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ABSTRACT

The Resende Basin lies between the Mantiqueira Mountain Rance
which rises up to 2.800a in the alcaline massif of Itatiaia-Passa Qua-
tro in the north, and the Serra do Mar Mountain Range in the south.The
basin is the most easterly of a series of elongate Tertiary sedimentary
basins that stretch SW tfb NE between São Paulo and Barra Mansa in Rio
de Janeiro State, Brazil (449 to 479 West).

Considering:
- the economic potential represented by source rocks for the

basin sediments;
- The known capacity of sediments to concentrate metals when

weathering, transport, and deposition conditions are favorable, a
geochemical analysis was done to determine;

- favorable sites of uranium and thorium concentrations;
- the evolution of depositional environments through integration

of sedinentalogical, mineralogical, and geochenical data in order that
the mstalogenetlc analysis promotes more efficient prospecting.

The results permit a better urderstandlng of the sedànentoloçical
and geochemical setting of Tertiary sediments in the region, as well
*s establish a method of rapid, inexpensive, and efficient
prospection taht can be used in other basins of this type.

I. O QUADRO FÍSICO DA SACIA DE RESENDE

A bacia de Resende como suas homólogas mais ocidentais não per-
tence a um tipo simples de graben como assinala Yocitern Rasin (conuni
cação por escrito e Y.K. et alii, 1978). De fato, a subsidência da Ba-
cia não foi simétrica con relação is serras "reativadas" no Ollgo-Mioce
no que * enquadram. Pode-se supor então que a Bacia de Resende corres"
ponde ao eixo mais rebaixado de blocos diferentemente basculaãos entre
as Serras do Mar e da Mantiqueira, e que está constituída de sub-baci-
as de profundidades variáveis separadas por altos. A espessura dos se-
dimentos que colmataran a 3acia de Resende é consequentemente variável
e segundo Y. Hasin pode chegar até 200/250m. 0 basculamento mais impor
tante da Bacia, está deslocado em direção do Jí contra o maciço do Ita-
tiaia e áreas e dos mapas topográficos.

Pode se notar então a dissimetria do setor compreendido entre
as Serras do Mar e da Mantiqueira. A vertente N é mais estreita e nais
inclinada que a vertente S.

Logo, as influências tectSnicas desempenham um papel importante
nos aspectos fisiográficos da região, visto qae controlam o desenho da
rede hidrográfica, a localização da bacia mais próxima da Mantiqueira
que da Serra do Mar, e a amplitude do seu preenchimento mais intenso á
partir da Mantiqueira.

Quanto a litologia, as rochas que compõem as Serras da região,
são essencialmente gnaisse a biotita. 0 maciça de Itatiais é constitiú
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do, no termo geral d* nefelina sienito.
Essas rochas, COBO a espessura dos sedimentos depositados na Ba

els. bam o dsaonstra, são muito vulneráveis ao intemperismo. ~*
Ao fator litolôgico une-se a topografia porque os maciços monta

nhosos qua se- elevam bruscaaanta acima da Bacia da Resende, alimentam
torrentes cujo perfil longitudinal inclinado, implica numa competência
de transport*, comprovada pelos matacôes de sienito encontrados nos co
nes de de. ação. ""

Alia disso, soerguimentos e abaixamentos (devido ã intrusões e
subsldênci* ao setor) concorres para manter os valores de desnivelaaen
to bacia•• montanha favoráveis ã erosio • aos depósitos terciirios. ~

Quanto ao clima, a região de Resende situada no trópico S goza
de um clima subtropical. De fato esta localizada na sons de ação das
aassas de ar polar inventai que, mesmo degenerada pelo efeito das lati
tudes mais baixas, são suficientes para abaixar a temperatura. ~

A ascenção forçada das massas de ar contra a cadeia de monta»
nhas provoca una nebulosidade que varia entre 6/10 e 7/10, uma umidade
relativa m*dia próxima de 80% e precipitações médias anuais coapreendi
das entre '500mn em Resende e 2300mm na Fazenda Agulhas Negras (1460m
acima do nível do mar).

0 regime das precipitações está caracterizado por uma estação se
ca invernal de 5 a 3 meses, cuja duração e intensidade diminuea com ã*
altitude, e uma estação chuvosa estivai de 7 a 9 meses. 0 número de
dias de chuva é da ordem de 170 a 180 dias por ano.

Trata-se então da um clima úmido e tanto mais porque o ar, res-
friando-se com a altitude, aproxima-se cada vez mais do seu ponto de
saturação e portanto do nível de condensação.

CONCLUSÃO SOBRE 0 QUADRO FÍSICO

Alterações espessas, cursos d'água torrenciais com perfis longi
tudinais inclinados, precipitações que podem chegar até lOmm ea 24 ho-
ras, tempo ile concentração das águas de escoamento curtos, explicam o
preenchimento da Bacia de Resende, durante o Cenozõico. Essa colmata -
ção, foi facilitada além disso pela subsidência da bacia.

Mão é possível reconstituir em detalhe a evolução geomorfológi-
ca da região. D* fato, as interferências entre fenômenos de duração e
ritmo diferentes, como a tectõnica a as variações climáticas - ou mais
justamente, paroxisnus pluviométricos induzidos por efeitos orogrâfi -
cos t fatore.i ligados ao pequeno tamanho da bacia favoreceram cudanças
rápidas de fades e remanejaaentos dos depósitos. Tudo isso dificulta
as reconstituições por um lado, e por outro lado as correlações com
outras regiões, distantes e maiores devido á inércia maior com relação
ás variações climáticas dessas regiões.

Apresentar-se-á somente uma descrição sucinta das unidades geo-
morfológicas reconhecidas no campo sem entrar nos detalhes de evolução
da bacia, tentativa já realizada por outros pesquisadores (Silva Amador
et. alii., 1975 - 1980 - Penalva, F., 1967 - Ribeiro Filho, E., 1967).

II. AS UNIDADES GEOMQRFOLOGICAS

Os asquessas, figuras 1, representam o arranjo das grandes unida
des geomorfológlcas. do setor estudado, são essencialmente quatro unida
des, de N ao S: ~
- A cadeia de montanhas (C) a qual se anexam os cones de cejeção

edifiçados ao pét (A).
- As colinas pré-montanhosas (B).

Os glacis superior e inferior (C, e C 2).
A planície aluvial do Paraíba (DJ
0 maciço alcalino do Itatiaia, se distingue nas fotografias aé-

reas por suas linhas de cristas grosseiramente concintrlcas que orien-
tem uma rede hidrográfica no início anelar e passando rapiãaner.te a
centrífuca.

0 conjunto montanhoso foi afetado por numerosas falhas e fratu-
ras sobre as quais se alinham segmentos dos cursos d'água de bacias di
ferentes. Sáo preferencialmente orientadas SW-KE com uma menção especl
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ai para a margem direita do Paraíba e mesmo tnf-SE. isso ê particular -
mente válido para a parte ocidental do setor, a este do meridiano de
Resende. Ha parte oriental, a direção geral é mais freqüentemente H-S.

Os perfis longitudinais dos curso» d'água são às vexes afetados
por rupturas de inclinação. Isso traduz a influência de bancos de ro-
chas duras contra os quais a erosão regressiva torna-se ineficaz. A in
tensa alteração das rochas ligada ao relevo íngreme favoreceu a disse-
ção das encostas • o recuo, dos locais superiores e em conseqüência cap
toras. Por essa razão, a reconstltulçáo em detalhe das redes hidrográ-
ficas , torna-se muito difícil e quase impossível.

0 sienitos do Maciço do Itatiaia são profundamente alterados. A
•atriz geral das alterações ê amarelada, unida ou reticulada, (branco e
vermelho). A tendência é a brunificação avermelhada com a altitude (in
fluêncla das temperaturas mais baixas e da matéria orgânica).

OS CONES- DE DEJEÇÃO

A "trincheira" da ferrovia a W da cidade de Itatiaia e os per-
fis que bordeiam a Via Dutra na proximidade do pedágio, situados a oes
te de Itatiaia, recortam depósitos grosseiros e heterométricos, e per-
mitam fazer as observações seguintes:

Cones de dejeção, desabamentos;, alterações remanejadas e reco-
bertas por depósitos de encostas, se edificaram ao pé do Itatiaia, re-
pousando sobre o embasamento. Contêm natações cujo diâmetro é ãs vezes
superior a um metro, de sub-angulares e arredondados. A matriz é areno
-argilosa campacta, com abundantes quartzo, feldspato, e seixos. A frê
quência dos matacôes dininue â medida que a distância da montanha au-
menta. 0 material é bastante permeável e poroso, coco bem o demonstra
a grande quantidade de ainas d'água, etc. Certos seixos são "pobres" e
sua natureza petrogrãfica não se distingue mais. No entanto, os nata-
ções de sienito são sempre frescos ou apresenta raramente uma crostade
alteração de Icm de.espessura ainda dura..

0 embasamento aflora na "trincheira" da ferrovia perto do pedá-
gio de Itatiaia, (gnaisse a biotita), ê alterado.

0 material detrltico foi modelado em forma de colinas convexos
por incisões estreitas próximos dos relevos montanhosos, aparentemente
deficiente. Matacôes afloram nas encostas. Os vales se alargam na dire
ção da Bacia de Resende e se observa localmente pelo menos um nível de
terraço.

Portanto, as serras íngremes bastante fraturadas e alteradas,fo
ran a fonte dos cones e desabamentos que as localizam ao seu pé. O ma-
terial detrltico heterosétrico está bem drenado pelas águas de infil-
tração o que contribue i lixiviação mecânica dos elementos finos (argl
Ias).

AS COLINAS PRÊ-MONTANHOSAS

Ao pé do Itatiaia, que domina ao Norte a Bacia de Resende,encon
tra-se um alinhamento de colinas arredondadas em forma de nela-laranjas"
constituídas por espessas e intensas alterações de sienito. Contêm blo
cos residuais de rochas (certas das quais acaneladas pela corrosão)quê*
afloram nas encostas eci conseqüência de dus exumaçâo pelo escoamento.A
rocha "in situ", aflora localmente ao pé das encostas e nos talwe?s,
aonde os matacôes são nunerosos em conseqüência de maior alteração pro
vocada pela proximidade áo lençol aqüífero. * ""

A matriz YR 6/6 (anarelho brunado) é argilo-arenosa e comporta,
pouco cascalho. S preciso notar que em regra geral, a cor de conjunto
das alterações é mais aaareLha que vermelho, o que, baseando-se sobte
a hipótese emitida por Kar.pf e Scwertmann (1983) em relação com os so-
los caoliníticos do Rio Grande do Sul, poderia indicar a predominância
da goetita sobre a hematita nesses solos. Isso pode ser importantequan
do se sabe que os solos com geotita absorvem mais fósforo que os solos
com hematita.

Portanto, as colinas pré-montanhosas sieniticas são intensamen-
te alteradas quimicamente e a natureza da rocha-origem transformada em
argila não se reconhece mais.



OS GLACIS

Glacis M — f nd— «o pi das colinas prê-montanhosas. Pode-se
distinguir dois níveis. OB glacis superior Cj e ua glacis infsrior c2
encaixado no priaeiro, • qua s* desenvolveu «a detrimento do glacis su
parlor por racuo das ancostas. Sa unaa progressivanente coa a planície
eluvial do Paraíba. Tratar-se-á sfi da glacis suparior.

O glacis suparior ast£ situado no prolongaaanto das colinas prí
aontanbosas. Foi dissecado «a loabadas a colinas convexas por curso?
d'igoa perenes qua nascaa na montanha a por córregos da ascoaaanto es~
tacionais a talvaz episódios. As iacisôas são aa foraa da V a as caba-
cairas das radas da dranagaa podaa sa raaif icar, o qua indicaria reto-
mar da erosão ativa até uma época nio anito raaota. O fundo das inci-
soas i fraqoantaaanta lodoso por iapermeabilização, devida ao coluvio-
aaaanto argiloso a possivelmente por axurgincia do lençol fraãtico. A
jusante, i proximidade do vala do Paraíba, o fundo dos valas dos aflu-
antas torna-se- achatado, aals amplo a aal drenado. Os glacis supaxLor a
inferior sio áreas da pastagem.

O glacis superior i constituído por aatarial datrítieo acumula-
do através de torrentes, ca forma de cones coalescentes, reaanejados ,
e aplainados postarioraante na foraa de glacis e entalhados por cursos
d'água c ravinas.

Ainda que aatacões e seixos não constituem os elementos princi-
pais do aaterial aluvial, eles estão presentes nos perfis, notavelmen-
te sob foras de "stone-lines" de seixos de quartzo de 6 a 8ca de com-
primento ea geral. Os lençóis de pedras se estendes até o vale do Pa-
raíba, exumadas ou soterrados por ua capeanento areno-argiloso que po-
de alcançar 3 metros de espessura.

A proximidade dos relevos, a natureza petrográfica dos seixos é
sais variada e os perfis mostram leitos de seixos iabricados, numa ma-
triz pouco abundante. Essas seixos "pobres" e consequentemente nem sem
tre identificáveis. Isso denota evidentemente, uma alteração posterior
deposição.

O material mais comum do glacis superior ê constituído por cas-
calho, pequenos grãnulos, areia ângulos* e argila. Geralmente e bastan
te compacta. Os minerais primários se reconhecem aindat quartzo,felas
patos, biotita... Se encontram ãs vezes concreçõei de gibsita branca
pelo manos na vizinhança de Resende. A argila á essencialmente caolinl
ta e subsidiar ..amante llita. ~

A jusante do glacis superior, as formações tornam-se avermelha-
das. Nota-se a sucessão clássica nos meios ferralíticos, nível supe-
rior amarelado, "stone-line", nível inferior avermelhado. As vezes no
entanto, a cor vermelha é só pelicular.

Depósitos de oxidos de ferro não endurecidos, estão localizados
ao longe da discontlnuidades texturals por exemplo no contato de um ní
vel arenoso repousando sobre um nível mais argiloso. A coloração ocrê
amarelo não tem mais de 2 a 3 ca de espessura.

Não forau observadas lnduraçoes ferruginosast nõdulos, concre-
çoes, restos de couraça, etc.

Mo conjunto, o material que forma ò glacis superior ê bem drena
do, e poroso. Isso talvez explicaria o fato que os riachos autóctor.os
sejam sé estacionais ou episódicos, já que nao há reservas d'água sufi
cientes para alimantá-los durante todo o período seco. ~

Os seixos do glacis superior são mais ou menos arredondados.
A proximidade de maciço do Itatiaia, os seixos são sieníticos e

geralmente «xtrtmamtnte alterados, o que indica uma alteração posteri-
or a sua deposição. Estão dispostos em forma de lentes ou bancos (ori-
gem fluvial). Próximo do Vale do Paraíba, os seixos menores são de
quartzo, corroídts superficialmente, dispostos na forma de "stone-li -
ne". A rocha frágil (sienítica), desaparece da composição dos materi-
ais grosseiros do glacis superior substituída por material mais resis-
tente.

III. CEOQülMICA DOS SEDIMENTOS CENOZÔICOS DA BACIA DE RESENDE NA AREA
-PILOTO DO PROJETO

INTRODUÇÃO

foram amostrados 40 pontos ltvando-se em consideração a distri-
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buiçio faciolôgica mostrada na figura 1, • os encaminhamentos cintilo-
mêtricos realizados.

Foram analisados 11 elementos maiores «21 elementos menores
por fluorescência d* Raios-X em 16 das 40 amostras coletadas, tendo
em vista a earaeterisaçio geoquímica dos fãeies.

As análises de Th e 0 foram realizadas pela NUCLS3RAS em todas
as 40 aaostxas coletadas.

Os resultados obtidos estão listados nas tabelas 1.

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Os resultados das análises podem ser agrupados «a três grupos:
19) Os resultados qua- permites caracterizar quimlcanente as vari-

as ffeies sediaentares terciirias aflorantes na Bacia de Resen-
de, possibilitando com isso a sua individualização e considera-
ções sobre sua gênese em intima correlação com a análise geo-
morfolõgica.

29) Os resultados que permitem definir, e com isso separar, de um
ponto da vista dos "backgrounds" dos elementos analisados na r£
gião-piloto do estudo, as amostras consideradas indícios de mi-
neralização daquelas ditas estéreis.

39) Os resultados que permitem estabelecer relações çranulométricas
versus teores de concentração nas amostras consideradas como
indícios de mineralização, a com isso determinar a importância
ou não da realização de análises mineralõgicas porteriores das
frações grosseiras c finas dos sedimentos.

A CARACTERIZAÇÃO GEOQOlMICA DOS FACIES SEDIMEMTARES AFLCRANTES NA BA-
CIA DE RESENDE

A figura 2, S, representa uma amostra de alteração bauxiiica so
bra rocha alcalinas; S« representa a rocha alcalina fonte de S3, Regi-
ão ia Lavrinhas, SP (Grocke et. alii., 1983). Ainda na figura 2, as
amostras da Região da Bacia de Resende, se distribuem agrupadas perfei
tamente de seus grupos faciolõgicos correspondentes1 esta distribuição
dá duas informações fundamentaist
19) Wo seu conjunto as amostras apresentam uma tendência crescente

ã alteração bauxítica, (S* sobre a fig. 2), isto é, dos cones
da dejeçáo e glacis, is colinas pré-montannosas, passando pelas
fãeies da vertentes do maciço do Itatiaia.

29) Essa tendência crescente 1 bauxitização está em relação direta
com a disposição geomorfolõgica dos fácies. Os cones de dejeção
a glacis representam um conjunto de fades caracterizados por
um manor quisismo na sua degradação intempérie*, isto ê, são fã
cies caracterizados por transporte torrenciais e alta íixivia-
ção mecânica. Já os fácies de colinas pré-nontanhosas represen-
tas alterações químicas importantes associadas â uma estabilida
da geomorfológica caracterizada pela quase ausência de renobilX
zaçio da material que os forma». ~
Ka figura 3, o índice Kl da Harrasowitz (SIO2/AI3O3) ê utiliza-

do pelos pedologos e geoquímicos das regiões tropicais unidas (meios
farraliticos) percutindo classificar os processos que ocorrem nos so-
los que contêm caoiinita com ou sem hidróxidos (Sepalem, 1973),

Coso SiOj e AljOj reagem na razão de 1:2; Ki>2 caracteriza um
maio favorável a neogenese de caoiinita.

Kl 2 significa um excesso de silica em relação ao necessário pa
ra fermar caoiinita (silica livre). ~

Xi 2 indica tira excesso de alumina (Al livre nas formações. Isto
pode ..ndicar bauxitização.

Ea relação â* formações superficiais da Região da Sacia de Re-
sende, os valores de Ki (na fig. 3) expressam!
19) Vs* forte tendência i bauxitização (S3) nos fácies á colina pré

montanhosas, na base das encostas do maciço de Itatiaia, nur.
meio bem drenado;

29) YL S2 nas alterações superficiais das encostas do Itatiaia. Po£
tinto Ki i vizinho da razão molecular SÍO2/AI9O3 que caractoriT
za um meio ferralítico favorável â neogênese da caoiinita;



39) Kl á bastante superior a 2 nas formações detriticas (cones de
dajação a glacis) onda existe» excesso de silica e um deficit
em alumlnia. Esse deficit en Al, seria devido, sobretudo, & uma
diminuição, a m a diminuição principalmente mecânica, da minera
logia aluminio-potisslca do ponto da vista da composição minera
lógica média relativa desses fâcies e/ou a uma concentração re-
lati/a da minaralogia silicatada (quartio inclusive), durante
o transporta torrencial dessas ficias e/ou põs-daposieional.
Aqui cabe uma observação a respeito dos níveis ferruginosos en-

contrados no seio da material constituinte dos cones de dejeção e gla-
cis, (amostras 22 a 24, fig. 3). Essas níveis representam o resultado
da uma intensa percolação de soluções nas zonas da interfãcies grossei
ras—finas. Portanto, são caracterizados não sô por uma concentração lã
cal da ferro dos sedimentos (ef. amostras 22 a 24, tabela 1), mas tas£
bêm, por uma lixiviação mecânica maior (cf. teor AI2O3 PF, amostras 22
• 24, tabela 1) do que a existente no restante da massa da material per
meável, atravessada pelas soluções percolantes. A mineralogia básica"
local portanto, é essencialmente quartzo-feldspâtlca, resistatos a hi-
dróxidos (Goetita ?) , o que explicaria os altos teores de K2O e Ka2O
desses níveis ferruginosos (cf. amostras 22 e 24, tabela 1 e fig.4).

Essas níveis ferruginosos representam, talvez, um estágio avan-
çado dos facias permeáveis dos cones de dejeção e dos glacis na Região
da Bacia da Resende, com a continuidade e progressão da lixiviação me-
cânica, fruto das intensas percolações devidas a boa drenagem-,

A figura 4, é adaptada a partir de um diagrama de de La Roche
(1968), para as rochas granlticas e faz apelo às concentrações milie -
quivalentes da Na a K em ralação àquela do Al nos sedimentos da Bacia
de Resende, Si sienito inalterado de Lavrinhas e S3 alteração bauxlti-
ca desse sienito. Nota-se a "bauxitização" em ordem crescente, fácies
sedimentares caracterizado pelo aumento continuo dos teores de Al e di
minuição paralela dos teores de K e Na. Ainda nessa figura, pode-se 6B
sarvar o aspecto químico dos níveis ferruginosos da região caracteriza
dos, essencialmente pela eliminação mecânica (arçilas) do Al a conse-
quentemente, aumento relativo do K e Na dos feldspatos a feldspatõides.

Alem, dos índices utilizados nas figs. 2, 3 e 4, para a caracte
rização geoquimica dos fácies sedimentares aflorantes na Bacia de Re-
sende, pode-se levar em consideração outros indicas: p. ex. K,0 •
Ka,O ligado a composição em feldspatos e feldspatõides.dos sedimentos,
P.P. ligado a composição em hidróxidos e argilas, HgO • CaO ligado a
compoisção em plagioclãsios a ferromagneslanos, Fe^O? que marca os li-
mites entre os fenômenos essencialmente químicos e oi fenômenos liga-
dos à lixiviação essencialmente mecânica dos materiais sedimentares;to
dos esses índices apresentando um potencial individualizador, i.e., ca
racterizador dos fácies sediraantares na região da Bacia de Resende. ~

A CARACTERIZAÇÃO GEOQUtKZCA DAS AMOSTRAS CONSIDERADAS COMO INDÍCIOS DE
MINERALIZAÇÃO E DAS AMOSTRAS CONSIDERADAS ESTÉREIS

Tabela 2. Por essa tabela, a levando-se em conta os teores de
Th e 0 nas rochas alcalinas do maciço da Itatiaia, observa-se; prati-
camente o desaparecimento do urânio dos sedimentos e a concentração pan
tual do tório em algumas (p. ex. amostras 6 e 5), sem que por isso es-
sas concentrações pontuais apresentem algum interesse econômico.

Além de uma nítida individualizaçao faciolõgica, é evidente a
separação entre fácies que apresentam-se como indícios de concentração
da Th (cf. amostras 25, 6, 5 e tabela 2), dos fácies totalmente esté-
reis.

0 mesmo resultado poderia ser obtido através de diagramas,p.ex.:
Ki X F«203; Kl X (Fe,O3 • TiO,); Ki X Zr; Xi X (Zr + MnO); Ki X MnO.

X esterilidade evidente dos fácies de glacis e colinas pré-mon-
tanhosas, é marcada por um aumento nas concentrações de TIO, a Fe,O3,
com relação à rocha-fonte alcalina (7iO2 * 0,1 - 1,21 e Fe total o,7 -
4,4% dados da NÜCLEBRAS).

Essa aumento também se traduz em relação aos fácies "mineraliza
dos" á Th (fácies cones de dejação e vertentes do Itatiaia). ~

Essas concentrações superioras de ferro e titânio, nos fie Let ea
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tirais da região, poderia» «star indicando um maior grau de lixiviação
desses fâcia*: lixiviação mecânica no caso dos fâcies a Glacis a quíni
ca nos fides da Colinas pré-aontanhosas. ~

KEXAÇftO TEORES DE 0, Th, Mb, Zn a TiOj VERSUS A GRANULOMETRIA

Ha tabala 3, obsarva-sai
• a concantraçio da tõrio nas frações finas dos sedimentos;
• Kb a Sr apresentam uma lava tandância a concentrar nas frações gros

seiras»
• TiO2 concentra nas frações grosseiras dos ficies de vertentes do ma

ciço da Itatiaia;
- o urinio praticaaente desaparece dos perfis.

IV. CONCLOSOESt AS RELAÇÕES ENTRE A GEOQülMICA E A GEOMORFOLOGIA
BA BACIA DE RESENDE

Aa grandes •••>«*»««»•.•* de relevo determinadas no campo:
- as encostas do m*cl,o «k» Itatiaia;
- as colinas convexaa pré-nontanhosas;
- os cones de dejeção a desabamentos heterométricos;
- os glacis da preenchimento; orientaram a amostragem.

Por sua vez, as análises das amostras confirmaram que as unida-
des geomorfolôgicas diferem também do ponto de vista alteração ou com-
portamento geoquímico. As analises indicam que se a caolinita é a argi
Ia quase exclusiva das formações superficiais antõctones e alõctones,ã
que se a goetita se encontra também presente, as outras caracteristi -
cas da ferrolitizaçãot eliminação das bases e eliminação parcial da
«ílica não se aplicam a todas as formações. Por exemplo, os cones de
dejeçâo e os glacis apresentam em geral un enriquecimento relativo ea
silica. As colinas ?ré-montanhosas, o meio alterado, "in situ", se ca-
racteriza por uma pequena concentração de potássio. Quanto ao ferro,
se nota um enriquecjaento nítido em todas as formações. No entanto,tea
um comportamento um pouco indiferente e apresenta uma ligeira correla-
ção positiva com o potássio.

Isso indica astágios diferentes de alteração ou dinâmicas dife-
rentes em meios dif«rentes, no mesmo contexto climático. A heterogenei
dada das amostragem:, fazendo comparar amostras coletadas na base oü
no topo dos perfis cm função do traçaco dos encaminhamentos cintilomé-
trlcos, e o número insuficiente de amostras, não permitem avançar hipó
teses conclusivas. A esses fatores limitantes devido ao caráter explo-
ratório da missão, se somam outros fatores de diferenciação como a si-
tuação topográfica, a inclinação das encostas e a drenagem interna.

A coexistência de feições de trópico amido como ç. ex., encos-
tas convexas, drenagem deficiente nos fundos; e de feições de trópico
secot glacis encaixados, induzem a considerar variações climáticas en
tre polos chuvosos e polos semi-áridos durante o Pleistoceno. ~

Md entanto, a alteração do tipo ferralltico, a presença de jazi
das de bauxita e caolinita na região, a ausência de nódulos,concrecõel
e testemunhos de couraça ferruginosos, permitem avançar a hipótese de
que a região não sofreu modificações climáticas drásticas durante este
período.

A orientação das serras a proximidade do oceano, a latitude dei
xan pensar que talvez o clima tornou-se mais frio em certos momentosT
mas possivelmente sempre úmido. A exiguidade do setor, as interference
as tactõnicas possíveis sobre a evolução do relevo, não permitem cor»
lacionar as variações climáticas da região com as modificações climátT
cas das regiões mais ixtensas das latitudes médias e subpoíares queT
sendo mais continentais, tinham uma inércia climática maior.

Dentro desse quadro geomorfolõgico-geoquímico, o Urânio não en-
contra barreiras geoquímicas favoráveis á sua fixação nos sedimentos e
praticamente desaparece dos perfis sedimentares aflorantes na região da
Bacia de Resende. 0 Tõrio por sua vez, "resiste" melhor a intensa lixjL
viação no setor estudado, podendo se fixar sobre as argilas dos facial
de alteração sobre as vertentes do maciço de Itatiaia, até teores pró-
ximos dos 2000ppm.

A espessura de sentimentos cenozõicos da Bacia de Resende, (20C-



~250m segundo Basui), acena eon promessas de variações facie lógicas di
miticas que podem ter agido diferencialmente en tanto que b&rreiras geÕ
químicas para 0 e Th. Somente a análise vertical desse pacote sedimenr
tar, poderia elucidar essa possibilidade.

BIBLIOGRAFIA

BARDOSSY, 6. (1983). A comparaiion of the main laterltic bauxitic
regions of our Globe, Lateritisation Processes - Proc of th«» II
Intern. Sem. on Lat. Proc. 1982 DSP, Sio Paulo pp. 15-52.

BJORKBERF, X,J.S.* EBERT, H.j BARBOSA LANDIM, P.M.; MALOSA, M.N.O968)
Contribuição ao estudo da bacia de Resende. R.j. Boi. Soe. Brasil.
17 (1) pp. 65-75.

F.I.D.E.R.J. (1978). Indicadores climatolõgicos do Estado do Rio de Ja
neiro (Sistema de Inform, para o Planej. estadual-Palãclo GrandeT
RJ).

GROCKEXEKT; MELFI, A.J.j CARVALHO, A. (1983). Bauxitic alteratiun on
basic and alkaline rocks in the State of Sio Paulo, Brazil, under
tropical humid climate. Lateratisation Processes - Proc. of the ZI
Intern. Sem. on Lat. Proc. 1982. ÜSP, São Paulo, pp. 237-250.

HASUI, Y.t LOPES PONCANO, H. (1978). Organização estrutural e evolução
da bacia de Taubaté. Anais XXX - Congresso Bras, de Geol. Recife VI
pp. 368-381.

KAMPS, N.j SCHWERTMANN, D. (1983). Relações entre óxidos de ferro e a
cor em solos caullníticos do Rio Grande do Sul. Rev. Bras. Citmc.So
Io. 7(1) pp. 27-31.

PENALVA, F. (1967). Geologia e Técnica da região do Itatiaia. Boi. n©
302 - Geologia n? 22. Fac. Filos. Cienc. e Letras da USE». SP. 99-
193.

RIB2IR0 FILHO, E. (1967). Geologia e Petrologia dos maciços alcalinos
do Itatiaia e Passa Quatro. Boi. n9 302 - Geol. n9 22. Fac. Filos.
Cienc. e Letr. da DSP - São Paulo. pp. 5-89.

SADOWSKI, G.R.r DIAS METO, C. de N.(1981). 0 lineamento sismo-tecvõni-
co de Cabo Frio. Rev. Bras, de Geol. 11 (4) 209-212.

8EGALEN, P. (1973). L'aluminium dans les sols. Doc. tech. n9 22-ORSTOM
Paris.

SILVA AMADOR.. £. (1975) Estratigra.üa e Sedinentologia da Bacia de Re-
sende. An.Acad. Bras. Ciências .47) Supl. pp. 181-225.

SILVA AMADOR, E.; GUERREIRO, R.P.B. (1975). Terraços com cascalhos da
Bacia de Resende, RJ. An. Acad. Bras. Ciincias (47) pp. 227-234.

SILVA AMADOR, E.; ZALAK, P.V. (1980). Paleoclimatic interpretation of
cenozoic continental sediments from Resende Basin-Brazil. An. Acad.
Bras. Ciincias (5r2) pp. 591-602.



'2*ZZ?L- MACÇO DE
ITATIAIA

N

Figuro n*l

AS PRINOfftlS UNDADES iEOMORRXOGICAS

A modeo olooino infruaWo ou metenorfto

B cofinos prv ~ %tfi OIKA nwdatoiiM not oitwocoai do swfxto

(C) mottfiol ditrmco giosuifo - (GOOM dê dtjtçoo...)

C| glocís tuparior tihwcodo tin formo àt ICTibodos OOJWBIOS porcorogos 0 (ovinos

C2 gtoof nftrior ojus M un§ graduobmnte com o ptanot ds mundopoo do Poroitw

D ptoncfe ds mundopoo do AJIUKJU

rovinos — Incison «n V

fundo chofo ___

rttomodo dt trosoo

Perfil W - E

i . i . drenogem deficiente



SÍ02
%

TO-

CO-

90

40

30-

ZO

ia

COM* dt

28 A >9
«I

Conw (nivti*

ft* ,

itotioio

*0 tohwg do

14 9 Campo Boto (Itatiaia)

• Sx Lovrtohoo

K> 20 3 0 4 0 90

24

13-1

12

\k

10

5+

22 (ncv*it furrug^ooe»)

FtG.

19

I4T 2

"'I7 • »

VMMM Or** mOIUUIIIIMW

.«I vorton*» oo polido

• »

# «3
•«

cotos d# dtjopão

Olodt

1 2 3 4 5 6 7 8 Kí

394



I
I



#

s

I

s S S I I I 5 S 1 5 S & S 3 I S S

15

I ! ! * ! I I I ! S5IJ 1 1 5
l i l i l S S S i 5 S S §

II Hill Illl IHt II If \
§| gis!§ i l l i §11S

g m t i i l i 1*15 i l l

m i i s » s * s s
ti uni »m HIS in

inn nu nu
w

WUBU003lNaUQA JLNOWfUdSWTKX)

?
g » t 2 g

SI

f !

5 w *

I!



AMOSTRAS U Th Zr

9%

N 15

14

8 II

W 21

(22(f|m)

E 24

N 17

19

3 28

0,1

4,3

2.5

10

19

II

8

25

2,8

12,9

8

5

0,1

9

<IOO

1154,2

372

118

234

<IOO

<IOO

<IOO

<IOO

138

«100

274

<too

<KX»

<IOO

<IOO

380

714,4

627

732

828

460

212

318

460

283

68,2

91

49,3

120

90

78

499

608,4

1406

1047

1790

518

514

323

518

733

299

316

214

326

189

Tobtto 2 (em ppm)

OBS: NAS ROCHAS DE IWIAIA
ü 1 4 - 5 4 ppm, D A 0 O S

Th 68 -343ppmJ NUCLEBRAS
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RACES: VERTENTES

AMOSTRA

ir

m
>63/i

>63^»

*63/i

ED
>63,M

>63/i
^63/i

FÁCEIS:

M

nn
>«3/i
<63/u

nan
>63>u

<63/i

U

aw
4.3

2.4
0.3

2.5

5.5
2.5
1.0

7.8
3.2

1.9

8.1
4.2

CONES DE

ias

ai
0.3
L3

12.9

1.7
ai

DO ITATIAI/

Th

470

11542

920.1
I86&I

3T2 '

198

662
118

83
264

234

III
718

OEJEÇÁO

206

138

39
34

274

36
18

l

Nb

725

714.4

707.0
969.4
627

382
346
7 3 2

717
545

828
612
505

187

283

173
300

91

89

72

2r

1213

6084

517
523

1406

1125
795

1047
886
793

1790

1212
1045

689

733

315
378
6 4 4

114
81

TI

061%

065%

079%
0.57%

0.53%

0.27%
034%
0.51%

0.31%
030%

0.76%
0.73%
0.52%

0.94%

1.06%

0.7%
142%
0.82%

0.65%
0.76%

Tobeto 3 — U, Th, Nb, Zr, Ti no» indicies - vorioçoo com a gnjnutometrio(ppm)
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