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APRESENTAÇÃO

Este volume contém o álbum fotográfico do "Programa de Avaliação de Ardósia em

Minas Gerais", constituindo parte integrante do seu relatório final intitulado "Panorama do

Setor de Ardósias do Estado de Minas Gerais, Brasif'.

As fotos a seguir apresentadas estão agrupadas em blocos temáticos de

abordagem, tendo-se discriminado seqüencialmente aspectos relativos à fisiografia,

geologia, amostras de rocha, fotos aéreas, lavra, beneficiamento, rejeitos e artesanato.

Foram assim ilustradas e brevemente comentadas, algumas feições julgadas de

interesse para o entendimento do setor de ardósias em Minas Gerais.



FISIOGRAFIA



I FILME 5 I NEGATIVOS 2 E 3 I
Aspecto dos relevos amplamente sustentados pelas rochas da Formaçào Santa Helena, entre as cidades de Paraopeba, a
leste, e Pompéu, a oeste, onde a maior parte das lavras de ardósia está posicionada entre as cotas 680 e 720 m.



NEGATIVOS 12 E 13 PONTO TM-Q3 FORMAÇÃO TRÊS MARIAS

Foto tomada para NNW a partir do Ponto TM-03. observando-se relevos sustentados pelos representantes Iitológicos mais
meridionais da Formação Três Marias. Os relevos retratados têm superfícies de topo niveladas a 840-860 m de altitude. As
rochas da Formação Três Marias, observadas no Ponto TM-03, são caracteristicamente arcos ianas



NEGATIVOS 31 E 32 PONTO 14A PEDREIRA PARALISADA ARDÓSIA PRETA

Lavra paralisada de ardósias pretas, situada cerca de 200-300 m do Ponto 14, pouco antes da ponte do Rio Lambari. 50 m
além deste local, ainda antes da referida ponte, registra-se outra lavra paralisada de ardósias pretas. Juntamente com o Ponto
15 (Porto Formiga), estes locais marcam as cotas topograficamente mais baixas (600 m) de lavra de ardósias na região
produtora de Minas Gerais, o que se atribui a um basculamento tectônico na faixa sul da bacia sedimentar Bambu!.



GEOLOGIA
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NEGATIVOS 4 E 5 PONTO TM-tl2 FELlXLÂNDIA

Feições tlpicas da formaçêo de matacões, através de acebolamento em rochas ardosianas da regiêo de Felixlândia. Tais
estruturas caracterizam o tipo de ardósia sugestivamente designada "matacào". A ardósia matacào é formada a partir de
sedimentos de granulaçào mais grosseira (siltosos), nos quais a clivagem ardosiana é menos espaçada. O acebolamento da
rocha é conduzido entre planos de fraturamento ortogonais e semi-ortogonais.



NEGATIVO 21 MOSTRUÁRIO DA ARDÓSIA SANTA CATARINA PARAOPEBA

Coleção de amostras exibidas nas instalações industriais da Ardósia Santa Catarina em Paropeba. Pode-se perceber a
variedade de cores e desenhos. que permitiria a especificação de diversos tipos além daqueles hoje comercializados.



NEGATIVOS 16 E 17 MINERAÇÃO PORTO MESQUITA

Acima, talude aberto para expansão da frente de lavra, onde se observa nivel intercalado (mais corrugado) de ardósia
matacão. Abaixo, piso da cava riscado por marcas dos "carrinhos de chão".



PONTO 7 (CADASTRAMENTO)

FILME 5 I NEGATIVOS 20 E 21

Mineração Pedra Forte, Córrego das Pedras.
Ardósias cinzas em banco inclinado, exibindo
nível superior de matacão, com capeamento
espesso de material estéril. Abaixo, melhor
noção da escala do talude e inclinação da
seqüência de ardósias, observando-se nivel
superior de ardósia matacão bem marcado no
perfil.



NEGATIVOS 15 E 16 PEDRA FORTE ARDÓSIA CINZA

Lavra da Mineraçao Pedra Forte ltda., onde se observa inclinação do pacote litológico de ardósias. Nesta e em outras lavras
próximas (pontos 2 e 4), sondagens assinalaram presença de material carbonático abaixo do n(vel das ardósias exploradas. É
provável que se trate de um horizonte carbonato-pelltico, intercalado na seqüência sedimentar da Formação Santa Helena.
Este horizonte (Membro Médio), distribuldo sub-horizontalmente, deve condicionar a formação das lagoas existentes a
patamares topográficos inferiores ao da cota 700 m.



NEGATIVO 35 PORTO MESQUITA ARDÓSIA CINZA

Taludes de uma das frentes de lavra da Mineração Porto Mesquita, situada às margens do Rio Paraopeba, no municipio de
Pompéu. A ardósia explorada é de cor cinza, com grande quantidade de "matacão". A ocorrência do tipo matacão é
condicionada ao caráter mais grosseiro (slltico) do sedimento. É necessário promover tecnologias de lavra, beneficiamento e
aplicação de ardósia matacão, visando otimizar os Indices de recuperação das lavras e minimizar o problema de acumulação
de rejeitos nos bota-foras.

ARDÓSIA VERDE E ROXA

Frente de lavra já mais evoluida na jazida da Green Slate Mining, em Felixlãndia. No nlvel inferior do banco de ardósias,
próximo ao piso mais baixo da lavra, ocorre intercalação de ardósia roxa. Segundo informações do gerente geral da lavra
(Sigê), o perfillitológico admitiria, do topo para a base: um nivel de ardósias verdes com até 4,20 m de espessura; um pacote
de ardósias acinzentadas com até 1,20 m de espessura; um horizonte de ardósia roxa com 6,0 m de espessura média; e, uma
seqüência inferior também de ardósias verdes com espesssura conhecida de até 100 m. Não ocorreriam nlveis intermediários
de rochas carbonáticas ou carbonato-pellticas



I FILME 1 I NEGATIVO 17 I PONTO 10 I

Aspecto de uma das frentes de lavra ativas do local denominado Serra Pelada, na Fazenda Burilizinho (Folha Morada Nova de
Minas - 1:100.000). No âmbito da Serra Pelada atuam sete empresas, quatro das quais paralisadas na data do cadastramento
Qaneiro/98). Observa-se a expressão vertical do banco de ardósia lavrável, bem como um capeamento estéril bem menor que
aqueles das ardósias cinzas. Segundo informações do Sr. Raimundo Geraldo Leal, proprietário da empresa que explora a
frente retratada, a ardósia verde grada em profundidade para uma variedade cinza, que pela rugosidade das faces e coloração
irregular não compete com as ardósias cinzas de Papagaios e Pompéu. Em amostras do local são definidos grandes cristais
de pirita, distribuidos ao longo de um plano preferencial paralelo à estratificação, com provável formação diagenética. Esses
cristais, as fraturas ortogonais (lavados) e os "jacarés" (niveis quebrados), representam os principais fatores de pedra na
lavra.

No bota-fora da lavra correspondente ao Ponto 29, observa-se material ferruginoso tingindo o plano de desplacamento definido
pela clivagem ardosiana. Pelas caracteristicas do manchamento, concluiu-se que o óxido de ferro não é neste caso formado
por alteração de pirita.



AMOSTRAS
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__ F_fL_M_E_6 __ 1 VARIEDADES I

Tipos mais caracterfsticos de ardósias extrafdas em Minas Gerais, quanto ao padrão cromático. Na coluna da direita:
ardósia negra (acima), ardósia grafite (centro) e ardósia ferrugem (abaixo). Na coluna da esquerda: ardósia verde (acima),
ardósia cinza (centro) e ardósia roxa (abaixo). As cores roxa, grafite e negra foram falseadas na foto.



eM IN

I FILME 6 I RECORTES I
Exemplos de lajotas com alguns dos padrões mais comuns de corte: 15 x 30 em, 30 x 30 em, 40 x 40 em e 20 x 40 em, com
espessura de 8 a 11 mm.
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FILME 6 VARIEDADES FERRUGEM

Amostras de algumas das variedades de ardósia ferrugem exlraldas e comercializadas em Minas Gerais. Os diferentes
padrões estéticos sao condicionados pela quantidade e grau de oxidaçao da pirita. bem como pela cor primária da ardósia.



eM

FILME 6

IN

PONTO 3

Ardósia ferrugem em lajota de 40 x 40 cm, não calibrada e com 9 mm de espessura, procedente da Fazenda Paulo Bahia
(Ponto 3 do cadastramento). A 'ferrugem" é formada pela oxidação de pirita, que compõe finas lamelas circulares
distribuldas nos planos de acamamento sedimentar. O padrão cromatico resultante é função da quantidade e grau de
oxidação da pirita. Ardósias ferrugem, ou pelo menos com pirita oxidada, ocorrem nos níveis superficiais do banco de
ardósias lavraveis, chegando a compor até 15% do total de material extraído.



FILME 6 FERRUGEM

IN
5

• emm

Lajota 20 x 40 cm de uma ardósia ferrugem t1pica. As marcas circulares são derivadas das lamelas de pirita, com estruturas
fibro-radiais, interestratificadas na rocha. A oxidação da pirita e geração da ferrugem (óxidos de ferro), são normalmente
limitadas aos niveis superiores de lavra nas jazidas, onde se desenvolvem os processos de alteração intempérica.



IN

•
emm

FILME 6

Placa polida de ardósia cinza, evidenciando desenhos formados pela ondulaçêo das superfícies de acamamento I
estratificação sedimentares. Observa-se a estratificaçêo cromática da rocha, diferenciada por tons de cinza mais e menos
escuros. Na superflcie de um dos leitos mais escuros, distribuem-se fragmentos lamelares de pirita. O padrêo cromático
reproduzido na foto foí puxado para o verde. o que deve ser observado para elaboraçêo de catálogos promocionais.



eM IN
1 , 3 t S

.•••• mm

FILME 6 ACABAMENTO

Lajotas de ardósia verde e de ardósia roxa, calibradas, polidas e bisotadas, elaboradas em peças com 30 x 30 x 1 cm para o
mercado de exportação. A cor roxa não está adequadamente reproduzida na foto.



eM IN
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__ F_IL_M_E_6 __ 1 PORTO FORMIGA E LAMBARI I

Lajotas de 20 x 40 cm não calibradas (8 a 11 mm de espessura) de ardósias pretas, procedentes da margem do Lambari
(abaixo) e Porto Formiga (acima). Observar que as faces naturais são homogêneas física e cromaticamente. A cor original
dessas peças é negra e bem fechada, tendo no entanto ocorrido falseamento para o verde nas fotos tomadas.



eM IN
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FILME 6 I PORTO FORMIGA E LAMBARI I

Observar a ocorrência de descontinuidades no plano de "abertura", bem como a variação cromática da superfície. As
amostras ilustram duas características importantes para as ardósías grafite e preta: a primeira refere-se a sua eventual
dificuldade de delaminação segundo planos regulares; e, a segunda diz respeito a estratificação cromática paralela aos
planos de clivagem ardosiana devido ao aleitamento sedimentar da rocha. Maís uma vez a cor das amostras foi exacerbada
para o verde na foto.



eM IN

FILME 6 BOA VISTA E SÃO BENTO

Lajotas de 20 x 40 cm de ardósias grafite, procedentes da Serra da Boa Vista (abaixo) e São Bento (acima). Observar a
dificuldade de clivagem segundo plano regular e a variação cromática derivada dos diferentes leitos em que ocorreu o
desplacamento. Esta dificuldade de desplacamento ocorre em rochas que, segundo designação dos mineradores, "rasgam"
quando se efetua a abertura das placas.
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FILME 6 ARDÓSIAS NEGRAS E GRAFITE

Distinçllo cromática observada entre ardósias negras (duas placas inferiores) e ardósias grafite (duas placas superiores),
ocorrentes respectivamente nas porções oeste e leste do Distrito do Riacho da Areia,



eM

FILME 6

IN

PONTO 2

Lajota calibrada de 40 x 40 x 1 cm, com face natural, de ardósia cinza explorada pela Mineraçao Leticia na Fazenda Olhos
d'Agua (Ponto 2 do cadastramento). Observar no canto inferior esquerdo da lajota, que nao houve delaminaçao (abertura)
ao longo de um mesmo plano, gerando-se pequeno escalonamento na superficie. Peças que apresentam tais imperfeiçóes.
sao refugadas para o mercado de exportaçao.



eM IN
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FILME 6 PONTO 2

Verso fresado em lajota calibrada de 40 x 40 x 1 em, elaborada com ardósia cinza. As canaletas fresadas são exigidas para
o mercado internacional, objetivando aumentar a superfície especifica das 'Iajotas e melhorar sua aderência com
argamassas colantes. A calibração das lajotas permite, por sua vez, regularizar a superfície dos revestimentos aplicados,
dispensando o nivelamento das placas ou ladrilhos através da espessura da argamassa de fixação.
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FILME 6 MATACÃO

Peças com 20 a 25 mm de espessura, elaboradas com ardósias escuras e cinzas do tipo "Matacão". Apesar de abundantes
e muito resistentes do ponto de vista físico-mecânico, as ardósias matacão são pouco utilizadas para geração de produtos
comerciais O maior aproveitamento dos níveis mais espessos de ardósia matacão, otimizaria os índices de produtividade
na lavra e reduziria assim o custo de extração. Supõe-se que britas derivadas de ardósia matacão, poderão apresentar
menor indice de lamelaridade e portanto melhor especificação para concreto industrial.



PHOTO SCALE
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FILME 6 FELlXLÂNDIA

Amostra bruta de ardósia verde portadora de grandes cristais octaédricos de pirita. distribuídos ao longo dos planos de
clivagem ardosiana. A presença desses cristais reduz o índice de recuperação na lavra, poís os níveis que os contêm são
totalmente rejeitados.



eM IN
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FILME 6 FELlXLÂNDIA

Amostra de ardósia verde. evidenciando quebramento conchoidal tipico das variedades mais siltosas.



eM

PHOTO SCALE
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FILME 6 BRITA

• ••• mm

Amostra de agregado miúdo (brita 1) elaborado a partir de ardósias cinzas, no qual se observa a lamelaridade dos
fragmentos. Um controle mais preciso no processo de britagem e a própria adequação do equipamento, poderia melhorar os
produtos e diminuir a lamelaridade dos fragmentos



FOTOS AÉ.REAS



FILME O NEGATIVO 8

Vista geral de um t1pico grande complexo de lavra e beneficiamento de ardósias cinzas, na área do Córrego das Pedras.
Podem ser observados dOIs centros de extração, com suas pilhas de bota-fora e unidades de beneficiamento além das
feições fisiográficas características da região produtora. '

FILME O NEGATIVO 10

Outra visão, mais detalhada, da frente de lavra retratada na foto anterior. Destaca-se a grande dimensão das pilhas de bota-
fora. bem como a profundidade da cava. No canto inferior esquerdo da foto, é observada a estabilidade de pilhas mais antigas
e abandonadas, bem como sua capacidade natural de vegetação. Em certo sentido. as pilhas inviabilizam o avanço lateral das
cavas.



FILME O NEGATIVO 2 CÓRREGO DAS PEDRAS

Unidade de beneficiamento instalada nas proximidades das frentes de lavra do Córrego das Pedras. Tais unidades
desenvolvem sobretudo esquadrejamento de chapas para produção de lajotas/ladrilhos padronizadoss.

FILME O NEGATIVO 11 CÓRREGO DAS PEDRAS

Vista aérea de uma das diversas lavras situadas nas vizinhanças do Córrego das Pedras, municlpio de Papagaios. A cava
encontra-se parcialmente alagada. observando-se várias frentes de extração e pilhas de bota-fora erguidas nas proximidades.
Do lado direito da foto, verifica-se a montagem de pilhas de rejeito e estéril na própria cava, o que constitui alternativa
interessante para recuperação de áreas lavradas.



NEGATIVO 9 PORTO MESQUITA

Oulra visla aérea de uma cava para ardósias cinzas, observando-se frenles já alagadas e oulras em operação. A água
acumulada é normalmenle limpa, não lurvando ou assoreando as drenagens para as quais ela é por vezes bombeada. No
canlo inferior esquerdo da folo, regislra-se a ampliação de uma das frenles de lavra, com remoção de lodo o capeamenlo
esléril alé o banco de ardósias comerciais (observar paredes lisas na base do lalude).

I FILME O I NEGATIVO 6 I

Visão mais especifica de algumas pilhas de bola-fora, na proximidade das frenles de la~ra: Pelos baixos
b
~ra~~~les

lopográficos. é pequena a capacidade de lransporte por águas pluviais e fluviais. o que lorna estavels as pilhas de o a- .



LAVRA



I FILME 1 I NEGATIVO 1 I PONTO 5 I
Primeiro exemplo fotografado de uma cava, com várias frentes de extração, localizada na margem direita do córrego das
Pedras. Ao fundo, pilhas de bota-fora evidenciando a heterogeneidade do material acumulado (solo, regolito, rocha alterada e
fragmentos de rocha fresca). As paredes da cava são verticais e com altura não inferior a 20-25 m. No banco de ardósias
lavrado, a recuperação normalmente situa-se entre 20-30%. A relação final entre material descartado e material aproveitado,
em volume, é estimada em 20:1.



I FILME 1 I NEGATIVOS 2 E 3 I PONTO 5 I

Outra tomada da cava, observando-se frentes abandonadas nos extremos direito e esquerdo da foto, bem como frente ativa
mais ao fundo. Em segundo plano, na parte superior da foto, vista da instalação e bota-fora da MAP, situada cerca de 1 km ao
norte (Ponto 4). Nota-se alagamento das frentes abandonadas e grande quantidade de rejeito no piso da cava, onde atuam a
Mineração Eldorado LIda. e outra empresa extralora não identificada.



I FILME 1 I NEGATIVOS 4 E 5 I PONTO 5 I
Tomada da parte esquerda da cava (lado oeste), observando-se instalações de serragem. A primeira linha de mata retratada,
acompanha a calha do córrego das Pedras. O piso da cava está assim posicionado em cota topograficamente inferior ao nlvel
de base da drenagem. Os mineradores destacam que o fluxo da drenagem não é diminuido pela atividade extrativa, pois
processa-se continuamente o bombeamento de água das cavas para o córrego.



I FILME 1 I NEGATIVOS 7B, 8 E 9 I PONTO 6 I

Vista geral da maior cava em atividade no estado de Minas Gerais. Diversas empresas de mineração extraem ardósia cinza,
sendo pequena a participação de ardósia ferrugem na produção total. Esta cava posiciona-se na margem direita do córrego
das pedras, que é afluente da margem esquerda do rio Paraopeba. As lavras praticadas ao redor do córrego das Pedras
(pontos 4,5,6,7,17 e 18) devem ser responsáveis por 60-70% da produção total do estado. A dimensão da cava retratada e
seu bota-foras, indicam o porte da atividade extrativa.



- .J

I FILME 1 NEGATIVO 10 I PONTO 6 I

Frente de lavra da Mineração Vale das Pedras LIda. Observa-se o piso da pedreira, bem como lajões e lajinhas empilhadas.
Lajões são placas de boas dimensões (até 3,0 m x 1,80 m x 0,25 m), que permitem desdobramento de chapas do tipo "cut to
size". Lajinhas são placas mais irregulares ou com fraturas (Lavados), que permitem boa "abertura" (desplacamento) mas
desdobram apenas lajotas (padronizados em dimensões diversas). A máquina amarela é uma empilhadeira, que ergue e faz o
manejo dos lajões e lajinhas cortados com "carrinhos de piso" (discos diamantados) e desacoplados com cunhas manuais.

---- --

FILME 1 I NEGATIVO 11 I PONTO 6

Operações de lavra, com atividade dos carrinhos de piso (ao fundo); superflcies já cortadas pelos carrinhos (primeiro plano);
limpeza do piso; caçamba para material rejeitado; caminhão para transporte de lajões (à esquerda); trabalho da empilhadeira
(direita, ao fundo); operários de bota e capacete. O banco de ardósia lavrado é apenas aquele de face lisa (cortada), conforme
observado na parede da cava. Todo o pacote superior foi rejeitado.



I FILME 1 I NEGATIVO 15 E 16 I PONTO 9 I
Exploração de ardósia verde no municlpio de Felixlândia. A lavra situa-se às margens de um afluente da margem direita do
córrego do Cedro. na porção NW da Folha Morro da Garça (SGE - 1:100.000). O local é designado Pedreira Marabá e está
situado na Fazenda Saquinho. O proprietário da empresa extratora é o Sr. Florindo Fernandes Costa, não se tendo obtido o
nome da empresa. Observa-se cava de pequena extensão e banco espesso de ardósia lavrável, que permite maior
desenvolvimento vertical. Toda a produção de ardósia verde em Minas Gerais, deriva do municlpio de Felixlândia. A atividade
extrativa de ardósias verdes. é no entanto bem menos expressiva que a de ardósia cinza no municfpio de Papagaios.



FILME 1 I NEGATIVO 18 PONTO 11

Lavra de ardósia verde da TB Loch Mineração SL, empresa coligada da Ardósia Santa Catarina LIda. (ASC). A ASC pertence
ao Sr. Salésio José Loch, maior produtor e exportador de ardósias do Brasil. O local do Ponto 11 é designado Pedreira do
Salésio e situa-se na Fazenda Riachão, municipio de Felixlãndia (Folha Morada Nova de Minas). O córrego Riachão teve seu
curso desviado para abertura da pedreira, sendo comum o alagamento da cava. A propriedade é do Sr. Salésio e a atividade
produtiva inclui plantação de milho e eucalipto e formação de pasto. A produção mensal de ardósia, segundo informações do
Sr. José Marcari, encarregado da lavra, seria de 5.000-8.000 m2/mês. Sondagens apontam existência de ardósia roxa (vinho),
em profundidade.

FILME 1 NEGATIVO 22 I PONTO 11

Piso da cava e manejo do carrinho de chão, para esquadrejamento dos lajões. Observar o alagamento da cava, que determina
operação quase ininterrupta de bombeamento.



FILME 1 I NEGATIVO 21 PEDREIRA DO SALÉSIO I FELlXLÂNDIA I ARDÓSIA VERDE

Aspecto da frente de lavra de ardósias verdes na "Pedreira do Salésio", explorada pela T. B. Loch Mineração em Felixlândia. A
lavra é efetuada, de forma pioneira, através da extração de blocos com uso de fio diamantado, permitindo aproveitamento
adequado das ardósias tipo "Matacão". Os blocos têm dimensão padronizada de 0,60 x 1,30 x 2,30 m e são aproveitados
sobretudo para elaboração de tampos para mesa de bilhar ou sinuca. O desdobramento de chapas com 2,5 cm de espessura
para as mesas, é efetuado pela serragem dos blocos em teares italianos multifio diamantado.

FIO DIAMANT ADO

Maior detalhe da frente de lavra explorada através de corte continuo a frio, através de fio diamantado. Observa-se que o
levante é natural, aproveitando os planos de desplacamento horizontais da rocha (clivagem ardosiana). O espaçamento dos
planos de clivagem ardosiana é variável, sendo dominantes as ardósias "Matacão". Não são conhecidas as taxas de
recuperação na lavra, bem como eventuais problemas relacionados ao desplacamento natural dos blocos. Também não foram
obtidas informações sobre desempenho e resultados na serragem de chapas com tear multi fio diamantado.



I FILME 1 I NEGATIVO 25 I PONTO 12 I GREEN SLATE I ARDÓSIA VERDE I
Desenvolvimento de uma nova frente de lavra na jazida de ardósias verdes e roxas da Green Slate Mining, no municlpio de
Felixlílndia. Apenas uma pequena parte do material exlraldo na base da cava (esquerda da foto), começa a ser efetivamente
aproveitado. Ao fundo, sao observados os relevos da Serra da Boa Vista, localmente designada Serra da Casinha, sustentada
por rochas arcosianas da Formação Três Marias. Os arcósios e quartzitos arcosianos da Formação Três Marias capeiam, em
discordílncia erosiva, as ardósias da Formação Santa Helena. Destaca-se que todas as lavras de ardósia verde de Felixlílndia
estão posicionadas na base da face sul da Serra da Boa Vista, em cotas topográficas niveladas a 640-650 m de altitude.

NEGATIVO 27 GREEN SLATE ARDÓSIA ROXA

Lajao de ardósia roxa exlraido pela Green Slate, já na interface com as ardósias verdes. Observar o plano imperfeito de
desplacamento da clivagem ardosiana. dizendo-se no caso que a ardósia "rasga" quando se faz abertura do lajao ou placas.
Esta caracterlstica é tipica das ardósias "matacao", que constituem as variedades mais sllticas (granulaçao mais grosseira)
das ardósias exploradas em Minas Gerais.



NEGATIVOS 29 E 30 MARGEM DO LAMBARI ARDÓSIA PRETA

Lavra de ardósias pretas exploradas pela Mineração Sol Nascente, no local denominado Margem do Lambari. Esta lavra é a
mais meridional da região produtora de Minas Gerais, posicionando-se no prolongamento WSW da faixa de ocorrência das
ardósias grafite (pontos 1 e 26). Assim como observado nas ardósias grafite, as ardósias pretas não "abrem" em placas finas,
sendo por isto reduzidos os indices de aproveitamento na lavra e beneficiamento,



NEGATIVO 34 PORTO FORMIGA ARDÓSIA PRETA

Aspecto da frente de lavra de ardósias pretas da Mineração Barcamp Ltda. em Porto Formiga, na margem esquerda do Rio
Pará. Segundo informaçóes do encarregado, ocorre o tipo matacão e a pedra de maneira geral não "abre" muito bem abaixo de
0,8 em. Observa-se que de fato as ardósias pretas dos pontos 14 e 15 são mais fechadas que as ardósias grafite de ENE
(pontos 1, 8 e 26), o que é notável até em planos de fratura perpendiculares à clivagem ardosiana. As principais peças
produzidas na planta de beneficiamento anexa à lavra de Porto Formiga, são ladrilhos/lajotas e tiras de rodapé, em dimensóes
de 60 x 60 em, 50 x 50 em, 40 x 40 em, 30 x 30 em, 20 x 40 em, 15 x 30 em, 7 x 30 em e 7 x 40 em. Os ladrilhos maiores, de
60 x 60 em e 50 x 50 em, têm espessura de 1,0 a 1,5 em e, os menores, espessura de 0,8 a 1,0 em. Peças de 40 x 40 em
com 2,5 em de espessura, bem como ladrilhos de 0,5 em de espessura, também são eventualmente elaborados.



FILME 2 NEGATIVOS 2 E 3

PONTO 16 PORTO MESQUITA

POMPÉU ARDÓSIA CINZA

Na Mineração Porto Mesquita, destaca-se o
maior asseio da lavra, com pequena quantidade
de sobras acumuladas no piso e laterais da cava.
Também se observa uma certa instabilidade do
solo, presente nos nlveis superficiais do talude,
acarretando pequenos deslizamentos. A
utilização de cortadoras de correia/corrente e de
fios diamantados tecnologicamente adaptados as
especificações flsico-mecânicas das ardósias
brasileiras, poderia aumentar a produtividade das
lavras.



NEGATIVOS 4 E 5 VEREDA - MICAPEL ARDÓSIA CINZA

Lavra de ardósias cinzas da MICAPEL na Fazenda Vereda, margem esquerda do Córrego das Pedras, onde se observa o
desenvolvimento simultâneo de várias frentes e nlveis distintos.
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NEGATIVO 6 ARDÓSIA CINZA

Maior detalhe da lavra da MICAPEL. destacando o escalonamento do piso da cava. As ardósias cinzas exploradas em
diversas frentes no Córrego das Pedras. são consideradas como as variedades de melhor partição dentre as produzidas em
Minas Gerais, proporcionando inclusive faces mais lisas nos planos de clivagem. Essa capacidade proporciona "abertura" de
lajotas com 0.4-0,5 em de espessura, colocadas no mercado interno para revestimento de pisos.



NEGATIVO 17 GROTA DA ARDÓSIA ARDÓSIA SANTA CATARINA

Área de lavra de ardósia cinza, explorada pela Ardósia Santa Catarina LIda. - ASC na margem direita do Rio Paraopeba,
próximo à barra do Rio Verde. Junto com as lavras dos pontos 20 e 22, compõe os centros produtores anotados no município
de Curvelo. Toda a produçilo de chapas brutas e lajões é destinada à indústria da ASC em Paraopeba. visando elaboraçilo de
tampos para mesa de bilhar. Nilo existe atividade de beneficiamento na área de lavra. Segundo informações do Sr. Paulo.
encarregado da pedreira, nM se produz ardósia ferrugem. apesar de existir pirita lamelar interestratificada.

NEGATIVO 18 ARDÓSIA SANTA CATARINA

Estocagem de chapas e lajões. na área do Ponto 21. Observa-se a presença de uma carreta carregada com chapas,
destinadas à indústria da ASC em Paraopeba. A maior parte da ardósia lavrada, ou pelo menos de maior interesse para os
produtos almejados. é do tipo "matacào", O beneficiamento dessa ardósia matacilo, para produçilo de mesas de bilhar. implica
em um consumo de massa, via calibraçilo, de 36% do volume inicial da chapa, Outros 30-35% silo perdidos como aparas no
processo de produçM das mesas, atingindo-se assim uma perda total de 70% (35% como pó e 35% como aparas) apenas na
indústria.



NEGATIVO 32 ALTO GRANDE ARDÓSIA CINZA

Lavra de ardósias cinzas no Campo de Alto Grande. Observa-se entre outros aspectos, o manejo inadequado dos rejeitos.
Para este tipo de situação, termos de referência para controle ambiental e regularização de direitos minerários, poderiam ser
esboçados por trabalhos conjuntos entre o DNPM e FEAM. Recomenda-se inclusive a formação de grupos de estudos
temáticos, focando por exemplo e especificamente a questão das ardósias.

NEGATIVO 36 ALTO GRANDE TONICO REIS

Outra cava de ardósias cinzas desenvolvida no Campo de Alto Grande, em que se observa maior rigor e critério na execução
da lavra. Registra-se o desentulhamento da área de trabalho, a regularidade do piso e a estabilidade dos taludes.



I FILME 41 NEGATIVO 27 I PONTO 28 I
Lavra de ardósias cadastrada como Ponto 28. Observa-se menor espessura do capeamento e a boa espessura do banco
lavrado. A pedreira está em fase inicial de desenvolvimento. produzindo cerca de 2.000 m2/mês de lajes com 2.0 a 2.5 cm de
espessura.

I FILME 4 1__ N_E_G_A_T_IV_O_2_8_1PONTO 28 I
Piso da cava do Ponto 28. através do qual se observa inclinação local das camadas e portanto da própria superflcie de
clivagem. Mesmo com correntes nos pneus. existe dificuldade para movimentação da empilhadeira, pela derrapagem dos
pneus. Seria no caso interessante avaliar a relação custo x beneficio com o uso de guindastes articulados, do tipo "Derrick".



NEGATIVOS 8 E 10 FAZENDA BOA VISTA FELlXLÂNDIA

Aspectos de uma pequena lavra de ardósias verdes em Felixlândia, cuja exploração foi recentemente retomada. O propnetario
é o Sr. João Vial. que empreitou a lavra ao Sr. Miguel Henrique Costa. A ardósia é vendida a R$ 2.00/m2• em lajões com 3 cm
de espessura. O arrendatario paga 20% do faturamento bruto ao proprietario da lavra.



MINERAÇÃO ALTO DA BOA VISTA

Feições gerais da lavra de ardósias grafite na
Serra da Boa Vista (cota 740 m), a WSW da
cidade de Papagaios, onde operam a Mineração
Alto da Boa Vista e a Boa Vista Slate - BVS.

FILME 5

PONTO 8

NEGATIVOS 22 E 23

ARDÓSIA GRAFITE



NEGATIVOS 18 E 19 MINERAÇÃO PORTO MESQUITA

Acima, nivel superior e nivel intermediário de capeamento estéril, removidos para ampliaçào da cava. Abaixo, a frente de
lavra que sofrerá ampliaçào, observando-se a possança do banco de ardósias aproveitáveis.



BENEFICIAMENTO



NEGATIVO 23 PEDREIRA DO SALÉSIO FELlXLÂNDIA

Lajões extraidos pelo método de lavra convencional (carrinho de chão), acondicionados no galpão da planta de beneficiamento
da pedreira. Sobre os lajões é efetuada aspersão de água através de mangueira simples e bico próprio. Com os lajões
molhados, resfria-se a pedra e evita-se que ela "estoure" ao longo dos planos de c1ivagem ardosiana. O denominado estouro,
provocado por dilatação térmica da rocha e manifestado nos planos de clivagem, é comum no piso confinado das cavas.



NEGATIVO 24 PEDREIRA DO SALÉSIO FELlXLÂNDIA

Processo de "abertura" dos lajões para obtençào de chapas. A operaçào é efetuada com cunhas e martelo, por funcionaria
especializado. Após o desplacamenlo primário. realizam-se as etapas de calibraçào, polimento, esquadrejamento e eventual
furaçào, visando os produtos finais almejados no beneficiamento.



NEGATIVO 14 PONTOS 17/18 SERRARIA DA MICAPEL

Galpões de beneficiamento da MICAPEL instalados nas proximidades das lavras dos pontos 17 e 18. Todas as operações de
serragem, esquadrejamento, levigamento e polimento de ladrilhos e chapas da MICAPEL, são efetuados nessas Instalações.
A maior parte da produção é de ladrilhos com dimensões padronizadas.

NEGATIVO 22 MINERAÇÃO SÃO JOSÉ DA LAGOA SERRA PONTE

Máquina de corte do tipo serra ponte, instalada pela Mineração São José da Lagoa em sua unidade de beneficiamento,
contigua à área de lavra no Ponto 22 (Fazenda Grota Funda), Pela predominância de ardósia matacão, os principais produtos
não incluem peças de pequena espessura. A unidade visitada está se modernizando e ampliando, para adequação ao
mercado consumidor.



NEGATIVO 23 MINERAÇÃO SÃO JOSÉ DA LAGOA

Politriz monocabeça, utilizada pela Mineraçào Sào José da Lagoa em sua unidade de beneficiamento. A pequena
produtividade dessas politrizes manuais, pode ser compensada por bons resultados no lustro das chapas. desde que sejam
bem adequados os abrasivos.



NEGATIVO 24 MINERAÇÃO SÃO JOSÉ DA LAGOA CORTE CIRCULAR

Máquina adaptada para corte circular de chapas, visando produção de mesas e bandejas. O diâmetro da peça desejada pode
ser obtido pela movimentação do disco. De maneira geral, apesar da engenhosidade, os equipamentos desse tipo determinam
indices de perda elevados. Máquinas especificas e mais modernas, para cortes curvillneos variados, poderiam aumentar a
produtividade e melhorar o acabamento lateral das peças.

NEGATIVO 30 MINERAÇÃO SÃO JOSÉ DA LAGOA CALlBRADORA

l

Calibradora/levigadora Coch, de procedência argentina, utilizada para redução e uniformização da espessura das chapas.
Tendo em vista a larga ocorrência de ardósias matacão na região produtora de Minas Gerais, calibradoras constituem
alternativa muito interessante para melhor aproveitamento da matéria-prima.



NEGATIVO 28 MINERAÇÃO SÃO JOSÉ DA LAGOA CHAPAS POLIDAS

Desenhos observados em chapas polidas de ardósia cinza, devido à ondulação e estratificação cromàtica das superffcies de
acamamento originais da rocha.

I FILME 4 I NEGATIVO 24 I PONTO 28 I
Politriz monocabeça operando em uma unidade de beneficiamento recém instalada pela Ardósia e Bilhar Universo, próximo à
sua pedreira (Ponto 28). Boa parte da ardósia lavrada é do tipo matacào, tendo-se por isto instalado equipamentos voltados
para chapas, sobretudo de tampos de mesa de bilhar/sinuca.



I FILME 3 I NEGATIVO 21 I ARDÓSIA NOVO MUNDO

Embalagens cintadas com fita plastica, para distribuição de ladrilhos com faces naturais no mercado interno. Cada
embalagem de ladrilhos de 40 x 40 x 1 cm, contêm 6 unidades que perfazem quase 1 m2

; a cada conjunto de 4 embalagens,
faltaria um ladrilho de 40 x 40 cm para completar 4 m2 (25 ladrilhos de 40 x 40 cm compóem 4 m

2
). Para ladrilhos de 30 x 30

cm, cada embalagem contém 11 peças.

I FILME 3 I NEGATIVO 20 I ARDÓSIA NOVO MUNDO

Composição obti~a com as 6 peças de uma embalagem de ladrilhos 40 x 40 cm, se dois deles fossem partidos ao meio. Para
se completar 1 m-, falta uma area de 20 x 20 cm.



I FILME 4 I NEGATIVO 15 I PEVEX I PAPAGAIOS I
Instalações da PEVEX, nas proximidades da cidade de Papagaios. A empresa dispõe de linhas automáticas para ladrilhos e
chapas, adequando-se assim às exigências do mercado externo.

I FILME 41 NEGATIVO 6 I PEVEX I PAPAGAIOS I

Visão geral de uma linha automática para produção de ladrilhos, instalada na empresa PEVEX em Papagaios. São produzidos
ladrilhos calibrados, polidos e bisotados. com verso sulcado por fresa ("groove" ou "grooving")



I FILME 4 I NEGATIVO 8 I PEVEX I PAPAGAIOS I
Ainda na empresa PEVEX, linha automática de chapas, que incorpora calibradora e politriz multicabeça.

I FILME 4 I NEGATIVO 10 I PEVEX I PAPAGAIOS I
Detalhe da calibradora Coch integrada à linha automática de chapas da PEVEX.



I FILME 4 I NEGATIVO 3 I PEVEX I PAPAGAIOS I
Etapa final do processamento de chapas, com detalhe da politriz multicabeça integrada à linha de produção. Oscilações da
rede de energia, atingem o municipio de Papagaios e causam problemas freqUentes de queima dos motores elétricos,
prejudicando o desempenho empresarial e a competitividade de seus produtos. Tais oscilações poderiam ser evitadas pela
instalação de uma subestação de energia em Papagaios, que se utiliza das subestações de Pompéu e Paraopeba.

I FILME 4 I NEGATIVO 4 I PEVEX I PAPAGAIOS I
Aspecto de uma chapa grande de ardósia cinza, pronta para embalagem em "pallets" de madeira. Observar os desenhos
realçados na superficie polida, que valorizam o padrão estético da rocha.



I FILME 4 I NEGATIVO 13 I PEVEX I PAPAGAIOS I
Área de embalagem da PEVEX, para os produtos de exportação. A forma de embalagem é função dos tipos e acabamento
dos produtos. Os "paI/eIs" de madeira são elaborados na própria empresa. Por falta de transporte adequado, não se efetua
ovação de conlainers na própria empresa.

I FILME 4 I NEGATIVO 12 I PEVEX I PAPAGAIOS I

Embalagens convencionalmente utilizadas para chapas e ladrilhos. As chapas são envoltas em plástico e os ladrilhos polidos.
em papelão.



I FILME 4 I NEGATIVO 14 I PEVEX I PAPAGAIOS I

Detalhe das embalagens dos ladrilhos, embrulhados com papelão e fita adesiva, Mesmo com a devida proteção, ocorrem
perdas por quebra das peças, em função das estradas locais não pavimentadas, A poeira dessas estradas, suja as
embalagens e prejudica a apresentação dos produtos,



REJEITOS



,-----

I FILME 1 I NEGATIVOS 13 E 14 I PONTO 6 I
Vista geral dos bota-foras da cava do Ponto 6. Notar a grande dimensão e heterogeneidade das pilhas. O material vermelho de
cobertura é de solos extraldos para novas ampliações da cava. Se for calculado o volume retirado de uma cava com as
dimensões do Ponto 6 ( aproximadamente 400 m x 250 m x 30 m), chega-se a um total de 3 milhões de m3 acumulado nas
pilhas de bota-fora



NEGATIVO 8 PILHA DE REJEITO

Bola-fora existente nas proximidades do Ponto 17, desenvolvido pela MICAPEL. Observa-se que a montagem da pilha
aproveila a declividade do lerreno. evoluindo de um ponlo mais alto do relevo. Em todos os casos observados. forma-se o
talude despejando-se o rejeito na ponta do aterro, em um circulo de quase 360°. O malerial acumulado é heterogêneo,
composto em camadas sucessivas de solo, loa e rocha. Pode-se supor maior possibilidade de aproveilamento do rejeilo das
lavras, se houver coleta e disposição seletiva desses rejeitos.

NEGATIVO 11 VISTA DA MAP A PARTIR DO PONTO 17 (SW PI NE)

Área das instalações e pilhas de bota-fora da MAP, na margem direila do Córrego das Pedras. A MAP e a Mineração São
José da Lagoa (Ponlo 22) são empresas que ja desenvolveram trabalhos mais permanenles de recomposição do terreno nas
areas de lavra. preenchendo cavas abandonadas com os rejeilos. Trabalhos mais consistentes de pesquisa geológica,
permitiriam definir com segurança as areas de exaustão das reservas e a possibilidade efetiva de alulhamento dessas areas
nas cavas existenles.



FILME 2 I NEGATIVOS 12 E 13 I PONTO 17

BOTA-FORAS DA MICAPEL lÃ DIREITA), RECAN, REIS E PEDRA FORTE lÃ ESQUERDA)

Outra tomada das pilhas de bota-fora acumuladas na área do Córrego das Pedras. A atividade produtiva de ardósia, ai
incluindo-se lavra e beneficiamento, não tem base de economicidade que permita o retorno do rejeito já acumulado nas pilhas,
para as cavas de origem. Os materiais rejeitados compõem um volume quase duas vezes maior que o da cava de origem,
segundo cálculos dos mineradores. Para esses mineradores, seria faclivel a vegetaçao das pilhas e o estabelecimento de
alguns termos de referência ambiental, relativos por exemplo ao retorno dos rejeitos gerados a partir de agora, para as cavas
de origem.



NEGATIVOS 19,20 E 21 MINERAÇÃO SÃO JOSÉ DA LAGOA FAZ. GROTA FUNDA

Área de lavra da Mineração São José da Lagoa, na Fazenda Grota Funda. A ardósia é cinza e dominantemente do tipo
matacão. Em primeiro plano observa-se estocagem de lajões, que deverão ser processados na planta de beneficiamento
anexa à pedreira. Em segundo plano, notar a montagem da pilha de rejeitos no próprio local de lavra, compondo um bota-fora
interno que permite recuperação do terreno.



FILME 2 I NEGATIVO 27

PONTO 22

TANQUES DE DECANTAÇÃO

Tanques de contenção e decantação utilizados
para o tratamento de efluentes IIquidos do
beneficiamento, pela Mineraçào São José da
Lagoa.

Folo da pilha de rejeitos das lavras (uma ativa e duas abandonadas) de ardósias pretas posicionadas na margem do Lambari.



BOTA-FORA DE PAPAGAIOS

Despejo de resfduos sólidos provenientes do beneficiamento de ardósias, no bota-fora situado próximo à cidade de Papagaios.
Diariamente (5 dias/semana), 60 a 80 caminhões transportam individualmente 10 a 12 t de aparas provenientes de Papagaios,
que são despejadas no bota-fora. A principal empresa de transporte movimenta 90% do total transportado, sendo que este
total representa 80% do que é gerado diariamente em Papagaios (20% são transformados em brita). Fazendo os cálculos,
chega-se a um total de 250 mil Uano de aparas geradas em Papagaios, 45 mil das quais são britadas e 205 mil transportadas
para o bola-fora.

NEGATIVO 20 BOTA-FORA DE PAPAGAIOS

!

L

Outra falo da deposição de aparas e cacos de ardósia no bola-fora da cidade de Papagaios. Os caminhões despejam sua
carga na laleral da pilha, compondo os taludes por gravidade em "ponla de aterro".



ARTESANATO



FILME 3 NEGATIVO 9 ARTESANATO

Ateliê do artesão José Batista Gonçalves Reis, na cidade de Papagaios. Esse artesão, que assina suas obras como Pn"nce,
baseia seu trabalho no entalhe de placas de ardósia, formando figuras a partir da estratificação cromática da pedra. A técnica
foi aperfeiçoada a partir de 1987, tendo como motivo imagens religiosas, ficcionais e de personalidades públicas. As melhores
ardósias para o trabalho, pelo contraste cromático das laminas, sao as ardósias grafite e ferrugem. Só do tipo ferrugem, o
artesão reconhece mais de 15 tonalidades de cor.

FILME 3 NEGATIVO 11 ARTESANATO

Conjunto simples de ferramentas utilizadas para o artesanato em ardósia. Segundo informações do Prince, alguns
equipamentos permitiriam aprimorar sua técnica, destacando-se lixadeira e cortadeira manual e esmeril para afiar as
ferramentas. A divulgação do trabalho em feiras e a realização de uma exposição, permitiriam valorizar seu trabalho. O
artesanato em ardósia abre possibilidades para um trabalho de criação, que poderia ser desenvolvido através de
escolas/centros de arte regionais.



FILME 3 NEGATIVO 14 ARTESANATO

Execuçao do entalhe na placa de ardósia, após o esboço em giz da figura desejada. O efeito obtido depende muito da escolha
da pedra, pois além da variaçao de tons nas ardósias ferrugem, as rochas de cor verde e roxa sao cromaticamente "maciças".

FILME 3 NEGATIVO 15 ARTESANATO

L

Variedades de peças e ilustrações elaboradas através de entalhe nas ardósias. Se houvesse maior valorizaçao do artesanato,
o entalhamento poderia ser muito mais elaborado. Outras técnicas de contraste cromático e fixaçao de figuras, seriam
viabilizadas mediante estudos com argamassa e resinas.



I FILME 3 I NEGATIVO 17 ARTESANATO

Motivos religiosos, que incluem imagens de Jesus, Nossa Senhora e Santa Ceia, sào dos mais
solicitados ao artesào Prince.
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