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RESUMO 
 
Nas jazidas de bauxita do Planalto de Poços de Caldas, inseridas nas cidades de 
Poços de Caldas, Caldas, Andradas (MG) e Águas da Prata (SP), são registradas 
diversas ocorrências de bauxitas de serra e bauxitas de campo. Foram estudadas 
duas minas que representam a bauxita de serra (Serrote e Recreio) e uma mina 
representativa da bauxita de campo (Córrego das Pedras e Campestrinho). Os 
dados referem-se à descrição de parte do material recuperado durante campanhas 
de amostragem por sondagens a trado (feitas em malha entre 1m e 2m) realizadas 
pela Votorantim Metais (antiga Companhia Brasileira de Alumínio) na fase de 
pesquisa mineral. Esses dados foram corroborados com caracterização químico-
mineralógica de amostras coletadas na superfície, através da aplicação das técnicas 
de Difração de Raios-X e Análise Química em amostras de bancada. As campanhas 
de amostragem mostraram que as Minas Serrote e Recreio apresentam espessura 
média de 3.41m e 2.68m, respectivamente. A espessura de material estéril 
(capeamento terroso, eventualmente, com matéria orgânica) é de 0.17m e 0.05m, 
respectivamente. Dos 110 furos, 18% registrou bauxita nodular e 57% registrou 
bauxita granular. Na mina Córrego das Pedras, a espessura média de bauxita é de 
aproximadamente 0.74m (variável entre 0m a 1.4m), e a espessura média do 
material estéril é de 0.05m. Os dados de Análise Química da Mina Recreio indicaram 
55.62% de Al2O3, 12.01% de Fe2O3 e 0.61% de SiO2. Para a Mina Córrego das 
Pedras, os valores obtidos foram 46.22% de Al2O3, 18.2% de Fe2O3 e 5.87% de 
SiO2. Os resultados dessas minas indicam que as bauxitas de serra apresentam teor 
maior de Al2O3 e menor teor de SiO2 quando comparado aos resultados da mina de 
bauxita de campo, apresentando-se, então, de melhor qualidade para o processo de 
fabricação do alumínio.  
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ABSTRACT 
 
The bauxite deposits of Poços de Caldas Plateau, situated in the surrounding areas 
of SP and MG states, have registered “bauxites of serra” and “bauxites of campo”. 
Two mines were studied in order to represent the “bauxites of serra” (Serrote and 
Recreio) and a representative mine of “bauxites of campo” (Córrego das Pedras and 
Campestrinho). The data refer to the description of the material recovered during 
sampling campaigns (made in between 1m and 2m) held by Votorantim Metais 
(former Brazilian Aluminum Company) in the exploration stage. These data were 
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corroborated with chemical and mineralogical characterization of samples collected 
on the surface, by applying the diffraction techniques of X-rays and Chemical 
Analysis bench samples. The sampling campaigns showed that Serrote and Recreio 
Mines have an average thickness of 3.41me 2.68m, respectively. The thickness of 
overburden material (capping earthy possibly with organic matter) is 0.17me 0.05m, 
respectively. Of the 110 holes, 18% reported nodular bauxite and 57% recorded 
granular bauxite. In Córrego das Pedras mine, the average thickness of bauxite is 
approximately 0.74m (range 0m to 1.4m), and the average thickness of overburden 
material is 0.05m. The data of Chemical Analysis Mina Recreio indicated 55.62% 
Al2O3, 1.12% Fe2O3 and 0.61% SiO2. For Córrego das Pedras Mine, the values were 
46.22% Al2O3, 18.2% Fe2O3 and 5.87% SiO2. The results of these mines indicate that 
the “bauxites of serra” have a higher content of Al2O3 and SiO2 content less when 
compared to the results of field bauxite mine, presenting then best quality for the 
aluminum manufacturing process. 
 
KEYWORDS: bauxite; sampling; chemical analysis; X-ray diffraction.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
A bauxita é um agregado de fases, cujos principais constituintes minerais são a 
gibbsita, a boehmita e o diásporo, tendo no Brasil o predomínio do primeiro mineral. 
Suas proporções na rocha variam de acordo com o tipo de depósito e quantidade de 
impurezas do minério, tais como argilominerais, óxidos de ferro e silício, dióxido de 
titânio, dentre outros (LUZ; LINS, 2008).  
 
O perfil de bauxita encontrado no Planalto de Poços de Caldas (SP-MG) foi e ainda 
é alvo de muitos estudos devido a presente riqueza de alumínio encontrada, que tem 
grande importância econômica, levando a um interesse maior de se compreender a 
evolução geológica da região. 
 
Os depósitos na região de Poços de Caldas provêm da laterização de foiaíto, 
tinguaíto e fonólito, principalmente (SCHOBBENHAUS; COELHO, 1988). 
Apresentam como mineralogia principal sanidina (KAlSi3O8), nefelina (NaAlSiO4), 
anatásio (TiO2), egirina (NaFeSi2O6) e augita ((Ca, Mg, Al)2(Si,Al)2O6), e como 
mineralogia secundária, titanita (CaTiOSiO4, pirita (FeS2), zircão (ZrSiO4) e apatita 
(Ca5(PO4)3(F,OH,Cl)), dentre outros. Estes depósitos são classificados em dois 
subtipos, a saber (LEONARDI; LADEIRA; SANTOS,2010): 
 

1) Jazidas de serra: São depósitos formados nas partes mais altas do planalto e 
possuem maior valor econômico, em relação a jazidas de campo, pois 
possuem um menor teor de sílica reativa. São depósitos homogêneos, 
espessos e com interrupção apenas por drenagens profundas e depressões.  

 
2) Jazidas de campo: São depósitos formados no interior do planalto, 

apresentam corpos menos espessos quando comparados as jazidas de serra, 
são descontínuos, apresentam um maior teor de sílica reativa e os copos são 
separados por depressões de drenagem. Os minérios que possuem melhores 
teores e espessura nas jazidas de campo estão sobre as rochas semi-
alteradas. 

 
A região de estudo abrange o Planalto de Poços de Caldas, MG, no qual estão 
inseridas as cidades de Poços de Caldas-MG, Caldas-MG, Andradas-MG e Águas 
da Prata - SP. Nestas localidades são verificadas diversas ocorrências de bauxitas 
de serra e de campo. O Planalto é conhecido por apresentar, em seu relevo, formas 
que comprovam a existência de uma caldeira vulcânica na região, originária entre o 
Cretáceo Superior e Terciário Inferior. Do ponto de vista fisiográfico, é uma região 
elevada, quanto ao nível do mar, com cotas próximas de 1400 metros (DNPM, 
1988). 
 
Neste trabalho, foram estudadas duas minas que representam a bauxita de serra 
(Serrote e Recreio) e uma mina representativa da bauxita de campo (Córrego das 
Pedras). 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
Foram aplicados os seguintes métodos e técnicas para caracterizar as minas de 
bauxita de serra e de campo contempladas neste estudo: amostragem 
representativa e processamento das amostras, análise química e difração de raios-x. 

 
2.1. Amostragem e processamento das amostras 
 
Foram coletadas amostras representativas de aproximadamente 30 Kg de bauxita 
das seguintes minas: Recreio fases I e II (bauxita de serra), localizada nos limites 
territoriais de Poços de Caldas-MG, próximo aos furos de amostragem 1629 e 24 da 
Votorantim Metais; Serrote (bauxita de serra), localizada nos limites territoriais de 
Águas da Prata-SP; Córrego das Pedras (bauxita de campo), localizada nos limites 
territoriais de Divinolândia – SP, próximo aos furos de amostragem 22 e 6 sob 
influência do 35 da Votorantim Metais, e Campestrinho (bauxita de campo), 
localizada nos limites territoriais de Divinolândia – SP. 
 
A técnica de amostragem utilizada foi a de canaleta, em que tiras verticais foram 
abertas nas faces das bancadas a cada dois metros na horizontal, totalizando 6 
tiras. Essas tiras percorreram toda a extensão vertical da bancada (da crista até o 
pé). O trabalho de abertura das tiras foi realizado com a ajuda de um martelo 
petrográfico. Em alguns casos, o minério apresentou frações fina, matriz argilosa e 
alta umidade, e grossa, com seixos e dureza elevada. Neste caso, as diferentes 
frações foram pesadas separadamente e depois homogeneizadas. 
 
O processamento das amostras foi realizado nas dependências do Laboratório das 
Engenharias da Universidade Federal de Alfenas, Campus Poços de Caldas. As 
amostras coletadas foram cominuídas em britador de mandíbula da marca Pavietest, 
modelo I4198 (série 67, 220 volts) por aproximadamente 5 minutos. Posteriormente, 
foram processadas em moinho de bola Marcon, modelo MA701/21 (série 
113780016, 750 watts, 220/TRAFIC.VAC) 50 rotações de 70 rpm. O produto foi 
peneirado por 6 peneiras: 1.70 mm, 850μm, 500 μm, 300μm, 212μm, 125 μm, com 
agitação por 3 minutos num agitador suspenso.  

 
2.2. Análise química 
 
A análise química foi feita em amostras coletadas na Mina do Serrote, 
representando bauxita de serra, e Córrego das Pedras, representando a bauxita de 
campo. As amostras passaram por uma britagem primária, depois submetidas a uma 
análise granulométrica com as mesmas peneiras já citadas, sendo o retido em 3,35 
mm novamente britado e em seguida submetido a mais um peneiramento. Para 
cada tipo de bauxita foram separadas duas amostras passantes na peneira de 125 
μm. As análises químicas das amostras BSR1 e BSR2 foram realizadas no 
Departamento de Petrologia e Metalogania, da Unesp/Rio Claro através da 
Fluorescência de Raios-X. As análises químicas das amostras 4021914 e 5020914 
foram realizadas no laboratório LA Teixeira & Filho S/C Ltda (Andradas/MG) 
utilizando-se o método de digestão ácida, titulometria, gravimetria e 
espectrofotometria. As amostras analisadas pelo laboratório partiram de amostras já 
pré-concentradas nos laboratórios da Votorantim, da Mina do Serrote e Córrego das 
Pedras. Porém, a análise da amostra da mina Córrego das Pedras não foi separada 
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de acordo com sua granulometria, ou seja, o resultado da análise de tal mina refere-
se mistura de minério fino e grosso (material fino com os seixos). As amostras 
referem-se às proximidades dos furos 22, 6 e 35, para o Córrego das Pedras e 1629 
e 24, para o Recreio. 

 
2.3. Difração de Raios-X 
 
As amostras encaminhadas para a Difração de Raios-X foram as passantes na 
peneira de 125 μm. Estas foram analisadas no Laboratório de Cristalografia do 
Instituto de Química da Universidade Federal de Alfenas.  
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A partir da Tabela 1 é possível confirmar, como descrito na bibliografia, que o 
minério de serra (representado pela mina Fazenda Recreio), apresenta teores de 
maior qualidade para o processo de fabricação do alumínio em relação ao minério 
proveniente de uma jazida de campo (representado pela mina Campestrinho). Isso 
significa que os maiores teores de óxido de alumínio e os menores de óxido de 
silício, em média, são provenientes das minas cujo jazimento é de serra. 

 
Tabela 1. Dados de análises químicas de amostras coletadas nas frentes de lavra em estudo. 

Valores expressos em porcentagem. BSR1/BSR2 (Mina Recreio – fase I); 4020914 (Mina 
Campestrinho); 5020214 (Mina Recreio – fase II). 

Amostra SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 LOI 

BSR1  0,60 1,49 55,51 12,06 0,05 0,08 0.04 0,01 0,04 0,22 29,89 

BSR2  0,62 1,50 55,74 11,96 0,05 0,06 0,03 0,03 0,03 0,22 29,78 

4020914 5,87 1,99 46,22 18,2 - - - - - - 24,63 

5020914 4,63 1,42 51,36 13,0 - - - - - - 27,80 

 
Dados de DRX mostram que os depósitos de bauxita de Poços de Caldas 
apresentam, principalmente, as seguintes fases minerais: gibbsita (Al(OH)3), goethita 
(FeOOH), hematita (Fe2O3), caulinita (Al2Si2O5(OH)4). 
 
Os resultados obtidos indicam que a Bauxita proveniente de regiões de serra 
apresenta diferentes características em relação à bauxita de campo, embora a 
gênese de ambas seja a mesma. Os teores de Al2O3 aproveitável e SiO2 reativa, 
óxidos de maior importância para fabricação de alumínio metálico, são mais atrativos 
nas jazidas de serra, neste trabalho representada pela mina Recreio (fases I e II), 
amostras BSR1, BSR2 e 5020914 (Tabela 1).  
 
Dados de WI-index calculados para as mesmas minas por Lobo (2014) indicaram 
que a fração fina do minério da Mina Córrego das Pedras apresentou um índice de 
trabalho de 3,70 KWh/t, enquanto que a amostra proveniente da mina Fazenda 
Recreio 8,00 KWh/t. Isso significa que o minério de campo do Córrego das Pedras 
despenderá um menor gasto energético na operação unitária de moagem em 
relação ao minério de serra da Fazenda Recreio. Provavelmente o melhor resultado 
do índice de trabalho pelo Córrego das Pedras se deve à fina granulometria 
apresentada em relação ao Recreio. 
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4. CONCLUSÕES 
 
Os resultados dessas minas indicam que as bauxitas de serra apresentam teor 
maior de Al2O3 e menor teor de SiO2 quando comparado aos resultados da mina de 
bauxita de campo, apresentando-se, então, de melhor qualidade para o processo de 
fabricação do alumínio, embora a gênese seja a mesma. 
 
Entretanto, é de suma importância lembrar que os resultados de teores da tabela 
acima não representam as duas minas como um todo, principalmente porque elas 
apresentam vários corpos mineralizados que embora próximos, não exibem uma 
homogeneidade com relação aos teores. Outra consideração importante é que os 
teores dos próprios corpos apresentam variações, chegando até os valores que 
inviabilizam a sua lavra. Tal informação é provada pela pesquisa, em que os 
resultados da sondagem demostraram haver perfis não viáveis. 
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