o início da formação do Grãben do paraiba do Sul. 0
desenvolv'imento do tãlus teria prosJredido com a evo'l ução do grãben, sendo possível que ainda não tenha atingido a completa estab i I'i zação. Teri a havi do fases onde o tectoni smo foi mai s acentuado, e pontanto, onde o desenvoJ vimento do tál us foi menos I ento.
tstas fases teriam ocorri do durante o Terciãri o (Cordani et âl ,
1974, Melfi et â1, .l976), mas hã evidências de reativação
dos
falhamentos jã no Quaternãrio, arrós o fecho da sedimentação da
Bacia de Resende, conforme Ab'Saber (1969), o que 'i ndica que o
desenvol vimento do tãl us teri a at.'ing'ido o Quaternári o.
Amador

(.l975), estudando a estratigraf ia da

Bac'i

a

de Resende, descreveu um membro rudãceo na Formação Resende (Mi oceno-Plioceno), constituído por material de rochas alcalinas,gros
:;eiro, semelhante ao materjal do tãlus, porém com a'l gurnas caracte
rísticas que os distinquem, como o carãter',lavado,,do membro rudãceo, pFôti camente sem matri z arqj I osa " Trata-se, Sêgundo Si golo, de retrabalhamento do nlaterial do tã1us, o que colocarja o
depõs i to como anteri or ã ¿epos ì ção do membro rudãceo da Formação
Resende, 'isto 6, anterior ao Plioceno.
E a'i nda di f ic j I prop.or com segurança uma
i dade
para o tãlus, cons'iderando que temos um intervalo de tempo possível bem ampl o r QUê 'incl u'i toda a evol uÇão do Grãben do Paraiba do
Su1, desde provavelmente o 0l iqoceno,atõ reatìvações mais recentes, jã no Quaternãrjo.

A primeira

tação da existência de bauxita na região do Itatiaia foi mencjonada por Pinto (1937), que sugere a
c'i

Itatiaia e adjacênc.ias, on
de ocorre fãcil
alcalinas, bem como sua
bauxi ti zação, sob condi ções especi ai s pa ra o desenvolvimento de
tais fenômenos, 0 mesmo a utor, ern ì 938, di agnos ti cou sua forma
"eluvional " de ocorrênci a, em meio ã ma tri z arg.i l osa. Faz ainda
considerações sobre a gênes e, que seria conseq{lôncia de mera late
ri zação ou de quimismo co'l oidal com l ateri zação em processo.
necess i dade

de

p

ros pecção na reg i ão do
I ateri zação das rochas

0utras publ icações, como a de Ribeiro FQ
(op.
cit.), tratando mais dos as pectos geol õgi cos e petrolõgi cos da re
gião, fazem alusão ãs ocorrênci as de depõs i tos de tã lus bauxitìza
dos, provenientes das rochas al cal i nas.

), estudando a qeol ogi a e tectônica
do I tati aì a, c ita a exi stênci a de bauxi ta em expì oração nas i medìações de Passa-Quatro, proveniente dos blocos rolados do I'laci
ç0, e faz uma breve des cri ção da ocorrência,
Pena I

va

( 1967

Sìgolo (1979), publ ì cou o trabal ho mais recente
sobre a geol ooi a de depõs i tos residuais bauxít i cos na reg i ão de
Lavrinhas-SP, defi ni ndo as fei ções geol õg i cas pri nci pai s da ãrea
e caracteri zando os ti pos de mi néri o e de mi nera ì s de mi néri o, os
tipos de jazimentos, sua distribuição e fatores controladores,bem
como os processos genõticos envolvidos na formação destes jazimen
tos.

Entre as concl usões des te últìmo trabal ho, cabe
citar as referentes ao processo de bauxi ti zação predomi nante que,
s egundo o a u tor, foi o processo di reto, ocorri do
principalmente
antes da deposição do tãlus, e que atuaìmente ocorre de forma menos rel evante ao passo que a bauxi ti zação i ndi reta õ res tri ta atual mente a um certo ti po de depõsì to (res i dual sobre o embasamen
to) e que este processo se intensificou apõs a depos i ção do tãI us,

Concl

ui ainda

aqueì

e autor, que grande parte

do

to observado nos jazimentos foj formado em época anteri or ã
depos i ção do tãl us. 0 processo que o co rre atual mente não 6 o gran
de responsãvel pela formação dos jazìmentos, e sim pela formação
do mi n6ri o miúdo concreci onãri o e remobilizado. A exi stênci a de
bauxi
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pequenos seixos de bauxita com características das rochas
metamõr
f icas encaixantes do maciço alca'l ino, na zona de contato do tãlus
com as mesmas' traz a conclusão de que o processo de bauxitização

mais atuante, antecede ã ¿eposição do tãìus, po.is não
çtios atuais de bauxitização nestas mesmas rochas.

hã vesti_
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II.

MATTRIAIS E

'l

METODOS

. Materiais

As amostras a serem estudadas, foram coletadas de
manei ra a se obter seqtlônci as de al teração representati vas, desde
a rocha matri z sã, at-e o materi al baux'i ti zado, para as ocorrônci as de CurUCUtu e LaVri nhaS, que representam perf i s normai S, " i n
s'i tu "

.

Mogi das Cruzes, trata-se de materi al retrabaafl orando
I hado e anti go, cui a rocha matri z não foi encontrada
nem através de perfurações, devido ã grande espessura do manto de
Em

alteraçã0. Sua natureza petrogrãfica e mineralóqjca foi inferida
a partir das evidências apresentadas pelo seu produto de altera
ção. As amostras foram col etadas nas paredes de poços , tri nchei
ras e em cortes de estrada. As fotografias B e 9 mostram dojs
dos perf i s amostrados, numa parte onde foi reti rado o sol o superf j c.ial , com a posteri or concentração de concreções na superf ic'i e,

vistas com detalhes na foto

2'

Lavri nhas, o materi al foi amostrado na frente
de I avra de uma das jazi das, cujo perfi 1 tip'i co estã esquemati zado na Fi gura B. ( Foto 10 ) .
Em

tm Curucutu, a bauxita corresponde ãs cristas do
rel evo sustentadas por i ntrus'ivas bás i cas ; a seqtlônci a de al teração foi col etada em poços sobre um di abãs i o '
A
das ãreas

2.

es

fi gura B apresenta

tudadas

um esquema

dos perfi

s típi

cos

.

Métodos

0s trabal hos de I aboratór'io f oram organi zados segundo o fluxograma a seguir (F'i qura 9) e visaranl a caracterjzação
os
física, química e mineralõgica das amostras, tendo em vista

SolO qrgilOrO¡ som guortro

Ar0ilo bou¡ítico
Cooliñ
Bou¡ito ñodulor ( corcolho
coln o.gilq ¡ quortrot I

-_-_-_:.ä-.-sc - 6

--

Rochg

¡õ d. coñpor¡çõo

9fonil¡co
MOGI DAS CRUZES

Hor¡ronl!s tr¡pcrf icio¡¡. coû
ramobil¡¡gçðG!

r

t¡laúlufo çoñSarvodo
cP9rla dt ñolariol
coln

a

Ii,cTËî'ftÍi

nocho lololmcnle ollarodo.
allautuao con¡arvodo

f,sc-a

Cdrtu

,tt]t " "
CURUCU TU

Rocho .õ

Nírel concrccioñdrio

:õ¡o-

ttoir¡rorgiloso coñ ollo

dalqrnioçöo

a¡lar¡lurg¡
Rgcho tolollnanla oll!rodo.
doS

Arrno gronítico
Rocho pouco oltcrodo

Solc hüñítcro omo.cto

Solo or9¡lolo

:tr@F_û
Nrr:6{_-_
Påg-É+
ra

aTaardttu

- oragÁsto

AlaO!

8þ.o¡ da rochos olcolino3(crn- m )
tololñcñla bou¡ilil¡¡odgr oú com
iúc¡ao ¡õo (nel.l inq ls¡Gñ o).
lqucrlzo

llír.l d. r.i¡oi oltarodotl

lbr.cho

E.¡Èatotñañlo
Gl¡ArssE - ouaRTzlro

LAV

R

I

NHAS

Fi9.8- PERFIS TIPICOS AMOSTRADOS PARA AS TRES AREAS DE

ESTUDO.

o
T

Dura

Dens i dade

Aparente

Amos

Microscopia Moagem
Optica
a -0,125 mn

tra

Friãvel

Dens i dade

Aparente

Mi

croscooi

a

õpti ca'

Anãl i ses
Quimi cas

ATD

Anãl ises
Quími cas

Argi

Separação
Granu l omõtri ca

1a

Si I

R-X
FIGURA

9-

FLUXOGRAIiIA DOS IRABALHOS

te

Arei as

ATD

DE LABORATORIO

I

-32-

objeti vos propos tos

2..l.

Anãl i

se gnanul omõtri ca

A anãl i se granulomêtr.ica foi processada a partì r
de uma al iquota de cerca de 50cc de material, obti da por quartea
mento da anos tra total, seca ã temperatura amh i ente, desagregada
e eliminadas a fração maior que Z mm e a matéria orgânica por
tratamento com ãgua oxi genada.
A argila foi senarada por s ì fonagem da suspensão
do material dì spersado com pi rofosfato de sõdio. 0 ma teri a r restante, silte e arei as, foi fracìonado por penei ramento, a seco.

As frações separadas foram:

-

argila: d < 0,002 mm
silte : 0,002 < d < 0,053
areia fi na: 0,053 < d < 0,210
areia média: 0,2ì0 < d < 0,590
areia grossa: 0,590 < d < 2 mm

As frações obtidas foram anal i sadas

neral osicamente, por Anãlise Termo-Diferencial e Difração de Raios-X.

2.2.

Dens i

dade

ta

a pa

mi

rente (D.4. )

foi fei ta

ra as amostras com estru_
tu ra conservada, para os cãl cul os de perdas e ganhos na a lteraÇão isovol.ume. A determinação da densidade aparente õ feita
em
amostnas recobertas por parafi na, pesadas ao ar e dentro d,ãgua,
em bal ança anal íti ca (v.Bonifas e t4ilìot, 1955),
Es

onde

med

i

da

D.A. = Ps/V.4.
V.A. = (Pl-PZ).Da

-

pa

PplDp

-33V.A.

Ps

Pr

,2
D

pel

a

amos

tra parafi nada - V pa-

zada

= Peso da amostra seca
= Peso béc ker + ãgua +
= Peso béc ker + ãgua

anos

,p

= Dens i dade da ãgua (1g/cc)
= Peso parafi na utilizada

Dp

=

Da
D

2.3.

= V des I ocado
raf ina uti li

Dens i

dade da parafi na

Änãl ì se mi nera 1õg.i

ca por

Di

tra parafi

nada

(0,9 g/cc)

fração de Raios_X

A identificação mìneralógica por este mõtodo foi
empregada tanto para amostras totai s como para frações granul omõ_
tri cas. As amostras totai s, e as frações sirte e areias foram moi
das a 200 mesh; os es péc imes a s erem i rrad i ados foram prepara,Cos
sobre I ãmi nas de v i dro, a parti r da suspensão do materiar moÍdo
em água desti lada.

,

Para a fração argi ìa, os esp6cirnes foram prepara_
dos atrav6s do espar hamento do materiar úmi do, com espãtut a,sobre
a lâmina de vidro; c o n s e q ll e n t e m e n t e , o materiar adquir.iu uma orientação p refere nc i a I das particul as argi I osas,

0 aparelho util j zado foi um dj fratômetro de marca
Rì gaku Denki, node I o de 1926, e as condições i ns trumenta i s foram
as seguintes:

- vel oci dade do scanning; 20/nin e lolrnin
- tìme constant: I se.c e 2 sec
- CPS: ì000 e 2000
- vol tagem: 35 kV
- corrente: l5 mA
- velocidade do papel: l0 mm/min e 5 mm/min
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2.4. Identificação mìnerarõgica por Anãl ise Térrnica Diferencial

ta técni ca de anã I i se mi nera I õg i ca foi emprega
da tamb6m para amostras totais e frações granulométricas . Em todos os casos, o materi al f o'i seco e moído a 200 mesh, e compa c ta Es

do em recìpiente proprio.

0 aparel ho uti l'i zado f oi de marca Ri gaku,
condições instrumentais foram:

e

AS

velocidade de aquecjmento: l0oC/min
velocidade do pape'l : 5
vol tagem: 50 mV.

2.5.

Anãl i

se

mi

cromorfol

mm/min

õg i ca

As amostras de rocha sã e outras mui to duras foram laminadas convencionalmente, na Secção de Laminação do Instituto de Geociências. As amostras friãveis sofreram um
processo
prévio de impregnação lenta, a vãcuo, com resjna s'intética poli1yte, pré-acelerada e dissolvida em monômero de estireno, adicionada de um catal i sador de cobal to para acel erar o endurecímento
resultante da pol imerização da resina. Este processo de endurecimento poss i bi I i ta a conf ecção de I âmi nas de'lgadas sem
prej uizo
das estruturas (Verbecke, 1969).
Pana

nas delgadas

a obtenção de s I i des e fotografi as das I âmi -

foi utilizado

um Fotom'icroscõpico Zeiss.

cromorfol õg i co, foi empnegada a termi
nologia adotada inicialmente por Brewer (.l964), modificada por
Bisdom (1967) e Boulet (1974). Na apricação desta termino'l og.ia,
criada a princÍpio especificamente para solos, em amostras de rocha al terada, surgem a1 gumas dj fi cul dades rel acj onadas à cl assj fi
cação da gibbsita como constituinte do plasma ou do esqueleto.
No

es

tudo

mi

Da manejra como

ocorre,'i sto é, identjficãvel

op-

-?Ã-

ticamente, e de diâmetro maior que 2
u, a gibbsita não se enquadra na defi ni ção de consti tui nte do plasma, dada por
Boulet

(1e74).

por outro I ado, es te mesmo autor .inclui
apenas
os mi nera i s pri mã ri os na defi n i
ção de esquer eto. 0utra definição
de esqueleto, dada por Breler (ì964), tambõm
exclui a gibbsita
aqu i cons i derada, poi s, não obs tante
â condi ção de tama nho seja
sati sfei ta - maion que 2 p - os gr"ãos individuais
deven ser rela
ti vamente estãvei s, e não f ac.i I mente des I ocados, concentraao,
o,
remanejados por proces s os de pedogôn es e, condi
ção es ta que pare_
ce não sen satisfeita pel a gi bbs i ta, que sofre
rnuitas vezes remo
bilizações mesmo em estãgios de arteração anteriores
ã pe¿ogêne:

se.

0 mei o onde ocorre a a I teração õ o fundo matri_
ciaì, composto de pl asma, esqueì eto e vazios. Não hã dúv j
da de
que a gibbsita é um componente des te fundo
matricìal; des ta f or_
frâ, pô Fec€ conveniente uti I i zar a expressâo matriz
oì bbsÍti ca pa
ra denominar as regiões constituídas por gibbsita nas urort...l
i denti fi cãvel opti camente e de diâmetro
s unerì or a 2 p.

por

tro ì ado, a ori gem da g.i bbs i ta õ senel han_
te ã da caoì i ni ta, ou seja, ambas são produtos formados pa
a rti r
dos ei ementos riberados na hidrõrise dos siiicatos
p'irnãrios, e
assim, visto esta serneìhança gen6tìca, parece igua.l
mente aceitã_
vel utilizar também a expressão pìasma gibbsítico, por anaìogia
genética a plasrna caolinitico. Alénr disso, existem
certos
riais pedol6gicos, como reconhecido por Eswaran et al ( 1971)mate_
,en_
tre ou tros , que a pres en tam gibbsita na dimensão de silte,
disse_
minada na fração argilosa,e constituindo um
caso onde necessaria

mente a

gibbsita é

ou

um

dos componentes do pl asma.

Foran uti i i zadas ainda a class.i fi cação e termi no
logia propostas por Stoops et aì ( 197g) , para descri
ção das .u]
ra c teris t i cas mo rf o I õg i ca s dos grãos minerais
intemperizados,
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2.6. Anãtises
2.6.a -

Quími cas

Dosagem

de

H20

As amostras, previamente pu ì veri zada s e secas
em
estufa a l05QC, foram levadas ã mufla, em cadinhos
de porcelana,
para ca 1c i nação a 10009C, durante I hora. 0s
resul tados
foram
ca I cul ados pela perda de massa durante
a calcinação ( perda ao Fo
go ), representam o teor em
Hr0, e constam da tabel a l.

2.6.b -

Dosagem

de sîl ica

A sílica tota I foi dosada por gravimetria,
a põs
fusão alcalina da amos tra. 0s resul tados constam
da tabe.l a l

2.6,c _

Dosagem

de

cã.1

cio

0 cãtcio foi dosado por ti tul ometri a, atrav6s
da
compl exação com tDTA, segundo o método
descrito por pel I oux et
al (.l97i). 0s resul tados, expressos em porcentagem do
õxido
(Ca0), cons tam da tabela l.
2.6.d -

Dosagem

dos elementos maiores

para esses el ementos com excessão
do Ca e Ti , foi
uti I i zado o método da Espectrofotometri a de Absor^ção Atôm.i
ca
tura das amostras foi feita com ãcido fr uoridi co e pe . A aber
rc ì õri col
mui to usados neste ti po de aná,ì i se.
As amostras foram col ocadas
dentro da faixa de detecção ideal para o aparel ho
uti I i zado, por
di luições sucess i vas . usou-se um es pec trofo tôme
tro de absorção
atômica varian Techtron, modeìo 'l250 e os e.l ementos
dosados fo_
ram Al, Fe, Na, K e Mg.
ram preparadas sol uções

pa d rão que abnangessem
toda a gama possivel de teores das amostras, e cons.truídas
as
curvas de trabalho, onde ,foram plotadas as,l eituras
das anlostras
e converti dos os resul tados pa ra porcentagem do õxi do,
conf orme
cons ta na tabel a l.
Fo
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do Ti necess i tou a uti.l i zação da Es pec_
trografì a de Emi s s ã0, usando-se um es pec trõg ra fo marca Bai rd-Ato
mi c. A p re pa ra ção das amostras constou de moagem do
material em
íntima mistura com grafi te e metaborato de litio (fundente), na
proporção de 50 mg de arnostra para 25mg de grafite e 5 mg
de
metaborato de lítio. A mistura foi submeti da a volat.ização em
el etrodo de grafite.
A

dos agem

0s fi I mes obtidos foram ìidos num dens.i tômetro
marca ARL; as ìei turas foram pl otadas na escala de Seidel e comparadas con as curvas de cal ibração do aparel ho, resul tando nos
dados constantes da tabel a I (TiO2).

2.6.e -

Dosagem

dos elementos menores e traços

Por conveni ônci a dos mãtodos , lrln, Cu, Co e Ni fo_
ram dosados por Espectrofotometria de Absorção Atômica, e
Ga
por tspectrografìa de Emissão, 0s res ul tados compõem a tabel a z.

0utros el ementos como V, Cr, Co, Ni, Cu, Zn, Zr
e Pb foram pesqui sados por Espec trografi a de Emissão, apresentan
do-se prati camente ausentes nos materiais.
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III

RESULTADOS

E

DISCUSSOES

Evolução Mineralógìca e lt4icromorfolõgica dos Materiais

l.l
Rocha

Rochas de compos ì ção

granítica,

14ogì

das

Cruzes

Sã

0 material original dos perfis bauxitì cos anaI i sados, identificado através de evidências apresentadas por
amostras mais al teradas, é uma rocha de compos i ção graniti ca,
de granulação méd ì a, consti tuida predom inantemente por fei ds -

to

pa

potãss i

co, pìagioclãsio,

q ua

rtzo,

mus cov ì

ta e sericita.

A

concentração desses minerais, bem como sua distribu ição é mui-

to
a

heterogênea

.

Bandas
porções graniti cas.

xistosas,

bem

ori entadas, se i ntercal

am

0s fel ds patos (potãss i cos e plagioclãsios ),São
mi nera i s predomi nantes, di strì buídos por toda a rocha,
A muscovi ta, cujos cri stai s apresentam tama .l00
p e I mm, encontra-se i rregul arnente distribuínhos entre
da pe'l a rocha, evidenciando a heterogenei dade jã citada. Apare
ce concentrada em faixas, o que confere uma certa orì en ta ção a
certas reg i ões da rocha,

ta, com as mesmas d i mens ões da muscovi ta, 6 bem mais res tri ta , apanecendo em gera I em aglomerados.
A bi oti

rnicãceo presente, a seri ci ta,
encontra-se s empre associ ada aos fel dspatos, onde forma pequenas inclusões, dispostas ao I onqo dos pl anos de cl i vagem e
dos limjtes entre as maclas do mineral hospedeiro. Sua gônese
es tã associ ada aos processos metamõrf i cos que afetaram as rochas graníti cas origina is.

0 outro

0

q ua

mi nera

l

rtzo apresenta

tamanhos vari ãvei

s, ao re-
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dor de aìgumas centenas de
distribuído,

mi

cra, e encontra-

se

irregularmente

Rocha Parcialmente Al terada

Neste hori zonte, é caracteri zado o i nici o da alteração de um certo núme ro de minerais. A rocha a pres enta - s e ain
da compacta, porém com mai or poros i dade e menor dens i dade aparen

te.

0s fel dspatos

tão jã

em a va nçado es tado de de*
ção ( fo tom ic rog ra fi a l). São os pri mei ros mi nera i s a se
rem atacados pel o i n tempe ri smo, que in.i cia sua ação mod i fi cando
progressivarnente o retículo cristaìino e as propriedades ópt.i cas,
destrui ndo os Iimites entre as macl as e a gemì nação, at6
seu
es

compos ì

total

desapa

r

ec

i

m

en

to.

A progres s ão da a ì teração dos fe lds patos conduz,
com rarissimas excessões, ã 9i bbs i ti zação dì reta, que se instala
nos contatos i ntercri stai s, cl ivagens, fi ssuras e dema.i s deconti
nuidades dos mì nerai s, segundo o pad rão de a r teração l inear irre
guìar ou linear cruzado (Stoops et a1, :|gTg), caracteri zado pela
formação de cristais de gi bbs ì ta, em geraì de g ra nde tamanho e
penpendicuiares ãs pa redes das d e s c o n t i n u i d a d e s , Nes tas superfícies, jã hã uma certa ferruginização, que marca a parte central
dos canai s, proven.i ente da desestabi I i zação das biotitas.
A muscovi ta, jã nes te fãcies exibe as primeiras
tra ns fo rmações causadas pel o i n tem pe'i smo e caracteri zadas pelo
abaixamento da birrefringência, perturbações nas propriedades 69

ticas e a pa rec i men to da extinção

ondul

ante. Freqüentemente,

ob-

serva-se separação e deforniação das lamelas, abrindo espaços que
são ocupados por mater.ial secundãrio ou permanecem vaz.ios (fotomi crograf ia 2). A percol ação por es tes es paços provoca em gera
a caol i nização da muscovi ta, segundo o padrão linear paraìelo
(Stoops et al, op.cìt. ). Esta caol inita assim formada é, em geral, concordante com a orientação micãcea.
1

0 primei ro sinal de al teração da bi otì ta 6 evi-

-40ado pe'la segregação do f erro do retícul o cri stal'i no e sua f i
xaçã0, principalmente como hematita entre as lamelas ou pacotes
de ì amel as , ou então nas bordas dos cri sta'is (Fotomi crograf i a 3 ) .
Este ferro segregado pode tanrbém sofrer remobi I ì zações, o que é
majs comum em fases majs avançadas da al teraçã0. Assim como as
muscovìtas, as bjot'i tas evoluem, também, para caoljnita, êffi geral
pseudomõrfi ca, atravõs de separação e deformação das I amel as , segundo o mesmo padnão ljnear paralelo. tm gera1, sua alteração não
passa deste estãdio, sendo muito rara ou jnexistente a g'i bbs'i tjza
ção da biotjta.
Cenci

ta e o quartzo apresentam-se pratj camente
inalterados neste estádio. 0s cristajs de quartzo, antes justapos
tos, encontram-se a'lgo separados, perm'i ti ndo a penetração e depo
A seri ci

sição de materia'is secundãrios, gjbbsíticos e/ou ferruginosos
tom'i

(Fo

l^ograf i a 2) .

Rocha Totalmente Al

terada com Estrutura

Conservada

Este horizonte, denominado arena, é constjtuído
por um materj al i nconsol i dado, fri ãve1 , mas que preserva a estrutura da rocha ori gi na'l . 0s constj tui ntes acham-se bem al terados,
porêm seus produtos secundãri os contj nuam associ ados aos
ml nerajs que lhes deram origem. As remob'i lizações são de importânc'i a
reduz'ida; desta forma, neste fãcejs o microssistema mais importan
te é o p1ãsmjco primãrio.
A rede de desconti nui dades dos fel dspatos,
iã
gibbsitizadas, isola fragmentos destes mjnerais, QUê se desestabi
ì i zam, segundo o padrão de al teração pel'i cul ar (Stoops et ôl , op.
c'it. ), f ormando gibbsita ou raramente caol jnita. A gibbs jta assim formada tem em ger al tamanho bem menor que aquela formada nos
mj cross i stemas de contato e fj ssural . Aqueì es fr"agmentos de fel ds
patos podem tanrbém sof rer I j xi vi ação tota'ì , ori gi nando vaz'ios,
separados entre s i pel a rede de geodos de gi bbs i ta ( Fotomi crograf ia 4).
Sendo os feldspatos os minerajs predominantes, e
sua al teração pri nci pal mente gì bbsíti ca, o materi al i ntemperi zado
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neste fãcies, caractenìza-se por um fundo matriciaì gibbsítico
de distribui ção general i zada, com esqueleto micãceo, quartzoso,
e raramente fel ds pãti co.

cjais,

A muscovi ta , mu i to res i s tente em mei os s uperfì apresenta-se em grande parte inal terada n ou exibindo cao_

I i n'izaÇão i nci pi ente

r QUê acompanha a ori entação õpti ca do mi ne
ral micáceo. Esta caolinita pode posteriormente evoluir para giÞ
bsita, enquanto que a transformação d.ireta da muscovita em gib_
bsita õ muito rara (Fotomicrografia s). A gjbbsit.ização da caori
nita proveniente das muscovitas pode se jnic'iar mesmo antes da
alteração total do mineral primár"io. Em gera1, os cristais
de
gibbsita são maiores e se formam perpendicurarmente ã ¿ireção
das I amelas, destruindo o pseudomorfismo que havia; menos fre_
qtlente 6 a formação de cnistais de gibbsita paralelos ã d-i reção
das

I amel

as

mi

cãceas.

0 comportamento da seri ci ta durante a a1 teração
é muito semelhante ao da muscovita. sua estabilidade é
muito
grande, sendo comuns os cristais inalterados associados ä matnìz
gibbsitica. Neste horizonte,são ainda conservadas as orientações
das sericitas, l.igadas ã rede de clivagem e maclas dos antigos
fel dspatos
.

As biotitas se alteranl mais rapidamente que
0s
outros minerais micãceos, e neste fãcies de alteração, a inten_
sa I i xi vi ação associ ada a condi ções fís i co-quimi cas partí cul a
'
res ( pH, concentraÇã0, etc ) pode provocar a sol ub.i I i zação total
da biotita, permanecendo "in situ" apenas um ,,esqueleto', micáceo ferrugi noso, proveni ente de exsudação do ferro do retÍcul o

no início da alteração.

Neste horizonte, podem ainda ser encontrados cris
tais de biotita inaltenados,o que contraria os conceitos clássjcos sobre a estabill'dade das mjcas trjoctaãdricas. Na realidade,
são apenas a'l guns cristais que escapam ao intemperismo, poF se
encontrarem protegì dos pe1 o õxido de ferro segregado de seus re_
ticulos, ou por se sjtuarem em sítjos part'iculares dos microssis
temas, que os preservaram da compl eta destrui ção.

Hori zontes Superficiaj
ts

s,

sem Conservação das Estruturas

tes hori zontes superficiais apresentam caracte_

rísticas.'morfoiógìcas complexas, constituìndo-se de uma associação de materi a ì s predomi nantemente argi l oso (aroi 1as a I umi nos as
.ou caoì ì m) , ou predomi nantemente qibbsítico (bauxita). As argì_
las são ri cas em gì bbs i ta, hidrõxidos ou õxj dos de ferro e quart
zor e a bau xi ta 6 ri ca em concreções e nõdu I os , e também em quart
zo, mas com menos mj nerai s de ferro. Ern ambos os casos, podemos
ter uma varì ação na coerênc i a do material; a estrutura original
da rocha jã foi des truída, devj do à intensa homogenei zação dos
processos de i ntemperi smo, A poros ì dade aumenta, e os canai s
e
fissuras sofrem al argamentos i mportantes, condi ci onando uma perco
ì ação mais intensa. Nes tes horj zontes, o t ra ns porte de
mate: ial
en sol ução e em suspensão auxilia a des tru i ção das estruturas pri
mãrjas, e sua deposìção origìna os cutanes, nõduìos e concreções.
Nes ta fase, ganha importância o sistema pl ãsmi co secundãri o.
0s cutanes, isto 6, depõsitos de material secundã
rìo nas paredes de poros e fissuras, oodem ser argì I osos e/ou fer
rugi nosos e/ou g ibbsîti cos , 0s argiìanes são consti tuídos
por
caolinita, cujos cristais exi bem tamanhos muito red uz i dos , o que
i mpe de sua individualização e caracteri zação nos es tudos mi c ros cõ
pì cos. As fei ções mi c romo rfo lõgì cas e as propli edades õpti cas dos
argì I anes representam vaiores estatísticos para as caoi i ni tas. 0s
ferranes são ge ra I men te cons tj tuîdos por goeth i ta , e deven ser
consjderados,na sua naiorja,como f err.i argilanes, pois a goethita
encontra-se quase s empre associ ada a quanti dades variãveis de cao
linita, o que dificilmente é di scerníveì ao mi cros cõpi o. 0x ido de
ferro na forma de hematita ã encontrado em grânulos, assocìado ao
pl asma caol îni ti co ou em meio ã gibbsì ta. No pr.i mei ro caso, o fer
r0 pode col ori r a argila, enquanto que no segundo, es tã
sempre
individualizado.

.

te estãdi o da a l teração, o pl asma pri mãrì o
conti nua a ser formado, a partir da evo I ução superfi ci a l dos mjne
rais mai s resistentes.
Nes

Al guns mi nerais mic'ãceos parcì aì mente al

quartzo, consti tuem o esqueleto do materì

a1

terados

. 0 quartzo,mesmo

e

nes-
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tes hori zontes mais superfi ci ai s, suporta bem os a gen tes do i ntem
perismo. Sua evolução õ car¡äcterizada pelo aumento de f ragrnsntos
tri ncados e corroidos , os quaìs se encontram c i mentados por gib_
bsita e/ou ferro, que i nvadem es tes espaços vazios provocados fi_
sica ou quì mi camente por tensões ou di ssor uções, res pecti vamente
'
(Fo tomi c rog ra fi as 6 e 7),
As figuras l0 e ll mostram esquematicamente os
s iti os de desestabi l i za
ção dos mi nerai s pri mãri os e de formação
dos mi nerai s secundãri os, e a evol ução dos microssistemas de alte
ração no material estudado nes te í tem

.l.2.

Rochas

a)

Bás i

cas,

Curucutu

Rocha sã

perfil bauxítico de Curucutu
é um di abãs i o, com textura predomi na n teme nte ofíti ca. 0s mineraìs
mais abundan'tes são plagioclãsios (andesina e oligocìãsio), piro_
xônì os (diopsídio) e anfi bõ t i os (h ornb 1e nda ) . Durante o es tudo das
I âmi nas del gadas, foi pos s íve r i dent i fi car ainda, em quantìdades
pequenas, outras es péci es de pi roxêni o, como augi ta, hi perstênio
e enstati ta, de anfibôlio, como tremol ì ta, e ainda olìvina, além
de minerais opacos, provavel mente magneti ta, e de clorita e bioti
ta. ts tes úl timos são muito raros, com freqüênci as menores que
A rocha matriz do

1%.

A olivina â pres en ta freqüentemente un bordo de
reaçã0, geral mente consti tuído por pi roxêni o, quando i nc I uida em
cri stai s de plagioclãsios; também observa-se modi fi cações nas bol
das da olivina i ncr uida em pi roxôn i os . Esses bordos de reação set^ão consenvados durante a al teração, corlro serã visto mais acl ian-

te.

b) Cõrtex da rocha
I

sã

A transi ção entre rocha sã e al terada 6 brusca; a
cm ou menos do material i nal terado, todos os cons ti tui ntes mi ne
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rais en co ntram- s e jã tota r mente ar terados,
trutura i ntacta.

mas conservando

a es-

cõrtex, os plagioclãsios foram to ta ì men te gib
bsi tizados, e es ta gibbsitização ocorre s emp re a parti r das des _
continuidades no i nteri or dos cristais e de seus contornos, que
são a s ede dos microssistemas de contato existentes no inicio da
No

alteração, por onde percolam as soluções agentes do intemperismo.

ta rede de descontl nui dades o que determi na um padrão de a r tera
cão do tipo linear cruza do ou linear i rregul ar, segundo a termi _
noì ogi a de Stoops et at ( ]l979) , õ preservada peìa gibbsita
que
nela se forma, e isola fragmentos de plagiocìãsios, que são li_
xiviados a part i r de sua perì feri a em di reção ao centro. Es te ti
po de al teração cìassifica-se no pad rão pelicular, conforme os
autores acima citados, e contribui para o aumento da porosidade
e di mi nui ção da dens i dade aparente em rer ação ã rocha sã (Fotomi
crograf ia 8).
Es

0s piroxênios e anfi bõl i os, como todos os mi ne_
rais,iniciam sua alteração peìos microssistemas de contato,, Fê_
presentados pel as descontinuidades de cl ivagens, fissuras e I imi
tes dos cristais. Hã uma exs udação do ferro do retícul o cristali
no em d i reção ã peri feri a do c.i s tal ou fragnento de cristal;des
ta forma , o ferro serã concentrado como óxi do, em gera I goethi_
ta, nas desconti nui dades , resuì tante numa rede castanho- arlermelhada, que denuncia o padrão de cìivagens, fraturas e
iìmites
dos minerais primãrios. 0s fra gme n tos derimitados por essa rede
são também I i xi vj ados, consti tuj ndo-se es te fato em outro f ator
de aumento de poros i dade.
A poros i dade assim forma da constìtuj_se no siste
ma fi ssural , por on de ci rcul am mais rapi damente as sol uções. Es_
ta percolação, mais livne, rãpida e.mais diluída, poderã produzìr i mportantes remobi I i zações no d eco rre r da a l teraçã0, tanto
do Fe como do Al .
A olivina se al tera formando goethì ta em todo
o espâço oc upado pel o anti go cristal. tssa goeth i ta tem uma cris
talização bem nrais perfeita que aquela goethita da rede dos anti
gos pi roxêni os e anfi bõ1i os. Es ta perfeì ção pode ser explicada
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'pela pureza do material iniciar, sem
aluminio, s endo
ro puro o resul tado de sua al teração. A goeth i ta dasóxi do de fer
reliquias
de oì i vi nas s ofre extì nção simultânea em todo
o cristal ao girar_
se a pì ati na do mj cros cõpi o, o que evidencia
a boa cristalização
mencionada. Nas fissuras des tas relíquias,
ocorre magneti ta
de
orige¡ endõgena, jã observada na rocha sã.
As coroas ou bordo s de reação das oì i vi nas,
cons_
ti tuídas por pi roxôni os, sofrem a rteração simirar
ã dos cristaìs
de pì roxênios, isto é, resu.l tam numa rede de goethì
ta com pa d rão
i dênti co ao dos piroxênios, distinta da goeth
i ta da olivina (Fo to

micrografias 9 e l0).

te fãcies foi observada, embora ra ramen te,
ocorrôn c i a de argi I omi nerai s de estrutura
Z:1 , ti po vermi cul i ta
Nes

nas bordas de poros, formando geodos ou
argi lanes.

c)

Rocha totajmente a.l terada, con es t ru
servada

tura

con_

0 mäteri a I co rre s pondente a este fãc i es apresenta
se semelhante ao c6rtex de aìteração da rocha.0
aspecto gu.ui
ê o nresmo, isto 6, observa-se ao microscõpio, um ,,esgueleto,,
gìb_
bsítico, poroso, nos locais a ntes ocupados por pl agiocì
ãs i os,
e
g0ethiti co, i gual mente poroso, nos r ocai s de anti qos
piroxênios e
a nfi bõ1i os . A porosidade 6
maior no esquel eto goethíti co.
0s m.icrossistemas de contato perderam sua j mpo
r_
tância na transj ção rocha sã/rocha al terada, assi m que
os mine

rais

prì mãri os se individuaìizaram, separando_se
um dos outrosl
peì a ação das sol uções, di ssor vendo
mate'i ar pri mãri o e depos.i tan
do material neoforrnado (gibbsìta e goethita, e s s
enci aI men
) . N"i
ta etapa, o mate.i ar a r terado consti tui o sistema pì ãsmi cot e primã.io' onde as orientações originais dos mi nerais prìmãrios

servadas

são

con

Subsi stem nes ta etapa da aìteraçã0, as relíquias
de ol i vi nas, conforme descrição anterior.

-
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A vermi cul i ta, neoformada no cõrtex, representa a
fase bissialítica trans i tõri a da r ateri zação, e nes te f ãc.i es jã
não existe, tendo sido transformada em gibbsita e õxidos de ferro, conforne a tendência geral da alteraçã0. 0 ferro sofre uma
segregação do retíc u I o cristalino, posicionando_se de modo
a
subljnhar a estrutura da antiga vermiculita.

d)

Rocha tota I men te

terada , com
servada e aporte de materi al
a

I

te fãcies do perfi I

es

tru tu ra pre-

tudado, as mod i fi cações
na destruição quase com_
ç ão de ma teri a r gibbsíti co q ue, mì grando de perfi s topograf i camente mais el evados, vem
preencher tanto os poros do esque leto de goeth i ta ( antì gos pi ro_
xêni os e anfibõl ios ), como do esquel eto de gibbsita (anti gos pla
gioclãsios), formando o plasma secundãr.i o, que não guarda vestí
gios do material inicial. Des ta fo rma , es tes hori zontes sof rem
jã um enri queci mento absoruto em arumÍnio, diminuindo a poros i da
de e aumentando a dens i dade a parente (Fo tomi c rog ra fi a s lì e ì2).
Nes

es

em relação ao fãcies precedente residem
pì eta dos mi nera i s opacos, e na i mpo rta

0 padrão de descontinuidades dos ferromagnesianos
subl i nhado pel a rede de goethi ta, sofre deformações, dev.ido ã
cristaììzação da gì bbsi ta no interior dos esquer etos ferruginosos (Fotomi crografi a I3).

e) Hor'ízontes

superf icìa.i s, totalmente a'l terados
e sem conservação das estruturas

Nestes hori zontes, ainda 6 vj sível a
es trutura
primãria em certas reg i ões das amostras es tudadas, mas , de f orma
gera l , aquel a estrutura já foi destruída peìas remobil.izações,
principalmente da gibbsita, que sai do esquel eto dos anti gos pla
gioclãsios, destruindo seus vestíg.i os, e forma acumuì ações na
forma de geodos ou gibbsanes, com boa cristaì ì zação ( Fotorni cro_
grafia l4). Al gumas des s as acumur ações de gi bbs ita são visíveis
t e , como

crostas delgadas, de 1ou 2 mm de espes_
sura reves t indo as paredes de fi ssuras (Fotomi crograf .i a 15).
m

ac

roscopi

camen
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Abelluro. do! contotos, p?to dlrtob¡litocöo dos m¡.
neror3 pr¡morios a formoçõo dr mincroii srcunddrior
2- Zono de ditusõo de larro

3- Bordo de reoçðo (pirorðniool <to otivino
4- Vo¡io re3uttonto do tirivioçöo do minorol primtirio
Fig.t2-ALTERAÇÄO DAS ROCHAS BÁStCAS.

MICROSSISTEMA

MICROSSISTEMA
F I SSURAL

OE

coNTAto

MrcRosStsTEMa

PRTMARTo

plasulco
s ¡cunoÁaro

',i
l¿
L\;;¡-l
tt,i,l,t

/\

r:!,:'l

Ttj
p

_

ApiO-

p lo g ioc tósio

Anf ibótio
p

r

roxênio

Otivino

Fe- dxidos secundor¡os de ferro

Fig. l3-EVOLUCÃO OOS MtcRosstsTEMAS
DE

FV-

Me¡o f ¡ssurot
Vozio

Pl- Plosmo
C - Culone
(O)- Relíqu¡o de otivino

qtreRacÃo Nas

RocHAS eÁsrcas

I

O
I

_51-

guns I ocais ocorre hemati ta nos poros do esque'l eto de goethi ta, sugeri ndo uma transformação desta na primei
t^â, precedi da ou não de remobi I j zações. 0correm também f err.ig.ibbsanes, formadas pelo depõsito de ferro (no interior) e gibbsita
(nas bordas ) em espaços antes vazi os. 0 ferro destes depósi tos
pode ser tanto ç,oeth'i ta como hemat j ta.
Em a'l

Permanece a i nda boa
dade das rel íqu'i as de ol i vi na.

parte ou mesnìo a quase total

't

tm algumas partes destes horizontes, ã
nítl'do
o inicio da remobjlização do õxido de Fe das relíquias dos ferno
magnesìanos n pela deformação de suas estruturas.
As figuras 12 e I 3 sinteti zam a al teração das rochas aqui estudadas, evidenciando a presença dos mìcrossisternas
de al teraçã0.

.l.3.

Rochas

a)

Alcalinas, Lavrjnhas

Rocha sã

0s minerais presentes no nefeljna-sienito inalterado são princ'i palmente nefelina, leuc'i ta, plagjoclãs'i os e orloclãsio; ocorrem como acessõrios,titan'ì ta,hornblenda verde e mine
rai s opacos (maonet'i ta e i lmenì ta ) .

0s plagioclãsioso pFincipalmente albita, ôpresentam sempre gemi nação s imp'les , e j rrcl usões de nef el j na e hornbl en
da.0s cristais de hornblenda podem também ser encontrados inclu
sos na leucita ou no contato leucjta-plagioclãsio. 0s opacos podem encontrar-se i ncl usos em quaì squer dos mj nerais presentes.

b) Cõrtex da rocha

sã

0s feldspatóides são os primejros m'i nerais
rem atingidos peìa alteração, gue se'i nstala injcialmente

a

senas
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descontinuidades e contornos dos o^istajs, consti tui ndo os mi cros
sistemas de contato. Esta alteração resulta numa rede de gibbsita,
de al ta poros i dade, que con s erva o traçado das cl i v a g e n s , f i s s u r a s
e limites dos cristais, anal ogamente ao que ocorre aos pìagioclãsios das rochas anteriormente estudadas, e também desta.

0s fragmentos de nefel ina e de leucita isolados
entre sì por essa rede de gibbsìta neoformada, s ofrem dìssolução
e I ixivìação total, ou são transformados em substâncias amorfas
s í I i c o - a i u m i n o s a s , que mais ta nde podem se cri stal j zar em gibbsì ta, ao perder a sílica.

es, ainda existem fragmentos sãos de
pìagioclásios, embo ra raros (Fotomi crografi a l6). A g ra nde parte
es tã já a I terada, tendo como res u ltado a formação do
esqueì eto
gibbsÍtico poroso característìco (Fo tom i crograf i a l7 ). E possíve1
a djstinção entre a rede gibbsitica proveniente da alteracão dos
feldspatóides, e a provenì ente da a ì teração dos p ì a g i o c ì ã s i o s , q u e
possuem padrões d ifere ntes de d e s c o n t i n u i d a d e s
(Fotomicrografia
l8).
Neste fáci

A hornblenda é al terada dei xando um residuo ferru
g inoso, que pode ser tanto de hematita como de goeth i ta . 0bservou
se a presença de vermicul ita, como uma pr.i meì ra fase na transformação dq hornbl enda, oco rr i da na peri f er.i a do cristal. Apõs essa
vermiculitização, o i nteri or do cristal é a I terado, resul tando
nun resíduo de õxidos de ferro; em seguida, a vermiculita, sendo
a penas uma fase transjtõria,.é também al terada em õxi dos de ferro,

c)
Nes

Rocha tota I men te
servada

a

I

terada,

com es trutura

te fãcies, estão totalmente

con-

al terados os felds

des e pl agioclãsios, resul tando num esque leto gibbsîtico, e
os anfi bõl i os, resul tando num esquel eto ferrugi noso, princ.í paìmen
te hematíti co. No caso em que o res íduo da a lteração da hornblenda é consti tuido por qoethì ta, hã mel hor conservação de sua estru
patõ i

tura.

l-
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ti tanita parece o mineral mais resistente nesta
rocha . Nes te fãc i es , encontra-se aj nda aì guns fragmentos sãos.
Sua alteração se dã através da formação de uma fase amorfa
ou
criptocristalina de leucoxên'io, que pode depois evoluir para gjb
bsita, ou sofrer li xiviação.
A

Nesta etapa observa-se, locaìmente, indícios de
intensa remobilização do ferro, possibilitada peìa atuação do
s'istema f i ssural . Hã preenchimento dos poros dos esquel etos de
antigos minera'is primários, formando ferranes, ou ainda colorindo o plasma gibbsîtico. Nota-se uma predorn.inância da hematita so
bre a goethita, tanto para o ferro remobiljzaclo como para o ferro dos esquel etos .
Subsistem ainda boa parte dos minerais opacos.

As Figuras

l4 e l5 sintetizam a arteração

rochas alcaljnas aqui estudadas.

'l.4.

das

D'iscussão

A evo'l ução minera'l6gica e micromorfológica
dos
materiais foi estudada principalmente através da microscopia óptica, que permitiu conf i rmar aqu'i o carãter pontual da al teraÇâ0, onde os microssi stemas desenrpenham papel fundamental
na
evol ução dos fenômenos de di ssol ução e recri stal i zaÇão dos mi nera'i s prìnrãrios e secundãrios, conforme as idé'ias defendidas por
vários autores conìo proust ( I 926 ) , Meunier (lgll) e outros ci tados na parte I.3.

0s fãci es de al teração i denti fi cados nos
mate
ria'i s bauxitizados a partir dos diferentes tipos litolõqicos estudados, se caracterizam por propriedades nlorfolóqicas d.i stìntas,
em termos de compactaÇã0, cor, es trutura, textura etc . pFopri e,
dades estas que refletem em grande parte o estado de organização
e a fase de evolução dos minerais constituintes. Estes
fãcies
não estão dìstribuídos negularmente na vertical, num perf.i 1 simples mas num perfi I complexo, com intercalações e superposições
'
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las propri edades, no caso dos perfi s sobre rochas de composição gr aniti ca. Já pa ra as seqüôncias de alteração de
rochas
bãs i cas e alcalinas, os fãc i es sucedem-se
normalnente.
daque

A progressão da a I teração que se insta.l a na ro_
cha sã, se dã a parti r dos microssistemas de contato (proust,
1976; Meun i er, 1977 ) , que podem se comportar d i ferentemente,
segundo a nâtureza dos mínerais en contato e
o tipo de rea ção ne'I
e processada. Assim, nos materiai s proveni entes de rochas
de
composição granitica temos contatos neutros e contatos
de deses_
tabì I i zação simultânea. 0s primei ros, que ocorrem somente
no ma_
terial acima citado, perma necem q u i mì camen te i nertes : são
os
contatos q u a r t z o - q u a r t z o . No segundo t ipo, a I teram-se concomi
tan
temente os mi nera i s justapostos, ou os fragmentos de um
mesmo
mineral, situados de ambos os lados das superfícies de desconti
nuidades, como cììvagens, gemi na ções , fi ssuras e outras.
0correm
em toda s as litoìogias, envol vendo os di versos
mi nera i s
primã_
ri os, excessão fei ta ao quartzo.

quer que seja o tipo de contato, é f reqüente
a i mpreg na ção por óxi dos e hidrõxidos de ferro, provenientes da
desestab i1i zação da bioti ta.
Qua I

No diabãsio, observam_se conta tos reacionai s,que
a tua ram apenas em profundidade,
originando bordos de reação piro
xônicos ao redor dos cristais de olivina, em contato
com p.i roxô _

nios ou pìagiocìãsios.

material estudado estão caracterizados os mi_
crossistemas de a rteração, defi ni dos no capítur o introdutõrio.
No

0 microssistema de contato, característico
do
inicio da a lteração, tem um bom exempl o no caso da aì teração dos
nefel i nâ-s i enì tos. Cristais de hornbl enda apresentaram um
caso
típi co da fase bissiaìítica que pode ocorre r no i níci o da a r tera
ção ì ateríti ca, com vermi cul i ti zação nos microssistemas de conta
to, que mais ta rde evol ui para micross.i s tema fjssural,
quando
então a vermiculita se'desestabiliza, resu.l tando em õxidos
de
ferro , com ou sem gibbsita.
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A porosidade de uma maneira gera I , representa o
sistema fissural e pode ou não apresentar depos i ção de materjal
secundãrio em suas paredes , fo rma ndo cutanes gibbsíticos, ferru
gi nosos ou argilosos.

0 materiaì secundãrio, que const.itui o plasna neo
formado a partir dos minerais primãrÍos, quando,'in situ,,,
re_
presenta o pl asma prinrãrio, ou sistema pì ãsmi co pri mãri o,
que
guarda ainda as feições estruturais. do material que o originou.
Nes te sistema, podem oc òrrer modificações, como
dissolução e
reprecipitação' ou simples recri stal i zação. 0 materi a I resul tante destes processos consti..tui o plasma secundãrio, onde jã não
se notam i ndic i os qua.i squer do materi a I original.

rais

A seqllência de al teração veri fi cada pa ra os mine_
primãrios, apenas confi rma as observações cons ta n tes na .l i_

teratura.

material bauxi ti zado sobre as rochas de compo_
sição graniti ca, o primeiro mi nera I a se alterar é o fe I ds pa to,
sofrendo pe rda dos ãìcaìis e da sílìca, restando a g.ibbsita como
resíduo de a lteraçã0. Nas amostras d.isponíveis, não foi
possi_
vel di sti nguì r a ondem de estabil idade entre as variedades de
No

feldspato.

Entre os

mi nera i s mi cãceos presentes, a
biotita
se al tera mais rapi damente, sendo freqüentemente destruída por
compì eto, antes que a muscovi ta e a seri ci ta iniciem uma altera_
ção sìgnificativa. 0 res u i tado da a r teração da bioti ta pode ser
um materi al caol i níti co ou ferrugi noso, sendo possîvel tamb6m
sua tota l lixjviação, com excessão do ferro s eg regado do reticu_

lo cristalino.

A muscovi ta e a seri ci ta têrn um comportamento se_
melhante, sendo muito estãveis; comumente en con t ram- s e cristais
'i na l terados,
associ ados a hori zontes comp retamente al terados e

remobil.izados. Quando arteradas, as

serìcitas resurtam em caoripseudomõrf i ca. 0 mesmo é vãì ido par"a g rande parte
das
muscovi tas q ue, por outro lado, podem apresentar uma gibbsi tizanìta,

ção

indireta, através da dessilicificação da caolinita, ou mesmo
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reta,

porêm ra ramente.

0 quartzo pode s ofrer a I guma dissolução ou corro
sao, pela i ntens a atuação dos agentes de i ntemperi
smo. Nos nori
zontes superficiais, nota_se o aumento do
número de q rãos tri nca
dos e corroidos.
No perfi

ì sobre diabãsí0, verifica-se que os pla

ioc1ãsios e f erromagnes i anos têm uma a r teração aparenternente
rã
pida' pois a trans i ção rocha sã/córtex totarmente
ar terado
é
brus ca . 0s primeì ros sofrem uma gibbsitização
di reta,
enquanto
que a a lteração dos ferromagnesi anos
tem como resíduo a pena s óxi
dos e hidrõxidos de ferro. A evol ução dos
anfiból ios e n.i
nios parece ser semelhante com o correr da alter.açã0,
"o*â_
não
sendo
possivel distìnguir a ordem de estabi I idade
entre e1es, pelas
g

amostras estudadas.

olivina é também rapi damente al terada, e
residuo ferruginoso, goethítico, mu.ito bem crista.l
izado,
A

perma

necer até os

fissuras
d

i

dade,

de.ssas

timos

es

tãdi os de

ar

teração. A maqnetita

reìíquias õ resurtado de uma arteração

ndo parte do ferro foi segregado do retícuì
na fo rma de maqneti ta.

qua

fjssuras,

úr

seu
pode
das

em profun
o Ou.u u,

0s minerais opacos, essenciajmente magneti ta,
re_
sistem bem até o fãc i es de rocha to ta I nen te a I terada,
com
tura preservada e aporte de material, onde a pres entam_ s e es tru_
quase
compì etamen t e des truídos .
A presença de vermiculita não 6 siqnificativa em
termos quantitativos, mas confi rma a fas e bissialitica
transitõria da laterização, que desaparece ainda no início da aì teraçã0,
no fãcies de rocha tota l mente a r terada, com estrutura
conservada.

Entre os feldspat6ides e p.ì aqioclãsios das ro_
chas alcalinas, as observações mostram uma I eve
diferença
em
tenmos de resistência; no cõrtex da rocha,
existen ainda fragmentos sãos de plagioclãsios, enquanto todos os fe I ds pa tõi
des jã
foram gibbsitizados, seja di retamente ou atravês de
uma fase a_
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morfa sil i co-al

umi nosa.

A hoi^nbl enda, cuj o residuo de alteração

ciaìmente ferruginoso,via
bissialítica no i níci o de
ter i ormen te destruída.

é

regra hematítico, sofre uma
sua meteori zaçã0, de vermi cul i ta,
de

essen_

fase
pos_

A titanita é o mi nera I mai s resistente, com exces_
são dos opacos, i lmeni ta e magneti ta. Sua a.l teracão
ocorre
por
i ntermêd i o de uma fase amorfa ou c r i p t o c r
i s t a I i n a de r eucoxêni o
que, c0m o correr da a I teraçã0, evolui para qì bbs
i ta ou é total_

me

nte I ixiviado.

ra l6 mostra esquematicamente a resistência
dos minerais primãrios com o correr da alteração,
ass im como o
a pa rec i men to dos mi nerai
s secundárîos mai s importantes,
A fì

gu

A gibbsitização dos minerais pr".i mãrios constituin_
tes das rochas estudadas se dá d i reta ou i nd i re tamente. No
caso
dos feldspatos, ela é sempre direta, em quaì quer das
I i toì ogì as.
0s fe I ds pa tõi des podem apresentar uma fas e intermediãria
na sua
gibbsitização, de material amorfo s í r i c o - a r u m i n o s o . 0utra
fase
intermediãria possíver 6 a caor i ni ta, pratìcanente obri gatõri
a
na evo I uçãe das muscovitas. Jã a biotita, di fi ci rmente
aìcança o
estãdio gibbsitico mas , qua ndo o faz, 6 sempre através da
caor ini
zação prévia.

A composìção minera.l ógica dos n e f e I i n a _ s i e n i t o s e,
diabãsio perrnite uma bauxitização rãpÍda e direta através
da arte
raÇão ferralÍtica, pois os seus m.i nerai s primãrios,
feldspatõides
e plagioclãsios pr.încipalmente, evo I uem d i retamente em cibbsita,
através da dessiìicificação, com acumur ação reìativa em arumînio.
Al ém djsso, ocorre também a acumul ação
absol uta, pel a
depos i ção
do a luminj o que sofre migraçã0, em soiução ou suspensão.
0 Al
é um e lemen to cons i derado, a pri orì , i móvel no meio superf ic.i
aì ,
considenando-se que as ãguas naturais têm um pH entre
4 e 9" .in
tervalo de imobiridade pa ra o ar umÍni o, co nfo rme mostra a F.i gura
'l7. Contudo, a mi gração
da alumina em sol ução ocorre e podemos ob
s erva r seus efei tos . Es te
fa to s erá facilmente expl i cado ," .onri
dera rmos os microssistemas quîmi cos exi
stentes nos contatos e des
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continuidâdes dos minerais, onde seja possîver a perco ração das
sol uções, e onde rei nam condições prõpri as, vari ãvei s de
ponto
para ponto' segundo a velocidade de percol ação, a na tu reza
das
soìuções em termos de concentração, temperatura, e a mineralogia,
cuja influência reside no conceito de pH de abrasão, que é o pH
apresentado peì a sol ução em contato com cada ti po minerarõgico.Es
te pH 6 sempre alcalino no caso dos silicatos, que poden ser enca
rados como sais de ãcido fraco (ãc i do siricico) e bases fortes.
Na
série dos feldspatos, por exempì o, a albita tem um pH de abrasão
entre 9 e 'l0, enquanto que a anorti ta e o feldspato potãssico a_
presentam um valor de 8. 0s piroxênjos e oì i vi nas, assim
como os
anfibõlìos, apresentam valores mais el evados (10 e ll ). 0s õxidos
prìmãr"ios e secundári os e os siricatos secundãrios a pres en
tam val ores de pH de abrasão muito menos el evados, e dentro
tlo inter vaio normal (5 a 7),

ta forma, nos mi cromei os são comumente ati ngi dos altos va I ores de pH, ma i ores que 9,S e que permi tem a mobjl
ização do alumínio, Que serã preci pi tado a põs um certo trans porte,
ao encontrar condições favorãve.i s.
Des

os feldspatos das nochas de compos i ção 9ra_
nÍtica sofram igualmente uma pronta gibbsitização,a bauxitização
neste caso não é um processo s.imples como ocorre para as rochas
alcalinas. A presença, em gnandes quantì dades de muscovi ta, que
se tra ns forma por degradação, favorecendo a formação de argilo mi
nerais (caolinita, neste caso), rnu.i to estãveis nas condições ,rl
perfìciais, dificulta a bauxitìzação do materiai, pois exige uma
Embora

evoì ução l onga ern cond i ç ões excepcionais de drenaoem pa ra
uma
d e s s i I i c ì f ì c a ão (Leì ong et al, 1976). por
ç
outro 1ado, mesmo sa_

bendo-se muito intensas as condições de lixiviação na ãrea,
se pode desprezar a i nfl uênc i a do quartzo no fornec i men to de
ca ao meio que se em nosso caso não.chegou a .i mpedir, deve
ao nenos, retardado a gibbsit.i zação,

não

síl i
ter,

A ausôncia de quartzo na rocha matri z da bauxita
ê ge ra I men te considerada fundamental (Gar dner, 1970). Seo undo Kit
trick (1969), a ati vj dade em H4Si04 determi na o minera.l a ser pre
cipitado nas neoformações (sírica amorfa, montmorironita, caoììni
ta ou gibbsita, conforme a Figura lg), e o arqumento usado 6 que
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-63havendo quartzo no mejo de alteração,
da nunca serã baixo o suficiente para

o nível em sílica dissolvi
permitir a dessi I icifica
ção dos minerais proto-gibbsîticos. No caso da gibbsitização a
partìr da disso'l ução incongruente da caol.inita, a ausência
de

quartzo tanrbém 6 uma cr ãss i ca premì ssa, segundo dados
de Garrer s
e christ (1967) e trtillot e Fauck (1971)(ap,rd Bocquier , t976).Além
disso, acredita-se que pode haver om cert¿rs s-i tuações, atã mesnlo' uma ressilicificação da qibbsita, pêl¿r sîl'ica proveniente da
dissolução do quartzo.

hoje, contudo, através da apl i cação da
cin6tica, que em penfis quartzosos, com excepciona'ì drenagem, ã
possíve'l que a concentração em síl i ca cJi ssol v'ida nas sol
uções
percolantes nunca atinja um nível clue dificulte a precipitação
de hjdróxidos de alumínio. Além disso, ex'i ste a poss-ibilidade da
exi stêncj a de "fi lmes " ferrugi nosos envol vendo os grãos de quart
zo, di fj cul tando sua di sso'l ução e assimo diminuindo a influência
do quartzo (Loughnan e Bayfiss, l96l).
Sabe-se

gi

As características morfolõgicas da ;lauxita de Mo
das cruzes, sem uma uni formidade na seqllênci a dos fãci es d;

alteraÇão' com intercalações e inversões, e indjcan,jo retrabalha
mento, di fi cul tam a compreensão de sua evol ucã0, sobre a
qua I
aìgumas considerações são feitas no capítulo fjnal.i\o contrãrjo,
a bauxitização do diabãsio e dos nefelina-sienitos se deu ,,in
sitr", sem fases intermediãr'ias, num processo simpìes, direto e
rãpìdo, em que todos qs fatores envolviclos favoieceram â ôrrumula

ção do alumín'io.

2. tvol ução Quimi ca dos Materiais
2.1

.

Resul tados

0s dados rel ativos ãs anãr ises quîmi cas, rìo caso das amostras de diabãsio, de nefelina-sienitos e seus produtos de al teraçã0, referem-se a seqtJências normais de al teraçã0,
enquanto que no caso dos materi a i s i ntemperi zados a parti r
de
rochas de composição graníti ca, as anãl i ses referem-se aos hori
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zontes remobilizados, classîficados como caol'im, argila a'l uminosa ou bauxítica, e bauxita (v. ítem II - I Materiais).0s dados químicos destes últimos materiais, foram forner:idos pera Empresa'de Mineração B.F.Lopes, de trlogi das cruzes; as rochas alca
lÍnas e bãsicas e seus fãcies intemperizados foram anal isados no
Instituto de Geociências da usp, Laboratõrio de Geoquimica, pela
prõpri a autora .
As tabel as

'l

, 2 e 3 mos tram a comp(ìs i ção quîmi câ' expressa em porcentagem em peso ou em ppm, de 1:odos os; materia'i s es tudados .
a al teraçã0, hã conservação das
estruturas originais,6 possivel calcular a quantictade, ent peso, de cada õxido por unidade de volume, nos fãcies alterados, e
comparã-la com a quantidade no mesmo volume de rocha fresca, ava
ìiando-se assim, as perdas e ganhos reais nos diver.sos fãcies de
um perf i'l , em reìação ã rocha sã em sua base. Tem-se então,o balanço qeoquimico da alteração, atrav6s do chamado cãlculo isovoI ume (Bon'if as e Mi'l 'lot, I 95S ) .
Quando, durante

Estes cãl cul os puderam ser fei tos para as rochas
alcalinas e bãsicas, a partir dos dados químicos expressos
em
porcentagens volumõtricas, obtidos da seguinte forma:% volum6trj
ca (g/loO cc)= % en peso (s/1000¡ x D.A. (s/cc).
0 bal anço geoquímico,ou o cãl cul o das perdas e ganhos reais de uma amostra al terada (AZ) em re'l ação ã amostra sã
(Al ) correspondente, é dado pela equação: A=(D.A.)z *z - (D.A.)l xl ,
onde x é a porcentagem em peso de cada 6xido. Para um resultado
pos i ti vo, tem-se caracteri zado um ganho daque'l e õxÍ do durante
a
alteração, e para um resultado negativo, uma perda.

A compos i ção quimi ca expressa em porcentagem volumõtri ca estã na tabela 4. A tabera 5 mostra o balanço geoquimi
co, feito para as seqüências de alteração das rochas alcalinas e
bãs'icas. As perdas e ganhos reais dos divensos õxidos são jndjca
das nes te ba1 anço geoquimi co, como também na tabel a 6, onde cons
ta o cãlculo da porcentagem de variação do teor abso'luto de cada
óxido em cada fãcies, com relação ã rocha sã.

Si0,
41.,0,
LLJ.J

Fe^0-

scl
scz
sc3
sc4

il,90
I5,86 27 ,97
12,84 31,90
I,94 4r,98

9,81
23, t t
22,25
19,82

12,96 I,65
0,I I
0,08
0,23 0,03
0 ,23
0 ,01

sFt
sFz
sF3

55,88
20,20
I 0,46

18,84
35,44
43,84

I,83
6

l,t3 13,42
0,34 1,87
0,0i I,08

SGI

55,86

19 ,99

I ao

SG2

1?

,22
7 ,9?

39,78
45,10

6,76
7,54

SG3

sì
5¿
JJ

SC
SF

cn
S

50,94

55,87 19,42
16,2'l 37,61

.o,ì9

44,47

Ca0

,94
7,88

1

,86

6,85
7,7

1

l,0l
0,23
0,l i

Nar0

13,88
1,79
1

,29

1,07 13,65
0,29 I , 83
0,06 t,,r9

Mgo

Kzo

,62
0,30
0,14

0,15
0

0

0

9

,02

0,t3
0,02
0 ,04
0,1

3

0,14
0,10
0,1 3
0,08

0

,01

Ti 02

I,0
2,25
1 ,64
1,82

Hzo

I,04
29,46
?9,81
33"74

99,07
99, I4
98,85
97,62

1,0

oo 1t

27 ,9

97,86
99,17

6,70
4,52
.3 ,47

0,20
0,63
1,19

6,56
3 ,66
2,05

0,70 2,50
0,84 3t,90
1 ,03
32, 0

6,63
4,09
2,76

0,45
0,7 4

31,20

1

i,¡¡

Total

102,52
97,32
97 ,24

1,75 t0t,33
29 ,55
97 ,25

ji,ôc

98,2'l

Diabãsio
Nefel i na-Si eni to (Text. F.i na )
Nef el i na- S i enJ to (Text. Gros s ei ra )
Nefel ina-Sienito (ltédia)
I

TABELA

i -

C0t,tp0sIÇÃ0 QUfMICA,

% pES0, D0 DIABÃSr0, NEFELINA-STENITOS E
PRODUTOS DE ALTERAÇAO

il4

o)

(t
SEUS

I
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Mn

sct
sc2
sc3
sc4
sFt
sF2
sF3
scl
sG2
sG3
TABELA

2

?,740
0,360
0,270
0,160
4,050
2,250
,450
2 ,000
5,800
3

I ,7i

0

Ni

Cu

0,48s 0,118
0,145 0,176
0,185 0 ,196
0,I25 0,I53
tr I ,370
0,085 0,007
0,085 0,018
0,075 0,,001
0,085 0,015
0,085 0,007

TEORES DE ELEMENTOS MENORES

ESTUDADOS,

E

EM

Co

Ga

0,177
0,091
0,059
0,087
0,087
0,079
0,063
0,087
0,087
0,087

tr
2
3

tr
tr
I

I

I
ì
2

TRAçOS NOS MATERIAIS
PPM.

MC-4
MC-4
MC- 5

r{c-6
MC-6
MC-6
MC-6
MC-6 .
TABELA

3-

Si02

Al

60,9
66,0

26,6

1

21 ,9

?

5?,1

3l ,4

r8,l

54,7
60,7
53,9
47 ,0
44,0

8,0
14,9
29,7
25,1

Z0¡ Fer0,
,25

'60
2,37
I ,14
0,79
3,37
I

CdO

Nat0

Mso

Kzo

ri02

o,2o

0

I,05

tr
tr

0,07

0

,:

o

':t

o

0

,03

,30

,43
I ,48

0 ,21

,:,

o'1',

1

,82

H?0

9,53 99 ,99
7,46 100,02
I t ,50 99,96

0,09
0,09
0

,40

Et

0,t9

8,21

2,26

CO¡4POSIçAO QUfMICA DOS HORIZONTES REMc)BILIZADOS, PROVENIENTES DA ALTERAçÃO
GRANTTICAS

l,lC-4: caolim; MC-5:

argiIas bauxiticas;

-Total

,

EII % TM

DE

ROCHAS

PESO

MC-6: bauxita.

ol

.\¡

si02

I
sc2
sc3
sFl
sFz
sF3
scl
scz
sG3
sl
s2
s3
sc

TABELA

I 56,40
21

,10
15,00
i 40,30
29,50

l 1 ,00
145 ,20

13,20
9,40
142,80
?1 ,40
10,20

4-

4.I203

Fer0,

,50 30,10
37,20 30,70
37 ,30
26 ,00
47,30 4,60
5t,70 t0,10
52,20 8, 30
54,60 4,90
63,60 10,80
53,70 9,00
5l ,00
4 ,80
57 ,70
t 0,50
53,00 I,70
36

CaO
,79
0,t5
0 ,27
2,84
0,50
0,01
2,63
0,37
0,13
2,74
0,44
0,07

39

Nar0

5, t 0

0,10
0,04
33,70
2,70

I,10
36, t 0

?,90

I,50
34,90
2,80
I ,30

MgO

KZO

,50 0,50
0,40 0
0,?0 0,01
0,30 16,80
0,03 6,60
0,04 3 ,60
0,30 17,10
0,20 3,50
0,10 2,40
0,30 17,00
0,t0 5,t0
0,.l0 3,00

29

Ti

02

,10
3,00
1,90
0,50
0,90
1 ,20
i ,80
1 ,30
1 ,20
1,20
I ,10
1 ,20
3

CO14POSiÇÃO QUTMICA, EXPRESSA Ei'î PORCENTAGENS VOLUMETRiCAS

DO DIABÃSIO, NEFELINA-SIENTTOS

E SEUS

Hzo

3,20
39 ,20
34"90
2,51
40 ,70

32,80
6 ,50
50,00
38,20
4,50
45,40
35,50

(9/IOOCC¡,

PRODUTOS DE ALTERAçÃO

I

Or

co
I

si9z

sc-2
sc-3
s-2
s-3
TABELA

5

-

-135,30

-t4t,40
-121 ,40

-132,80

2
S C- 3
S-2
S- 3
SC

6-

-

PERDAS

02

,50%
-90,40%
-85,00%
-93,00%
-86

(-)

CaO

70 +0,60 -39,64
+0,80 -4,l0 -39,52
+6,70 +5,70 - 2,30
+2,00 +3 ,90 - 2,70
+0,

BALANÇO GEOQUTMTcO PARA

si

TABELA

Al203 Fer0,

A

ALTERAÇÃo DO

Al203

Fer0,

+1 ,90%

-

CaO

+?,20%

2,00% -99,60%
+13,60% -99,30%

+0,.l0%

+ll,88%

-83,90%

+0.04%

+81

,30%

-97 ,4A%

OU GANHOS

(+),

NarO

Kzo

l'f90

- 5,00 -29,10
- 5,10 -29,30
-32,i0 - 0,20
-33,60 - 0,20
DIABAsIO

E

T.i02

- 0,50 -0,l0
- 0,49 -1 ,20
-l I,90 -0, l0
-14,00 0
DOS

NarO MgO

H20

+36,00
+31,70
+40,90
+31 ,00

NEFELINA: SIENiTOS

KZO

Tì 02

-98,00% -98,60% -.l00,00% - 3,20%
-99,?0% -99,20% -100,00% -38,70%
-92,00% -66,70% - 70,00% -20,00%
-96,30% -65,70% - 8?,40% 0

(MEDTA)

Hzo
990;60%
+

990,00%

+

908,90Îl
Âoo o^¿r'

E¡4 PORCENTAGEM, APRESENTADOS PELAS AMOSTRAS EM RELAcÃO
ROCHA SÃ

Ã

I

o)
(o
I
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Nas Fi guras

l9 e 20, o mesmo balanço geoquînri có 6

tado graficamente, relacionando a variação dos
teores
absolutos (porcentagens voìumêtricas ) dos diversos õxidos r
ênì
função da densidade aparente, que pode ser tomada cotro um índice
de alteração nos processos isovolume. Desta forma, temos caracteri zado o comportamento dinâmico dos diversos õx i dos durante a al
repres

en

teração.

2.2.

Di scussao

A part.i r dos balanços geoquím icos e g rãfì cos de
va r i ação dos teores absol utos dos d i versos óx ì dos anal ì sados, pode-se tentar a i nterpretação do processo de a I teração das rochas
alcalinas e bãs i cas, do ponto de vi sta quínri co.
A hidrót ise dos silicatos é evi denci ada pel a eli_
mi nação da mai ori a dos el ementos, princ.i pa I men te os alcalinos
e
alcalino-terrosos, juntamente com a sil ì ca.

0

a

I umini

o sofre nas duas 1i tol ogì as

estudadas,um

to por uni dade de vo I ume, enbo ra pouco significativo, o que
nos obri ga a admì tì r que, embora não haja perturbação das estrutu
ras ori gi nai s, houve uma ac umu I ação absol uta, paralelamente ã acu
muìação relativa, através de transporte de c.i ma para baìxoo verti
cal ou I ateral , a partì r das camadas de bauxi ta mai s evoi uîclas,
que podem s ofrer uma certa Iixìvìação. Não 6 possîvet, entretanto, estimar quanto do alumínio permaneceu "in situ,,, e quanto foi
importado. A rliferenca entre o teor em Al da rocha sã, e o teor
a umen

do produto al terado, não representa necessari amente todo o a I umÍnio ì mportado, pois uma pa rte des te alumÍnio da rocha sã
pode
ter sido eliminada durante a hidrõlise, auntentando assim a parceìa de contrìbuição al õctone do tota ì presente na rocha a I terada .

0 ferro sofre um grande aumento na aì teração do
nefe I i na s i eni to, embora o produto fì naì seja rel ati vamente pouco ferruginoso, o que é expl i cado pel o seu baixo teo r ìnicial.No
caso do diabãsio, este elemento sofre um aumento pouco significa
tivo na pri mei ra fase de a 1 teração, e uma perda também pequena

D.A

G/ccl

si02

D,A

(g/cc

)

5
Fig- 19- vARIAÇÃo Dos

glcc

rEoREs ABSoLUTos Dos DrvERSos óxroos (q/toocc), EM FUNçÀo DA DENSTDADE APARENTE
(g /CC T PARA ê NEFELINA-SIENITO E SEUS PRODÚTOS
DE AITERAÇÃO.
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na segunda; o carãter ferruginoso da bauxita resultante
justif i cado pe 1o teor iniciai, bastante a.l to.

é

também

nto ao ganho de ferro por ad i ção externa ,6
lido o mesmo raciocínio uti I i zado pa ra o al umínio.
Qua

vã

Desta forman temos, nas seqüências estudadas,que
as estruturas originais das rochas sãs dei xadas pela maioria dos
elementos durante a hidrõlise,
passam a ter como suporte qua_
se que exclusivamente os õxidos hidratados de Fe e de Al. sem dú
vida, uma pa rte des tes el ementos é autõctone, residuo da a,ì tera_
ção ferral ítica, mas outra pa rte provém de processos i luviais.

0

rtamento do ti tâni o õ di ferente para cada
um dos casos estudados. Na aì teração do diabãsio, es te e I emento
é el i mi nado cont i nuamen te, mas apenas em parte, ao passo que na
alteração do nefelina-sienito, mantém-se constante no f .i na.l , em_
bora passe por uma r'igeira perda intermediãria. Este fato estã
relacionado com a permanência da titanita durante a arteração.
compo

Alguns elementos traços foram dosados, como Mn,
Ni, Cu, Co e Ga. Verificou-se um comportamento irreguìar, prova_
vel mente pel o pequeno número de anãl ises.
A a I teração se desenvol ve com uma razoãvel adi_
ção de ãgua aos hori zontes a I terados (baianço positivo), repre_
sentando o único ganho rear nos fãci es o nde a ar teração não destrõi as estruturas, exceção feita ao ferro na primeira etapa da
alteração dos nefelina-sienitos, conforme evidenciado pelo balan
ço geoquÍm i co.

0s resul tados das anãl ises do

ma teri a I sobre roch;s de compos i ção granítica a tes tam a heterogenei dade de composição dos hori zontes retraba I hados. 0 materi a l argi loso (caolini
ta ), é ri co em alumina, e a bauxita é ri ca em sílìca e ferro,mas
conì teores muito vari ãvei s.
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CONSIDERAçÛES FINAIS

Durante o desenvol vimento deste trabal ho, aì guns
aspectos importantes foram evi denci ados e serão di scuti dos nesta
parte f ina'l , com re'l ação aos fatores controladores da bauxitizaçã0, aos processos de bauxi t'i zação e sua caracteri zação geoquími
câ, bem como ã cronologia da alteração que gerou as bauxitas estudadas.

Controles Atuantes na Bauxitjzação
A ìmportância exercida peìa concentração tlas solu
ções, e sua velocidade de percoìação foi evidenciada durante os
estudos mi cromorf o1ógi cos. Essas característ'icas da perco'l ação
determinam o comportamento e estab'i I idade dos minerais primãr jos
e secundãrios. Podemos utilizar o exemplo da depos'ição de gibbs.i
ta nas fissuras e contornos de grãos de quartzo em disso'luçã0,
que representa a co-existência de fenômenos aparentemente mutuamente excl us'i vos, e que somente se expl i ca através de uma rãpi da
circulacão das ãguas com teor em sÍl ica dissolvjda nunca suf.iciente para impedir a neoformação da gibbsita. Esta é uma sjtuação tipica do sístema fissural, definido por proust (1g76)
e
l'leunier (1977).
Em

Curucutu e em Lavr j nhas, a

a'l

ta

porcentagem

gibbsita jã no cõrtex de alteração da rocha, evidencia

a

de

aÇao

de processos de I j xj vi ação i ntensa em tempo re'l atj vamente curto.
Venifica-se, portanton a grande ìmportância da alta pluv'iosidade
regìstrada nas ãreas, ou do clima como um todo, bastante agressj
vo. Da mesma f orma, veri f i ca-se o pape'l da pos.ição topogrãf i ca
dos depõs'i tos e da estrutura e textura da rocha, que condi'c.iona
a di nâmj ca da ãgua, favorãvel ao rãpi do escoamento das ãguas de
drenagem em todos os casos estudados.
Contudo, mesmo num nteio qlobal agressivo, a ocorrênci a de verm'icul i ta em pequena escal a na alteração do d'i abãsì0,
representando a fase bissia'l itica trans tõrì a cla
I ateri zação
(llaì an'ien,l96l ,Chatel i n , 197 4) , atesta a i mportânci a dos mi cros1
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sjstemas, que podem apresentar condições muito particulares e di
versas das cond'ições médias g'lobaìs do perfi'l ou do dep6sito.
A ocorrêncì a de materi al sil i co-al umi noso de natureza amorfa na al teraÇão das nochas al cal inas representa igual
mente uma evid6ncia de que ocorrem pontualmente condições menos
agressivas, num meio globalmente agressjvo.
Em

Mogi das Cruzes,

o fator lirn'itante da gibbsi-

tização qlobal 6 o fator litolõgico. Embora os controles climãtj
co e topogrãfj co ofereçam condì ções favonãvei s ã al i ti zaÇã0, o
carãter quartzoso e micãceo da I itoloqja jnicial djfjculta a rãpida dess jl ic jf icação do meio,determ'i nando a formação de caol'i n j
ta em grande quantidade, proveniente das rnicas, mas
existindo
ainda a gibbsitização direta dos feldspatos.
Neste caso, a gibbsjt'i zação total do material re
quer um tempo majs ìonqo de evoluÇão, onde atuenr as mesmas condi
ções jdeajs de clima e drenagem interna dos perfis, para a tlessj

Iicificação da caolinita formada.

-se que a ação do control e I i tol ógi co não
ntuda o rumo da alteração, sempre em direção ã alitização, mas po
de retardã-1o, como no caso de Mogi das cruzes, ou jnfluir
na
composìção da bauxita finaì, ferruqinosa, no caso de curucutu,ou
pura, no caso de Lavrjnhas.
Concl ui

Nos sol os sobre o tál us al cal i no, êffi Lavri nhas ,
observa-se um fenômeno não general i zado, que evi denci a o pape'l
da matéri a orgâni ca exi stente em abundânci a no topo dos perfi s,e
que provoca a ocorrôncia de pHs bajxos o suficjente para dissolver todo ou quase todo o alumínio, que mìgra para baixo, deposi-

tando-se sob a forma de nódulos ou concreções gìbbsíticas ao encontrar nívei s menos ãc'i dos, onde a 'i nf I uênci a da matéria orgâni
ca é menor, resultando num aspecto de camada de seìxos, na base
do perf iì do solo.
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2, 0s Processos de Bauxitização
A bauxi ti zação das ocorrênci as estudadas ocorreu
através de dois processos. 0 primeiro, que se instala I ogo no
inícjo da alteraçã0, é o de acumu'l ação relativa do ajuminio,peìa
perda de todos os outros elementos, sendo a bauxi ta, um residuo
"in situ" da evol ução superficial da rocha. ¡leste caso, o mecanismo envol vi do 6 o de deSsiticificação, tanto dos siIicatos pri
mãri os consti tui ntes da rocha, como da caol i ni ta secundãri a.

0 outro processo, de acumul ação absol uta, atua
nos nÍvei s nai s evol uídos. As remobi ì ì zações, em m¿i or ou menor
escaìa,são facilitadas peì a alta poros i dade, e ocorrem por mÍ gra

ra, coloidal, ou em suspensão.
Nes te proces s o, o pl asma prinãri o é desestabiIizado e recri stal i
z ado ou redepos i tado, formando o plasma secundãri o, onde
pod e
não ha ver mais nen h um sinal das estruturas origìnais. A iluviação é um fenômeno importante na bauxitizacão estudada, formando fe j ções c a r a c t e r í s t i c a s , os "cutanes ", de natureza argììosa
(caoi initica), gi bbsíti ca e/ ou ferruç¡i nosa.
ção da alumina em sol ução verdadei

Curucutu e em Lavri nhas,

e com facilidade a evolução da bauxjtìzação. Nos fãcies iniciais, prõximos
ã rocha sã, o processo a tuante é de acumul ação reì atì va, através
de uma a I teração do ti po i sovol ume, com conservação das estruturas, onde as bases e o silício I i berados na hidrõlise são exportados do perfi I, e o ferro é acumulado j untamente con o alumíEm

obs erva -s

ni o.

1s evol uÍdos, evidencia-se o pape l
das remobi l i zações, ocas i ona ndo des de pequenas perturbações atõ
des tru i ção total das texturas e estruturas originais, e promoven
do a acurnul ação absol uta do a l umíni o e do ferro, respectivamente
alumìnificação e ferri fi cação.
Nos fãci es

ma

En Mogi das Cruzes, trata-se de material secundã
rio, jã retraba lhado, e não exi ste esta.sucessão nítì da da evol u
ção dos processos num perfil verti ca l . Contudo, é pos s ive ì obser
var regìões das amostras onde as estruturas originais estão ain-

da conservadas, através da

acumul

ação rel ati va do

aluminio

pel

a
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partida dos outros

el ementos, assim como também se observa regiões apresentando depos i ção de materìal remobi I i zado e acumul ado
de manei,ra absol uta, isto é, aì umi ni fi cação e ferrificação,

A natureza compl exa dos perfi s nes ta ãrea, dei xa
dúv i das qua nto ã i nterpretação de sua evol ução, sugeri ndo a possi
bi I idade de fl utuações nas cond i ções control adoras do processo in
tempérico, significando mudanças no rumo da alteração através do
tempo, que resuìtaram na irregularidade observada dos hori zontes
em termos de compos ì ção mi nera I õgi ca, ocorrendo desde hori zontes
bauxíti cos até predomi na ntemen te caol inîticos, passando por horì zontes de composição ì ntermediãria.

3. A Ca ra c ter i zação

Geoquími

ca dos processos de Alteração

Nos materi ai s es tudados , caracteri za-se a hi drõl i
se como mecan i smo de aì teração superficial, com s uas três gr"andes
tendônci as evol uti vas, conforme defi ni do por pedro (1964, .l966 ) ,
tendo como cri t6ri os o comportamento di nâmi co da síl i ca e do alu

mínio.

A alitização é a tendência fi nal em todos os casos. Sobre as rochas al cal i nas e bãs i cas, o produto fìnal apresen
ta um s ens ive 1 empobrecimento em sil ì ca, com a rel aÇão K.i (Si02/
Aì203) igual a 0,2 para a bauxita sobre rochas a lcal i nas, e 0,1
para o produto de al t,eração do diabãsjo.

0

ferro é idêntico ao do at uiní
nio em todos os casos estudados, o que justifica a denomi nação de
ferral ì ti zaÇão para o processo atuante, significando a simul tanei
dade entre a ferrugi ni zação dos mìnerais f erromagnes i a nos e
;
al i

comportamento do

tização dos fel dspatos e feldspatóides.

o teor inicial

ferro do diabãsio
e dos nefelina-sienitos, compreende-se os produtos finais deies
formados, a 1 tamen te ferrug inoso para o pri mei ro, e pobre em f erro
Consi derando

para os segundos.

em
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rel ação ãs rochas de compos i ção granîti ca de
Mogi das Cruzes, ocorre um paralel ismo en tre os processos geoqui
mi cos: as muscovitas sofrem uma monossialitizaçã0, as . bi
oti tas
ferruginização e monossialitização concomitantes (fersialitirzação), enquanto que os fel dspatos sofrem uma al itização.
Com

A ocorrôncia da mo n o s s i a l i t i z a ç ã o ref .l ete a difi_
cul dade do rneio na dessiI i ci fi cação tota I de certos mìnerais, o
que acabarã ocorrendo con o tempo, e reforça a idéia de que a
ferralitização se desenvol ve mais faci lmente quanto ma.îs pobre
em silica for o materi a i inicial.
A bissialitização es tã presente na al teraÇão de
al guns cri stai s de hornbr enda r ogo no i nîci o da a r teração tanto
do diabãsio como do nefer ina-sienito, na forma de vermicur.ita,cu
ja rel ação Ki õ superi or a z. Es te fenômeno caracteri za a fase
bissialitica trans i tóri a da f erra I .i ti zação (Maignien, 196.|; Cha_
tel i n, 197 4) , com uma expressão quant.itativa e tempora I muito pe

quena.

0s cri stai s de ti tani ta das rochas alcalinas, po_
dem apresentar na sua alteração uma fase intermediãrja de hem.issialitização, pela formação de material amorfo silico-aìr*il*,
que é rapi damente gibbsitizado, não chegando a al cançar i mporùân
cia na evol uÇão da rocha,

0 quadro da

Fi

gura

2l

apresenta uma sin.tese

da

evol ução das rochas estudadas.

Cronol ogi

a das A lterações

As observações efetuadas nas ãreas de Moq.i das
Cruzes e Curucutu, al iadas ãs i nformações obti das na bi bì ì ografia, l evam a crer que ambas as ãreas representar j am resîduos da
superfície de erosão neogêni ca, de De Martonne (.l943-44 ), de ida
de p1ìo-pìeìstocênica, Contudo, os depõs i tos das dua s áreas têm
caracteris ti cas di ferentes , o que distanciaria as suas i dades. 0
carãter autóctone da bauxi ta de curucutu col oca a al teração como
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-80endo mais j ovem que

a superficie;
tar jã algo rebaixada, a a'l teração
s

que a superficj e.

ta pode es
poderi a ser muito mais j ovem
cons i derando

que

es

Já em Mogi das Cruzes, a s i tuação 6 bem diversa:
os fragmentos e res tos de cros tas ou couraças en co n tradas nas
cotas mais altas evidenciam a contribuição de materi a l bauxitiza
do e encouraçado em al titudes superì ores, pos teri ormente desman_
tel ado e removi do até a pos i ção atua1. 0 material es tudado, por_
tanto, sofreu uma primei ra fase de a 1 teração em tempos anterio_
res ã formação da superfîcie neogêni ca. Des ta forma, a al teração
atual age sobre um material jã atterado, mais anti go que a super
ficie que o s uporta, o que caracteri za o carãter secundãri o da
bauxi ta ou da I ateri ta formada.

to ã bauxitização do material taludia_
no em Lavri nhas, o aspecto a ser di scuti do se refere a uma alteração anterj on ou poster.ior ã formação do tãlus, jã que a idade
do prõpri o tãl us não estã ai nda defi nida com segurança.
Com respei

A bauxi ti zação do tãlus é um processo contînuo,
tendo atuado sobre o material ainda',in situ,,, e apõs a sua des_
cida' contudo, a fase de bauxitização maior responsãver pera for
ma ção das jazidas parece-nos ter ocorri do
apõs a estab.il ização
do materi a I ao pê do Mac i ço, o que contrari a as i déi as expostas
por Sìgo1o (1979). A morfologia dos depósitos, com matacões de
dimensões avantajadas, ul trapassando os 5 rn, total mente bauxiti_
zados e conservando, sem perturbações , as estruturas ôrrì gi nai s
da rocha sugene que es te mater.ial foi bauxi ti zado jã na sua posi
ção atual ' Es te ponto de vista baseia-se na cons ideração de que
un materÍal deste ti po, não tenja resistido intacto a um movi
mento de massa de tal porte, mesmo sendo um mov i men to rento, em
meìo piástico.

A exi stênci a de matacões to ta I mente bauxiti zados
ao lado de outros apenas i nci pi entemente bauxi ti zados na
sua
peri feri a, assim como a presença de depõs i tos quase es tére i s ao
I ado de outros a ìtamente mineralizados, são fa tos
justificados
pel a drenagem i nterna dos perfì s , ou seja, pel a dinâmica
da
ãgua, d i feren te em cada porção do tãlus, e di ferente em cada pon
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to do mesmo perfi 1 . ts ta i rreguì ari dade da percor ação é que provo
cou a a I teração diferencial, que não deve , a nosso ve r, ser usada
como argumento a favor de uma bauxitização anterior ã f orrnação
do
tãì us. Da mesma forma, a al teração de natureza caol ini ti ca
das
rocha s do embasamento não signifìca que a bauxit.i zação não se desenvol ve atualmente de manei ra i ntensa, mas simplesrhente atesta
que as condìções litolõgicas dificultam uma perfeìta bauxitizaçã0,
atingida apenas nas rochas al cal i nas, onde o baixo teor em silica não representa um grande obstãculo.
A al ternância de

ções mais secas e mais úmi_
das no cl ima durante o Quaternár'i o Superi or tem sido i ndi cada em
vãrios traba lhos, como Bigarella e Ab'Saber (1964), Bi gareì la e
Mous i nho (1965), Bi garel l a (1971), entre outros. Es te
comportamen
to do clima, associ ado a certos as pectos observados na ã rea, como
a existência de grandes espessuras de bauxi ta no r ado não tectoni
zado do Maciço Al cal i no, e na exi stênci a de caor i ni ta na matriz
argilosa do tãlus, leva-nos a uma Í nterpretação da seqüênc.i a dos
fenômenos de alteração na ãrea,: em fase anteri or, de clima mais
seco' a a I teração sob re o mac i ço não era muito i ntensa e i nc luía
a caol i ni zação dos mineraìs, mui to embora houvesse também a gibbsitìzação, pelo favorecimento do controle I itolõg.i co. Ass.im, o
materi al es corregado era constituído por b I ocos sãos com ma tri z
c a o I ì n Í t i c a - g i b b s í t i c a . Hoj e, em clima mais úmi do, sobre
o maciçq
o processo de bauxj ti zação ê i ntenso, a parti r das nochas
sas
e a partir da caolinita formada anteriormente, e sobre o tãlus,
também ocorre unra bauxi ti zação i ntensa dos bl ocos e ma ta c ões rola
dos, a partì r de sua peri f er.i a, que representa superfícies de des
continuidade favorãvei s ã percol ação preferencial,ao passo que a
caolinita da matri z aínda subsiste, por estar i nse.i da em meio
nel ati vamente menos I ixivìante, ou seja, a matri z arqi I osa,
em
pos i ções topogrãfi cas mais bai xas em rel ação ao macì
ço.
Em res

umo,

a

cond i

conc l us ão

des ceu jã bauxitizado,mas o processo

é de que parte do material

ti

nuou ainda mais intensa
mente, formando expressiva porcentagem do mi néri o apõs a formação

do tãl us.

con
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1 - Amostra MC-2, L.P. , aumento 17 ,5 X
Residuo de plagioclãsio em vias de alteração, ainda visivel o
limite entre duas maclas. Jã hã gibbsita preenchendo cavidades di ssol vi das e fi ssuras do pl agi ocl ãsi o.

F0TOMICR0GRAFIA

2 - Amostra MC-3, L.P. , aumento l7 ,5 X
Muscovi ta caol i nj zada, com as I amel as deformadas e separadas,
e assembléia de grãos de quartzo, alguns trincados e corroi
dos cimentados por gi bbsi ta. No p1 asma predomi nantemente gi bbsítico, fragmentos de muscovita em vias de caolinização ou

F0T0MICROGRAFIA

jã caolinizados.

3 - Amostra MC-3, L.N. , aumento I 7,5 X
Segregação do ferro do retícul o cri stal i no da bi oti ta, que se
pos'iciona sob a forma de óxidos ou hidr6x'idos, nos conto.rnos
dos cri stai s e entre as I amel as.
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F0T0MICR0GRAFIA

4 - Amostra MC-3, L.P. ,

F0T0MICR0GRAFIA

5 - Amostra MC-3, L.P ., aumento 17,5

aumento 17 ,5 X
Preservação das desconti nui dades dos fel dspatos pel a formação
de gil¡bsita nestes locais, resultando numa rede de geodos de
gibbsita separando cavidades vazias (poros).
X

Muscovj ta deformada em 1 eque, caol inizada,em processo de gibbi s i ti zação. As partes ma i s cl aras representam a gi bbs i ta resul tante da al teração da caol i ni ta .

6-

Amostra MC-3, L.P.,aumertto 17,5 X
Assembléia de grãos de quartzo, cìmentados por gibbsita. Alguns grãos encontram-Se tri ncados, corroidos, e j nvadi dos pe-
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la gìbbsita.0 fundo matricial 6 essencialmente gibbsítico.
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7 - Amostra MC-3, L P. , aumento 1 7,5 X
Detaihe da alteraçao do quartzo; crisr.al apresentando trincas,
sinais de corrosão e jnvasão por ma teri al secundãr'io (gi bbs i ta
e óx'i dos de f erro )
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.
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B

- Amostra SC-3, 1.P.,

aumento 17,5 X
gìbbsit'izados. Após a gibbsitização

plagioclásio,
restaram os contornos nítidos dos antìgos crista'is de pìagioclãsios, tendo sido lixjviados o seu interjor e os outros minerais prjmários.
Fantasmas de

9 - Amostra SC-3" 1.N., aumento 'l7,5
Relíquìa de ol iv'i na, cujo bordo de reaçao (piroxênio) teve tam
bém sua estrutura preservada. Dentro da ol ivina goethitjzada ,
as fissunas são sublinhadas por magnetita, endógena. A relíquìa estã c'i rcundada por f antasmas de pìroxên'i os e anf ibõl ios,
e por gibbsita.

F0T0MICR0GRAFIA

X

F0T0MICR0GRAFIA l0 - Amostra SC-5, L.
Mesmo aspecto da fotomi crografj a 9

aumento 17,5

X

F0T0MICR0cRAFIA ll - Amostra SC-4, 1.P., aumento 17,5 X
Rel íqu ias de pì roxêni os e anf i bõl i os, conservadas pel os -oxi dos de ferro que subl'i nham as cl ivagens e demais descont jnuidades . A poros i dade anteri ormente exj s tente, encontra-se preenchjda por gìbbsita bem cristalizada, que precipitou-se apõs
a mi gração de partes topografj camente mai s al tas.

- Amostra SC.5, 1.P., aumento 17,5 X
i.utanes gìbbsít.ìcos, ou geodos de gibbsita, no interior

FOI0MICR0GRAFIA
proros i

12

rlade dos fantasmas de p'i roxên'i os

e anfi ból i os

.

da
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-t01-

IA I 3 - Amostra SC-5, 1.P.,

aumento 17,5 X
Deformação dos f antasmas de f erromagnes'ianos (pi roxêni os
fibõlios), pel a depos i ção de gi bbs i ta nos vazi os.

FOTOMICROGRAF

Amostra SC-5, L.P., aumento
Remobi I i zação da gi bbs'i ta , formando gibbsanes
poros i dade dos fantasmas de f erromagnes'ianos .

FOTOMICROGRAFIA I

4-

e

an-

preenchendo

a

17,5

e

X

l5 - Amostra SC-5, 1.P., aument o 17,5 X
Dep6sjto gibbsítico macroscõpico (gibbsane), c i rcu ndado
f antasmas de f erromagnesianos, 'i nvadidos por gibbsita em

F0T0MICR0GRAFIA

por
seus

poros.

S-2, L. P. , aumento 1 7,5 X
Fel dspato em processo de al teração, guê se instala nas desconti nu j dades, onde se forma a gibbsita.

FOTOMICROGRAFIA

l6 -

Amostra

17 - Amostra S-2, L. P. , aumento I 7 ' 5
G'ibbsita preservando o padrão de descontinuidades
feldspato.
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l8 - Amostra S-3, 1.P.,

aumento 17,5

X

do

antigo

X

Três formas de ocorrência da gìbbsita sobre rochas alcalinas:
ã esquerda, gi bbs i ta prìmãrì a, guardando o padrão de desconti
nu'idades do feldspato; ã direita, gibbsita primária guardando
o padrão de descontinuidades de feldspatõides, e embaixo, ã
djreita, gibbsita secundãrja, sem preservar nenhuma estrutura.
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geral do rel evo
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- Mogi das Cruzes . Vi são

F0T0

2

- Mog i

F0T0

3 - Curucutu. Visão geral do relevo

F0T0

4

F0T0

5 - Lavrinhas. 0 morro à di rei ta pertence ao täl us do maci ço de Passa-Quatro, já di ssecado pel a erosão. Ao I ongo
do rì o, observa-se blocos e matacões de rochas a'l cali

das Cruzes . Concreções bauxí ti cas , vermi formes , con
centradas superficialmente, após retirada dos horizon
tes superi ores do sol o.

-

Curucutu. Antiga expìoração de bauxita ferruginosa para
pavimentação de estnadas, já desativada.

nas.

F0T0

6 - Lavrinhas. Aspecto de uma das jazidas

em exp'loraçãorcom

separação manual dos bl ocos bauxiti cos . A matri
sa nesta ãrea apresenta teores de AlZ03 de até
F0T0

38%.

7 - Lavrinhas. Visão geral da jazida da foto 6.

F0T0 B

- Mogi das Cruzes. Parede de trincheira, mostrando de bal
xo para cima, material alterado conservando a estrutura
da rocha, bauxi ta terrosa amarel a e hori zontes argi I o
sos concreci onári

F0T0

z argi I o

9-

os

.

Mogì das Cruzes. Corte resultante da retirada das camadas superficiais. De baixo pana cìma, observa-se material frjável é ferruginoso apresentando bolsões de baux'i ta terrosa amarel a e sei xos de quartzi to,hori zonte en

couraçado, duro e solo argiloso
F0T0 l0

rico

em

quartzo e ferro.

- Lavrinhas. Frente de lavra da jazida das fotos 6 e 7.Em
cima, solo arg'i ìoso amarelo desenvolvido sobre o matenial do tãìus, matrjz arg'i losa com blocos de alcalinas
bauxi ti zadas e grande matacão i nal terado, camada de sei
xos qjbbsíticos, e novamente matriz argì ìosa com blocos
bauxi ti zados.
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