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APRESENTAÇÃO

O Serviço Geológico do Brasil – CPRM tem a grata satisfação de disponibilizar aos empresários do 
setor mineral, aos gestores públicos paraenses e à comunidade geocientífica de um modo geral, 

mais um produto, denominado “Estudo dos granitoides da região nordeste do Pará para produção de brita”.
O projeto engloba parte dos municípios da mesorregião do nordeste paraense, que possuem destaque 

na produção agrícola estadual com produção de laranja, mandioca, milho e feijão, por exemplo, e no tocante 
aos insumos para a construção civil, tem papel importante no fornecimento de areia, seixo e brita para toda 
porção nordeste do estado e zona metropolitana de Belém.

A crescente demanda por esse tipo de bem mineral não se deve apenas ao aumento da ocupação urbana 
na região, mas principalmente devido aos planos dos governos federal e estadual para a melhoria da infra-
estrutura regional através da expansão da malha rodoviária/ferroviária e construção/ampliação de portos 
nos próximos anos. Mesmo com melhora significativa nos índices de IDHM nas últimas duas décadas para os 
municípios do nordeste do Pará, os números ainda são considerados baixos, e políticas voltadas ao estímulo 
à produção mineral podem gerar desenvolvimento e renda à população da região.

Nesse contexto, o presente trabalho buscou organizar as informações sobre a atividade minerária na 
região, voltada para agregados de construção civil (areia e seixo, além de uma mina ativa de brita), em 
confronto com os elementos restritivos à sua atuação, sejam sociais ou ambientais. Além da atualização da 
base geológica, são indicadas áreas favoráveis para extração de brita, incluindo a potencialidade de apro-
veitamento para rocha ornamental e de revestimento, e a possibilidade de pesquisa de bens minerais de 
interesse para a cerâmica branca.

O informe contempla o texto do relatório final dos trabalhos executados na região, contendo: análise da 
atividade mineira, caracterização geofísica dos corpos de interesse, ensaios tecnológicos e mapas temáticos. 
A publicação busca contribuir, desta forma, para enfatizar o papel da informação geológica como indutor 
no desenvolvimento do setor mineral no país, além de estimular e atrair investimentos para o mesmo, com 
efeitos na geração de empregos, renda e desenvolvimento social, à luz da sustentabilidade ambiental.

Esteves Pedro Colnago
Diretor-Presidente 

Marcio José Remédio
Diretor de Geologia e Recursos Minerais 



RESUMO

O presente relatório reúne as principais informações concernentes ao projeto “Estudo dos granitoides da 
região nordeste do Pará para produção de brita”, cuja área de execução abrange os municípios de Capitão 
Poço, Ourém, Irituia, Garrafão do Norte, Mãe do Rio, São Miguel do Guamá e Bonito. Na área ocorrem rochas 
graníticas (Ourém, Jonasa e Ney Peixoto) com potencialidades para aproveitamento como brita granítica, 
além de nefelina sienitos (Boca Nova), que na década de 1980 foram utilizados na produção de cerâmica 
branca e revestimento.

A cartografia geológica dos granitos Ourém, Jonasa e Ney Peixoto foi melhor definida pelo projeto, que 
incluiu interpretação de mapas de levantamentos aerogeofísicos de alta resolução (gamaespectrométricos 
e magnetométricos), mapeamento geológicos, levantamento de perfis de geofísicos terrestre e análises 
laboratoriais. Os métodos geofísicos terrestres utilizados (Tomografia, SEV e GPR) indicaram a existência de 
falhamentos expressivos nos corpos graníticos, em profundidades superiores a 15 m (Granito Ourém) e, no 
caso do Granito Ney Peixoto, a tomografia elétrica apontou um corpo pouco fraturado, a poucos metros de 
profunidade. A espessura do manto de alteração na região se mostrou um obstáculo a utilização do GPR na 
determinação da continuidade dos corpos graníticos em profundidade. Durante os trabalhos de campo foram 
visitadas 2 (duas) minas de brita granítica (Mina Fronteira/Ney Peixoto e Mina Cachoeira/Hotel Fazenda, ambas 
atualmente paralisadas) e 19 ocorrências de rochas graníticas a duas micas. Adicionalmente, foram cadastradas 
e compiladas de outros trabalhos executados na área pelo Serviço Geológico do Brasil – CPRM, uma mina de 
nefelina sienito (atualmente paralisada), duas ocorrências de nefelina sienito e seis ocorrências graníticas. 
Análises petrográficas foram realizadas em amostras representativas destes depósitos e ocorrências visitadas, 
visando à caracterização mineralógica e avaliação da qualidade desses insumos minerais. Duas amostras de 
rochas graníticas, sendo uma referente ao Granito Ourém, e outra ao Granito Ney Peixoto, foram submetidas 
a ensaios tecnológicos para brita, em laboratórios do CETEM – Centro de Tecnologia Mineral. Os resultados 
para os ensaios de abrasão e impacto para as amostras analisadas mostraram índices incompatíveis com os 
padrões estabelecidos para uso como brita granítica, segundo normas da ABNT – Associação Brasileira de 
Normas Técnicas, porém se sugere que os resultados podem ter sido influenciados por alteração superficial 
das amostras. Neste relatório é apresentado ainda um diagnóstico técnico-econômico sobre os insumos 
minerais estudados, levando em conta produção e consumo, objetivando a projeção da demanda futura. 
Foram produzidas cartas temáticas de geologia, potencial de aproveitamento mineral e de aspectos legais, 
que se encontram anexas ao presente relatório. Todas as informações geradas durante a execução desse 
projeto estão sintetizadas neste relatório, vinculado ao GeoSGB, banco de dados corporativos do Serviço 
Geológico do Brasil – CPRM, que pode ser acessado através do site www.cprm.gov.br.



ABSTRACT

The present report assembles the main data concerning the project named “Granitoids’ Study from 
northeastern Pará State aiming production of crushed stone”, wich execution’s area comprises the municipalities 
of Capitão Poço, Ourém, Irituia, Garrafão do Norte, Mãe do Rio, São Miguel do Guamá and Bonito. In the area 
occurs granitic rocks (Ourém, Jonasa and Ney Peixoto) with potentiality for granitic crushed stone, and nefeline 
syenites (Boca Nova), that was explored in the 80’s in the production of white ceramics and coating. Geological 
cartography of the Ourém, Jonasa and Ney Peixoto Granites had a great advance during the execution of this 
project, which included high resolution airborne geophysical map interpretation (gamaespectrometry and 
magnetometry), geologic e geophysical field work and laboratorial analysis. Ground geophysical methods 
(Electric Tomography, VES and GPR) indicated the existence of important falting in the granitic bodies, in depths 
ranging from 15 m (Ourém Granite), and regarding to Ney Peixoto Granite, electric tomography revealed a 
lesser fractured body only a few meters deep. The thickness of the weathering profile has proved to be an 
obstacle to the usage of GPR in setting the continuity of the granitic bodies in depth. During the field work 
it was visited two mines of granitic crushed stone (Fronteira Mine/Ney Peixoto and Cachoeira Mine/Hotel 
Fazenda, both paralyzed) and nineteen occurrences of two mica granitic rocks. Additionally, it was registered 
and compiled from previous Geological Survey of Brazil/CPRM projects, one nefeline syenite mine (currently 
paralyzed), two nefeline syenite occurrences and six granitic occurrences. Petrographic analyses were conducted 
on representative samples of this visited occurrences and deposits, aiming the mineralogical characterization 
and the evaluation of the quality of these mineral resources. Two samples of granitic rocks, one from the 
Ourém Granite and the other one from the Ney Peixoto Granite, were submitted to technological assay for 
crushed stone, in the laboratories of Mineral Technology Center/CETEM. The results for abrasion and impact 
analysis has shown that the samples are not in conformity to the acceptable standards for usage as crushed 
rock, as established by the ABNT (Brazilian Association for Technical Standards), but here we suggest that 
these results may be influenced by superficial alteration. In this report is also presented a technical-economic 
diagnosis about the evaluated mineral resources, taking into account production and consumption, aiming 
the future demand projection. It was generated thematic charts of geology, mineral exploitation potential and 
legal aspects that are attached to this report. All the data generated during the execution of this project are 
synthetized in this report, linked to the GeoSGB, the corporative Geological Survey of Brazil/CPRM database, 
and it can be accessed through the web site www.cprm.gov.br.
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1 INTRODUÇÃO

O Plano de Mineração do Estado do Pará (2014-2030), 
elaborado pela Secretaria de Indústria, Comércio e Mine-
ração do Estado do Pará – SEICOM (atual SEDEME), com 
ampla participação do Serviço Geológico do Brasil – CPRM 
(Superintendência Regional de Belém), apresenta diversos 
temas relacionados à mineração e aos impactos desta 
atividade no desenvolvimento socioeconômico do Estado, 
sendo um deles a “mineração social”, no qual são discutidas 
alternativas para o desenvolvimento e ordenamento da ati-
vidade exploratória na região nordeste do Pará, cujo foco 
são materiais de uso imediato na construção civil. Neste 
documento são destaque as seguintes regiões produtoras: 
1) Região de Ourém-Capitão Poço, na produção de areia e 
seixo; 2) Região de São Miguel do Guamá, que representa 
o principal polo oleiro-cerâmico do Estado; 3) Região de 
Tracuateua, Capanema e Ourém, como área potencial para 
exploração de granitos para produção de brita.

Diversos empreendimentos logísticos no nordeste 
do Pará estão sendo planejados pelo Governo Federal e 
Estadual, com destaque à expansão do complexo portuário 
e rodoviário/ferroviário, o que necessariamente represen-
tará em curto prazo uma demanda elevada de insumos 
para construção civil, dentre eles a brita. No entanto, a 
única mina de exploração de brita em todo NE do estado 
está localizada no Granito Tracuateua (Mineração Santa 
Mônica), na região do município homônimo, a qual não é 
suficiente inclusive para atender a demanda atual.

O projeto proposto, que está alinhado com as dire-
trizes do poder executivo em nível federal e estadual, 
tem como objetivo principal avaliar o potencial de outros 
corpos graníticos que afloram no NE do estado do Pará 
para extração de brita, e estimular a produção deste 
insumo nesta região, para atender à demanda iminente. 

A pesquisa foi executada pelo Serviço Geológico do 
Brasil  – CPRM, através da Gerência de Geologia e Recur-
sos Minerais da Superintendência Regional de Belém e 
coordenada pela DIMINI – Divisão de Minerais Industriais.

1.1 LOCALIZAÇÃO E ACESSO

O projeto “Estudo dos granitoides da região nor-
deste do estado do Pará para produção de brita”, loca-
liza-se na mesorregião do nordeste paraense e está 
inserido na folha cartográfica SA.23-V-C-V (Capitão 
Poço), escala de 1:100.000 (Figura 1.1), totalizando uma 
área de 3.000 km2. A região apresenta vias de acesso 
favorecidas pela presença de uma malha rodoviária 

estadual interligada às rodovias federais BR-010 (Belém-
-Brasília) e BR-316 (Pará-Maranhão), todas apresentando 
pavimentação asfáltica.

1.2 ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS

Historicamente, até a primeira metade do século XVII, 
a região nordeste do estado do Pará foi inicialmente povo-
ada por 63 freguesias (aldeamentos) de colonização por-
tuguesa, mas a partir da gestão da Província do Grão-Pará 
por Mendonça Furtado (1751-1759), esses aldeamentos 
foram elevados à categoria de Vila. Destacando-se, neste 
contexto, as vilas de Ourém (1753) e de São Miguel do 
Guamá (1758). A criação de colônias agrícolas no ano de 
1875 e a implantação da Estrada de Ferro de Bragança 
(1884) fizeram com que a região experimentasse a con-
tribuição da economia da borracha, e secundariamente, 
da produção de tabaco. Posteriormente, no século XX, a 
partir da construção das rodovias BR-010 (Rodovia Belém-
-Brasília), inaugurada em 1960, e da BR-316 (Rodovia Pará-
-Maranhão), concluída na década de 1970, possibilitou 
grandes avanços de ocupação e colonização da região. 

Segundo dados da Fundação Amazônia de Amparo 
a Estudos e Pesquisas do Pará (2017), a referida região 
tem um maior destaque econômico, principalmente, 
nos setores da pecuária e da agricultura. Os produtos 
agrícolas mais relevantes e os respectivos municípios pro-
dutores são os seguintes: laranja (Tomé-açu), mandioca 
(Castanhal, São Miguel do Guamá e Irituia), milho e feijão 
(Irituia), dendê (Tomé-Açu, Bonito e Irituia), pimenta do 
reino (Igarapé Açu, Capitão Poço e Castanhal). No setor 
pecuário, destaca-se a criação de bovinos (Irituia, Capitão 
Poço e Santa Luzia), assim como a produção de leite nos 
municípios de Capitão Poço, Castanhal e São Miguel do 
Guamá. Setores que, também, alavancam a economia 
regional, é a criação de galináceos nos municípios de Cas-
tanhal, Irituia e Capitão Poço e a aquicultura com criação, 
principalmente, de tambaquis e tilápias nos municípios 
de Castanhal, Capitão Poço e São Miguel do Guamá.

Relativo ao IDHM (Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal) da região, que é uma medida resu-
mida do progresso a longo prazo em três dimensões 
básicas do desenvolvimento humano: renda, educação 
e saúde, o PNUD - 2013 (Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento), conforme dados apresenta-
dos no Atlas do Desenvolvimento Humano dos Muni-
cípios, dispostos neste relatório nas Tabela 1.1 e 1.2, 
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(www.atlasbrasil.org.br), assinala que os IDHM’s dos 
municípios de Ourém, São Miguel do Guamá, Capitão 
Poço e Irituia com localizações próximas dos referi-
dos corpos graníticos potenciais para brita, apresen-
tam índices de IDHM baixos entre os intervalos de 
0,546 a 0,591, enquanto os municípios de Castanhal 
(IDHM=0,673) e Capanema (IDHM=0,655), que se locali-
zam fora do domínio do projeto em foco, são os únicos 
que apresentam IDHM médio. 

No presente projeto vislumbra-se uma das possibi-
lidades para mudança deste cenário regional, qual seja 
a melhoria destes índices de IDHM, pelo incentivo na 
instalação de indústrias de agregados na região, o que 
viria beneficiar o desenvolvimento humano regional, 
inclusive com a geração de novos empregos na indústria 
de agregados para construção civil e, também, contri-
buiria para a redução do custo do concreto nas obras 
de engenharia regional.

Figura 1.1 - A) Mapa de localização da Folha Capitão Poço (SA.23-V-C-V) em relação à articulação das folhas do Brasil 
ao milionésimo; B) Localização geográfica da área do projeto relativo à região nordeste do estado do Pará;  

C) Base planialtimétrica contendo as principais informações geográficas da folha e divisões municipais.

A

B

C
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Tabela 1.1 - Dados geográficos e índice de Desenvolvimento Humano Municipal de alguns municípios da região NE do 
estado do Pará. Fonte: Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas do Pará (2017); Atlas do desenvolvimento 

humano no Brasil (2013). 

MUNICÍPIO ÁREA
(Km2)

POPULAÇÃO
ESTIMADA

(hab)

DENSIDADE
ESTIMADA
(hab/Km2)

IDH (PNUD 2013)

M E B

Bragança 2.091,930(3) 124.184(5) 54,13(1) 0,600 / baixo(2)

0,646 0,727

Viseu 4.915,073(3) 59.054(3) 11,54(1) 0,515 / baixo(2)

São Miguel do Guamá 1.110,175(3) 57.364(5) 46,45(1) 0,591 / baixo(2)

Capitão Poço 2.899,553(3) 52.839(5) 17,90(1) 0,548 / baixo(2)

Cachoeira do Piriá 2.461,965(3) 32.947(5) 10,76(1) 0,473 / baixo(2)

Irituia 1.379,362(3) 31.673(5) 22,74(1) 0,559 / baixo(2)

Mãe do Rio 469,492(3) 29.260(5) 59,43(1) 0,599 / baixo(2)

Garrafão do Norte 1.599,028(3) 25.363(5) 15,66(1) 0,526 / baixo(2)

Nova Esperança do Piriá 2.809,319(3) 20.789(5) 7,18(1) 0,502 / baixo(2)

Santa Luzia do Pará 1.356,124(3) 19.316(5) 14,32(1) 0,546 / baixo(2)

Ourém 562,388(3) 17.356(4) 29,00(1) 0,568 / baixo(2)

Bonito 586,736(3) 15.834(5) 23,23(1) 0,546 / baixo(2)

Legenda: (1) 2010, (2) 2013 (3) 2015, (4) 2016: (5) 2017; M = Município; E = Estado; B = Brasil

MUNICÍPIO
ANO

1991 2000 2010

Bragança 0,332 0,458 0,600

Viseu 0.237 0,353 0,515

São Miguel do Guamá 0,322 0,453 0,591

Capitão Poço 0,279 0,379 0,548

Cachoeira do Piriá 0,203 0,301 0,473

Irituia 0,271 0,419 0,559

Mãe do Rio 0,382 0,466 0,599

Garrafão do Norte 0,183 0,331 0,526

Nova Esperança do Piriá 0,229 0,315 0,502

Ourém 0,332 0,436 0,568

Bonito 0,424 0,381 0,546

Castanhal 0,424 0,550 0,673

Tabela 1.2 - Evolução dos índices de IDHM para alguns municípios do NE 
do estado do Pará comparando valores referentes aos anos 

 de 1991, 2000 e 2010.

Todos os municípios citados anteriormente podem 
ser beneficiados com a implantação de novas frentes de 
exploração de agregados na região nordeste do Pará, 
conforme proposto neste projeto, inclusive as cidades 
que constituem a Região Metropolitana de Belém.

A região, destarte as questões socioeconômicas que 
necessitam de melhorias, apresenta condições favoráveis 
para instalação de indústria de agregado devido à pre-
sença de rede de distribuição de energia, e por ser servida 
por uma malha rodoviária constituída principalmente 
pela rodovia BR-010 (Belém-Brasília) e BR-316 (Pará-
-Maranhão), além de estradas estaduais pavimentadas, 

embora as estradas municipais sejam somente terrapla-
nadas. No entanto, a presença de uma malha rodoviária 
já instalada, favoreceria o escoamento da produção 
deste agregado para os principais centros consumidores, 
inclusive a Região Metropolitana de Belém.

As dimensões que foram utilizadas para definir os 
IDHMs dos referidos municípios, que são os índices 
de longevidade, renda e educação são listadas na 
Tabela 1.3, onde se destaca a comparação dos índices 
entre os munícipios. A Figura 1.2 ilustra a evolução do 
IDHMs de cada município referentes aos anos 1991, 
2000 e 2010.
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Além do uso da brita na construção civil, destaca-se, 
também, a possibilidade de aproveitamento do subpro-
duto da britagem de rochas (pó de brita) na agricultura, 
fato já citado por (STEWART, 1975; STRAATEN, 2006, 2007 
apud FERNANDES; LUZ; CASTILHOS, 2010), quando assina-
lam que rochas siliciclásticas apresentam potencial como 
fonte de micronutrientes minerais para remineralização 
de solos. Esta expectativa é possível na região devido à 
presença de rochas graníticas, portadoras de minerais 
de potássio, e em minerais micáceos, principalmente na 
biotita presente nos corpos graníticos, o que abre uma 
perspectiva maior do uso de rochagem, ou pó de rocha, 
considerada, até então, como rejeito na indústria de bri-
tagem e um grande problema ambiental, mas que pode 
ser uma alternativa para suprir os solos empobrecidos 
da região com micronutrientes, principalmente potássio, 
na agricultura, visando fomentar o potencial da região 
para culturas agrícolas regionais.

1.3 JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS

O projeto está alinhado com as diretrizes do poder 
executivo em nível federal e estadual, e tem como obje-
tivo principal avaliar o potencial dos corpos graníticos 
Ourém, Jonasa, Ney Peixoto, para extração de brita, com 
vistas a estimular a produção deste insumo na região 
nordeste do Estado do Pará, para atender à iminente 
demanda regional por tal insumo, que deverá ocorrer 
com a viabilização das políticas públicas de infraestru-
tura, planejadas para referida região. Todos os dados 
referentes ao diagnóstico da área, principalmente em 
termos de brita e, secundariamente rochas ornamentais 
e/ou revestimentos, serão disponibilizadas no GeoSGB.

A área do referido projeto, além de incluir fração do 
município de Ourém, também, abrange parcialmente 
territórios dos municípios de Bragança, Viseu, São Miguel 
do Guamá, Capitão Poço, Cachoeira do Piriá, Irituia, Mãe 

MUNICÍPIO
COMPONENTES

LONGEVIDADE RENDA EDUCAÇÃO

Bragança 0,755 0,589 0,486

Viseu 0,776 0,482 0,366

São Miguel do Guamá 0,752 0,582 0,471

Capitão Poço 0,747 0,573 0,385

Cachoeira do Piriá 0,779 0,449 0,303

Irituia 0,763 0,536 0,427

Mãe do Rio 0,763 0,617 0,458

Garrafão do Norte 0,763 0,540 0,353

Nova Esperança do Piriá 0,757 0,482 0,346

Ourém 0,727 0,575 0,438

Bonito 0,770 0,531 0,398

Castanhal 0,800 0,654 0,582

Tabela 1.3 - Comparação de componentes (longevidade, renda e educação) dos 
municípios do NE do estado do Pará, considerando valores referente ao ano de 2010. 

Fonte: Atlas do desenvolvimento humano no Brasil (2013).

Figura 1.2 - Infográfico apresentando a evolução dos Índices de Desenvolvimento Humano-IDHMs dos municípios da 
região, segundo dados da Tabela 1.2.  Fonte: Atlas do desenvolvimento humano no Brasil (2013).
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do Rio, Garrafão do Norte, Nova Esperança do Piriá, 
Santa Luzia do Pará, Ourém e Bonito. Tal área, como 
toda região norte do Brasil, reconhecidamente revela 
alto déficit habitacional relativo (FUNDAÇÃO AMAZÔNIA 
DE AMPARO A ESTUDOS E PESQUISAS DO PARÁ, 2017), 
cenário que expressa fundamentalmente a necessidade 
de formulação de políticas no sentido de melhoria da 
qualidade de vida de sua população, especialmente no 
que diz respeito às moradias das pessoas, contexto que 
realça claramente a importância de projetos voltados 
para materiais de construção civil, especialmente areia, 
argila e seixos. Nesse mesmo contexto, levando-se em 
conta a rede viária utilizada na interligação das cidades 
citadas e demais concentrações urbanas da região, torna-
-se imperativa a necessidade de ações voltadas para 
manutenção e consolidação de toda essa infraestrutura 
(estradas, rodovias, portos etc.) para o desenvolvimento 
regional, cenário que projeta relevância especial a brita. 
Tal material de ampla aplicação na preparação de massa 
asfáltica, pode ser obtida a partir de rochas graníticas, 
situação que confere especial importância ao projeto 
em questão considerando que na área do mesmo são 
reconhecidos diversos corpos graníticos, dos quais, três 
corpos (granitos Jonasa, Ourém e Ney Peixoto) foram 
selecionados para serem investigados, com respeito à 
possibilidade de aproveitamento como brita e, eventu-
almente, como rocha ornamental.

Chama-se também atenção que na área em foco, 
diversos empreendimentos logísticos estão sendo pla-
nejados pelo Governo Federal e Estadual, com destaque 
à expansão do complexo portuário e rodoviário/ferrovi-
ário do estado do Pará, situação que necessariamente 
promoverá em curto prazo uma demanda elevada de 
insumos para construção civil, especialmente de brita. 
Destaca-se que atualmente a única mina de brita, em 
atividade na região nordeste do estado do Pará, refere-
-se à pertencente a Mineração Santa Mônica, situada no 
município de Tracuateua (fora da área do projeto), cuja 
produção, no ano de 2011 foi de 18.000 m3 de brita/mês 
(PASTANA, 2010), não havendo informações disponíveis 
sobre a produção atual de brita da referida mineração.

A priori não existem estudos de ordenação geomi-
nerária em ambiente SIG disponível, tampouco cenário 
para a produção, demanda e perspectivas futuras dos 
produtos de base mineral utilizada na referida indús-
tria, o que justifica o programa destes estudos visando 
suprir esta lacuna de conhecimentos necessários para 
o desenvolvimento sustentável da região.

1.4 ATIVIDADES E MÉTODOS

A metodologia utilizada neste projeto teve como 
base as especificações técnicas estabelecidas no Manual 
Técnico do Departamento de Geologia (DEGEO) e do 

Roteiro para Elaboração de Informes de Recursos Mine-
rais - Série Rochas e Minerais Industriais, elaborado pelo 
Departamento de Recursos Minerais (DEREM) e Divisão 
de Minerais Industriais (DIMINI), do Serviço Geolóligo do 
Brasil – CPRM. As principais atividades relacionadas às 
diferentes etapas do projeto são descritas abaixo.

Levantamento de fontes de informações - As prin-
cipais fontes de informações geológicas utilizadas refe-
rem-se, principalmente, aos projetos de mapeamento 
geológico e pesquisa mineral desenvolvidos na região, 
além de trabalhos acadêmicos e técnico-científicos, que 
serviram como fonte de consulta para este projeto.

Trabalhos de campo - Neste projeto foram realizadas 2 
etapas de campo, num total de 22 dias. Na primeira etapa 
foram visitados os principais afloramentos referentes aos 
granitos Ourém, Jonasa e Ney Peixoto, visando selecionar 
áreas para, numa 2ª etapa de campo, executar levanta-
mento geofísico e furos de trado motorizado, visando 
determinar as espessuras de capeamentos associados 
aos referidos corpos graníticos. Tais atividades foram 
efetivadas com vistas a avaliar a possibilidade de apro-
veitamento de áreas de produção de rochas para britas, 
e, eventualmente, para revestimentos e/ou ornamentais.

Análises laboratoriais – Seis amostras de rochas 
graníticas foram selecionadas para estudos prévios de 
petrografia no LAMIN-BE. Dessas seis amostras, duas 
amostras representativas foram selecionadas de cada 
corpo para refinamento nas descrições petrográficas, e 
duas foram destinadas para ensaios tecnológicos para 
brita, no Centro de Tecnologia Mineral – CETEM, Núcleo 
Regional do Espírito Santo/NRES.

Elaboração de Bases Cartográficas e Mapas Temá-
ticos - Para Elaboração da base cartográfica referente 
à folha SA. 23-V-C-V na escala 1:100.000, que integra a 
área de estudo, foi utlizado o programa ArcGIS, versão 
10.3, a projeção geográfica e o datum de referência 
SIRGAS 2000. Neste mesmo programa foram elabora-
dos diversos mapas temáticos, apresentados ao longo 
deste informe de recursos minerais. Destaca-se que a 
base geológica utilizada neste informe foi extraída dos 
trabalhos (RICCI; COSTA, 2000; VASQUEZ; ROSA-COSTA, 
2008; KLEIN; LOPES; CHAVES, 2015).

Aerogeofísica e Geofísica Terrestre - Foram utili-
zados levantamentos de GPR (antena com frequência 
de 100 MHz) e Eletrorresistividade (SEV e Tomografia 
Elétrica). Tais métodos são escolhidos quando o alvo 
(granitos) apresenta contraste de propriedades elétricas 
com o meio encaixante, em especial permissividade 
dielétrica e condutividade elétrica.

O método GPR baseia-se na propagação de pulsos 
eletromagnéticos de frequência entre 10 MHz a 4 GHz, 
através do meio físico. Este método tratado em detalhe 
em Annan (2001), Daniels (2004) e outros, devido às 
elevadas frequências dos pulsos que utiliza, fornece 
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informações de elevada resolução, mas tem penetração 
muito pequena quando o meio de propagação das ondas 
é muito condutivo.

Os métodos de eletrorresistividade, que têm como 
base a introdução de corrente elétrica (contínua) no solo 
através de 2 eletrodos de corrente (A e B), produzindo 
uma diferença de potencial que é medida por outros 2 
eletrodos de potencial (M e N) (ORELLANA, 1972), permi-
tem estimar as resistividades do subsolo, que retratam a 
distribuição dos materiais nele presentes, especialmente, 
o conteúdo de água, uma função da porosidade do mate-
rial. A aquisição de dados foi realizada através de duas 
técnicas: a SEV permite investigar verticalmente o terreno 
por meio do aumento do espaçamento entre eletrodos a 
partir de seu centro e é adequada para o estudo de terra 
acamada (1D), como é o caso de manto de intemperismo 
sobre embasamento granítico; e a Tomografia Elétrica 
que emprega arranjo de eletrodos com distâncias fixas 
entre os mesmos, movimentando-se ao longo do perfil 

sob investigação, sendo adequado para a investigação 
de variações laterais de propriedades (2D). Finalmente, 
a tomografia investiga o terreno tanto vertical como 
lateralmente fornecendo pseudoseções.

Os mapas aerogeofísicos (espaçamento de 500 m) 
gamaespectrométricos (canais de Ke Th) e magneto-
métricos (ASA), foram utilizados para definir melhor 
os polígonos das unidades litoestratigráficas presentes 
na área de estudo e também definir com mais preci-
são os limites dos corpos graníticos (granitos Ourém, 
Jonasa e Ney Peixoto) e o corpo do Nefelina-Sienito 
Boca Nova.

Elaboração do Informe Mineral - A partir dos dados 
obtidos durante os trabalhos de campo (geológicos, geo-
físicos e furos de trado) aliados às informações obtidas 
na base SIGMINE (2017) de controle das áreas oneradas 
para brita, foram selecionadas diversas áreas destinadas 
ao aproveitamento de rochas graníticas para brita, sin-
tetizadas neste informe mineral.
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2 CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL

Em decorrência da restrita atividade de campo que, 
praticamente, foi concentrada nos domínios das rochas 
graníticas Ourém, Jonasa e Ney Peixoto, a síntese geoló-
gica referente à Folha SA.23-V-C-V (Folha Capitão Poço) 
apresentada neste relatório tem natureza em grande 
parte bibliográfica, edificando-se no que se refere às 
unidades geológicas cujos domínios foram interpretados 
como prolongamentos das unidades reconhecidas na 
Folha SA.23-V-C-VI por Klein, Lopes e Chaves (2015) e 
Klein et al. (2017), nas informações obtidas pelos autores 
citados. 

A delimitação das unidades geológicas que não 
foram objeto de trabalhos de campo na área corres-
pondente à Folha SA.23-V-C-V foi compatibilizada com 
os dados considerados por Klein, Lopes e Chaves (2015) 
para a Folha SA.23-V-C-VI (Folha Ourém), ajustando-
-se os limites das unidades que se prolongam desta 
área para a Folha SA.23-V-C-V, relacionando cada 
domínio com o respectivo padrão gamaespectromé-
trico considerado pelos mesmos autores para cada 
unidade da área.

A delimitação dos corpos graníticos Ney Peixoto, 
Jonasa, Ourém, foi balizada por meio do controle dos 
afloramentos visitados e furos executados (trado moto-
rizado), dados de levantamento aerogeofísico de alta 
resolução e dados de geofísica terrestre, procedimentos 
que permitiram um substancial avanço na cartografia 
desses corpos, que nos trabalhos anteriores mostrava-
-se bastante superestimada. Tais granitos foram posi-
cionados em blocos para melhor entendimento dos 
objetos de estudo deste projeto, sendo que o Bloco 1 
engloba os granitos Ney Peixoto, o bloco 2 os granitos 
tipo Jonasa, e para o bloco 3 optou-se em colocar as 
rochas do Sienito Boca Nova, pela sua importância 
econômica.

No contexto geológico regional, a área trabalhada 
localiza-se no setor noroeste da Província Estrutural 
Parnaíba, na porção nordeste do Estado do Pará (Figura 
2.1). Na região citada são identificados três domínios 
tectônicos maiores (VASQUEZ; ROSA-COSTA, 2008; VAS-
QUEZ; KLEIN; LOPES, 2012): a) Cinturão Gurupi; b) Bacias 
Sedimentares Fanerozoicas; e, c) Coberturas Superfi-
ciais Cenozoicas. Cada um desses domínios contempla 
uma ou mais associações tectônicas, restringindo-se as 
exposições das rochas relacionadas ao Cinturão Gurupi 
às janelas erosivas existentes nos dois últimos domínios 
citados.

O Cinturão Gurupi é uma unidade geotectônica alon-
gada segundo a direção NNW-SSE, que foi erigida no 
Neoproterozoico, na borda sul-sudoeste do Fragmento 
Cratônico São Luís (ALMEIDA; HASUI; BRITO NEVES, 1976; 
COSTA, 2000; KLEIN et al., 2005). O cinturão se desen-
volveu entre os períodos Toniano e Ediacarano, aproxi-
madamente entre 1000 e 540 Ma, afetando rochas mais 
antigas, arqueanas e, principalmente, paleoproterozoi-
cas, tais como as representadas pelas unidades Granito 
Ourém e Granito Jonasa, as quais estão relacionadas 
com a evolução orogênica e pós-orogênica do Frag-
mento Cratônico São Luís, além de subordinadas litologias 
geradas no Neoproterozoico, tais como as referentes às 
unidades Sienito Boca Nova e Granito Ney Peixoto. As 
unidades fanerozoicas abrangem as limitadas exposi-
ções da Bacia do Parnaíba, representada pelo Arenito 
Guamá (Siluriano), e Coberturas Cenozoicas (Coberturas 
Lateríticas Maturas do tipo bauxítica; Grupo Barreiras; 
Depósitos Detríticos Indiferenciados e Depósitos Aluvio-
nares Holocênicos).

2.1 UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS

Com base no Mapa Geológico do projeto (Figura 
2.2) elaborado a partir de dados bibliográficos e traba-
lhos de campo, a seguir são apresentadas as unidades 
litoestratigráficas relacionadas a cada domínio tec-
tônico da área estudada, destacando-se as principais 
características consideradas para a individualização das 
mesmas. Primeiramente, são apresentadas as unida-
des relacionadas ao Cinturão Gurupi (Formação Santa 
Luzia do Pará, Granito Ourém, Granito Jonasa, Grupo 
Gurupi, Formação Cabeça de Porco, Sienito Boca Nova 
e Granito Ney Peixoto) e, em seguida, as fanerozoicas, 
incluindo-se nestas a unidade correspondente à Bacia 
do Parnaíba (Arenito Guamá) e as Coberturas Cenozoi-
cas (Coberturas Lateríticas Maturas do tipo bauxítica; 
Grupo Barreiras; Depósitos Detríticos Indiferenciados 
e Depósitos Aluvionares Holocênicos).

2.1.1 Formação Santa Luzia do Pará

As rochas mais antigas da área do projeto são 
representadas pela Formação Santa Luzia do Pará, 
que ocorrem muito restritamente (35,8 ha) no setor 
extremo nordeste da Folha NA.23-V-C-V, como prolon-
gamento do segmento rochoso que se estende desde a 
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porção extremo-noroeste da Folha NA.23-V-C-VI. Como 
a unidade citada não foi objeto de trabalhos de campo 
durante as atividades deste projeto, sua delimitação foi 
efetivada a partir do ajuste da sua cartografia, adotada 
em Klein, Lopes e Chaves (2015), com os dados oriundos 
do levantamento aerogeofísico de alta resolução da 
área, uma vez que, de acordo com estes autores, a For-
mação Santa Luzia do Pará apresenta heterogeneidades 
na distribuição de rádio elementos que produzem na 
composição ternária um padrão fortemente pintalgado 
com várias matizes das cores vermelha (K), verde (eTh) 
e azul (eU), embora no geral, apresente tendências para 
valores médios de K, eTh e eU, denotando, no entanto, 
em alguns casos, leve enriquecimento em eU (até 1,6 
ppm).  Ainda, em consonância com os autores citados, 
no âmbito da Folha NA. 23-V-C-VI, a Formação Santa 
Luzia do Pará corresponde a uma faixa de xistos que 
se distribui de noroeste a sudeste, no centro da Folha 
Santa Luzia do Pará, e se associa com os diversos corpos 
de granitoides (Cantão, Japiim, Tamancouca, Anelis, 
Timbozal) e gnaisses (Itapeva) do Riaciano. Ainda, no 
entendimento de Klein, Lopes e Chaves (2015), a relação 

de contato da Formação Santa Luzia do Pará é, aparen-
temente, intrusiva com os granitoides e provavelmente 
tectônica com o Complexo Itapeva, enquanto que, na 
porção oeste da Folha NA.23-V-C-VI, a formação é 
cavalgada pelo Grupo Gurupi e, a leste, o contato com 
a Formação Piriá se dá por falha normal. Em virtude da 
ausência de dados geocronológicos, os autores citados 
têm mantido a interpretação da relação de intrusão com 
o Granito Cantão, o que coloca a formação como mais 
antiga do que 2163 Ma. Vale destacar também, que Klein 
e Lopes (2011) descreveram no sudeste do Cinturão 
Gurupi corpos quilométricos de micaxistos grossos, 
com ocasional granada e cloritoide, encravados em 
gnaisses do Complexo Itapeva (2160 Ma), que podem 
estar relacionados à Formação Santa Luzia do Pará, 
hipótese que serve de reforço para tal interpretação. 

 Mais recentemente, Klein et al. (2017) passaram a 
considerar a Formação Santa Luzia do Pará como integrantes 
do rol de bacias de orógeno do Riaciano (retrabalhadas ou 
não no Neoproterozoico), relacionando-a, juntamente com a 
Formação Vila Cristal (< 2016 Ma) e Anfibolito Cocal (~ 2106 
Ma), como bacias de margem continental ativa (PP2mc).

Figura 2.1 - Contexto tectônico da área do projeto. Baseado em Lopes et al. (2017), Rosa-Costa, Lafon e Delor (2006) 
e Rosa-Costa, Chaves e Klein (2014).
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2.1.2 Granito Ourém 

A Unidade Granito Ourém ocorre na porção nordeste 
da área do projeto, correspondente ao setor extremo-
-nordeste do Bloco 2 (Figura 2.3). Apresenta distribuição 
alongada (296 ha) na direção N-S e sua exposição se 
efetiva por meio de janela erosiva associada aos sedi-
mentos do Grupo Barreiras. Reúne biotita-muscovita-
-granitos com coloração cinza-clara e granulação média, 

constituídos por feldspatos, quartzo e placas orientadas 
de biotita e muscovita, as quais conferem às rochas uma 
foliação milonítica que varia de 148°-150° Az/55°-70° SW, 
para 165° Az/30°-40° NE (Figura 2.4). 

As unidades Granito Ourém e Granito Jonasa foram 
consideradas por Vasquez e Rosa-Costa (2008), como 
referentes às suítes plutônicas tardi a pós-colisionais, 
correspondentes aos granitoides riacianos relacionados 
ao relaxamento crustal posterior à colisão durante o Ciclo 

Figura 2.2 - Mapa geológico simplificado da área do projeto (Folha SA.23-V-C-V).
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Transamazônico. A Unidade Granito Ourém apresenta 
idade geocronológica de 2061 ± 8 Ma (evaporação de 
Pb em zircão) e mostra-se afetada pelo evento termal 
referente ao Ciclo Brasiliano a cerca de 525 ± 20 Ma 
(KLEIN; MOURA, 2003).

De acordo com Vasquez e Rosa-Costa (2008), a Uni-
dade Granito Jonasa, tal como a Unidade Granito Ourém, 
integram as suítes plutônicas tardi a pós-colisionais cor-
respondentes aos granitoides riacianos relacionados ao 
relaxamento crustal posterior à colisão durante o Ciclo 
Transamazônico.

2.1.4 Grupo Gurupi

As rochas da unidade Grupo Gurupi (NP1g) ocorrem, 
muito subordinadamente (517 ha), no setor extremo-
-nordeste da área do projeto, representando o prolon-
gamento de uma faixa de rochas metassedimentares, 
considerada como referente ao Grupo Gurupi de Klein 
et al. (2017), que se inicia no setor noroeste da Folha 
SA.23-V-C-VI e é representada por rochas sedimentares 
de baixo grau metamórfico (fácies xisto verde), foliadas e 
dobradas, oriundas, sobretudo, de sequências pelíticas. 
Tais autores consideraram tanto o Grupo Gurupi (< 2062 
Ma), como as formações Cabeça de Porco (< 2119 Ma) e 
Marajupema (< 1100 Ma), como sequências de margem 
continental passiva do Neoproterozoico, mas destacaram 
que, tais unidades, ainda são pouco conhecidas no que 
concerne às suas relações estratigráficas e posiciona-
mento temporal, bem como, significado tectônico.

 2.1.5 Formação Cabeça de Porco

Os litotipos contemplados na unidade Formação 
Cabeça de Porco (NP2cc) ocorrem numa área de 750 
ha, situada no setor extremo-nordeste do projeto, que 
representa a continuidade para a Folha SA.23-V-C-V, de 
uma faixa rochosa dessa unidade que ocorre na porção 
extremo-noroeste da Folha SA.23-V-C-VI. Klein et al. 
(2017) consideram tanto a Formação Cabeça de Porco 
(< 2119 Ma) como as unidades Grupo Gurupi (< 2062 
Ma) e Marajupema (< 1100 Ma), sequências de margem 
continental passiva do Neoproterozoico, destacando, 
no entanto, que ainda há pouco conhecimento sobre 

Figura 2.4 - Afloramento de granito a duas micas referente 
à Unidade Granito Ourém. Ocorrente na porção nordeste do 

projeto, em blocos de até 2 m e diversos lajeados de 4 m por 3 m 
(Estação AF-31).

2.1.3 Granito Jonasa
As rochas da Unidade Granito Jonasa ocorrem no 

setor nordeste da área do projeto, correspondente 
ao Bloco 2 (Figura 2.3), distribuídas em duas áreas, 
sendo uma de 86 ha e a outra de 12 ha. A primeira área 
situa-se na porção centro-leste do Bloco 2, enquanto 
que a segunda ocorre no setor extremo sudoeste do 
mesmo bloco. Ambas as áreas de ocorrências dessas 
rochas correspondem a granitos a duas micas, com 
porções migmatizadas (Figuras 2.5 e 2.6), as quais 
representam janelas erosivas existentes em terrenos 
regionalmente representados por rochas sedimentares 
do Grupo Barreiras.

Figura 2.5 - Afloramento de monzogranito a duas micas da 
Unidade Granito Jonasa, ocorrendo em lajedo (50 m x 10 m) ao 
longo de igarapé represado (Hotel Cachoeira), no setor extremo 

nordeste da Folha SA.23-V-C-V. Estação AF-04.

Figura 2.6 - Blocos (até 1,5 m) da Unidade Granito Jonasa com 
veios/pegmatitos de composição quartzo feldspática.  

Estação AF-04. 
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as mesmas, em termos de suas relações estratigráfi-
cas e posicionamento temporal, bem como, significado 
tectônico.

A Formação Cabeça de Porco, de acordo com Klein 
et al. (2017) tem natureza pelítica e quartzosa (siltitos, 
arenitos e conglomerados) e reúne rochas sedimentares 
de baixo grau metamórfico (fácies xisto verde), raramente 
foliadas e levemente dobradas.

2.1.6 Nefelina Sienito Boca Nova

A existência de nefelina sienitos na região nordeste 
do estado do Pará foi comprovada em caráter pioneiro 
por Jorge João (1980), o qual utilizou a designação 
Litchfieldito Boca Nova para individualização dessas 
rochas. Posteriormente, tal unidade foi redefinida 
por Costa (2000) como Nefelina Sienito-Gnaisse Boca 
Nova.

A unidade Nefelina Sienito Boca Nova se distribui 
no setor sudeste da área do projeto, numa área de 
10.485 ha, com formato grosseiramente orientado 
segundo NNW-ESSE, concordante com o bandamento 
gnáissico, cuja delimitação está totalmente baseada 
na interpretação efetuada por Vasquez e Rosa-Costa 
(2008), uma vez que tal setor, durante a execução 
do presente projeto, não foi objeto de trabalhos de 
campo. Para melhor visualização dos dados referentes 
ao corpo sienítico cartografado por Vasquez e Rosa-
-Costa (2008), toda a sua porção norte é apresentada 
de modo ampliado, no Bloco 3 (Figura 2.7). De acordo 
com Villas (1982), nefelina sienito e pegmatito são os 
únicos tipos petrográficos reconhecidos na referida 
unidade, sendo que no primeiro tipo citado, além de 
nefelina, ocorrem proporções menores e variáveis de 
sodalita, cancrinita e pirocloro. Ainda, segundo esses 
autores, posteriormente à intrusão, o nefelina sienito 
foi submetido a metamorfismo e deformação.

Villas (1982) e Lowell e Villas (1983) destacam que 
as texturas ígneas originais dos nefelina sienitos teriam 
sido obliteradas durante metamorfismo em fácies 
anfibolito (650-700 °C, 4,5 kbar), que teria gerado 
um bandamento gnáissico, migmatização incipiente 
e veios, além de pegmatitos constituídos por nefelina 
e feldspato. De acordo com Ricci e Costa (2000), tais 
veios pegmatoides se apresentam tanto concordantes 
como discordantes em relação à foliação gnáissica, 
que se orienta segundo NW-SE e mergulha modera-
damente para SW.

A idade concordante de 732 ± 7 Ma obtida por Klein 
et al. (2005) para a Unidade Nefelina Sienito Boca Nova, 
pelo método U-Pb (LA-ICP-MS) em zircão, tem sido admi-
tida como correspondente a de cristalização do referido 
corpo e definidora de um evento extensional ocorrido 
em torno de 730 Ma.

2.1.7 Granito Ney Peixoto

A Unidade Granito Ney Peixoto se estende no setor 
noroeste da Folha SA.23-V-C-V, e é representada por rochas 
graníticas a duas micas (VILLAS; SOUSA, 2007), que corres-
pondem a janelas erosivas em terrenos regionalmente domi-
nados por litotipos das unidades Grupo Barreiras, Arenito 
Guamá e sedimentos da Unidade Depósitos Aluvionares. 

Na porção noroeste da área foram delimitadas sete 
áreas correspondentes à Unidade Granito Ney Peixoto, 
das quais 3 (três) situam-se na porção noroeste e quatro 
no setor centro-sul do Bloco 1 (Figura 2.8). Das três áreas 
que ocorrem no setor noroeste do Bloco 1, a primeira 
apresenta-se alongada segundo NW-SE e em seus limites 
foram registradas duas estações de monzogranito a duas 
micas, sendo uma delas uma mina inativa de brita granítica 
a duas micas (Pedreira Fronteira/AF-24), enquanto que a 
outra corresponde a uma ocorrência de monzogranito a 
duas micas (AF-23). Com relação às quatro áreas situadas 
no setor centro-sul do bloco 1, vale citar que as duas situ-
adas mais ao norte, embora não tenham sido objeto de 
trabalhos de campo, foram relacionadas à Unidade Granito 
Ney Peixoto, por apresentarem assinatura geofísica similar 
às áreas anteriormente descritas. Quanto às duas áreas 
situadas no setor mais ao sul do Bloco 1, ambas foram 
relacionadas à Unidade Granito Ney Peixoto, pelo mesmo 
critério anteriormente citado, além do fato de que, na 
área localizada mais ao sul do bloco 1, situam-se diversas 
ocorrências de granitos a duas micas (AF-20, AF-21, AF-41, 
AF-43 e AF-46), dados estes que tornaram facilitada a 
delimitação dessas duas áreas (Figura 2.9). A área locali-
zada mais ao sul da citada folha limita-se com sedimentos 
arenoferruginosos, oriundos do retrabalhamento de rochas 
do Grupo Barreiras. Ressalta-se, também, que por meio 
de levantamento geofísico terrestre realizado no domínio 
dos sedimentos arenoferruginosos citados, foi detectada a 
uma profundidade inferior a 5 metros, superfície granítica 
referente à Unidade Granito Ney Peixoto.

2.1.8 Arenito Guamá

As rochas referentes à Unidade Arenito Guamá ocor-
rem no setor noroeste da Folha SA.23-V-C-V, especial-
mente ao longo dos rios Irituia e Guamá.

O termo Arenito Guamá foi utilizado pela primeira vez 
por Francisco et al. (1971). Caputo e Lima (1984) atribuíram 
uma idade Siluriana, correlacionando-o como uma fácies 
distal da Formação Ipu, pertencente ao Grupo Serra Grande 
da Bacia do Parnaíba. Esta unidade é caracterizada pela pre-
sença de quartzo-arenitos esbranquiçados e amarelados, 
silicificados, apresentando grande maturidade composi-
cional e textural; mostram aspecto maciço ou apresentam 
estratificação plano-paralela e cruzada pouco expressivas, 
sendo localmente ricos em icnofósseis (Skolithos).
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Klein, Lopes e Chaves (2015) identificaram na porção 
leste da Folha Santa Luzia do Pará (SA. 23-V-C-VI), con-
tígua à folha SA.23-V-C-V (Capitão Poço), a presença de 
afloramentos da Unidade Arenito Guamá. Truckenbrodt e 
Alves (1982) assinalaram que as características texturais 
e a presença de Skolithos sugerem um ambiente deposi-
cional de plataforma rasa, provavelmente foreshore para 
o Arenito Guamá. Segundo Grahm, Melo e Steemans 
(2005 apud KLEIN et al., 2017) as idades deste grupo 
restringem-se às épocas Landoveriana, Venlockiana, 
Ludloviana e Priodoliano, todas relacionadas ao Período 
Siluriano.

2.1.9 Coberturas Lateríticas Maturas

A unidade Coberturas Lateríticas Maturas foi car-
tografada numa área de 753 ha, situada no setor leste 
do projeto, correspondente ao prolongamento de um 
conjunto rochoso existente na porção oeste da Folha 
SA.23-V-C-VI, nos arredores do rio Guamá, que foi 
caracterizado por Klein, Lopes e Chaves (2015) durante 
o desenvolvimento do Projeto Santa Luzia do Pará, 
por apresentar um forte enriquecimento em eTh (até 
34,0 ppm), característica esta que destaca a referida 
unidade como a que revela os maiores valores deste 
elemento na folha SA.23-V-C-VI, superando, inclusive, 
os valores de eTh registrados na Unidade Sienito Ane-
lis. Segundo os referidos autores, o enriquecimento 
em eTh que se manifesta na unidade citada, se faz 
acompanhar, também, por leve enriquecimento em 
eU (até 1,5 ppm) e um forte empobrecimento em K 
(< 0,1%), condições estas que contribuem para que 
na composição ternária sejam produzidas tonalidades 
esverdeadas.

Com base no exposto, embora a referida área 
situada no setor leste do presente projeto não tenha 
sido alvo de trabalhos de campo, ela foi interpretada 
como representativa da Unidade Coberturas Lateríticas 
Maturas.

2.1.10 Grupo Barreiras

As rochas referentes à Unidade Barreiras, existentes 
na porção nordeste do estado do Pará, têm sido admiti-
das como depositadas por leques aluviais com provável 
influência de marés na porção mais distal do sistema 
(ROSSETTI; TRUCKENBRODT; GOÉS, 1989). Outros autores 
(ARAI et al., 1988; ARAI, 1997), também em estudos rea-
lizados na área citada, reforçaram a ideia de contribuição 
marinha, baseados na presença de gêneros de dinofla-
gelados e de restos quitinosos de microforaminíferos.

A partir de 2006, os sedimentos oligo-miocênicos 
que ocorrem na zona costeira, desde o estado do Amapá 
(rio Cassiporé), onde formam longa faixa contínua, até 
o estado do Rio de Janeiro, continuam interpretados 
diferentemente por Rossetti (2006) e Arai (2006). Para 
a primeira, a sedimentação do conjunto ocorreu em 
sistemas de vales estuarinos encaixados em zonas de 
falhas, resultantes da combinação de fatores eustáticos 
e reativação tectônica. Admitem que, primeiramente 
ocorreu a sedimentação das formações Pirabas/Barreiras 
Inferior (Neoligoceno ao Eomioceno), seguida de uma dis-
cordância (início do Mesomioceno) e posterior deposição 
da Formação Barreiras Média/Superior (Mesomioceno). 
Para Arai (2006), a deposição do sistema Pirabas/Barreiras 
Inferior iniciou-se com a subida eustática no intervalo 
Eomioceno ao Mesomioceno, sendo que, posteriormente, 
no Plioceno, após a reconhecida discordância do Neo-
mioceno, teria ocorrido nova transgressão e deposição 
do Barreiras Superior.

Durante os trabalhos de Klein, Lopes e Chaves 
(2015), uma grande área correspondente ao setor norte-
-nordeste da Folha SA.23-V-C-VI, bem como frações 
menores de sua porção ocidental foram correlaciona-
das à Formação Barreiras Superior da Unidade Grupo 
Barreiras de diversos autores (AGUIAR, 1969; ARANTES; 
DAMASCENO; KREBS, 1972; ARAI et al., 1988; GÓES; 
SOUZA; TEIXEIRA, 1990; ROSSETTI, 2006). Sobre tal 
correlação Klein, Lopes e Chaves (2015) realçam seu 
caráter informal, bem como a necessidade de estudos 
mais detalhados para sua utilização. De acordo com 
estes autores, as áreas referentes ao Grupo Barreiras, 
cartografadas no âmbito da Folha SA.23-V-C-VI, apre-
sentam dois (2) padrões gamaespectrométricos que as 
distinguem dos terrenos correspondentes às demais 
unidades da área citada. O primeiro padrão refere-se 
a um leve enriquecimento de eTh (até 8,0 ppm), teores 
baixos de K (< 0,1) e médios de eU, que correspondem 
à característica original dos sedimentos deste grupo, 
responsável na composição ternária por uma tonalidade 
verde pálida. Já o segundo padrão, para os mesmos 
autores, refere-se a teores baixos, muito variáveis dos 
três elementos citados, os quais conferem na composi-
ção ternária uma textura pintalgada de preto, marrom 

Figura 2.9 - Afloramento de granito a duas micas em lajedo (50 x 
100 m) no setor noroeste do projeto, referente à Unidade Granito 

Ney Peixoto (Estação AF-21).
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e azul. Este segundo padrão, de acordo com os autores, 
tem relação com sedimentos retrabalhados do próprio 
Grupo Barreiras ou são resultantes da alteração intem-
périca dos sedimentos citados.

A Unidade Grupo Barreiras cartografada pelos 
autores supracitados refere-se a depósitos pouco 
consolidados, mosqueados, e de coloração verme-
lha amarronzada, representados por conglomerados 
intercalados com areias e argilas. Tais autores, des-
tacam que embora o ambiente de sedimentação da 
Formação Barreiras Superior, de acordo com Rossetti, 
Truckenbrodt e Góes (1989), seja dominado por canal 
de maré, com tendência progressivamente continental 
para o topo, na área do projeto Santa Luzia (SA.23-
-V-C-VI), somente afloram rochas referentes à fácies 
continental.

Com base nos critérios adotados por Klein, Lopes 
e Chaves (2015), cerca de 83% (223.000 ha) da área do 
presente projeto foi interpretada como correspondente 
à Unidade Formação Barreiras, representada por conglo-
merados e arenitos relacionados ao sistema fluvial. Os 
conglomerados afloram na estrada que inicia na PA-253 e 
acompanha o igarapé Pacui-Mirim no sentido de sua foz 

(AF-30), na porção central da área do projeto, bem como, 
também, à cerca de 2 km a leste do Hotel Cachoeira (AF-
01) (Figura 2.3), no setor nordeste da área de estudo.  Em 
ambas as situações, tais rochas apresentam arcabouço 
aberto e são constituídas por clastos de quartzo (até 6 
cm de diâmetro), mal selecionados, subarredondados a 
subangulosos, imersos em matriz argilo-arenosa (Figuras 
2.10A, B, C e D).

Os arenitos da estação AF-17 são de coloração aver-
melhada, granulação média e representados por grãos 
subangulosos a subarredondados, denotam estratificação 
cruzada tangencial balizada por clastos de quartzo de até 
3 cm de diâmetro (Figuras 2.11A e B).

De acordo com Rossetti (2006), a sedimentação da 
Formação Barreiras ocorreu com domínio de canais de 
marés, apresentando progressivamente para o topo, 
uma tendência continental. É importante destacar, no 
entanto, que como os caminhamentos geológicos exe-
cutados na área de distribuição da Formação Barreiras, 
na área do presente projeto, foram bastante restritos, 
uma análise mais pormenorizada sobre as condições de 
sedimentação da referida unidade requer a realização 
de trabalhos mais acurados na área.

Figura 2.10 - A) Segmento de barranco (6 m de altura) de conglomerado do Grupo Barreiras, com arcabouço aberto, 
mal selecionado, representado por clastos subangulosos a subarredondados de quartzo (até 6 cm) imersos em 

matriz argilo-arenosa de coloração amarelada (Estação AF-01). B) Detalhe do conglomerado do Grupo Barreiras 
(idem da Figura 2.10 A), ressaltando arcabouço aberto, mal selecionado, representado por clastos subangulosos a 

subarredondados de quartzo (até 6 cm) imersos em matriz argilo-arenosa de coloração amarelada (Estação AF-01). C) 
Segmento de barranco (2 m de altura) de conglomerado do Grupo Barreiras, com arcabouço aberto, mal selecionado, 
representado por clastos (até 4 cm) subarredondados de quartzo, imersos em matriz síltico-argilosa (Estação AF-30). 
D) Blocos (até 0,60 m) de conglomerado do Grupo Barreiras, com arcabouço aberto, mal selecionado, representado 

por clastos (até 4 cm) subarredondados de quartzo, imersos em matriz argilo-arenosa (Estação AF-30).

A B

C D
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2.1.11 Depósitos Detríticos Indiferenciados

A designação Depósitos Detríticos Indiferenciados foi 
utilizada por Klein, Lopes e Chaves (2015) para referir-se 
a uma unidade de natureza dominantemente paraconglo-
merática, composta por quatro níveis que, da base para 
o topo, são assim representados: a) arenito amarelado, 
fino, pouco argiloso; b) conglomerado oligomítico, com 
seixos de quartzo moderadamente selecionados; c) nível 
lenticular de conglomerado representado por seixos e 
matacões de arenito ferruginizado; d) conglomerado 
constituído por seixos de arenito ferruginoso, imersos em 
matriz arenosa avermelhada, sem estruturação interna.

As rochas da unidade supracitada distribuem-se numa 
área de 9533 ha na porção sudeste da Folha SA.23-V-C-
-V, que representa o prolongamento para oeste de um 
conjunto rochoso ocorrente nesta porção. A delimitação 
dessa unidade no presente relatório foi feita sem apoio 
de trabalhos de campo, utilizando-se como critério o 
mesmo padrão gamaespectrométrico adotado por Klein, 
Lopes e Chaves (2015). Tal padrão, embora semelhante 

Figura 2.11 - A) Seguimento de 6 m de altura, representado por arenito do Grupo Barreiras, com coloração rosa 
avermelhada a roxa, granulação média, composto de grãos de quartzo e cimento de óxido de ferro. Apresenta 

estratificações cruzadas acanaladas (Estação AF-17). B) Detalhes do arenito do Grupo Barreiras, ressaltando 
estratificações cruzadas acanaladas.

ao utilizado para caracterização das Coberturas Laterí-
ticas Maturas, admite menores valores em eTh (até 12,0 
ppm), havendo, portanto, um maior enriquecimento em 
K e eU, em relação ao eTh, garantindo uma tonalidade 
esverdeada na composição ternária. 

A respeito dos terrenos correspondentes aos Depósi-
tos Detríticos Indiferenciados, as seguintes considerações, 
também, são ressaltadas por Klein, Lopes e Chaves (2015): 
a) em comparação com as Coberturas Lateríticas Matu-
ras, associam-se mais frequentemente às cotas topográfi-
cas menores; b) estão relacionados ao desmantelamento 
e transporte subaquoso do material desagregado dos 
níveis de arenito ferruginizado do Grupo Barreiras e das 
unidades metamórficas e ígneas.

2.1.12 Depósitos Aluvionares 

A unidade correspondente aos Depósitos Aluvionares 
refere-se aos cordões aluvionários que balizam os cursos 
do rio Guamá e das drenagens de pequeno porte, cons-
tituindo depósitos de canais e de planícies de inundação.

A B
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3 INSUMOS MINERAIS

Neste capítulo são discutidos os resultados dos 
ensaios tecnológicos realizados em amostras de rochas 
coletadas nos domínios das unidades graníticas Ourém 
e Ney Peixoto. Tais ensaios foram executados com o 
objetivo de investigar a possibilidade de utilização desses 
granitos para a produção de brita (construção civil e/
ou pavimentação asfáltica) e, alternativamente, como 
rochas ornamentais e/ou de revestimento.

3.1  BRITA

3.1.1 Conceitos 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT 
especifica os requisitos exigíveis para recepção e produ-
ção dos agregados destinados à produção de concreto, 
através de normas. A Associação Brasileira de Normas 
Técnicas NBR 9.935 (ABNT, 2011) define o termo agre-
gados como “material granular pétreo, sem forma ou 
volume definido, a maioria das vezes quimicamente 
inerte, obtido por fragmentação natural ou artificial, 
com dimensões e propriedades adequadas, a serem 
empregados em obras de engenharia”. São classificados 
em função da origem, massa específica e dimensão dos 
grãos. Com relação a sua origem, podem ser constituídos 
por fragmentos de seixos rolados, rochas britadas (brita), 
materiais provenientes de alterações de rocha e areias.

Os agregados, quanto à Massa Específica Aparente 
(MEA), são classificados em leves, normais e pesados. Os 
agregados leves têm MEA < 1.000 kg/m3, a exemplo da 
vermiculita, argila expandida e pedra pome. Os normais 
têm MEA na faixa entre 1.000 kg/m3 < MEA < 2.000 kg/
m3, e podem ser citados como exemplo a areia quartzosa, 
a brita de rocha e seixos rolados. Agregado pesados são 
aqueles que têm MEA superior a 2.000 kg/m3, como a 
brita de barita e hematita. Quanto à granulometria, são 
considerados agregados graúdos aqueles que passam 
pela peneira com abertura de malha de 75 mm e ficam 
retidos na peneira com abertura de malha de 4,75 mm, 
incluem-se, neste caso, seixos rolados e brita. As areias 
incluem-se na classe dos agregados miúdos.

O termo “agregado total”, por sua vez, diz respeito 
ao resultado da mistura intencional de agregados graú-
dos e miúdos, de modo a possibilitar o ajuste da curva 
granulométrica, em função das características do agre-
gado e do concreto a ser elaborado. A denominação 
“dimensão máxima”, refere-se a abertura nominal, 

em milímetros, da malha da peneira da série normal 
ou intermediária, na qual o agregado apresenta uma 
porcentagem retida acumulada igual ou imediatamente 
inferior a 5% em massa.

Brita é um termo utilizado para denominar frag-
mentos de rochas duras, originárias de processos de 
cominuição através de britagem, cujo material é extraído 
de maciços rochosos (granito, gnaisse, basalto, calcário, 
etc.) com auxílio de explosivos.

A norma da ABNT NBR 7211 (2009) fixa as carac-
terísticas exigidas para agregados, que podem ser de 
origem natural ou resultante de processo de britagem. 
A rocha britada, ou simplesmente brita, enquadra-se 
nesta norma como agregado graúdo, e é definida como 
o agregado cujos fragmentos passam pela peneira de 
malha quadrada, com abertura de 100 mm, e ficam 
retidos na peneira de 4,8 mm.

A brita constitui material de uso amplo e diversificado 
na indústria da construção civil, tais como: 1) concreto 
estrutural; 2) radier (lajes de concreto armado em con-
tato direto com o solo); 3) pavimentação de estradas; 
4) edificações; 5) obras civis (lastro de ferrovias, túneis, 
barragens; 6) enrocamento; 7) obras de infraestrutura 
(saneamento básico); 8) filtros; e 9) pedra de cantaria.

Segundo a referência normativa da ABNT NBR 7225 
(1993), os produtos oriundos da britagem de rocha, 
referentes às britas 1, 2, 3, 4 e 5, são classificados de 
acordo com as dimensões nominais como observado 
na Tabela 3.1.

3.1.2  Aplicações

Almeida e Luz (2009) assinalam que a relevância 
dos agregados, que incluem as areias, os seixos e os 
produtos derivados de britagem de rochas, para a 
sociedade, deve-se ao fato destes insumos estarem 
diretamente ligados ao bem estar e à qualidade de 
vida da população, tendo em vista que são utilizados 
em construções de moradias, saneamento básico, 
pavimentação de vias públicas, construção de rodo-
vias, ferrovias, hidrovias, portos, aeroportos, viadutos, 
shopping centers, etc. Esta importância apresenta-se 
como um dos mais importantes indicadores de quali-
dade de vida da sociedade atual. Neste contexto, os 
países da Comunidade Europeia, o Japão e os Estados 
Unidos, apresentam um consumo per capita de igual 
a até seis vezes superiores ao do Brasil.
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A Figura 3.1 ilustra a participação relativa dos agrega-
dos na elaboração do concreto, amplamente utilizado nas 
obras de engenharia, conforme informação obtida no site 
www.cimentoitambe.com.br, enquanto o Serviço Geológico 
Americano – USGS assinala que cerca de 60% a 80% por 
m3 de concreto é constituído de agregados (BRASIL, 2009). 

No caso específico da brita são citadas a seguir algu-
mas aplicações e/ou usos deste insumo. A especificação 
do uso da brita em obras de engenharia depende de suas 
propriedades. No que se refere à granulometria, a brita 
pode ser utilizada conforme segue:

Pó de brita ou filler - Utilizado em modelagem, calçadas 
e asfaltos, fabricação de pré-moldados, elaboração de arga-
massa para assentamento e reboco, estabilizador de solo 
na construção do contra piso; devidamente utilizado, pode 
ser aplicado no concreto para aumentar sua resistência. 

Brita 0 ou Pedrisco - Utilizado na produção de vigas 
e vigotas, lajes pré-moldadas, blocos de concreto para 
construção e fundação, além de tubos, bloquetes, para-
lelepípedos, manilhas e chapiscos.

Brita 1 - É a mais usada pelas construtoras na fabri-
cação de concreto para colunas, vigas e lajes e aparece 
em vários processos de obras de grande porte, como 
prédios, pontes e espaços comerciais.

Brita 2 - É um dos componentes do concreto bruto e 
faz parte das fundações e dos pisos de maior espessura.

Brita 3 - Aplicada em obras de base, como aterra-
mento, nivelamento ferroviário e na instalação de drenos.

Brita 4 e 5 - Assim como a brita 3, as britas 4 e 5 também 
atuam como reforço de subleitos e lastro ferroviário. Elas 
podem ser usadas ainda em fossas sépticas, gabiões, sumi-
douros, tubulões e Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs).

Tabela 3.1 -  Classificação de produtos e subprodutos da britagem de rochas.

PRODUTO E SUBPRODUTO CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES

Rachão Material obtido após desmonte da rocha por explosivo, às vezes denominado “rachão de praça”, ou após 
britagem primária. A NBR 9935 define rachão como “pedra de mão”, de dimensões entre 76 e 250 mm.

Gabião ou “rachão de gabião” Material com dimensões entre 100 mm e 150 mm.

Brita graduada Mistura de tamanhos de 0 até máximo especificado, com controle de granulometria definida pelo 
consumidor.

Brita 0 ou pedrisco 4,8 mm a 9,5 mm.

Brita 1 9,5 mm a 19 mm.

Brita 2 19 mm a 25 mm.

Brita 3 25 mm a 50 mm.

Brita 4 50 mm a 76 mm.

Brita 5 76 mm a 100 mm.

Bica corrida Mistura de tamanhos sem exigência de composição granulométrica com dimensões variando de 0 a 50 mm.

Pó de pedra Fração de finos de britagem, com dimensões variando de 0 a 5 mm, com alto teor de finos (máximo de 
20%), passantes na malha 200 (0,074 mm).

Areia de brita ou areia 
artificial

Pó de pedra sem partículas abaixo da malha 200 (0,074 mm), sendo que a retirada dos finos é feita por 
lavagem do pó.

Filler Material granular que passa na peneira com abertura de malha de classificação de 0,150 mm.

Material pulverulento São partículas minerais com dimensões inferiores a 0,075 mm, inclusive os materiais solúveis em água, 
presentes nos agregados.

Figura 3.1 - Constituintes do concreto com destaque para a presença de agregados 
(areia e brita/seixo). Fonte: www.cimentoitambe.com.br.
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Nº 
DA ALÍQUOTA

INTERVALO 
GRANULOMÉTRICO

AMOSTRA AF-R-21 AMOSTRA AF-R-31

Mi (g) Mf (g) T (%) Mi (g) Mf (g) T (%)

1 >19 mm <37,5 mm 0,332 0,458 0,600 3000,3 2990 0,34

2 >9,5 mm <19 mm 0,237 0,353 0,515 2000,1 1994 0,30

3 >4,75 <9,5 mm 0,322 0,453 0,591 1000,3 994,6 0,57

4 >1,18 mm <4,75 mm 0,279 0,379 0,548 200 199,7 0,15

3.1.3  Ensaios tecnológicos

A referência normativa da ABNT NBR 7211 (2009) 
especifica os requisitos exigíveis dos agregados miúdos 
e graúdos destinados à produção de concretos, com o 
objetivo de constatar se referidos materiais apresentam 
propriedades condizentes como agregados de desem-
penho adequado para uso na construção civil. Para 
este fim, são especificadas nesta norma as proprieda-
des físicas (porosidade, determinação da composição 
granulométrica, absorção de água, forma e textura 

superficial das partículas), assim como propriedades 
mecânicas (resistência à compressão, módulo de elas-
ticidade e substâncias deletérias presentes). A Tabela 
3.2 apresenta as normas e os objetivos dos métodos 
de ensaios de brita realizados no Laboratório de Carac-
terização Tecnológica de Agregados Minerais/Centro 
de Tecnologia Mineral – CETEM/MCTI. Para realização 
desses ensaios, duas amostras foram selecionadas, 
sendo uma pertencente ao Granito Ney Peixoto (AF-
R-21) (Figura 2.8 - cap.2) e a outra ao Granito Ourém 
(AF-R-31) (Figura 2.3 - cap.2).

NORMA MÉTODO DE ENSAIO

ABNT NBR NM 27:2001 Redução da amostra de campo para ensaios de laboratório.

ABNT NBR NM 51:2001 Ensaio de abrasão "Los Angeles".

DNER 399:1999 Determinação de perda ao choque no aparelho Treton.

ABNT NBR 7809:1983 Determinação do índice de forma pelo método do paquímetro - Método de ensaio.

ABNT NBR 248:2003 Determinação da composição granulométrica

ABNT NBR 7218:2010 Determinação do teor de argila em torrões e materiais friáveis.

ABNT NBR 7389:1992 Apreciação petrográfica de materiais naturais, para utilização como agregado em concreto - Procedimento.

ABNT NBR NM 53:2003 Determinação de massa específica, massa específica aparente e absorção de água.

ABNT NBR 15845-2:2015 Determinação do material fino que passa através da peneira 75 μm, por lavagem.

Tabela 3.2 -  Tabelas de Normas e Métodos de Ensaios utilizados neste projeto.

3.1.3.1  Redução da amostra de campo  
para ensaio de laboratório

As amostras de campo foram cominuídas em britador 
de mandíbula em circuito aberto para produção de frações 
a serem ensaiadas.

O equipamento utilizado para cominuição, da marca 
HEDEL, tem dimensões de abertura de 150 mm x 200 mm. 
A homogeneização e o quarteamento das amostras foram 
feitos seguindo as diretrizes da norma ABNT NBR NM 27 
(2001). 

Foram utilizadas no total 16 peneiras da série normal 
e intermediária.

3.1.3.2  Determinação de índices  
de torrões de argila

Os ensaios foram realizados em quatro alíquotas de cada 
amostra, obedecendo a normativa da ABNT NBR NM 7218 
(2010). Os resultados obtidos estão reunidos na Tabela 3.3.

Na análise dos resultados, observa-se que a amostra 
AF-R-21 acusou teores de argila em torrões e materiais 
friáveis que variaram entre 0,51% a 0,60%, enquanto na 
amostra AF-31, os teores variaram entre 0,15% e 0,57%. 
Tendo em vista esta propriedade, os valores obtidos estão 
dentro dos limites de aceitação para uso em concreto, 
pois pela norma, o teor máximo admissível é igual a 1,5%. 

Legenda: Mi = Massa original da amostra (g); Mf = Massa retida na peneira (g); T = Teor de argila em torrões e materiais friáveis em (%).

Tabela 3.3 -  Teores de argila em torrões e matérias friáveis em % para as amostras AF-R-21 e AF-R-31.
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3.1.3.3  Determinação de densidade aparente

Densidade aparente é a razão entre a massa de 
uma amostra e seu volume, considerando o material 
como um todo (forma aparente), incluindo a contribui-
ção do volume vazio entre partículas. Esta propriedade 
foi determinada seguindo a norma ABNT NBR 15844-2 
(2015), através de saturação em água, pesagem ao ar 
e pesagem submersa, seguidas de secagem em estufa 
e nova pesagem. Os resultados são expressos em 

kg/m3. Os ensaios foram realizados em 10 corpos de 
prova representativos de cada amostra.

A Tabela 3.4 apresenta os valores de densidades 
aparentes obtidos neste projeto para as amostras 
AF-R-21 e AF-R-31, comparados com os valores das 
normas da ABNT e ASTM – American Society for Testing 
and Materials. Observa-se que os valores especificados 
pelas mesmas para as rochas graníticas, isto é, > 2.550 
kg/m3 (ABNT) e ≥ 2.560 kg/m3 (ASTM C 615) atendem 
os requisitos referentes a esta propriedade.

PROPRIEDADE
NESTE PROJETO VALORES ESPECIFICADOS PARA GRANITOS

AF-21 AF-31 ABNT 
NBR 15844-2:2015 ASTM C 615

Densidade Aparente 
(Kg/m3) 2614 2594 > 2.550 ≥ 2.560

Tabela 3.4 -  Comparação das densidades aparentes obtidas neste projeto com valores 
especificados nas normas da ABNT e na ASTM C 615.

3.1.3.4  Análise granulométrica

Este ensaio tem por objetivo determinar a composi-
ção granulométrica das amostras de rochas submetidas à 
britagem e é expressa pela proporção relativa das massas 
dos diferentes tamanhos das partículas obtidas através 
de peneiramento.

Ensaios de britagem e peneiramento

As amostras AF-R-21 e AF-R-31 foram submetidas 
ao referido ensaio obedecendo às normas da ABNT 
NBR 7211 (2009) e DNER-EM 038 (BRASIL, 1997). Os 
ensaios foram realizados em duas alíquotas de cada 
corpo de prova: Alíquota 1 (M1) e Alíquota 2 (M2). Os 
produtos britados foram submetidos ao peneiramento 
das malhas da peneira da Série Normal de aberturas 
de 76 mm; 38 mm; 19 mm; 9,5 mm; 4,8 mm; 2,4 mm; 
1,2 mm; 0,6 mm; 0,3 mm e 0,15 mm e das peneiras 
da Série Intermediária de aberturas de 64 mm; 50 
mm; 25 mm; 12,5 mm; 9,5 mm e 6,3 mm, conforme 
está representado na Tabela 3.5 (amostra AF-R-21) e 
Tabela 3.6 (amostra AF-R-31). Os resultados obtidos 
para as maiores concentrações, de ambas as amostras, 
foram reunidos na Tabela 3.7.

Na análise dos resultados para a alíquota 1 (M1) da 
amostra AF-R-21, observou-se que a maior parte da 
massa retida do agregado, cerca de 75%, ocorreu na 
granulometria das brita 1, brita 2 e brita 3, e cerca de 
80,8% para a alíquota 2 (M2), conforme está represen-
tado na Tabela 3.5, enquanto a Figura 3.2, representa 

a distribuição granulométrica da amostra AF-R-21, que 
reflete esses resultados obtidos da referida análise.

Para a amostra AF-R-31 (Granito Ourém), os ensaios 
granulométricos das alíquotas 1 e 2, representados na 
Tabela 3.6 e Figura 3.3, mostraram uma maior concen-
tração nas faixas da Brita 3 (M1 = 22,8% e M2 = 28,8%), 
brita 2 (M1 = 26,3% e M2 = 22,0%) e brita 1 (M1 = 17,3% 
e M2 = 18,2%).

Diâmetro máximo

A ABNT NBR 9935 (2011) define esta propriedade 
como uma grandeza associada à distribuição granulomé-
trica correspondente à abertura nominal, em milímetros, 
da malha da primeira maior peneira da série normal ou 
intermediária, na qual o agregado (brita) apresenta uma 
porcentagem retida acumulada igual ou imediatamente 
inferior a 5% em massa. A dimensão máxima caracterís-
tica das amostras (AF-21 e AF-31) foi de 32 mm.

Módulo de finura (MF)

É a soma dos percentuais acumulados em todas as 
peneiras da Série Normal, dividida por 100. O Módulo 
de Finura de um agregado é maior quanto maior 
forem as partículas deste. Pode ser utilizado para 
se obter controles de uma mesma procedência, ou 
seja, separar os agregados em lotes com o mesmo 
módulo de finura.

O MF da amostra AF-R-21 foi calculado em 7,04, enquanto 
o MF da amostra AF-31 apresentou um valor de 6,59. 
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ABERTURA DAS PENEIRAS
ALÍQUOTA 1 (M1) ALÍQUOTA 2 (M2)

MATERIAL PORCENTAGENS EM MASSA (%) MATERIAL PORCENTAGENS EM MASSA (%)

POLEGADAS (mm) RETIDO (g) RETIDAS ACUMULADAS RETIDO (g) RETIDAS ACUMULADAS

3” 76* 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0

2 1/2" 64 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0

2 50 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0

1 1/2" 38* 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0

1 1/4" 32 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0

1” 25 5.216 32,5 32,5 4.407 27,5 27,5

3/4” 19* 3.924,40 24,4 56,9 3.495,40 31,5 59,0

1/2” 12,5* 2.907,20 18,1 75,0 676,00 21,8 80,8

3/8” 9,5* 613,71 3,8 78,9 676,00 4,2 85,1

1/4” 6,3 737,56 4,6 83,4 620,00 3,9 88,9

ABNT Nº 4     4,8* 331,59 2,1 85,5 250,80 1,6 90,5

Nº 8 (ou fundo) 2,4* 568,48 3,5 89,1 357,20 2,2 92,7

ABNT Nº 16     1,2* 491,61 3,06 92,11 434,10 1,79 94.51

ABNT Nº 30     0,6* 432,34 2,69 94,80 268,80 1,68 96,18

ABNT Nº 50     0,3* 423,27 2,64 97,44 268,80 1,68 97,86

ABNT Nº 100  0,15* 259,47 1,62 99,06 204,90 1,28 99,14

FUNDO <0,075 151,41 0,94 100,0 137,80 0,86 100,00

TOTAIS 16.056,64 100,0 100,0 16.026,00 100,00 100,00

Massa inicial 16.200,00 16.120,00

Tabela 3.5 -  Análise granulométrica da brita proveniente da britagem da amostra AF-R-21.

ABERTURA DAS PENEIRAS
ALÍQUOTA 1 (M1) ALÍQUOTA 2 (M2)

MATERIAL PORCENTAGENS EM MASSA (%) MATERIAL PORCENTAGENS EM MASSA (%)

POLEGADAS (mm) RETIDO (g) RETIDAS ACUMULADAS RETIDO (g) RETIDAS ACUMULADAS

3” 76* 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0

2 1/2" 64 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0

2 50 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0

1 1/2" 38* 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0

1 1/4" 32 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0

1” 25 3.239 22,8 22,8 3.720 28,8 28,8

3/4” 19* 3.734,70 26,3 49,0 2.843,50 22,0 50,7

1/2” 12,5* 2.456,60 17,3 66,3 2.356,90 18,2 68,9

3/8” 9,5* 679,00 4,8 71,1 592,00 4,6 73,5

1/4” 6,3 713,60 5,0 76,1 708,60 5,5 79,0

ABNT Nº 4     4,8* 297,40 2,1 78,2 349,10 2,7 81,7

Nº 8 (ou fundo) 2,4* 543,60 3,8 82,0 517,00 4,0 85,7

ABNT Nº 16     1,2* 553,00 3,89 85,92 434,10 3,35 89,04

ABNT Nº 30     0,6* 575,00 44,0 89,97 423,20 3,27 92,31

ABNT Nº 50     0,3* 699,60 4,92 94,89 494,40 3,82 96,13

ABNT Nº 100  0,15* 477,20 3,36 98,25 322,50 2,49 98,62

FUNDO <0,075 249,40 1,75 100,00 178,00 1,38 100,00

TOTAIS 14.218,00 100,0 100,0 12.939,60 100,00 100,00

Massa inicial 14.440,00 13.100,00

Tabela 3.6 -  Análise granulométrica do agregado proveniente da britagem da amostra AF-R-31.
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Determinação do índice do material fino (pulverulento)

O ensaio foi realizado de acordo a norma da ABNT 
NBR NM 46 (2003). Foi determinada a quantidade de 
material mais fino que a abertura de malha da peneira 
de 75 µm através da lavagem do material britado. As 

partículas de argila e outros materiais que se disper-
sam por lavagem, assim como materiais solúveis em 
água, foram removidos do agregado durante o ensaio 
e representam cerca de 1,38% da massa resultante 
da britagem para a amostra AF-31 e 0,73% para a 
amostra AF-21.

ABERTURA DA 
PENEIRA

Nº 
DA BRITA

AMOSTRA AF-R-21 AMOSTRA AF-R-31

ALÍQUOTA 1 (M1) ALÍQUOTA 2 (M2) ALÍQUOTA 1 (M1) ALÍQUOTA 2 (M2)

12,5 mm Brita 1 18,1 21,8 17,3 18,2

19 mm Brita 2 24,4 31,5 26,3 22,0

25 mm Brita 3 32,5 27,5 22,8 28,8

Tabela 3.7 -  Resumo dos teores em % das massas das frações granulométricas correspondentes às britas 1, 2 e 3, 
referentes  à amostra AF-R-21 e AF-R-31.

Figura 3.2 - Gráfico de ensaio granulométrico da amostra AF-R-21. A linha azul no gráfico se refere à 
porcentagem de massa passante acumulada, enquanto a linha preta representa a porcentagem em 

massa retida simples.

Figura 3.3 - Gráfico ensaio granulométrico da amostra AF-R-31, onde a linha azul se refere à 
porcentagem de massa passante acumulada e a linha preta à porcentagem em massa retida simples.
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Segundo a norma ABNT NBR 7211 (2009), a quantidade 
máxima relativa à massa do agregado graúdo deve ser de 1%. 
No entanto, a norma ressalta que para agregados produzidos 
a partir da britagem de rochas com absorção de água inferior 
a 1%, determinados conforme a ABNT NBR NM 53 (2002), 
o limite de material fino pode ser alterado de 1% para 2%. 

Nos ensaios realizados em 10 alíquotas para a amostra AF-R-
21, o teor ficou em 0,73% da massa total, e para a amostra 
AF-R-31, o teor ficou em 1,38 %. Estes valores estão dentro 
da especificação de aceitação desta da norma (Tabela 3.8). 
Como a absorção de água se aproxima de 1%, no caso da 
amostra AF-R-31, pode-se aplicar a tolerância de 2%.

Nº 
DA AMOSTRA

TEOR DE MATERIAL MAIS FINOS (EM %) QUE PASSA NA PENEIRA DE 75 MICRÔMETROS

TEOR NESTE PROJETO TEOR DA NORMA ABNT NBR NM 53

AF-R-21 0,73% 1%, caso geral.
2%, caso a absorção de água seja inferior a 1%.AF-R-31 1,38%

Tabela 3.8 -  Dados comparativos dos teores de materiais finos obtidos no projeto e teores da 
referência normativa.

Ensaio de abrasão “Los Angeles”

A resistência à abrasão é a resistência ao desgaste 
superficial dos grãos de agregado quando submetidos 
ao atrito. Mede, portanto, a capacidade do agregado 
não se alterar por ação mecânica (quebrar) quando 
manuseado. Os ensaios foram realizados na “graduação 
A”, atendendo as recomendações da norma DNER-ME 
035 (BRASIL, 1998).

A especificação de agregado para concreto NBR 7211 
(2009) estabelece que o índice de desgaste por abrasão 
deve ser inferior a 50% em massa do material inicial, 
visando elaboração de concreto, muito embora este fato 
não descarte seu uso para obras de cunho rodoviário, 
conforme será explicado a seguir.

Segundo Bernucci et al. (2008), os limites de acei-
tação para a Abrasão Los Angeles dependem do tipo 
de aplicação do agregado e das exigências dos órgãos 
viários. Em revestimentos asfálticos, é desejável uma 
resistência ao desgaste relativamente alta, indicada 
por uma baixa abrasão. As especificações brasileiras 
que envolvem o uso de agregados em camadas de 
base e revestimento de pavimentos, normalmente 
limitam o valor da abrasão Los Angeles (LA) entre 40 
e 55%. No entanto, agregados de algumas regiões do 
país, como por exemplo a região do município do Rio 
de Janeiro apresenta o valor da abrasão Los Angeles 
muito acima de 55%, em alguns casos, chegando a 
65%. Devido à impossibilidade de se encontrar areados 
com esse parâmetro atendido nas proximidades da 
obra, muitas rodovias foram pavimentadas usando-
-se os agregados da região, embora estivessem em 
desacordo com a especificação vigente, mas com a 
autorização do DNER ou órgão regional competente 
para tal procedimento.

Em virtude dessa experiência e de outras em que 
agregados com abrasão Los Angeles acima do limite 
superior foram usados e o desempenho ao longo dos 

anos mostrou-se satisfatório quanto a esse parâmetro, 
o DNER passou a recomendar a execução de outros 
ensaios a serem conduzidos nos agregados que apresen-
tassem o valor de abrasão Los Angeles acima do limite 
superior especificado. A indicação desses ensaios, assim 
como valores limites a serem adotados para os mesmos, 
foram sugeridos em pesquisa do IPR-DNER (IPR, 1998). 
Esses ensaios são os seguintes: DNER-ME 397/99 (BRA-
SIL, 1999a), DNER-ME 398/99 (BRASIL, 1999b), DNER-
-ME 399/99 (BRASIL, 1999c), DNER-ME 400/99 (BRASIL, 
1999d) e DNER-ME 401/99 (BRASIL, 1999e).

Tendo em vista esta propriedade e considerando os 
valores obtidos para os granitos Ney Peixoto e Ourém, de 
55,6% e 77,2%, respectivamente, concluímos que essas 
rochas podem ser aplicadas em pavimentação asfáltica, 
desde que se utilizem os critérios indicados nas normas 
referidas anteriormente.

Perda de choque

A norma do DNER-ME 399/99 - Agregados - Deter-
minação da Perda ao Choque no Aparelho Treton, 
estabelece o método para definir a perda ao choque 
em rocha britada (BRASIL, 1999c). A determinação 
desta propriedade é realizada da seguinte maneira: 
As partículas que compõem as três alíquotas de cada 
amostra são colocadas, individualmente, no cilindro 
oco em contato com a face superior do cilindro maciço. 
Em seguida, deixa-se cair o martelo 10 (dez) vezes 
sobre o material, da altura de 39,37 cm. Após remover 
o cilindro maciço, as partículas restantes serão penei-
radas através da peneira Stily de 10 mesh (abertura 
de 1,70 mm). Pesa-se em seguida o material retido 
naquela peneira. A diferença entre a massa original da 
amostra e a do material retido na peneira de 1,70 mm 
será expressa como porcentagem da massa original 
da amostra, e anotada como a perda ao choque da 
amostra ensaiada. 
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Nos ensaios realizados, as amostras AF-21 e AF-31 
apresentaram valores médios de 19,22% e 33,58%, res-
pectivamente (Tabela 3.9). Considerando o valor limite 
máximo de 30% de esmagamento ou perda ao choque 
no aparelho Treton, recomendado pela ABNT NBR 7211 
(2009) para uso de brita em concreto, observamos que o 
valor da amostra AF-21 atende plenamente o pré-requi-
sito estabelecido, no entanto o valor da amostra AF-31 
se afasta um pouco da referência, o que não inviabiliza 
seu uso para outros fins, desde aquele especificado pela 
referida norma.

Porosidade/adesividade ao ligante asfáltico

A porosidade de um agregado é normalmente indi-
cada pela quantidade de água que ele absorve quando 
imerso. Um agregado poroso irá também absorver ligante 
asfáltico, consumindo parte do ligante necessário para 
dar coesão a uma mistura asfáltica. Para compensar esse 
fato, deve-se incorporar à mistura asfáltica uma quanti-
dade adicional de ligante. A absorção é a relação entre 
a massa de água absorvida pelo agregado graúdo após 

24 horas de imersão - DNER-ME 081/98 (BRASIL, 1998) à 
temperatura ambiente e a massa inicial de material seco, 
sendo determinada para permitir o cálculo das massas 
específicas, real e aparente, do agregado.

As propriedades porosidade aparente e a absorção 
de água foram determinadas em 10 alíquotas de cada 
amostra e as médias obtidas nesses ensaios se encontram 
representadas na Tabela 3.10.

Índice de forma
 
Representa a média da relação entre o comprimento 

e a espessura dos grãos do agregado (brita), ponderada 
pela quantidade de grãos de cada fração granulométrica 
que o compõe. O ensaio obedeceu a normativa da ABNT 
NBR 7809 (2008), Agregado graúdo - Determinação do 
índice de forma pelo método do paquímetro e ABNT NBR 
5564 (2012) - Via férrea - Lastro ferroviário.

Os resultados mostrados na Tabela 3.11 acusaram 
valores de 2,52% para a amostra AF-R-21 e 2,48% para 
a amostra AF-R-31. Observou-se uma predominância na 
forma cúbica em ambas as amostras.

AMOSTRA ALÍQUOTA
Nº DE

PARTÍCULAS 
DA ALÍQUOTA

MASSA DA 
AMOSTRA

Mi (g)

PENEIRA 12 MESH (1,70 mm)
MÉDIA ARITMÉTICA DA 

PERDA AO CHOQUE
MASSA 
RETIDO
Mf (g)

MASSA 
PASSANTE

 Mp (g)

PERDA AO 
CHOQUE 

T (%)

AF-R-21

1 20 194,59 160,07 34,52 17,74

19,222 20 194,88 155,80 39,08 20,05

3 20 193,44 155,00 38,44 19,87

AF-R-31

1 20 210,67 132,04 78,63 37,32

33,582 20 211,11 144,08 67,03 31,75

3 20 211,28 144,40 66,88 31,65

Nº DA 
AMOSTRA

POROSIDADE APARENTE 
(%)

ABSORÇÃO DE ÁGUA 
(%)

AF-R-21 1,09 0,42

AF-R-31 2,68 1,04

AMOSTRA ÍNDICE DE 
FORMA (A/C)

FORMA DOS FRAGMENTOS

CÚBICO LAMELAS ALONGADAS ALONGADO LAMELAR

AF-R-21 2,52 60 28,5 10,5 1

AF-R-31 2,48 62 28,5 9 0,5

Tabela 3.9 -  Apresentação dos resultados obtidos do Ensaio da Perda ao Choque no Aparelho Treton para as amostras.

Tabela 3.10 -  Resultados de Porosidade Aparente e de 
Absorção de Água das amostras AF-R-21 e AF-R-31.

Tabela 3.11 -  Resultados do Índice de Forma dos fragmentos para as amostras AF-R-21 e AF-R-31.
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3.1.4  Análises petrográficas

A descrição petrográfica fornece informações 
importantes sobre a sua composição mineralógica, 
textura, grau de fraturamento das rochas e grau de 
alteração dos minerais que a compõem (BERTOLINO; 
PALERMO; BERTOLINO, 2012). Esse estudo fornece 
informações importantes sobre sua composição mine-
ralógica, textura, tamanho dos grãos, se estes estão 
inter-relacionados ou encontram-se isolados em uma 
pasta homogênea ou simplesmente se a forma desses 
grãos é lamelar ou apresenta porosidade, grau de fra-
turamento das rochas que determina o comportamento 
desta no processo de britagem e grau de alteração dos 
minerais (LUZ; ALMEIDA, 2012).

Para Gomes e Rodrigues (2002), algumas caracterís-
ticas, quando do uso de agregados principalmente em 
misturas de concreto de cimento Portland e ligantes 
betuminosos, devem ser levados em consideração, tais 
como: tamanho das partículas, forma das partículas, 
textura superficial, porosidade, estrutura dos poros, 
densidade; variação volumétrica, condutividade térmica, 
grau de fraturamento, resistência, reação álcali-sílica, 
reação álcali-carbonato, presença de minerais metálicos, 
presença de sulfetos, presença de zeólitas e presença 
de periclásio.

A petrografia é de suma importância para a deter-
minação de parte destas propriedades e de outras 
que influenciam as características tecnológicas dos 
agregados, tais como a presença de matéria orgânica 
nas amostras, presença de sais minerais, partículas finas 
ou material pulverulento < 75 μm, partículas macias 
e friáveis, minerais reativos (reações álcali agregado, 
álcali-sílica, álcali-silicato, álcali-carbonato), argilas em 
torrões e materiais friáveis, grau de alterabilidade, 
textura, forma do grão, granulometria, natureza do 
cimento da rocha, porosidade e permeabilidade (LUZ; 
ALMEIDA, 2012).

O estudo microscópico das rochas AF-R-21 (Granito 
Ney Peixoto) e AF-R-31 (Granito Ourém) foi realizado no 
laboratório de Petrografia do LAMIN/BE, objetivando 
a identificação e quantificação dos minerais presentes 
nas amostras com vistas a contribuir no processo de 
investigação sobre a possibilidade de sua utilização como 
brita na construção civil e/ou pavimentação asfáltica. A 
classificação petrográfica seguiu os critérios propostos 
por Le Maitre et al. (2002) e foi realizada em micros-
cópio petrográfico de luz polarizada modelo Olympus 
Trinocular RBX51.

3.1.4.1 Amostra AF-R-21 
 
  A amostra AF-R-21 cuja coleta foi realizada em 

domínio correspondente à Unidade Granito Ney Peixoto, 

tem coloração cinza com pontuações esbranquiçadas 
e róseas, e foi classificada como monzogranito a duas 
micas. Apresenta granulação média e sutil orientação 
dos minerais micáceos (Figura 3.4A).  

Ao microscópio revela paragênese representada 
por plagioclásio (35%), microclina (35%), quartzo (20%), 
muscovita (5%), biotita (5%) e andaluzita (< 1%). Apre-
senta cristais hipidiomórficos a granulares de quartzo e 
feldspatos potássicos, oblatos de plagioclásio, além de 
tabulares de muscovita e biotita. Minerais ou classes de 
minerais deletérios encontrados nas rochas utilizadas 
na construção civil como britas, que podem afetar de 
maneira negativa concretos e pavimentos, causando 
fissuras ou expansão e alterando as propriedades físicas 
e mecânicas do material, não foram encontrados nas 
amostras analisadas.

Os cristais de plagioclásios mostram-se mais 
alterados do centro para as bordas do que os de           
K-feldspatos. 

O feldspato potássico presente na rocha é a micro-
clina cuja geminação reticulada indica uma alta triclini-
cidade, característica de uma cristalização próxima do 
mínimo melt. As palhetas de biotita e muscovita podem 
variar percentual e dimensionalmente para mais ou 
para menos nas demais variedades petrográficas deste 
mesmo litotipo e, excepcionalmente, se apresentam 
orientadas.

A rocha mostra-se fracamente microfraturada, mar-
cado pela presença de microfissuras em feldspatos e 
clivagens existentes em cristais de plagioclásio. Óxidos 
de ferro ocorrem em contatos cristalinos, evidenciando 
preenchimento secundário. A presença frequente de 
mineral de alteração como sericita e clorita (traços), é 
possível admitir-se para a mesma uma alta porosidade, 
e consequentemente, baixa resistência à compressão, 
bem como possibilidade de reações entre os agregados 
dela oriundos e álcalis (Figura 3.4A e B).

3.1.4.2 Amostra AF-R-31

A amostra AF-R-31, coletada no domínio da Uni-
dade Granito Ourém, corresponde a monzogranito 
a duas micas. Tem coloração cinza com pontuações 
esbranquiçadas, granulação média e apresenta folia-
ção marcada pela orientação dos minerais micáceos 
(Figura 3.5A).  

Ao microscópio revela paragênese dominada por 
plagioclásio (30%), microclina (30%), quartzo (20%), 
muscovita (15%), biotita (5%) e andaluzita (< 1%). Apre-
senta cristais hipidiomórficos a granulares de quartzo e 
feldspatos potássicos, oblatos de plagioclásio, além de 
tabulares de muscovita e biotita. Os feldspatos apre-
sentam avançado estágio de alteração para sericita. Os 
cristais de plagioclásio denotam microfraturamentos e 
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curvamentos das lamelas de geminação, atestando a 
superimposição de uma deformação rúptil sobre a pré-
via ductibilidade do litotipo em estudo (Figura 3.5B). A 
muscovita e a biotita são primárias, variam porcentual e 
dimensionalmente, se apresentam intimamente associa-
das e dispõem-se segundo uma orientação preferencial 
resultante de deformação dúctil em estágio protomi-
lonítico. A biotita apresenta cloritização e auréolas de 
revestimentos constituídas por hidróxido de ferro. Os 
cristais de andaluzita se mostram orientados segundo a 

foliação da rocha e, juntamente com as já citadas carac-
terísticas da muscovita, indicam para a rocha estudada 
uma natureza peraluminosa com protólito sedimentar.

A rocha apresenta alta porosidade e possivelmente 
baixa resistência à flexão. Convém salientar, que a sig-
nificativa presença de minerais de alteração e microfis-
suramentos na rocha em estudo, pode comprometer 
a utilização de agregados dela oriundos, em virtude 
da predisposição dos mesmos às reações com álcalis 
(Figura 3.5A e B).

Figura 3.4 - A) Aspecto mesoscópico de rocha monzogranítica de granulação fina, apresentando discreta orientação 
das palhetas de biotita e muscovita; B) Fotomicrografia da mesma rocha com cristais de microclina e plagioclásio, 

euédricos a subédricos.

Figura 3.5 - A) Aspecto mesoscópico de rocha monzogranítica, exibindo anisotropia estrutural representada por 
uma pronunciada foliação milonítica; B) Fotomicrografia mostrando a superposição de uma deformação rúptil sobre 

uma dúctil anterior como se observa pelos microfraturamentos e encurvamentos das lamelas de geminação dos 
plagioclásios componentes da paragênese da rocha.

A B

A B
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3.2  ROCHA ORNAMENTAL E DE REVESTIMENTO

Ainda que o objetivo principal deste projeto seja a 
determinação das características das rochas na forma 
de brita para uso na engenharia civil e/ou rodoviária, 
realizou-se cortes e polimentos de rochas referentes 
a amostras dos granitos Ney Peixoto e Ourém (Figura 
3.6A a B), a fim de avaliar seus aspectos texturais, 
visando a aplicação como rocha ornamental e de reves-
timento. Ao observar a rocha polida do Granito Ney 

Peixoto, com suas cores levemente rosadas e cinza 
claro, além de pontuações pretas, essa se mostra 
favorável para uso como rocha ornamental, levando 
em consideração sua estética (cor, textura, etc.), ao 
contrário das demais amostras observadas de outros 
granitos. No entanto, é necessária a realização de 
ensaios tecnológicos além daqueles que foram reali-
zados neste projeto, a fim de atender as normas da 
ABNT para que se tenha uma avaliação rigorosa dos 
parâmetros necessários.

Figura 3.6 - Aspectos gerais das amostras polidas dos granitos. A) Ney Peixoto e B) Ourém.

3.2.1  Conceito e aplicações 

A ABNT NBR 15012 (2013, p. 9) conceitua o termo “rocha 
de revestimento” como rocha natural que submetida a 
processos diversos de beneficiamento, é utilizada no aca-
bamento de superfícies, especialmente pisos, paredes e 
fachadas, em obras de construção civil. Este conceito é 
similar àquela adotada pela American Society for Testing and 
Materials (2001), que denomina este material de dimension 
stone, e define como pedra natural que foi selecionada, regu-
larizada ou cortada em tamanhos e formas especificados ou 
indicados, com ou sem superfícies mecanicamente acabadas.

As principais aplicações da rocha ornamental e de 
revestimento são como revestimentos internos e externos 
de paredes, pisos, pilares, colunas e soleiras, em edificações, 
ou como peças isoladas, tais como, esculturas, tampos e 
pés de mesa, balcões, lápides e arte funerária em geral.

Os ensaios e análises necessários para definição das 
propriedades das rochas visando aplicação como rocha 
ornamental e de revestimento conforme o uso são lis-
tados na Tabela 3.12.

Neste projeto, o único ensaio direcionado para rocha 
de revestimento foi a determinação da Densidade Apa-
rente, cujo método e resultados são descritos a seguir:

3.2.2  Determinação de densidade aparente

Densidade aparente é a razão entre a massa de 
uma amostra e seu volume, considerando o material 
como um todo (forma aparente), incluindo a contribui-
ção do volume vazio entre partículas. Esta propriedade 
foi determinada seguindo a norma ABNT NBR 15844-2 
(2015), através da saturação em água, pesagem ao ar e 
pesagem submersa, seguidas de secagem em estufa e 
nova pesagem. Os ensaios foram realizados em 10 corpos 
de prova representativos de cada amostra. Os valores 
obtidos nas amostras AF-R-21 e AF-R-31 foram compa-
rados com padrões da ABNT NBR 15.845-2 (2015) e pela 
American Society for Testing and Materials C-615 (2003) 
para ”rochas de revestimento” e estão representados 
na Figura 3.7, onde os valores obtidos para as amostra 
AF-21 e AF-23 são mais elevados do que os das normas.

A B
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ENSAIOS

TIPO DE APLICAÇÃO

PISOS PAREDES
FACHADAS TAMPOS

EXTERIOR INTERIOR EXTERIOR INTERIOR

Absorção de água X X X X X X

Desgaste Abrasivo X X

Flexão X X X X

Compressão X X X

Dilatação Térmica X X X X X

Acabamento Superficial X X X

Alterabilidade X X X X

Tabela 3.12 -  Ensaios e análises necessárias para rocha ornamental de acordo com a aplicação (pisos, paredes, 
fachadas e tampos).

Figura 3.7 - Histograma comparativo das densidades aparentes obtidas neste projeto para 
as amostras AF-R-21 e AF-R-31, com valores padrões estabelecidos pelas normas da ABNT e 
da ASTM C-615 para rochas de revestimento. ABNT NBR – Associação Brasileira de Normas 

Técnicas/Norma Brasileira; ASTM – American Society for Testing and Materials.
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4 MÉTODOS GEOFÍSICOS APLICADOS

Os métodos geofísicos são importantes em traba-
lhos de prospecção mineral, e constituem ferramentas 
de investigação eficientes para mapeamento de terre-
nos de embasamento propícios a aberturas de frentes 
de lavras para brita.

Atualmente, na prospecção de material rochoso 
visando aproveitamento para uso como brita, também 
chamada de mineração social, o uso da geofísica ainda 
não é reconhecido ou considerado atraente. Por causa do 
tempo de execução e custos mais elevados em compara-
ção às sondagens mecânicas rasas, relativamente rápidas 
e de custo mais baixo, a geofísica ainda é pouco utilizada 
na pesquisa de áreas potenciais para agregados. Ocasio-
nalmente, são utilizados apenas os dados aerogeofísicos, 
em especial os radiométricos.

A maior parte da Amazônia, contudo, é geologica-
mente muito antiga e passou por diversos ciclos tectôni-
cos. O estudo geológico da Amazônia é, portanto, tarefa 
árdua. A região, ademais, abriga áreas ínvias ou de difícil 
acesso. No entanto, o maior obstáculo a esse estudo 
está relacionado ao clima da região marcado por eleva-
das temperaturas e índice pluviométrico, que provoca 
intenso intemperismo e o subsequente desenvolvimento 
de espesso manto de intemperismo (ou regolito). São 
dezenas a poucas centenas de metros de manto de intem-
perismo que encobrem as rochas maciças, e afloramentos, 
consequentemente, são raros.

Essa realidade conduziu o Serviço Geológico do Brasil 
– CPRM a aplicar métodos geofísicos objetivando localizar 
e determinar a profundidade de corpos graníticos na 
região do projeto. Dados do Projeto Aerogeofísico Gurupi 
(CPRM, 2009) foram empregados no estudo regional e 
correlacionados aos afloramentos de granito conhecidos, 
fundamentais no mapeamento mais preciso desses cor-
pos. Os levantamentos geofísicos terrestres foram usados 
em escala de detalhe para compreender a geometria 
dos corpos graníticos em profundidade e espessura de 
capeamento (solo/manto de intemperismo), aplicando 
os métodos elétricos (SEV e Tomografia Elétrica), eletro-
magnético de reflexão ou radar de penetração no solo 
(GPR) e gamaespectrométrico. A CPRM já havia realizado 
investigação por meio do método geofísico conhecido 
como GPR – Ground Penetrating Radar em depósitos 
de areia em três áreas localizadas nos municípios de 
Porto Grande, Ferreira Gomes e Macapá no Estado do 
Amapá, obtendo resultados relevantes (LAGO; AMARAL; 
BORGES, 2016).

4.1  LEVANTAMENTOS AEROGEOFÍSICOS

Os dados aerogeofísicos utilizados neste projeto foram 
obtidos do Projeto Aerogeofísico Gurupi, realizado entre 
22/10/2008 e 04/11/2009, cobrindo uma área de 35.881 
km² entre os estados do Pará e do Maranhão. Esse projeto 
conta com 76.754,18 km de perfis obtidos com os méto-
dos magnetométrico e gamaespectrométrico, por meio 
de linhas de voo N-S e linhas de controle E-W, espaçadas 
de 500 e 10.000 m, respectivamente, e altura de voo de 
100 m. Ao longo das linhas, com posicionamento por GPS 
(Global Positioning System) com precisão de 10 m, foram 
realizadas 10 leituras magnéticas e uma espectrométrica 
por segundo, o que equivale, respectivamente, a 7,9 m e 
79 m no terreno, para a velocidade aproximada de 284 
km/h da aeronave (CPRM, 2009).

Para a visualização dos dados foi aplicado o método Bi-
-Directional Line Gridding, com células de 125 m. Nenhum 
processo de filtragem foi usado, além do fluxo tradicional 
de processamento usado na aquisição dos dados.

4.1.1 Gamaespectrometria

Os mapas de concentrações de equivalente Tório (eTh), 
equivalente Urânio (eU), Potássio (K), Contagem Total (CT) e 
Composição Ternária (K+eTh+eU) apresentados neste rela-
tório, referem-se à subsuperfície rasa. Devido a este fato, 
eles foram sobrepostos ao Modelo Digital do Terreno (MDT) 
para facilitar a correlação dos dados com a geomorfologia 
local. Como referência, assinalados em todos os mapas, 
aparece o Hotel Fazenda Cachoeira, palco de lavra pretérita 
do Granito Jonasa, além dos granitos Ney Peixoto e Ourém. 

No mapa de tório (Th) (Figura 4.1) são identificados 
dois domínios: O primeiro, rico em tório, ocorre na porção 
aproximadamente central, com continuidade para sul e 
atenuação para leste da folha. Na porção central, mais ao 
norte, esse domínio organiza-se em faixas alongadas segundo 
a direção NNW-SSE, refletindo o sistema de drenagem local. 
Um segundo domínio, ao norte e a oeste, com pouco tório, 
coincide, predominantemente, com o rio Guamá e o rio Irituia 
bem como com as planícies aluviais de ambos.

No mapa do urânio (U) (Figura 4.2) ocorrem três domínios: 
o primeiro rico em urânio, com disposição espacial análoga 
ao domínio rico em tório, mas menos abrangente; o segundo 
domínio com pouco urânio, nas proximidades das drenagens 
de 2a e 3a ordem e, o terceiro domínio, rico em urânio, coin-
cidente com as drenagens de 1a ordem (rios Guamá e Irituia).
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Figura 4.1 - Mapa de Tório e localização dos corpos graníticos: 1 - Ney Peixoto; 2 - Ourém; 3 - Jonasa e 4 - Nefelina Sienito.

Figura 4.2 - Mapa de Urânio e localização dos corpos graníticos: 1 - Ney Peixoto; 2 - Ourém; 3 - Jonasa e 4 - Nefelina Sienito.
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No mapa do potássio (K) (Figura 4.3), três domínios 
podem ser observados: o domínio de maior extensão 
areal é caracterizado pela alternância de valores altos 
e baixos de potássio, com predomínio dos valores altos 
sobre os baixos crescendo de leste para oeste. Este 
domínio é seccionado por domínio de elevado potássio 
que coincide com as drenagens. As áreas com presença 
de anomalias de potássio coincidem com a área do Hotel 
Fazenda Cachoeira (Granito Jonasa) e com a presença dos 
granitos Ourém e Ney Peixoto, respectivamente. Essas 
duas áreas ricas em potássio aparecem com indicação 
dos números 3, 2 e 1, respectivamente, na Figura 4.4.

 Por sua vez, o mapa de contagem total (CT) (Figura 
4.4) guarda estrita relação com o de tório, mas possui 
um terceiro domínio com valores elevados, relacionado 
às drenagens associadas aos rios Guamá e Irituia, assim 
como nos mapas de urânio e potássio, mais discretos.

O mapa ternário (Figura 4.5) ressalta a distribuição 
areal conjunta das diferentes concentrações dos três 
elementos (eTh+eU+K), mostra elevada concentração de 
tório em verde azulado, especialmente na porção central 
da folha, mesclada com porções diminutas com elevadas 
concentrações de urânio e potássio em tons de rosa a 
rosa esbranquiçado. A drenagem principal (rio Guamá) 
é marcada por elevadas concentrações de potássio e 
urânio, em rosa, enquanto suas planícies mostram tons 

vermelhos e negros, revelando a presença predominante 
de potássio e material pobre em todos os três isótopos, 
respectivamente.

Nas áreas mapeadas como granitoides, mostradas 
nos referidos mapas radiométricos, observa-se densa 
concentração de tório na área referente ao Granito 
Jonasa, concentração bem menor no Granito Ney Pei-
xoto, e menor ainda no domínio do Granito Ourém. 
Este elemento ocorre em concentração elevada em 
várias porções da área, especialmente ao sul do Granito 
Jonasa. O urânio apresenta certa concentração na área 
do Jonasa, baixa concentração na área do Granito Ney 
Peixoto e menor ainda sobre o Granito Ourém. Já o 
potássio aparece com certa concentração no Ney Peixoto, 
menor ocorrência no Ourém e não se destaca no Jonasa. 
O mapa de CT guarda relação com o de tório, enquanto 
o ternário, com o de potássio. A Tabela 4.1 resume de 
uma maneira bastante clara a distribuição relativa das 
anomalias radiométricas observadas na área e sua ele-
vada assinatura no canal do potássio.

4.1.2 Magnetometria

Os mapas obtidos a partir dos dados do levantamento 
aeromagnético do Projeto Gurupi, correspondentes ao 
Campo Magnético Anômalo (CMA), Amplitude do Sinal 

Figura 4.3 - Mapa de Potássio e localização dos corpos graníticos: 1 - Ney Peixoto; 2 - Ourém; 3 - Jonasa e 4 - Nefelina Sienito.
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Figura 4.4 - Mapa de Contagem Total e localização dos corpos graníticos: 1 - Ney Peixoto; 2 - Ourém; 3 - Jonasa e 4 - Nefelina Sienito.

Figura 4.5 - Mapa de Composição Ternária Th-U-K e localização dos corpos graníticos: 1 - Ney Peixoto; 2 - Ourém; 3 - Jonasa e 4 - Nefelina Sienito.
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CONCENTRAÇÕES 
RADIOMÉTRICAS

LOCALIZAÇÃO

GRANITO JONASA 
(HOTEL CACHOEIRA) GRANITO OURÉM GRANITO NEY 

PEIXOTO RIO GUAMÁ

eTh Intermediário 
(amarelo)

Ligeiramente baixo 
(verde claro)

Ligeiramente elevado 
(laranja)

Ligeiramente baixo 
(verde claro)

eU Muito elevado 
(rosa)

Muito elevado 
(rosa)

Intermediário 
(amarelo)

Intermediário 
(amarelo)

K% Muito elevado 
(rosa)

Muito elevado 
(rosa)

Muito elevado 
(rosa)

Muito elevado 
(rosa)

CT Elevado 
(laranja forte)

Ligeiramente elevado 
(laranja)

Elevado 
(laranja forte)

Intermediário 
(amarelo)

Tabela 4.1 -  Respostas qualitativas observadas nos dados do Projeto Aerogeofísico Gurupi nos corpos 
graníticos estudados: concentrações radiométricas nos canais do Tório (eTh), Urânio (eU) e Potássio (K%).

Analítico (ASA) e Primeira Derivada Vertical (1DV) são 
apresentados nas Figuras 4.6B, 4.7B e 4.8B, enquanto os 
mapas correspondentes à Folha SA-23-V-C-V são mostra-
dos nas Figuras 4.6A, 4.7A e 4.8A, de modo a facilitar sua 
contextualização tectônica. Os dados magnéticos estão 
relacionados a alvos mais profundos e maiores do que 
os dados radiométricos, logo, são relativamente insen-
síveis a fenômenos superficiais como o intemperismo, 
ao contrário dos dados radiométricos.

O mapa CMA (Figura 4.6A) evidencia que na porção 
S-SW da área de trabalho, ocorre um registro magneto-
métrico forte de rochas subjacentes profundas podendo 
representar básicas/ultrabásicas, tonalitos, noritos ou 
anfibolitos.

O mapa ASA (Figura 4.7A) mostra dois domínios 
magnéticos. O primeiro, correspondente ao registro 
anteriormente citado devido a sua coalescência após o 
processamento de obtenção dos dados ASA. Trata-se 
de faixa magnética orientada na direção NW-SE, com 
expressão marcante especialmente para SE. Nessa faixa, 
o relevo magnético é relativamente forte, com altos mag-
néticos associados a anomalias com comprimentos de 
onda pequenos a grandes, com formatos diversos como 
ameboide e lenticular. Os corpos magnéticos associados 
estão, de uma maneira geral, na mesma direção que a 
faixa retrocitada. Um segundo domínio desenvolve-se a 
SW do primeiro, representado por uma região de relevo 
magnético suave a levemente moderado, associado a 
baixos magnéticos.

       Dentre os dois domínios, chama atenção a faixa 
magnética NW-SE que se estende para SE com maior 
intensidade, ultrapassando sobremaneira os limites da 
Folha SA.23-V-C-V, como pode ser observado no mapa 
da área coberta por todo o aerolevantamento geofísico 
do Projeto Gurupi (Figura 4.7B). Os corpos nela contidos 
podem corresponder aos protólitos que constituíram 
parte do magma gerador dos granitoides. Esse domínio é 
registro de uma tendência estrutural bem definida, indi-
cativa de uma tectônica vigorosa em épocas pretéritas. 
Trata-se, portanto, de vestígios do Cinturão Gurupi em 

profundidade, a dezenas de quilômetros para NE de sua 
expressão em superfície, o que implica em seu mergulho 
para SW, movimentação SW-NE.

Na área coberta pelo levantamento Gurupi, além 
dessa faixa magnética, destacam-se domínios magnéticos 
igualmente fortes sem, contudo, mostrarem alinhamen-
tos consideráveis, na extremidade NW, bem como, com 
menor expressão, para NE, compatíveis com continui-
dades, relíquias do Cráton São Luís em profundidade.

O mapa de Amplitude do Sinal Analítico (ASA) (Figura 
4.7A) mostra a localização de afloramentos de granitos 
encontrados no presente trabalho. Regionalmente, todos 
os afloramentos foram observados nas zonas de transição 
de relevos magnéticos levemente moderados a baixos, 
que neste trabalho chamamos de bordas magnéticas, 
associados aos vestígios finais para NW do Cinturão 
Gurupi, como se depreende a partir dos dados de todo 
o Projeto Gurupi (Figura 4.7B).

O Mapa da Primeira Derivada Vertical-1DV (Figura 
4.8A) mostra um domínio com relevo magnético rugoso, 
com orientação NW-SE, especialmente mais a Sudeste 
da folha, prolongando-se além dela, dentro de um 
domínio de relevo magnético suave. Chama a atenção 
que as áreas mapeadas como de ocorrência dos gra-
nitoides Ney Peixoto e Jonasa estejam posicionadas 
dentro da faixa de relevo magnético rugoso, em sua 
porção mais a NW, em outras palavras, coincidentes 
com a extremidade de faixa de retrabalhamento de 
expressão regional, o que apoiaria origem associada a 
processo de anatexia. O granitoide Ourém, por sua vez, 
mostra características análogas, numa área que pode 
ser considerada uma bifurcação mais ao norte da zona 
de relevo magnético rugoso.

Na área coberta pelo levantamento Gurupi, represen-
tada na Figura 4.8B, a 1DV mostra domínios com relevo 
magnético elevado também na extremidade NW, bem 
como, com menor expressão, para NE, ambos com line-
arização considerável (em vez da rugosidade do domínio 
anterior), compatível com áreas mais estáveis, no caso, 
o Cráton São Luís.
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Figura 4.6 - Mapa do Campo Magnético Anômalo (CMA), sendo que (B) representa o Mapa Aerogeofísico Gurupi, enquanto (A) 
representa o mapa de detalhe da Folha SA.23-V-C-V, destacada no polígono com linha escura na Figura 4.6B.

Figura 4.7 - B) Mapa de Amplitude do Sinal Analítico do Projeto Aerogeofísico Gurupi; A) Mapa de Amplitude do Sinal Analítico da Folha 
SA.23-V-C-V e localização de afloramentos do presente trabalho.
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Na Figura 4.8A, é esboçada uma interpretação dos 
lineamentos na porção de ocorrência dos granitoides, 
com a finalidade de destacar a presença de um leque 
de direções (NW-SE, NE-SW, E-W, NNW/SSE, por exem-
plo) já conhecidas na literatura geológica (KLEIN et al., 
2017), enfim, zonas diversas de esforços, no caso dos 
granitoides, sendo de interesse, provavelmente, zonas 
de alívio, como sugere a magnetometria.

4.2 GEOFÍSICA TERRESTRE

Após o estudo regional realizado a partir dos dados 
da aerogeofísica, o levantamento geofísico terrestre foi 
executado para compreender o comportamento dos 
corpos graníticos em profundidade e estimar a espes-
sura do capeamento dos corpos graníticos. Esta etapa é 
conhecida como folow-up, termo utilizado quando se faz 
o check-in das anomalias em campo e estudos de detalhe.

Os métodos geofísicos elétricos Sondagem Elétrica 
Vertical (SEV) e Tomografia Elétrica, além do Método 
Eletromagnético de Reflexão (Ground Penetrating 
Radar – GPR), apresentam boas respostas quando há 
contraste de condutividade elétrica e permissividade 
dielétrica entre o alvo (corpo granítico resistivo) e o 
meio encaixante (solo, cobertura, manto de intem-
perismo, condutivos). A SEV é um levantamento mais 

Figura 4.8 - Mapa da Primeira Derivada do Campo Magnético Anômalo (1DV), sendo que (B) representa o Mapa do Projeto Aerogeofísico 
Gurupi, enquanto (A) representa o mapa referente à Folha SA.23-V-C-V com distribuição de lineamentos magnéticos observados.
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rápido, mas deve ser aplicada em casos com pouca 
variação lateral de resistividade. A Tomografia Elétrica 
requer um pouco mais de tempo para ser executada, no 
entanto possibilita a investigação em profundidade e 
lateralments. O GPR foi aplicado como uma alternativa 
ao método elétrico, por ser o método mais rápido entre 
os aplicados, contudo o manto de intemperismo foi um 
obstáculo à obtenção de resultados mais satisfatórios 
como poderá ser visto mais adiante. 

Os resultados serão apresentados por alvo investi-
gado, e para dar suporte as interpretações dos dados 
obtidos na geofísica terrestre, forram realizados três 
furos de trado mecânico (FT), já que a descrição litológica 
das camadas atravessadas pelo furo é importante para 
realizar a correlação com a resposta geofísica medida 
(Tabela 4.2).

4.2.1 Resultados obtidos por alvo investigado

Foram definidas 03 áreas (alvos) para investigação 
com geofísica terrestre, sendo um deles utilizado para 
parametrização dos resultados (correlação entre pro-
priedade geofísica investigada x descrição litológica x 
profundidade) a serem obtidos nos outros três alvos, 
por já ter sido local de exploração de corpo granítico: o 
Hotel Fazenda Cachoeira.
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FURO LOCAÇÃO PROFUNDIDADE 
(m)

ESPESSURA
(m) DESCRIÇÃO

FT-01 SEV-01 4,0

0,00 a 0,15 Solo arenoargiloso, cinza amarronzado, com concreções ferruginosas 
submilimétricas.

0,15 a 0,40 Argila cinza amarelada com nódulos ferruginosos (até 5 mm).

0,40 a 2,00
Argila arenosa amarela com raros fragmentos (até 3 cm) de arenito 
ferruginoso, grãos de quartzo (até 2 cm) e nódulos ferruginosos 
subcentimétricos.

2,00 a 2,30 Argila amarela a marrom avermelhada, contendo concreções ferruginosas 
(até 3 cm).

2,30 a 2,58 Argila amarela a marrom avermelhada, contendo fragmentos 
subcentimétricos de feldspato branco e quartzo. Granito alterado?

2,58 a 4,00  
Fim

Areia argilosa amarela a amarronzada, contendo fragmentos (até 2 cm) de 
granito, esbranquiçado e alterado.

FT-02 SEV-02 8,1

0,00 a 0,20 Solo arenoargiloso amarelado.

0,20 a 2,03 Areia argilosa amarelada, úmida.

2,03 a 2,60 Argila marrom avermelhada com  zonas esbranquiçadas, contendo grãos 
submilimétricos de quartzo.

2,90 a 8,10 
Fim

Argila marrom avermelhada, úmida, apresentando, em caráter muito 
subordinado, tonalidade esbranquiçada. Contém grãos submilimétricos de 
quartzo. Granito alterado?

FT-03 SEV-03 0,7
0,00 a 0,20 Solo arenoargiloso de coloração amarelada.

0,20 a 0,70 
Fim

Areia argilosa de coloração amarela a amarronzada, contendo grãos de 
quartzo e placas submilimétricas de muscovita. Granito alterado.

Tabela 4.2 -  Dados referentes aos três furos de trado motorizado que foram executados no setor nordeste da área do projeto.

4.2.1.1  Área do Granito Jonasa (Hotel  
Fazenda Cachoeira)

A Figura 4.9B mostra a imagem Google com localização 
da área investigada na propriedade conhecida como Hotel 
Fazenda Cachoeira, acompanhado de detalhe da mesma 
(Figura 4.9C), sua localização em relação aos corpos graní-
ticos e os respectivos recortes dos mapas de concentração 
de potássio (Figura 4.9D) e ASA (Figura 4.9E). Nestes dois 
últimos são evidenciados os espaçamentos das linhas de 
voo e os pontos de amostragem sobre elas, muito menor 
com o método aerogamaespectrométrico do que com o 
aeromagnético, como já explicitado anteriormente.

Na área se destaca o parque aquático construído 
na cava deixada pela lavra de granito no local. No mapa 
geológico de projetos anteriores, a região onde se loca-
liza a referida lavra é descrita como área de cobertura 
de plataforma cenozoica (Formação Barreiras), entre 
os granitos Ourém e Jonasa (localizados ao norte e a 
sudoeste do hotel, respectivamente). Os resultados dos 
levantamentos geofísicos realizados neste alvo serviram 
como referência para a interpretação dos demais alvos.

Ao lado da cachoeira do hotel foi realizada uma sonda-
gem elétrica vertical (SEV 03) (ver Figura 4.9C), coincidente 
com o furo de trado FT-03. A SEV 03, representada na 
Figura 4.10, foi obtida com a abertura máxima entre os 
eletrodos de corrente igual a 6,4 metros. A abertura dos 
eletrodos foi realizada paralelamente à cachoeira. Foi usada 
água com bentonita para reduzir a resistência de contato, 

que, contudo, ficou em cerca de 22 kOhm. A sondagem foi 
realizada duas vezes fornecendo praticamente os mesmos 
valores. A curva obtida mostra resistividade aparente cres-
cendo com profundidade até atingir um patamar no qual 
permanece (r1 < r2 ≤ r3). A resistência de contato elevada, 
a proximidade à cachoeira, o afastamento da unidimensio-
nalidade do modelo teórico, a presença de fissuras e zonas 
migmatizadas no granito favorecem a percolação de água 
e podem talvez explicar esse comportamento da curva 
obtida. A interpretação foi, consequentemente, realizada 
aproximando-se a SEV à curva do tipo A (ascending r1 < 
r2 < r3) e usando o método direto, tendo como base as 
profundidades das camadas encontradas pelo furo, com 
ajuste final por meio de inversão.

O modelo mostra uma das possíveis soluções para 
o problema inverso apresentado pela interpretação da 
SEV, compreende uma camada de 0,70 m de espessura 
com 4.185 Ohm.m, correspondente às duas camadas de 
0,2 e 0,5 m de espessura encontradas pelo furo FT-03, 
e uma segunda camada que seria interpretada como de 
composição granítica com 1,48 m de espessura e 7.760 
Ohm.m, sobreposta a material com menor resistividade, 
ou seja, 3.856 Ohm.m, devido aos motivos já elencados.

A SEV 02, representada na Figura 4.11, foi obtida com 
a abertura máxima entre os eletrodos de corrente de 84 
metros. Mistura de água com bentonita foi utilizada para 
reduzir a resistência de contato que ficou em cerca de 5,5 
kOhm. A curva obtida é do tipo KH (r1 < r2 < r3 < r4), que 
combina com a última camada como a rocha procurada 
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Figura 4.9 - Área de investigação do Granito Jonasa (Hotel Fazenda Cachoeira): (A) Localização dos levantamentos 
geofísicos terrestres; (B) Imagem de satélite do Google Earth; (C) Imagem de satélite do Google Earth de detalhe 

da área do Hotel Cachoeira; D) Mapa Aeromagnético Canal do Potássio; (E) Mapa Aeromagnético de Amplitude do 
Sinal Analítico-ASA.
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B
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sotoposta a sedimentos. A interpretação foi feita por meio 
do método direto com limites impostos de espessura para 
camadas reveladas pelo furo, com a última camada com 
o valor de resistividade encontrada para o granito na SEV 
anterior, tendo sido o ajuste final feito por meio de inversão.

A solução mostrada aqui compreende 10 camadas 
com o granito aparecendo a 9,84 m, sendo o erro de 
ajuste entre as medidas e os dados gerados com base 
na solução igual a 5,33%.

O solo aparece individualizado entre a superfície e a 
profundidade de 0,20 m; a segunda camada encontrada 
pelo furo entre 0,20 e 2,30 m foi separada em três cama-
das; a argila que ocorre entre 2,30 e 2,60 m bem como a 
que ocorre entre 2,60 e 2,90 m aparecem individualizadas; 
a última camada encontrada pelo furo foi separada em 
duas e abaixo dela ocorre mais uma até 9,84 m, profundi-
dade provável para a ocorrência do granito fresco (Tabela 
4.3). É interessante notar que as camadas 5 a 7 são com-
patíveis com a presença de aquífero (Figura 4.11). 

Figura 4.10 - SEV 03: dados medidos e resultado da inversão.

Figura 4.11 - SEV 02: dados e modelo invertido.

O radargrama apresentado na Figura 4.12C mostra a 
posição do furo FT-02 (descrito na Tabela 4.2) assinalada 
por triângulo vermelho invertido. As primeiras camadas 
descritas pelo furo de trado não são adequadamente obser-
vadas por conta da primeira e segunda chegada de ondas. 
São, contudo, observadas quatro camadas, cujas interfaces 
aparecem assinalas em linha cheia preta. Observa-se, ainda, 
que a 1ª camada no radargrama apresenta sinal forte e 
espessura irregular. Ela pode ser associada à camada de 
areia argilosa amarelada, úmida, encontrada pelo furo. 
Abaixo desta camada, o sinal sofre atenuação forte, típica 
da presença de argila, em especial até a extensão de 80 m 
da linha; essa segunda camada corresponde à camada de 
argila marrom avermelhada com zonas esbranquiçadas, com 
grãos submilimétricos de quartzo. Na 3ª camada, o sinal é 
relativamente forte, mas mostra descontinuidades. Esse 
meio mostra-se como uma camada fina que, a partir de 
cerca de 80 cm, torna-se relativamente espessa até o final 
da linha, coincidindo com a presença de granito na área. 
Essa camada pode ser associada à argila marrom averme-
lhada com zonas esbranquiçadas e amarelas esverdeadas, 
com grãos maiores de quartzo, identificada no furo como 
granito intemperizado, encontrada entre 2,60 e 2,90 m. 
Abaixo dessa camada, o sinal é perdido pela presença de 
um maior conteúdo de argila, rica em umidade, deixando 
de revelar a presença de granito em profundidade.

O sinal em um pacote mais espesso ao final do per-
fil deve-se ao fato que o granito se encontra próximo 
à superfície nesse ponto. Interessante notar que, logo 
após 90 m, aparece indício de falhamento, assinalado 
com linha preta.

 Neste alvo não foi realizada a Tomografia Elé-
trica, pois o objetivo era compreender a relação entre 
as propriedades elétricas/eletromagnéticas e o meio 
geológico, já sendo cobertos pelas SEVs e seções GPR. 

4.2.1.2 Área do Granito Ourém

Neste alvo, que está localizado na porção sul do 
Granito Ourém, foram realizadas tomografias elétricas, 
sondagens elétricas verticais e GPR. A Figura 4.13B cor-
responde a imagem Google da área do projeto, assim 
como a localização dos levantamentos em relação ao 
mapeamento geológico (Figura 4.13A) e os respectivos 
recortes dos mapas de concentração de potássio (Figura 
4.13C) e ASA (Figura 4.13D), com as respectivas linhas 
de voo e amostragem nas mesmas.

As Figuras 4.13C e 4.13D mostram as locações das 
tomografias elétricas e seções GPR. A direção da inves-
tigação (leste-oeste) foi escolhida por cruzar a direção 
preferencial das falhas geológicas na região. O trecho 
da linha L1, com 46 m de comprimento, foi investigada 
por meio do GPR com antena de 100 MHz. O resultado 
da investigação com o GPR é apresentado nas Figuras 
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PROFUNDIDADE NO 
PERFIL ELÉTRICO

(metros)

CARACTERÍSTICAS 
ELÉTRICAS/RESISTIVIDADE

 (unidade em Ohm.m)

Nº DE CAMADAS 
IDENTIFICADAS DESCRIÇÃO LITOLÓGICA OBSERVAÇÃO

0,00 - 0,20 344 1 Solo –

0,20 - 2,30

1.274 2 – – 

194 3 – –

2.893 4 –

2,30 - 2,60 94,8 5 Argila

Provável zona de aquífero2,60 – 2,90 3,05 6 Argila

2,90 - ?
35,6 7 –

1.018 8 – –

? - 9,84 1.797 9 – –

Abaixo da profundidade 
de 9,84 metros 7.760 10 Presença provável de rocha 

granítica maciça –

Tabela 4.3 -  Resumo dos dados obtidos referentes às características elétricas e geológicas observadas na Sondagem 
Elétrica Vertical (SEV 02) na estrada interna do Hotel Cachoeira.

Figura 4.12 - Seção GPR realizada entre a entrada do Hotel e a recepção. Os números 1, 2 e 3, indicam a 1ª, 2ª e 3ª camadas, 
respectivamente.

A

B

C
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4.14A, B e C. Os procedimentos são análogos ao realizado 
com os dados GPR obtidos no Hotel Fazenda Cachoeira.

Os resultados das sondagens elétricas verticais não 
serão apresentados por refletirem exatamente os mes-
mos resultados encontrados nas tomografias elétricas.

Logo abaixo da zona de sinal saturado, o radargrama 
(Figuras 4.14A, B e C) mostra uma primeira camada com 
acamamento expressivo de sinal relativamente tênue, que 
pode ser associada às camadas contendo argila, detec-
tadas no furo FT 01 até 2,58 m. Abaixo desta camada, 
até cerca de 5 m, o sinal fica mais forte, bem como mais 
irregular e até mesmo descontínuo, o que pode ser 

Figura 4.13 - Área pesquisada do Granito Ourém: (A) Folha de localização do Projeto destacando o local da investigação geofísica 
terrestre e recortes de (B) imagem de satélite do Google Earth com os pontos e medidas de radiometria terrestre, (C) mapa de Potássio 

e (D) mapa da amplitude do sinal analítico.

provocado pela presença de areia argilosa encontrada 
no furo. A partir de cerca de 5 m, o sinal sofre atenuação 
forte até ser perdido, fenômeno típico da presença de 
argila, em especial se rica em umidade, antes dos 8 m 
de profundidade. A leste do radargrama, contudo, de 
40 m até o seu final, o sinal mostra-se algo mais forte, 
inclusive por volta de 6 m de profundidade, o que pode 
ser indicativo da presença de granito, uma vez que no 
furo FT 01 foram detectados fragmentos de granito 
alterado a partir de 2,58 m até 4 m de profundidade. 
A Tabela 4.4 resume as informações das camadas do 
modelo interpretado a partir de radargrama (Figura 4.14).

A B

C D
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Figura 4.14 - Seção GPR realizada na área do Granito Ourém:  
(A) Seção bruta; (B) Seção processada e (C) Seção interpretada.
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PROFUNDIDADE
 (metros)

CARACTERÍSTICAS DOS 
SINAIS DE RADAR (GPR)

Nº DE CAMADAS 
IDENTIFICADAS

PROVÁVEIS 
CARACTERÍSTICAS 

LITOLÓGICAS
OBSERVAÇÃO

0,00 - ? Sinal saturado – – –

? - 2,58 Sinal relativamente tênue 1 Acamamento expressivo  
de argila –

2,58 - 5,00 Sinal mais forte, mais irregular 
e descontínuo 2 Areia argilosa O furo FT 01 encontrou 

fragmentos de granito

5,00 - 8,00 Sinal sofre atenuação forte 
até ser perdido 3 Presença de argila Provável presença de granito 

intemperizado

Tabela 4.4 -  Resumo da interpretação dos dados obtidos a partir do Levantamento de GPR.

As tomografias foram realizadas nas três linhas de 
produção, com 710 m de comprimento cada, todas com 
afloramentos de granitos a leste. O arranjo de eletrodos 
utilizado foi o Wenner-Schlumberger, com espaçamento 
entre eletrodos de 10 m e usando 10 níveis de investiga-
ção. A profundidade teórica alcançada é de aproxima-
damente 40 m. 

As Figuras 4.15A, B e C mostram os resultados das 
inversões das três pseudoseções de tomografias elétricas 
realizadas, apresentadas na ordem norte para sul, sendo 
que foram enfatizados os 350 m mais a leste de cada 
uma. Em todas as tomografias, na extremidade leste, é 

observada uma zona com altos valores de resistividade 
(maiores que 2000 Ohm.m), limitados por prováveis 
falhamentos subverticais. Considerando que a leste as 
tomografias estavam sobre ou muito próximas dos aflo-
ramentos de granito, pode-se concluir que tais valores 
de resistividade (> 2000 Ohm.m) podem ser resposta 
do granito em subsuperfície, com descontinuidades que 
sugerem ser zonas de forte intemperismo, baixando a 
resposta da resistividade. A oeste das seções observa-
-se uma zona de baixa resistividade (< 300 Ohm.m), que 
sugere a presença de água, que pode ser atestada pela 
descrição do furo de trado FT 01.

Figura 4.15 - Resultados das três pseudoseções elétricas realizadas no Granito Ourém.  
As pseudoseções (A), (B) e (C), orientadas W-E e na ordem norte para sul.

A

B

C
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4.2.1.3 Área do Granito Ney Peixoto

A tomografia elétrica foi realizada no sentido de 
E-W, entre o ponto de afloramento referente à amostra 
AF-R-07 e o poço na Vila Castanhalzinho (Figura 4.16). O 
resultado da inversão, conforme mostra a Figura 4.17, 
entre as posições 350 e 600 m, fornece uma resposta 
com elevados valores de resistividade (> 5000 Ohm.m) 
logo nos primeiros pontos (mais rasos, profundidade 
aproximada de 5 m) da seção, compatíveis com o gra-
nito sem alteração.

4.3  SÍNTESE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
OBTIDOS

Os estudos realizados mostraram que os granitos 
Ourém, Jonasa e Ney Peixoto localizam-se em áreas com 
assinaturas aerogeofísicas definidas por elevados teores 
de potássio em zonas de transição de domínios magné-
ticos (bordas) e podem ser usados para a investigação de 
novos pontos de prospecção de corpos graníticos na área. 
Importante salientar que a cobertura sedimentar siliciclás-
tica, parcialmente laterizada, pode encobrir grande parte 

Figura 4.16 - Área do Granito Ney Peixoto investigada: (B) Folha de localização do Projeto destacando o local da 
investigação geofísica terrestre e recortes de (A) imagem de satélite do Google Earth, (C) mapa de Potássio 

 e (D) mapa da Amplitude do Sinal Analítico.

A B

C D
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Figura 4.17 - Pseudoseção elétrica realizada na área do Granito Ney Peixoto.

dos corpos graníticos em condições subaflorantes, sendo 
necessários trabalhos de check-in das assinaturas em campo.

Entre os métodos geofísicos utilizados, as sondagens 
elétricas verticais são as mais empregadas pela sua rela-
ção custo/benefício ser baixa. No entanto, as áreas de 
estudo (alvos) apresentavam falhamentos geológicos na 
direção N-S que sugeriam variação lateral de proprieda-
des físicas, fazendo necessário o emprego da tomografia 
elétrica em perpendicular a esses falhamentos (W-E).

Na área do Granito Ourém, os resultados das inver-
sões dos dados da tomografia elétrica confirmam os 
falhamentos geológicos e apontam para a presença de 
corpos graníticos fraturados, possivelmente intemperi-
zados e em profundidade acima de 15 m. Considerando 
que os perfis de tomografia elétrica não cortaram toda 
a região apontada pela aerogeofísica, é possível que a 
leste da tomografia o corpo tenha outro comportamento 
em profundidade, ou seja, esteja mais raso.

A exceção é o Granito Ney Peixoto, cujo resultado 
da tomografia elétrica aponta um corpo granítico raso, 
com valores de resistividade elétrica aparente condizente 
com um corpo granítico maciço ou pouco fraturado, a 
poucos metros de profundidade (< 5 m).

O método eletromagnético de reflexão (GPR), empre-
gando a antena de 100 MHz, não foi eficiente sob as 
condições geológicas das áreas de estudo. A cobertura 
dos corpos graníticos mostrou-se muito condutiva e, por 
isso, um obstáculo à propagação de ondas eletromagné-
ticas do GPR, não sendo possível atingir a profundidade 
necessária ao estudo.

Na área do Granito Jonasa não foram encontrados, 
durante a etapa de campo, afloramentos de granito 
que sugerissem alguma área para prospecção ou, ao 
menos, que permitissem aplicar a mesma metodologia 
de levantamento terrestre usada nos granitos Ourém 
e Ney Peixoto.
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5 DIREITOS MINERÁRIOS E ÁREAS IMPEDITIVAS

MUNÍCIPIO SUBSTÂNCIA
TÍTULO MINERÁRIO/FASE PROCESSUAL

RP AP LI CL TOTAL

Irituia

Granito para brita – – – – –

Granito para revestimento 1 4 – – 5

Nefelina sienito – – – – –

Capitão Poço

Granito para brita – – 1 – 1

Granito para revestimento – – – – –

Nefelina sienito – – – – –

Garrafão do Norte

Granito para brita – – – – –

Granito para revestimento – – – – –

Nefelina sienito – – – 1 1

Irituia/São Miguel do Guamá

Granito para brita – 1 – – 1

Granito para revestimento – – – – –

Nefelina sienito – – – – –

Irituia /Capitão Poço

Granito para brita – – – – –

Granito para revestimento – 2 – – 2

Nefelina sienito – – – – –

Ourém/Capitão Poço

Granito para brita – – – – –

Granito para revestimento – 1 – – 1

Nefelina sienito – – – – –

Capitão Poço/Garrafão do Norte

Granito para brita – – – – –

Granito para revestimento – – – – –

Nefelina sienito – 1 – – 1

TOTAL 1 9 1 1 12

O Plano de Mineração do Estado do Pará (2014-2030) 
tratou com destaque a região nordeste do estado, notada-
mente a região de Tracuateua, Capanema e Ourém, como 
alternativa para o desenvolvimento e ordenamento das 
atividades exploratórias de materiais para construção civil, 
e em especial, a brita, em virtude do potencial da região 
para exploração de rochas graníticas para uso em britagem.

A área do projeto também se apresenta como impor-
tante polo de produção de argila para cerâmica vermelha 
(tijolos e telhas) e seixos para concreto no estado do Pará. 
O município de São Miguel do Guamá é responsável pela 
produção de argilas para cerâmica vermelha que são 
exploradas na planície de inundação do rio homônimo. 
No município de Ourém são explotados os conglomerados 
relacionados principalmente ao Grupo Barreiras. Atual-
mente, com relação a esses insumos, o abastecimento 
de Ourém, São Miguel do Guamá, Belém e grande parte 

dos municípios limítrofes faz-se majoritariamente a partir 
desses dois municípios citados.  Neste capitulo são apre-
sentadas informações referente aos direitos minerários 
distribuídos na área de trabalho.

5.1  DIREITOS MINERÁRIOS

Visando a consecução do objetivo do projeto foi efe-
tivada consulta em novembro de 2017 do banco de dados 
SIGMINE da Agência Nacional de Mineração – ANM. 
Desse modo, foram selecionadas todas as áreas objetos 
de requerimento de pesquisa, autorização de pesquisa, 
licenciamento e concessão de lavra, concernentes às 
rochas graníticas para brita e revestimento, bem como 
rochas sieníticas passíveis de utilização no processo de 
produção de cerâmica branca e, eventualmente, como 
rochas de revestimento e ornamentais (Tabela 5.1).

Tabela 5.1 -  Títulos minerários (por municípios) referentes às rochas graníticas e sieníticas, ocorrentes na área deste 
projeto. RP - Requerimento de pesquisa; AP - Autorização de Pesquisa; LI - Licenciamento; CL - Concessão de Lavra.  

Fonte: Banco de dados SIGMINE (AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO, 2017).
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Com base na Tabela 5.1, existem na área do projeto 
um total de 12 áreas oneradas, referentes a rochas gra-
níticas e sieníticas, assim contabilizadas:

a) De acordo com a possibilidade de utilização, oito 
áreas oneradas visam o aproveitamento de rochas gra-
níticas para revestimento, duas de rochas graníticas para 
brita e duas de rochas sieníticas para uso na produção 
de cerâmica branca;

b) Das oito áreas oneradas com vistas ao aprovei-
tamento de rochas graníticas para revestimento, sete 
referem-se a Autorização de Pesquisa e uma a Requeri-
mento de Pesquisa;

c) Das duas áreas oneradas com vistas ao aproveita-
mento de rochas graníticas para brita, uma refere-se a 
Licenciamento e outra a Autorização de Pesquisa;

d) Das duas áreas oneradas com foco no aproveita-
mento de rochas sieníticas a nefelina para uso na pro-
dução de cerâmica branca, uma refere-se a Autorização 
de Pesquisa e uma a Concessão de Lavra;

e) Com relação às áreas oneradas para o beneficiamento 
de rochas graníticas para brita, uma situa-se no município de 
Capitão Poço (em fase de Licenciamento), enquanto a outra 
estende-se através do limite  dos municípios de Irituia e São 
Miguel do Guamá (em fase de Autorização de Pesquisa);

f) Das cinco áreas oneradas referentes às rochas 
graníticas para revestimento no município de Irituia, uma 
encontra-se em fase de Requerimento de Pesquisa e 
quatro em fase de Autorização de Pesquisa. Destas áreas, 
duas em fase de Autorização de Pesquisa, abrangem os 
limites dos municípios de Irituia e Capitão Poço, e uma, 
em fase de Autorização de Pesquisa, estende-se no limite 
dos municípios de Ourém e Capitão Poço. 

g) Das duas áreas oneradas correspondentes às rochas 
sieníticas passíveis de utilização como esmalte para cerâ-
mica branca e, eventualmente, como rocha de revesti-
mento, uma situa-se no município de Garrafão do Norte, e 
encontra-se em fase de Concessão de Lavra, enquanto que 
a outra, em fase de Autorização de Pesquisa, situa-se no 
limite dos municípios de Capitão Poço e Garrafão do Norte.

Na Figura 5.1 estão representadas as áreas oneradas 
referentes às rochas graníticas e sieníticas ocorrentes 
na área do projeto, enquanto que na Figura 5.2 estão 
identificados os Títulos Minerários/Fases processuais 
correspondentes aos mesmos grupos rochosos citados.

5.2  CADASTRO MINERÁRIO CPRM

Durante os trabalhos de campo efetivados na área do 
presente projeto foram registradas 48 estações geológicas, 
das quais 21 referem-se a rochas graníticas, enquanto que 
as 27 restantes correspondem a sedimentos arenosos e 
argilosos, em geral ferruginosos, além de cascalhos ferru-
ginosos. Dessas 21 estações de rochas graníticas citadas, 
02 correspondem a minas paralisadas para aproveitamento 

de brita (Mina Fronteira/Ney Peixoto e Mina Cachoeira/
Hotel Fazenda) enquanto que 19 referem-se a ocorrências 
de rochas graníticas a duas micas em afloramentos.

A Tabela 5.2 apresenta uma síntese quantitativa dos 
recursos minerais correspondentes às rochas graníticas e 
sieníticas, abrangendo tanto os dados que foram cadastra-
dos durante os trabalhos de campo deste projeto, como os 
compilados de Klein, Lopes e Chaves (2015) e de Costa (2000).

5.2.1  Minas e ocorrências de rochas graníticas 
e sieníticas na área do projeto

Neste item será apresentada uma síntese das prin-
cipais informações referentes aos recursos minerais 
(minas e ocorrências), relacionadas à área do projeto. Tais 
informações referem-se às rochas graníticas das unidades 
Ourém, Jonasa e Ney Peixoto (Figura 5.3 e Figuras 5.4A e 
B), que apresentam potencialidades para aproveitamento 
como brita, bem como às rochas sieníticas da Unidade 
Nefelina Sienito Boca Nova (Figura 5.3), com potencial 
para aproveitamento como cerâmica e/ou revestimento.

Uma mina de brita granítica, atualmente inativa (Mina 
Cachoeira/Hotel Fazenda - AF-03, Figura 5.3), localiza-se no 
município de Capitão Poço. Corresponde a um monzogranito 
a duas micas, relacionado à Unidade Granito Jonasa. A rocha 
aflora numa área ovalada (NW-SE) de 86 ha, que realça como 
janela erosiva em terreno regionalmente representado pelo 
Grupo Barreiras. Tal mina, embora tenha sido lavra para 
brita granítica na década de 80, posteriormente foi parali-
sada e o empreendimento redirecionado para o ramo de 
hotelaria/lazer. Atualmente, a cava remanescente da lavra 
é utilizada como lago para atividades de lazer (Figura 5.5), 
enquanto que blocos rochosos que foram lavrados e não 
comercializados, são usados como peças de decoração ao 
longo das trilhas existentes no empreendimento.

No setor nordeste da área do projeto, aproxima-
damente a 3 km a nordeste da Mina Cachoeira/Hotel 
Fazenda, atualmente inativa, ocorre numa área de 297 ha 
um conjunto rochoso representado por monzogranito a 
duas micas, referente à Unidade Granito Ourém, que se 
estende na direção NW-SE (Figuras 5.3 e 5.4A). Tal seg-
mento rochoso, que em sua porção oeste na superfície 
apresenta-se bastante alterado, mostra-se em seu setor 
leste, bastante preservado do intemperismo. A área citada 
contempla em seu domínio 18 ocorrências de rochas gra-
níticas e é considerada, como potencialmente qualificada 
(vide capítulo 6) tanto para produção de brita granítica 
como, eventualmente, para revestimento, em função de 
já ter sido explotada, apesar dos resultados referentes aos 
ensaios para brita granítica, realizados na amostra AF-R-
31, não recomendarem a utilização do referido material 
em pavimentação asfáltica, em virtude de alguns desses 
resultados estarem fora dos limites recomendados pelas 
normas específicas para tal uso (vide capítulo 4).



| 55 |

| Estudo dos granitoides da região nordeste do Pará para produção de brita |

Figura 5.1 - Áreas oneradas correspondentes às rochas graníticas e sieníticas, registradas na área do projeto.  
Fonte: Banco de dados SIGMINE (AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO, 2017)

Uma mina inativa de brita granítica (Pedreira Fron-
teira - AF-23/AF-24, Figura 5.3) localizada no município 
de Irituia, na porção noroeste da Folha SA.23-V-C-V, 
correspondente a um monzogranito a duas micas da 
Unidade Granito Ney Peixoto, se estende numa área 
aproximadamente alongada de 163 ha. A cava rema-
nescente oriunda da atividade de lavra situa-se no setor 

sudoeste da área citada, tem formato grosseiramente 
circular (120 metros de diâmetro) e encontra-se total-
mente alagada. Tal mina inativa funcionou no passado 
como unidade de produção de brita granítica, suprindo 
de forma efetiva às demandas desse produto na região 
metropolitana de Belém. A equipe do presente projeto 
não obteve informações sobre a produção da mina, 
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Figura 5.2 - Títulos minerários e fases processuais correspondentes às áreas graníticas e sieníticas que ocorrem na 
área do projeto. Fonte: Banco de dados SIGMINE (AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO, 2017).

referentes à época (década de 1980) que a mesma 
esteve ativa. Nas circunvizinhanças da área na qual se 
situa a mina inativa correspondente a Pedreira Fronteira, 
foram delimitadas seis outras áreas graníticas referentes 
à Unidade Granito Ney Peixoto, que juntas perfazem 

um total de 269 ha, para aproveitamento como brita 
granítica (vide capítulo 6).

Uma mina inativa de nefelina-sienito localiza-se no 
município de Garrafão do Norte, no setor extremo-sudeste 
da Folha SA.23-V-C-V, em domínio da Unidade Nefelina 
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Sienito Boca Nova (Figura 5.3). A frente de lavra (EK-02) 
paralisada localiza-se na extremidade leste de uma área de 
52 ha, alongada segundo W-E, representada por nefelina 
sienitos que, em meados de 1980, foram utilizados como 
insumos no processo de produção de cerâmica branca e/

ou de revestimento. Ao norte (2 km) da área na qual se 
situa a mina inativa citada, foi delimitada uma área de 
aproximadamente 38 ha representada por nefelina sie-
nitos, que foi confirmada (EK-01 e AA-34) pela equipe do 
Projeto Santa Luzia do Pará (KLEIN; LOPES; CHAVES, 2015).

STATUS  
ECONÔMICO SUBSTÂNCIA

MUNICÍPIO
TOTAL

CAPITÃO POÇO IRITUIA OURÉM GARRAFÃO DO NORTE

Mina inativa
Brita granítica 1 1 2

Nefelina Sienito 1 (A) 1

Não explotado
Granito

15 5 20

4 (B) 1 (C)

Nefelina Sienito 2 (D) 2

Tabela 5.2 -  Minas e ocorrências de rochas graníticas e sieníticas cadastradas na área do projeto. Os recursos assinalados com 
as letras A a D, foram compilados de Klein, Lopes e Chaves (2015) (A) Mina inativa de Nefelina sienito (EK-2); (B) Ocorrências de 

granito (EK-38; EK-39; EK-40; EK-41); (C) Ocorrência de granito (EK-42.1); (D) Ocorrências de nefelina sienito (AA-34; EK-1).

Figura 5.3 - Localização das estações geológicas e recursos minerais cadastrados na área do projeto.
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5.3  ÁREA INDÍGENA NA REGIÃO  
DO ALTO RIO GUAMÁ

 
Na porção extremo-noroeste da área do projeto, se 

delineia uma restrita fração (498 ha) da Terra Indígena do 
Alto Rio Guamá (Figura 5.2), antigamente denominada de 
Reserva Indígena do Alto Rio Guamá. Tal área tem for-
mato alongado (NW-SE), totaliza 279.892 ha e se estende 
desde o estado do Maranhão até a região do rio Guamá 
(Estado do Pará). Foi concedida por meio do Decreto nº 
307, assinado em 21.03.1945, pelo então Interventor 
Federal do Pará, General Joaquim Magalhães Barata. 

Figura 5.4 - Detalhe da figura 5.3: A) Ocorrências de rochas graníticas relacionadas ao Granito Ourém e B) Ocorrências 
de rochas graníticas relacionadas ao Granito Ney Peixoto.

Figura 5.5 - Monzogranito a duas micas da Unidade Granito Jonasa, correspondente 
à parede vertical (seção N30�W-S30�E) da cava utilizada inicialmente para lavra da 

rocha citada que, posteriormente, passou a ser utilizada como área de lazer.

A Terra Indígena do Alto Rio Guamá, de acordo com o 
art. 231, §3º da Constituição Federal, corresponde a uma 
área de restrição total à mineração, por isso, somente 
pode ser objeto de pesquisa e lavra mediante autoriza-
ção do Congresso Nacional. Tal área, de restrição total à 
mineração, no entanto, no presente projeto, corresponde 
ao domínio dos Depósitos Detríticos Indiferenciados, 
mostrando-se, às unidades Nefelina Sienito Boca Nova, 
Granito Ourém, Granito Jonasa e Granito Ney Peixoto, 
nos quais foram delimitadas e selecionadas as Áreas de 
Interesse para aproveitamento das rochas graníticas e 
sieníticas a nefelina.

A

B
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6 ÁREAS DE INTERESSE

 Com objetivo de proporcionar uma visão geral da 
área do projeto com respeito à potencialidade de apro-
veitamento das rochas graníticas para brita e/ou reves-
timento, e de rochas sieníticas a nefelina para fundente 
na produção de cerâmica branca e revestimento, são 
apresentadas neste capítulo as delimitações das áreas 
de interesse para o desenvolvimento de atividades de 
explotação e aproveitamento desses insumos citados. Para 
a consecução de tal objetivo foram integradas as informa-
ções geológicas disponíveis na bibliografia, interpretação 
de mapas gamaespectrométricos e  magnetométricos de 
levantamentos aerogeofísicos de alta resolução, dados da 
base SIGMINE da Agência Nacional de Mineração (ANM), 
caminhamentos geológicos e geofísicos, furos de trado, 
além de informações oriundas de ensaios tecnológicos e 
análises petrográficas (vide capítulo 5). Assim, os limites 
das áreas correspondentes aos direitos minerários dos 
materiais citados, obtidos no SIGMINE em  2017, bem como 
os dados de campo, foram plotados em carta geológica, 
em parte compilada de trabalhos de Vasquez e Rosa-Costa 
(2008) e Klein, Lopes e Chaves (2015) conforme explicado 
no capítulo 3, no que se refere aos limites das unidades 
que não contaram com trabalhos de campo, como, por 
exemplo, a Unidade Nefelina Sienito Boca Nova. 

A partir da integração supracitada, as áreas foram 
classificadas, com base nos dados disponíveis e utilizando-
-se alguns conceitos adotados por BRASIL (2008), nos 
seguintes níveis: a) Áreas de interesse para brita granítica 
com aproveitamento comprovado, com indicação para 
aproveitamento, e áreas de interesse para brita granítica 
com vocação para aproveitamento; b) Áreas de interesse 
para Nefelina Sienito com aproveitamento comprovado, 
áreas de interesse para Nefelina Sienito com indicação 
para aproveitamento, e áreas de interesse para Nefelina 
Sienito com vocação para aproveitamento.

 Com base no exposto, foram consideradas como 
áreas de interesse com aproveitamento comprovado as 
que já se encontram em fase de explotação por regime de 
Licenciamento ou de Autorização/Concessão, incluindo-
-se nesta condição aquelas nas quais, durante as visitas 
de campo, a atividade de explotação estava paralisada 
ou até mesmo abandonada.

As áreas de interesse com indicação para aprovei-
tamento são aquelas que, com base na existência das 
ocorrências minerais cadastradas durante os trabalhos de 
campo, foram consideradas como apresentando poten-
cial para aproveitamento. 

As áreas de interesse com vocação para o aprovei-
tamento são aquelas que pela sua vocação geológica 
podem conter depósitos minerais, embora dentro de 
seus limites não tenham sido cadastradas frentes de 
extração e/ou ocorrências minerais, em número satis-
fatório para a sua própria delimitação. Enquadraram-se 
nessa classificação as áreas cujas assinaturas geofísicas 
mantêm analogia com áreas nas quais foram registradas 
ocorrências minerais durante os trabalhos de campo.

6.1  ÁREAS GRANÍTICAS DELIMITADAS E 
CLASSIFICADAS COMO DE INTERESSE PARA BRITA

As áreas delimitadas e classificadas como de inte-
resse, referentes às rochas graníticas com potencialidades 
para aproveitamento como brita e/ou revestimento, 
estão representadas nos blocos 1 e 2, os quais situam-
-se, respectivamente, nos setores noroeste e nordeste 
do projeto (Figura 6.1).

As substâncias minerais que foram consideradas para 
classificação dessas áreas para brita e/ou revestimento 
referem-se às unidades Ourém, Jonasa e Ney Peixoto. As 
informações referentes a cada uma dessas áreas passam 
a ser apresentadas a seguir:

No Bloco 1 (Figura 6.2) foram delimitadas as áreas de 
interesse para brita  1A, 1B e 1C, referentes  às rochas 
sienograníticas da Unidade Granito Ney Peixoto, que 
assomam no setor noroeste da área do projeto. 

A área 1 A tem formato alongado segundo NW-SE 
e perfaz 163 ha. Em seu domínio foi cadastrada uma 
ocorrência de rocha granítica a duas micas (AF-23) e 
uma mina de brita granítica (Pedreira Fronteira - AF-24), 
atualmente paralisada. Tal mina inativa funcionou no 
passado como unidade de produção de brita granítica, 
suprindo de forma efetiva às demandas desse produto 
na região metropolitana de Belém. Assim, a Área 1A foi 
classificada como área de interesse para brita granítica 
com aproveitamento comprovado, em virtude desta área 
já ter sido objeto de explotação da referida substância. 

As áreas de interesse para brita granítica 1B refe-
rem-se a 4 (quatro) áreas, sendo a primeira de 30 ha, a 
segunda de 49 ha, a terceira de 27 ha, e a quarta de 2 ha. 
Tais áreas se destacam como anomalias aerogeofísicas 
(canal K) situadas a distancias de no máximo 7 km a partir 
da Mina Fronteira (paralisada), no sentido NNW-SSE. 
Requerem investigação de campo para constatação da 
real importância de cada uma delas, uma vez que foram 
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selecionadas com base na comparação com as anomalias 
aerogeofísicas relacionadas à área 1A, de interesse para 
brita granítica com aproveitamento comprovado, con-
dição que, aliás, serviu de base para as áreas 1B serem 
classificadas como áreas de interesse para brita granítica 
com vocação para aproveitamento. 

As áreas para brita granítica 1C correspondem a 
duas áreas, tendo a primeira 107 ha, e a segunda 54 ha. 
Ambas se situam na porção sul do Bloco 1, em zonas de 
anomalias aerogeofísicas de potássio. No domínio da 
primeira foi registrada uma ocorrência (ML-29) referente 
a granito a duas micas (KLEIN; LOPES; CHAVES, 2015), cor-
respondente à Unidade Granito Ney Peixoto. A segunda 
área (54 ha), também admitida como representativa da 
Unidade Granito Ney, mostra-se recoberta por sedimen-
tos arenoferruginosos oriundos do retrabalhamento do 

Grupo Barreiras, os quais de acordo com a investigação 
geofísica terrestre, no local, correspondem a uma cober-
tura de espessura inferior a 5 m.

As áreas 1A, 1B e 1C estão registradas no SIG-
MINE como oneradas por meio de 6 (seis) títulos de 
autorização de pesquisa que perfazem um total de 
aproximadamente 3000 ha para aproveitamento de 
rochas graníticas para revestimento. Destaque-se que 
o prolongamento para o norte (sentido do rio Guamá) 
da Área 1A está registrado no SIGMINE como onerado 
por meio de Autorização de Pesquisa (22,94 ha) para 
aproveitamento de rochas graníticas para brita. Por 
outro lado, a porção sudeste da área 1A está registrada 
no SIGMINE como onerada por meio de Autorização 
de Pesquisa (49,99 ha) para aproveitamento de rochas 
graníticas para revestimento.

Figura 6.1 - Áreas de interesse, correspondentes às rochas graníticas (blocos 1 e 2) e sieniticas (Bloco 3), delimitadas 
no âmbito do projeto.



| 
Es

tu
do

 d
os

 g
ra

ni
to

id
es

 d
a 

re
gi

ão
 n

or
de

st
e 

do
 P

ar
á 

pa
ra

 p
ro

du
çã

o 
de

 b
ri

ta
 |

| 
61

 |

Fi
gu

ra
 6

.2
 - 

Se
to

r n
or

oe
st

e 
(B

lo
co

 1
) d

o 
pr

oj
et

o,
 n

o 
qu

al
 s

itu
am

-s
e 

as
 á

re
as

 d
e 

In
te

re
ss

e 
1A

, 1
B 

e 
1C

, r
ef

er
en

te
s 

à 
U

ni
da

de
 G

ra
ni

to
 N

ey
 P

ei
xo

to
.



| 62 |

|SGB/CPRM - Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil |

No Bloco 2 (Figura 6.3) foram delineadas as áreas 
para brita 2A, 2B e 2C, correspondentes às rochas mon-
zograníticas da Unidade Granito Ourém, que afloram na 
porção nordeste do projeto. 

Na área para brita 2A, que se estende por 297 ha, 
foram cadastradas pela equipe deste projeto quatorze 
ocorrências de rochas graníticas a duas micas ( AF-05, 
AF-06, AF-07, AF-08, AF-09, AF-10, AF-19, AF-31, AF-32, 
AF-33, AF-34, AF-37, AF-38, AF-40) da Unidade Granito 
Ourém. Nesse domínio situam-se quatro ocorrências 
de granito a duas micas (EK-38, EK-39, EK-40, EK-41), 
compiladas de Klein, Lopes e Chaves (2015). A porção 
nordeste da área de interesse para brita granítica 2A 
está registrada no SIGMINE como onerada (50 ha) por 
meio de Licenciamento para Aproveitamento de rocha 
granítica para brita/revestimento.

A área para brita granítica 2B perfaz 86 ha e corres-
ponde às rochas graníticas miloníticas a duas micas da 
Unidade Granito Jonasa que, em vários locais, se apresen-
tam entrecortadas por mobilizados quartzo-feldspáticos. 
Neste domínio situa-se a mina de granodiorito a duas 
micas para brita (AF-04) denominada de Pedreira Jonasa, 
que atualmente se encontra paralisada e convertida em 
empreendimento turístico de hotelaria.  A cava rema-
nescente da extração de rocha granítica para brita foi 
totalmente reutilizada como espaço de lazer 

A área 2C abrange 12 ha e corresponde a uma zona 
de anomalias aerogeofísicas de potássio, que embora não 
tenha sido objeto de investigações de campo durante as 
atividades do presente projeto, foi admitida como corres-
pondente ao local da ocorrência de rocha granítica que, 
segundo Costa (2000), situar-se-ia no setor SW do Bloco 2. 
Com base em tal entendimento a área 2C foi classificada 
como área com indicação para aproveitamento para brita.

Deve ser ressaltado que, embora na área do pro-
jeto apenas as rochas graníticas da Unidade Granito 
Ney Peixoto tenham sido objeto de explotação para 
brita, admite-se que, além destas, também as rochas das 
unidades Granito Jonasa e Granito Ourém apresentem 
potencialidades para tal fim e, eventualmente, para apro-
veitamento como rochas de revestimento/ornamental.

6.2 ÁREAS DE INTERESSE PARA NEFELINA 
SIENITOS USADOS NA PRODUÇÃO DE CERÂMICA 
BRANCA E REVESTIMENTO

As áreas delimitadas e classificadas como de interesse 
para aproveitamento de nefelina sienitos, no processo 
de produção de cerâmica branca e revestimento, estão 
representadas no Bloco 3, situado no setor sudeste do 
projeto (Figura 6.1). Tais áreas, em virtude de não terem 
sido, no presente projeto, objeto de estudos de campo, 
foram delimitadas a partir de dados compilados de tra-
balhos anteriores (VASQUEZ; ROSA-COSTA, 2008; KLEIN; 

LOPES; CHAVES, 2015). A apresentação dessas áreas 
(Figura 6.4), embora não tenha sido parte do objetivo do 
projeto, findou sendo contemplada no presente relatório, 
com base na importância reconhecida dessas rochas 
no processo de produção de cerâmica branca e reves-
timento. Tais áreas, referidas como 3A, 3B e 3C, estão 
relacionadas à Unidade Nefelina Sienito Boca Nova e 
denotam as características apresentadas a seguir.

A área 3A se estende por 52 ha, tem formato alon-
gado na direção WNW-ESE e corresponde a uma zona 
anômala de potássio em cujo domínio se situa a mina de 
nefelina sienito referente à Unidade Boca Nova, identifi-
cada pela estação EK-02 (KLEIN; LOPES; CHAVES, 2015), 
cujas atividades foram paralisadas em torno do ano 2000. 
Trata-se de uma área de interesse para nefelina sienito 
com aproveitamento comprovado para fundente na 
produção de cerâmica branca e revestimento.

A área 3B abrange 38 ha, tem formato grossei-
ramente alongado segundo W-E, contempla em seu 
domínio uma ocorrência de nefelina sienito da Unidade 
Sienito Boca Nova (EK-01), e foi classificada como área 
de interesse para nefelina sienito com indicação para 
aproveitamento como fundente na produção de cerâmica 
branca e revestimento.

Das duas áreas de interesse 3C, uma abrange 6.324 
ha e outra 189 ha. Ambas foram interpretadas, de uma 
maneira genérica por Costa (1975), o qual ressaltou que 
na região nordeste do estado do Pará e noroeste do 
Maranhão, valores elevados de terras raras em amos-
tras de sedimentos de corrente nas bacias dos rios Piriá, 
Guamá e Gurupi sugeriam a existência de rochas alcalinas 
naquela região. Essas duas áreas são, no presente traba-
lho, classificadas como de interesse para nefelina sienitos, 
com vocação para seu aproveitamento na produção de 
cerâmica branca e revestimento.

As áreas 3A, 3C e partes da 3B estão registradas 
no SIGMINE como oneradas para aproveitamento de 
rochas nefelina sieníticas para uso industrial por meio de 
Concessão de Lavra (1000 ha) e Autorização de Pesquisa 
(293,97 ha). Ressalta-se que as rochas nefelina sieníticas 
da Unidade Boca Nova, correspondentes à área 3A, foram 
por um breve tempo objeto de lavra, com vistas ao seu 
aproveitamento na indústria de cerâmica branca, mas 
com a paralisação desta atividade na região, teve seu 
aproveitamento paralisado.  Outro ponto importante 
referente às rochas sieníticas a nefelina presentes na 
área de estudo é que, embora tenham sido objeto de 
explotação com vistas somente à produção de cerâmica 
branca, apresentam também potencialidades para apro-
veitamento como rochas de revestimento e ornamentais. 

Na Tabela 6.1 estão apresentadas as áreas de inte-
resse, com vistas ao aproveitamento de rochas graníticas 
(1A, 1B, 1C, 2A, 2B e 2C) e sieníticas (3A, 3B e 3C), que 
foram delimitadas no âmbito do presente projeto.
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Tabela 6.1 -  Áreas de interesse referentes às rochas graníticas (unidades Granito Ourém, Granito Jonasa e Granito Ney 
Peixoto) e sieníticas (Nefelina Sienito Boca Nova), ocorrentes na área do projeto.  A numeração da última coluna refere-se à 

identificação das áreas citadas.

SUBSTÂNCIA UNIDADE 
LITOESTRATIGRAFICA MUNICÍPIO FIGURA ÁREA

ÁREAS DE INTERESSE

NÍVEL DE 
APROVEITAMENTO

IDENTIFICAÇÃO 
DAS ÁREAS

Brita granítica 
e/ou rocha de 
revestimento

Granito Ney Peixoto

Irituia

6.2

163 ha Comprovado 1A

Irituia

30 ha

Vocação 1B
49 ha

27 ha

2 ha

Irituia/Capitão Poço
107 ha

Indicativo 1C
54 ha

Granito Ourém Capitão Poço

6.3

297 ha Indicativo 2A

Granito Jonasa
Capitão Poço 86 ha Comprovado 2B

Capitão Poço 12 ha Indicativo 2C

Nefelina Sienito 
utilizável na produção 

de cerâmica  e/ou 
rochas ornamentais

Nefelina Sienito  
Boca Nova

Garrafão do Norte

6.4

52 ha Comprovado 3A

Garrafão do Norte 38 ha Indicativo 3B

Garrafão do Norte
6325 ha

Vocação 3C
189 ha
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7 LEGISLAÇÃO MINERÁRIA E AMBIENTAL

7.1 LEGISLAÇÃO MINERÁRIA

No modelo de ordenamento constitucional brasileiro 
para o aproveitamento das riquezas minerais, o Estado 
detém o domínio e o controle sobre os recursos minerais 
e consente sua exploração pelo particular. Nesse sen-
tido, para o aproveitamento de substâncias minerais no 
Brasil, o interessado deve cumprir, além das leis próprias 
exigidas para o exercício de uma atividade econômica, 
também legislações minerais e ambientais. Tal atividade 
é disciplinada pela Constituição Federal (BRASIL, 2019), 
pelo Código de Mineração – Decreto-Lei nº 227 (BRASIL, 
1967) com as alterações referentes às leis nº 13.540 
(BRASIL, 2017), 13.575 (BRASIL, 2017), Decreto nº 9.406 
(BRASIL, 2018a), Decreto nº 9.407 (BRASIL, 2018), pela 
fiscalização e regulamentações que emanam da Agência 
Nacional de Mineração (ANM), além de regulamentações 
do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA).

Com base nas referências legais supracitadas, as 
seguintes considerações devem ser explicitadas:

- As riquezas minerais, de acordo com a Constituição 
do país pertencem à União e não ao proprietário da área 
onde elas se localizam;

- A Agência Nacional de Mineração é o órgão que 
regulamenta e fiscaliza a pesquisa, extração e comer-
cialização de bens minerais no país;

- O direito ao aproveitamento do recurso mineral 
será prioridade do interessado cujo requerimento tenha 
por objeto a área considerada livre, para a finalidade 
pretendida à data de protocolização do pedido na ANM, 
atendidos os demais requisitos cabíveis;

- O Código de Mineração – Decreto-Lei nº 227 (BRA-
SIL, 1967) é o diploma que detalha sobre pesquisa, extra-
ção e comercialização de massas individualizadas de 
substâncias minerais ou fósseis, encontradas na superfície 
ou no interior da terra, formando os recursos minerais;

- As regras para obter o direito de extrair uma subs-
tância mineral não são exatamente as mesmas em todos 
os casos, pois dependem do tipo de substância;

- De acordo com a Lei nº 13.540 (BRASIL, 2017), para 
efeito de CFEM (Compensação Financeira pela Exploração 
Mineral), referente a rochas, areias, cascalhos, saibros 
e demais substâncias minerais para uso imediato da 
construção civil, além de rochas ornamentais, águas 
minerais e termais, na venda, será de 1% sobre a receita 
bruta da venda, deduzidos os tributos incidentes sobre 
a sua comercialização.

7.1.1 Regimes de aproveitamento de recursos 
minerais

A diversidade de substâncias minerais, o grau de 
dificuldade de seu aproveitamento, o destino da pro-
dução obtida, bem como os aspectos de seu caráter 
social, serviram de base para que, no Brasil, o Código 
de Mineração, criado pelo Decreto-Lei nº 227 (BRASIL, 
1967) contemple os seguintes regimes de aproveitamento 
de recursos minerais: Autorização, Concessão, Licencia-
mento, Registro de Extração, Permissão Garimpeira e 
de Monopolização. No presente trabalho apenas serão 
discutidos, a seguir, os regimes de Autorização, Conces-
são, Licenciamento e Registro de Extração, por serem os 
únicos que se aplicam ao aproveitamento dos insumos 
minerais de emprego imediato na construção civil.

I) Regime de Autorização: depende de expedição de 
alvará pela ANM e autoriza o requerente a realizar a pes-
quisa mineral, ou seja, a executar trabalhos necessários à 
definição da jazida, à sua avaliação e à determinação da 
exequibilidade de seu aproveitamento econômico. Essa 
autorização é outorgada pela ANM a brasileiros, pessoa 
natural ou empresa legalmente habilitada, mediante 
requerimento em formulário padrão da ANM, documen-
tação e pagamento de taxas.

II) Regime de Concessão: quando depender de Por-
taria do Ministro de Estado     e Energia ou quando 
outorgada pela ANM, se tiver por objeto as substâncias 
minerais referidas no art. 1º da Lei nº 6.567 (BRASIL, 
1978), com as alterações referentes às leis nº 8.982 
(BRASIL, 1995) e nº 13.975 (BRASIL, 2020). 

A Concessão de Lavra tem por objeto a outorga do 
direito de lavra pelo poder público a quem satisfaça as 
condições legais, entendendo-se por lavra o conjunto de 
operações coordenadas que objetiva o aproveitamento 
industrial da jazida, desde a extração das substâncias 
minerais úteis até o seu beneficiamento. A lavra de um 
minério depende da outorga de concessão do Ministro 
das Minas e Energia. Após a realização da pesquisa, a 
apresentação do Relatório Final de Pesquisa e a sua 
aprovação pela ANM, o titular disporá de um ano para 
requerer a concessão de lavra, o que deverá ser feito 
por meio de um requerimento acompanhado de diversos 
documentos, entre os quais, o Plano de Aproveitamento 
Econômico da Jazida, contendo um conjunto de opera-
ções coordenadas para a lavra e o beneficiamento do 
minério que, aprovado, habilita a outorga da Portaria de 
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Lavra. A partir deste momento, obriga-se o minerador 
a iniciar os trabalhos dentro dos parâmetros propostos 
e a apresentar anualmente à ANM o Relatório Anual de 
Lavra com a descrição das operações realizadas. Quanto 
à validade da concessão de lavra, ela é outorgada por 
prazo indeterminado, até o esgotamento da jazida, de 
acordo com a estimativa apresentada no Plano de Apro-
veitamento Econômico, aprovado pela ANM. 

III) Regime de Licenciamento: quando depender de 
licença expedida em obediência a regulamentos adminis-
trativos locais e de registro da licença na ANM. Relaciona-
-se ao aproveitamento das substâncias minerais a que 
se refere o art. 1º da Lei nº 6.567 (BRASIL, 1978) com 
alterações decorrentes das leis 8.982 (BRASIL, 1995) e 
13.975 (BRASIL, 2020), que em função de suas especi-
ficidades (natureza, limite espacial e utilização) podem 
ser lavradas, independentemente de trabalhos prévios 
de pesquisa. 

O Regime de Licenciamento é facultado exclusiva-
mente ao proprietário do solo ou a quem dele tiver a 
expressa autorização, salvo se a jazida situar-se em imó-
veis pertencentes à pessoa jurídica de direito público. 
Depende da obtenção, pelo interessado, de licença espe-
cífica, expedida pela autoridade administrativa local, 
no município de localização da jazida e da efetivação 
do registro na ANM. O requerente deverá entregar à 
ANM um requerimento padronizado, acompanhado da 
documentação exigida, ressaltando que o limite máximo 
permitido por área é de 50 hectares. Neste regime não há 
prazo mínimo e nem máximo para uma licença municipal, 
ficando o empreendedor sujeito ao prazo estabelecido 
pelo proprietário do imóvel, onde se situarem os traba-
lhos de extração. 

De acordo com o art. 1º da Lei nº 6.567 (BRASIL, 
1978), após as alterações decorrentes das leis nº 8.982 
(BRASIL, 1995) e nº 13.975 (BRASIL, 2020), as substân-
cias minerais para as quais os regimes de Licenciamento 
e de Autorização/Concessão, podem ser destinados, 
facultativamente, para aproveitamento, são as seguintes: 
I - Areias, cascalhos e saibros para utilização imediata na 
construção civil, no preparo de agregados e argamassa, 
desde que não sejam submetidos a processo industrial 
de beneficiamento, nem  se destinem como matéria-
-prima à indústria de transformação; II - Rochas e outras 
substâncias minerais, quando aparelhadas para paralele-
pípedos, guias, sarjetas, moirões e afins; III - Argilas para 
indústrias diversas; IV -  Rochas, quando britadas para uso 
imediato na construção civil e os calcários empregados 
como corretivo de solo na agricultura; V - Rochas orna-
mentais e de revestimento; VI - Carbonatos de cálcio e 
de magnésio empregados em indústrias diversas.

Quando se compara o Regime de Licenciamento 
com o de Autorização e Concessão, verifica-se que no 
primeiro, na maior parte dos casos, a obtenção do título 

tem uma tramitação mais rápida e menos onerosa para o 
minerador que no segundo, pois não exige a realização de 
trabalhos de pesquisa, com todos os trâmites ocorrendo 
localmente. No entanto, o Licenciamento depende da 
disponibilidade das prefeituras e dos proprietários da 
área, o que pode complicar o processo.

IV) Regime de Registro de Extração: de acordo com 
o art. 13, parágrafo único, I, do Decreto nº 9.406 (BRASIL, 
2018), destina-se à utilização exclusiva dos órgãos da 
administração direta e autárquica da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, aos quais, em con-
formidade com a Resolução nº 1, de 10 de dezembro de 
2018 (AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO, 2018) será 
permitida a extração de substâncias minerais de emprego 
imediato na construção civil, para uso exclusivo em obras 
públicas por eles executadas diretamente, respeitados os 
direitos minerários em vigor nas áreas onde devem ser 
executadas as obras, e é vetada à comercialização. Por 
tal instituto o prazo concedido para a extração é deter-
minado pela ANM, de acordo com as necessidades da 
obra e a extensão da área objetivada no requerimento, 
sendo possível uma única renovação. Vale ainda ressaltar 
os seguintes pontos referentes ao regime de Registro 
de Extração:

- Somente pode ser aproveitado para as substân-
cias enumeradas taxativamente na Portaria nº 23 do 
Ministério de Minas e Energia, de 4 de fevereiro de 
2000 (BRASIL, 2000), como sendo de emprego ime-
diato na construção civil: a) areia, cascalho e saibro, 
quando utilizados in natura na construção civil e no 
preparo de agregado e argamassas; b) material síltico-
-argiloso, cascalho e saibro empregados como material 
de empréstimo; c) rochas, quando aparelhadas para 
paralelepípedos, guias, sarjetas, moirões ou lajes para 
calçamento; e d) rochas, quando britadas para uso 
imediato na construção civil. 

- Depende de registro na ANM. A extração fica ads-
trita à área máxima de cinco hectares.

- Poderá ser requerido em área considerada livre, nos 
termos do art. 8º, do Decreto nº 9.406, de 12 de junho 
de 2018 (BRASIL, 2018), e nas seguintes hipóteses: a) em 
área aguardando publicação de edital de declaração de 
disponibilidade, a critério da ANM; b) em área onerada, 
desde que o titular do direito minerário preexistente 
autorize expressamente a extração.

- O Registro de Extração será requerido à ANM, por 
intermédio da unidade regional da entidade em cuja 
circunscrição se localize a área pretendida, onde será 
mecânica e cronologicamente numerado e registrado.

- O prazo do Registro de Extração será determinado 
e ao juízo da ANM, com base nas necessidades da obra 
devidamente especificada a ser executada e a extensão 
da área objetivada no requerimento, admitida uma única 
prorrogação.
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É importante destacar que os trabalhos de movi-
mentação de terras e de desmonte de materiais in 
natura que se fizerem necessários à abertura de vias 
de transporte, obras gerais de terraplenagem e de 
edificações, não estão sujeitos aos preceitos do Código 
de Mineração, desde que não haja comercialização 
dos materiais resultantes dos referidos trabalhos, 
ficando o seu aproveitamento restrito à utilização na 
própria obra.

7.1.2 Taxa anual por hectare (TAH)

A TAH é devida pelo titular da autorização de pes-
quisa, em decorrência da publicação no DOU do título 
autorizativo de pesquisa (Alvará de Pesquisa) e destina-se 
exclusivamente à ANM.

O valor da TAH está estipulado em uma UFIR e na 
vigência do prazo de prorrogação da autorização de 
pesquisa é de uma e meia UFIR. Em função da extinção 
da UFIR em outubro de 2000, os valores foram trans-
formados em reais.

O pagamento da TAH será efetuado anualmente 
obedecendo aos seguintes prazos: 

- Até o último dia útil do mês de janeiro, para as 
autorizações de pesquisa e respectivas prorrogações 
de prazo publicadas no DOU no período de 1º de julho 
a 31 de dezembro imediatamente anterior;

- Até o último dia útil do mês de julho, para as autori-
zações de pesquisa e respectivas prorrogações de prazo 
publicadas no DOU no período de 1º de janeiro a 30 de 
junho imediatamente anterior; 

 - Ao titular da autorização da pesquisa inadimplente 
com o pagamento da TAH (não pagamento, pagamento 
fora do prazo e pagamento a menor) será aplicada a 
penalidade de multa. 

7.1.3 Compensação financeira pela exploração 
de recursos minerais (CFEM)

A CFEM é arrecadada pela ANM (Lei nº 13.575/2017) 
e refere-se a uma contraprestação aos municípios, esta-
dos e União pela utilização econômica dos recursos 
minerais em seus respectivos territórios.

Toda e qualquer pessoa física ou jurídica que explore 
substâncias minerais com fins de aproveitamento eco-
nômico deve efetuar o recolhimento da CFEM, que é 
calculada sobre a receita bruta, deduzidos apenas os 
tributos que incidiram sobre a comercialização, sendo 
vedada, em absoluto, a dedução das despesas com frete 
e seguro.   

As alíquotas aplicadas para obtenção do valor da 
CFEM variam de acordo com a substância mineral, sendo 
que para os agregados de uso na construção civil a alí-
quota da CFEM é de 1%.

Os recursos referentes à CFEM devem ser distribuídos 
da seguinte maneira: 7% (sete por cento) para a entidade 
reguladora do setor de mineração; 1% (um por cento) 
para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico  (FNDCT) instituído pelo Decreto-Lei nº 
719, de 31 de julho de 1969 (BRASIL, 1969) e resta-
belecido pela Lei nº 8.172 , de 18 de janeiro de 1991 
(BRASIL, 1991), destinado ao desenvolvimento científico 
e tecnológico do setor mineral; 1,8% (um inteiro e oito 
décimos por cento) para o Centro de Tecnologia Mineral 
(CETEM), vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações, criado pela Lei nº 7.677, de 
21 de outubro de 1988 (BRASIL, 1988), para a realização 
de pesquisas, estudos e projetos de tratamento, bene-
ficiamento e industrialização de bens  minerais; 0,2% 
(dois décimos por cento) para o Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(IBAMA), para atividades de proteção ambiental em 
regiões impactadas pela mineração; 15% (quinze por 
cento) para o Distrito Federal e os Estados onde ocorrer 
a produção; 60% (sessenta por cento) para o Distrito 
Federal e os Municípios onde ocorrer a produção; 15% 
(quinze por cento) para o Distrito Federal e os Municí-
pios, quando afetados pela atividade de mineração e a 
produção não ocorrer em seus territórios, nas situações 
estabelecidas na lei citada.

Vale destacar que, a partir de 30 de dezembro de 
2011, foi instituída no estado do Pará e diversos estados, 
lei referente à Taxa de Controle, Acompanhamento e 
Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Explora-
ção e Aproveitamento de Recursos Minerários (TFRM) 
e o Cadastro Estadual de Controle, Acompanhamento e 
Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração 
e Aproveitamento de Recursos Minerários (CERM). Fica-
ram isentos de tal mecanismo as produções de calcário 
para agricultura bem como os minérios destinados à 
construção civil e água mineral.  

7.2 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

O licenciamento ambiental foi regulamentado pela 
União em 1981, por meio da Lei nº 6.938 (BRASIL, 1981), 
que estabelece a Política Nacional de Meio Ambiente. 
Após a promulgação desta Lei, o Conselho Nacional de 
Meio Ambiente (CONAMA) editou várias resoluções 
visando orientar e disciplinar o processo de licencia-
mento, destacando-se as resoluções CONAMA 9 (1990), 
CONAMA 10 (1990), CONAMA 237 (1997), CONAMA 303 
(2002) e CONAMA 369 (2006).

Previsto na Lei Estadual nº 5.887, de 9 de maio de 
1995 (PARÁ, 1995) e na Lei Federal nº 6.938 (BRASIL, 
1991), o licenciamento ambiental impede o funciona-
mento de atividades ou empreendimentos que, embora 
relacionados à utilização ou exploração de recursos 
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naturais sejam considerados efetiva ou potencialmente 
poluidores ou degradadores do meio ambiente. As 
atividades ou empreendimentos que não sejam licen-
ciados estarão sujeitos à interdição pelas autoridades 
governamentais. 

O licenciamento ambiental é um instrumento da 
política estadual do meio ambiente pelo qual o poder 
público autoriza os empreendimentos, sob condições pré-
-estabelecidas, a exercer atividades que utilizem recursos 
naturais ou que sob qualquer forma causem degradação 
ambiental, visando compatibilizar o desenvolvimento 
econômico social com a preservação da qualidade do 
meio ambiente e do equilíbrio ecológico. 

Estão sujeitas ao licenciamento ambiental todos os 
empreendimentos que utilizem recursos ambientais ou 
que sejam potencialmente poluidores ou degradadores 
do meio ambiente em qualquer fase da atividade (insta-
lação ou operação).

Os tipos de licenças ambientais são as seguintes:
- Licença Prévia (LP): concedida na fase de plane-

jamento do empreendimento, atesta a viabilidade dos 
compromissos ambientais assumidos no projeto e loca-
lização da atividade;

- Licença de Instalação (LI): concedida autorizando 
a instalação do empreendimento, atesta que os projetos 
estão de acordo com normas ambientais;

- Licença de Operação (LO): concedida após as veri-
ficações das instalações e equipamentos de controle 
ambiental autorizando a operação/funcionamento da 
atividade; 

As licenças Prévia, de Instalação e de Operação são 
emitidas isoladas ou sucessivamente.

- Licença Ambiental Única: é expedida para atividades 
agrosilvopastoril (agricultura, criação de animais, etc.);

- Autorização Ambiental: é expedida para atividades 
artesanais ou empreendimentos de pequeno porte. 

Os municípios de Capitão Poço, Ourém, Irituia, Garra-
fão do Norte, Mãe do Rio, São Miguel do Guamá e Bonito, 
cujos domínios situam-se parcialmente dentro dos limi-
tes da área do presente projeto estão incluídos na Lista 
Oficial dos Órgãos Ambientais Municipais capacitados ao 
exercício de gestão ambiental municipal. Por isso, são 
competentes para promover licenciamento ambiental 
das atividades ou empreendimentos que causam ou 
possam causar impacto ao meio ambiente local, con-
forme tipologia definida pelo Conselho Estadual de Meio 
Ambiente, com base nos critérios de porte, potencial 
poluidor e natureza da atividade (ESTADO, 2016). A lista, 
de acordo com a atualização processada em 03/02/2020 
pela Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade do 
Estado do Pará (SEMAS/PA), já inclui 125 municípios dos 
144 que integram o estado (ESTADO, 2020).
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8 CONCLUSÕES

Este relatório sintetiza os resultados referentes ao 
potencial de granitoides para produção de brita e reves-
timentos pétreos, bem como à possibilidade de utilização 
de nefelina sienitos na produção de cerâmica branca, 
na região nordeste do estado do Pará. A região tem 
importância estratégica como principal fornecedora de 
bens minerais para construção civil (seixos e cerâmica 
vermelha) na região metropolitana de Belém. Para ava-
liação do potencial de rochas para produção de britas e/
ou revestimentos foram estudados os granitos Ourém, 
Jonasa e Ney Peixoto, enquanto que para o uso no pro-
cesso de produção de cerâmica branca, foi investigada 
a Unidade Nefelina Sienito Boca Nova.

Com base nas observações de campo, análise da 
bibliografia e na reinterpretação de imagens aeroge-
ofíscas, principalmente a gamaespectrometria (canal 
do potássio), foi possível melhorar substancialmente a 
cartografia dos granitos Ourém, Jonasa e Ney Peixoto, 
considerando a diminuição das áreas aflorantes desses 
corpos em relação as que eram consideradas em traba-
lhos anteriores, o que torna mais precisa a estimativa de 
recursos para produção de brita, na região.

Neste projeto, além da análise aerogeofísica, dife-
rentes métodos geofísicos terrestres como Tomografia, 
Sondagem Elétrica Vertical e GPR foram utilizados para 
definir a geometria dos corpos graníticos em profun-
didade e a espessura do capeamento que em diversos 
casos recobrem esses granitos. Dentre os métodos 
geofísicos empregados, as sondagens elétricas verticais 
(SEV) foram as mais utilizadas por sua relação custo/
benefício. No entanto, as áreas-alvo escolhidas para 
este estudo apresentaram falhamentos geológicos 
na direção N-S que indicaram uma variação lateral de 
propriedades físicas, o que fez necessário o emprego 
da tomografia elétrica perpendicular a esses falha-
mentos (W-E).

Na área do Granito Ourém os resultados das inver-
sões dos dados da tomografia elétrica confirmaram 
falhamentos geológicos e apontaram para a presença de 
corpos graníticos fraturados, e possivelmente intemperi-
zados em profundidade acima de 15 m. Considerando que 
os perfis de tomografia elétrica não seccionaram toda a 
região apontada pela aerogeofísica, é possível que a leste 
da área estudada o corpo tenha outro comportamento 
em profundidade, ou seja, esteja mais raso.

Na área do Granito Ney Peixoto o resultado da tomo-
grafia elétrica aponta um corpo granítico raso, com 

valores de resistividade elétrica aparente condizente 
com um corpo granítico maciço ou pouco fraturado a 
poucos metros de profundidade (< 5 m).

O método eletromagnético de reflexão (GPR), empre-
gando a antena de 100 MHz, não foi eficiente sob as 
condições geológicas das áreas de estudo. A cobertura 
dos corpos graníticos mostrou-se muito condutiva e, por 
isso, um obstáculo à propagação de ondas eletromagné-
ticas do GPR, não sendo possível atingir a profundidade 
necessária ao estudo.

Os ensaios tecnológicos realizados em duas amostras, 
uma representativa do Granito Ney Peixoto e outra do 
Granito Ourém, com objetivo de investigar a possibilidade 
de uso dessas rochas como brita, revelaram resultados 
referentes aos parâmetros de Abrasão Los Angeles e 
Impacto Treton incompatíveis com os admitidos para 
a produção de brita. Apesar disso, a literatura mostra 
que rochas com parâmetros semelhantes aos granitos 
estudados neste trabalho podem ser utilizados, por 
exemplo, para pavimentação asfáltica. Porém, cabe res-
saltar que tais resultados podem ter sido influenciados 
pelo grau de intemperismo, já que as amostras foram 
coletadas em porção aflorante do terreno. Desse modo, 
recomenda-se que novas amostragens sejam realizadas 
em subsuperfície para coleta de amostras inalteradas. A 
partir de novas análises, estes dados poderão ser com-
parados com os resultados anteriores, para que seja 
emitido um posicionamento mais consubstanciado sobre 
a possibilidade de utilização dessas rochas como brita. 
Em relação à classificação petrográfica, tais rochas foram 
classificadas como biotita monzogranito e, de acordo com 
estudo do CETEM, apresentam significativa presença de 
minerais de alteração e microfissuramentos, situação 
que pode comprometer a utilização de agregados dela 
oriundos, em virtude da predisposição dos mesmos às 
reações com álcalis. 

Comparado ao Granito Ourém, a análise prelimi-
nar da rocha polida do Granito Ney Peixoto apresentou 
melhor apelo estético para rocha ornamental com cores 
variando do levemente rosado a cinza claro com pontua-
ções pretas. No entanto, as duas amostras polidas ainda 
necessitam avançar em ensaios tecnológicos além dos 
parâmetros realizados neste projeto, a fim de certificar 
que os litotipos encontram-se em conformidade com as 
normas técnicas do setor.

Para melhor visualização as áreas selecionadas, gra-
níticas e sieníticas, foram delimitadas em três blocos 
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correspondentes às porções noroeste (bloco 1), nordeste 
(bloco 2) e sudeste (bloco 3) do projeto. O primeiro bloco 
para brita contém as rochas da Unidade Granito Ney 
Peixoto, o segundo também para brita agrupa as rochas 
das unidades granitos Ourém e Jonasa, e o terceiro, con-
templa rochas da Unidade Nefelina Sienito Boca Nova, 
utilizáveis na produção de cerâmica branca. 

A partir da integração dos dados geológicos e cadas-
tro de recursos minerais do projeto, aliado à informações 
do SIGMINE (Agência Nacional de Mineração - ANM) as 
áreas de interesse, apresentadas foram classificadas em 
categorias de potencial econômico como: (i) comprovado, 
(ii) vocação e (iii) indicativo. No Bloco 1 foram definidas 
como áreas de comprovado interesse econômico 163 ha, 
como vocação 108 ha e de indicativo 161 ha, enquanto 
que para o Bloco 2 a área para aproveitamento compro-
vado foi de 86 ha e indicativo de aproveitamento 309 ha. 
Já para o Bloco 3, foi comprovado uma área de 52 ha, 

vocação para aproveitamento 6325 ha, e com indicativo 
38 ha, que representam a área cartografada do Nefelina 
Sienito Boca Nova.

Os corpos graníticos presentes na área do projeto, cor-
respondentes às unidades Jonasa e Ney Peixoto, já foram 
explotados e utilizados como brita na região metropolitana 
de Belém, mas tiveram suas atividades paralisadas em 
meados da década de 1980. Com este trabalho foi possível 
demonstrar que tal atividade pode ser retomada, caso seja 
uma exigência do mercado novas frentes de explotação 
de brita na região. Apesar dos ensaios tecnológicos deste 
trabalho não apresentarem resultados positivos para bri-
tagem, outros granitos com especificações semelhantes 
tem sido utilizados no Brasil para este objetivo. Desta 
maneira, são necessárias novas amostragens em porções 
menos alteradas de áreas alvo dos blocos 1 e 2 para uma 
análise mais efetiva das potencialidades desses granitos 
como agregado para construção civil.
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Nº 11 - Fosfato de Miriri - Estados de Pernambuco e Paraíba, 2001.
Nº 12 - Turfa da Região de Itapuã - Estado do Rio Grande do Sul, 1998.
Nº 13 - Turfa de Águas Claras - Estado do Rio Grande do Sul, 1998.
Nº 14 - Turfa nos Estados de Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte, 2001.
Nº 15 - Nióbio de Uaupés - Estado do Amazonas, 1997.
Nº 16 - Diamante do Rio Maú - Estado da Roraima, 1997.
Nº 18 - Turfa de Santo Amaro das Brotas - Estado de Sergipe, 1997.
Nº 19 - Diamante de Santo Inácio - Estado da Bahia, 2001.
Nº 21 - Carvão nos Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, 1997.
Nº 22 - Coal in the States of Rio Grande do Sul and Santa Catarina, 2000.
Nº 23 - Kaolin Exploration in the Capim River Region - State of Pará - Executive Summary, 2000.
Nº 24 - Turfa de São José dos Campos - Estado de São Paulo, 2002.
Nº 25 - Lead in Nova Redenção - Bahia State, Brazil, 2001.

SÉRIE DIVERSOS

Nº 01 - Informe de Recursos Minerais - Diretrizes e Especificações - Rio de Janeiro, 1997.
Nº 02 - Argilas Nobres e Zeolitas na Bacia do Parnaíba - Belém, 1997.
Nº 03 - Rochas Ornamentais de Pernambuco - Folha Belém do São Francisco - Escala 1:250.000 - Recife, 2000.
Nº 04 - Substâncias Minerais para Construção Civil na Região Metropolitana de Salvador e Adjacências - Salvador, 2001.

SÉRIE RECURSOS MINERAIS MARINHOS

Nº 01 – Potencialidade dos Granulados Marinhos da Plataforma Continental Leste do Ceará - Recife, 2007.

SÉRIE ROCHAS E MINERAIS INDUSTRIAIS

Nº 01 - Projeto Materiais de Construção na Área Manacapuru-Iranduba-Manaus-Careiro (Domínio Baixo So-
limões) - Manaus, 2007.
Nº 02 - Materiais de Construção Civil na região Metropolitana de Salvador - Salvador, 2008.
Nº 03 - Projeto Materiais de Construção no Domínio Médio Amazonas - Manaus, 2008.
Nº 04 - Projeto Rochas Ornamentais de Roraima - Manaus, 2009.
Nº 05 - Projeto Argilas da Bacia Pimenta Bueno - Porto Velho, 2010.
Nº 06 - Projeto Quartzo Industrial Dueré-Cristalândia - Goiânia, 2010.
Nº 07 - Materiais de Construção Civil na região Metropolitana de Aracaju - Salvador, 2011.
Nº 08 - Rochas Ornamentais no Noroeste do Estado do Espírito Santo - Rio de Janeiro, 2012.
Nº 09 - Projeto Insumos Minerais para a Construção Civil na Região Metropolitana do Recife - Recife, 2012.
Nº 10 - Materiais de Construção Civil da Folha Porto Velho - Porto Velho, 2013.
Nº 11 - Polo Cerâmico de Santa Gertrudes – São Paulo, 2014.
Nº 12 - Projeto Materiais de Construção Civil na Região Metropolitana de Natal - Recife, 2015.
Nº 13 - Materiais de Construção Civil para Vitória da Conquista, Itabuna-Ilhéus e Feira de Santana - Salvador, 2015.
Nº 14 - Projeto Materiais de Construção da Região de Marabá e Eldorado dos Carajás - Belém, 2015.
Nº 15 - Panorama do Setor de Rochas Ornamentais do Estado de Rondônia - Porto Velho, 2015
Nº 16 - Projeto Materiais de Construção da Região Metropolitana de Goiânia - Goiânia, 2015
Nº 17 - Projeto Materiais de Construção da Região Metropolitana de Porto Alegre - Porto Alegre, 2016
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Nº 18 - Projeto Materiais de Construção da Região Metropolitana de Fortaleza - Fortaleza, 2016
Nº 19 - Projeto Materiais de Construção Civil da Região da Grande Florianópolis - Porto Alegre, 2016
Nº 20 - Projeto materiais de construção da região de Macapá - Estado do Amapá - Belém, 2016.
Nº 21 - Projeto Materiais De Construção da Região Metropolitana de Curitiba - Estado do Paraná, 2016.
Nº 22 - Projeto Materiais de Construção da Região Metropolitana de São Luís e Entorno - Estado do Maranhão, 2017.
Nº 23 - Panorama do Segmento de Rochas Ornamentais do Estado da Bahia, Salvador, 2019
Nº 24 - Materiais de Construção da Região Metropolitana de São Paulo - Estado de São Paulo, São Paulo, 2019.
Nº 25 - Gipsita no sudoeste da Bacia sedimentar do Araripe - Estado de Pernambuco, Recife, 2019.
Nº 26 - Projeto Materiais de Construção da Região Metropolitana de Belo Horizonte - Estado de Minas Gerais, 
Belo Horizonte, 2020.
Nº 27 - Mapa de Potencialidades para Rochas Ornamentais do Estado do Rio Grande do Norte, Natal, 2020.
Nº 28 - Projeto Materiais de Construção da Região Metropolitana de Palmas - Estado do Tocantins, Goiânia, 2020.
Nº 29 - Estudo dos granitoides da região nordeste do Pará para produção de brita - Estado do Pará, Belém, 2020.

SÉRIE METAIS - INFORMES GERAIS

Nº 01 - Projeto BANEO - Bacia do Camaquã - Metalogenia das Bacias Neoproterozóico-eopaleozóicas do Sul
do Brasil, Porto Alegre, 2008
Nº 02 - Mapeamento Geoquímico do Quadrilátero Ferrífero e seu Entorno - MG – Rio de Janeiro, 2014.
Nº 03 - Projeto BANEO – Bacias do Itajaí, de Campo Alegre e Corupá - Metalogenia das Bacias Neoproterozoico
-eopaleozoicas do Sul do Brasil, Porto Alegre, 2015

SÉRIE PROVÍNCIAS MINERAIS DO BRASIL

Nº 01 - Áreas de Relevante Interesse Mineral – ARIM, Brasília, 2015
Nº 02 - Metalogenia das Províncias Minerais do Brasil: Área Tróia-Pedra Branca, Estado do Ceará, Fortaleza, 2015
Nº 03 - Metalogenia das Províncias Minerais do Brasil: Área Sudeste do Tapajós, Estado do Pará, Brasília, 2015.
Nº 04 - Metalogenia das Províncias Minerais do Brasil: Província Aurífera Juruena-Teles Pires-Aripuanã - Geo-
logia e Recursos Minerais da Folha Ilha Porto Escondido - SC.21-V-C-III, Brasília, 2015.
Nº 05 - Metalogenia das Províncias Minerais do Brasil: Distrito Zincífero de Vazante - MG, Brasília,2015.
Nº 06 - Metalogenia das Províncias Minerais do Brasil: Rochas Alcalinas da Porção Meridional
do Cinturão Ribeira. Estados de São Paulo e Paraná, Brasília, 2015.
Nº 07 - Metalogenia das Províncias Minerais do Brasil: Área Sudeste de Rondônia, Brasília, 2016.
Nº 08 - Metalogenia das Províncias Minerais do Brasil: Área Seridó-Leste, extremo nordeste da Província 
Borborema (RN-PB), Brasília, 2016.
Nº 09 - Metalogenia das Províncias Minerais do Brasil: Porção sul da Bacia do Paraná, RS, 2017
Nº 10 - Metalogenia das Províncias Minerais do Brasil: Área Eldorado do Juma, Estado do Amazonas, AM, 2017
Nº 11 - Áreas de Relevante Interesse Mineral: Cinturão Gurupi, Estados do Pará e Maranhão, Brasília, 2017.
Nº 12 - Áreas de Relevante Interesse Mineral: Reserva Nacional do Cobre e Associados, Estados do Pará e 
Amapá, Belém, 2017.
Nº 13 - Áreas de Relevante Interesse Mineral - Vale do Ribeira:  Mineralizações Polimetálicas 
(Pb, Ag, Zn, Cu e Au - “Tipo Panelas”) em zonas de cisalhamento Rúptil, Cinturão Ribeira Meridional, SP-PR, 
São Paulo, 2017.
Nº 14 - Área de Relevante Interesse Mineral - ARIM: Distrito Mineral de Paracatu-Unaí (Zn-Pb-Cu), MG, 2018
Nº 15 - Área de Relevante Interesse Mineral - Integração Geológica-Geofísica e Recursos Minerais do Cráton 
Luis Alves, RS, 2018.
Nº 16 - Áreas de Relevante Interesse Mineral - Província Mineral de Carajás, PA: Estratigrafia e análise do Mi-
nério de Mn de Carajás - áreas Azul, Sereno, Buritirama e Antônio Vicente, PA, 2018.
Nº 17 - Áreas de Relevante Interesse Mineral - Troia-Pedra Branca - Geologia e mineralização aurífera da sequên-
cia metavulcanossedimentar da Serra das Pipocas, Maciço de Troia, Ceará, Estado do Ceará, CE, 2018
Nº 18 - Áreas de Relevante Interesse Mineral - Reavaliação da Província Estanífera de Rondônia, RO, 2019.
Nº 19 - Áreas de relevante interesse mineral - Evolução Crustal e Metalogenia da Faixa Nova Brasilândia, RO, 2019.
Nº 20 - Áreas de Relevante Interesse Mineral - Batólito Pelotas-Terreno Tijucas, Estado do Rio Grande do Sul, 2019.
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Nº 21 - Áreas de Relevante Interesse Mineral - Vale do Ribeira: mineralizações polimetálicas (Pb-Zn-Ag-Cu-Ba) 
associadas a Formação Perau, Cinturão Ribeira Meridional, Estado do Paraná, São Paulo, 2019.
Nº 22 - Áreas de relevante interesse mineral - Evolução crustal e metalogenia da Província Mineral Juruena-
Teles-Pires, MT, Goiânia, 2019.
Nº 23 - Áreas de relevante interesse mineral - Projeto evolução crustal e metalogenia da Faixa Brasília setor 
centro-norte, GO-TO, Goiânia, 2019
Nº 24 - Avaliação do Potencial Mineral do NW do Ceará, CE, Fortaleza, 2019.
Nº 25 - Avaliação do Potencial Mineral das faixas Marginais da borda NW do Craton do São Francisco (Área 
Riacho do Pontal), PI, Teresina, 2019.
Nº 26 - Avaliação do Potencial Mineral das faixas Marginais da borda NW do Craton do São Francisco (Área 
Rio Preto), PI, Teresina, 2019.
Nº 27 - Áreas de Relevante Interesse Mineral - Avaliação do Potencial Mineral do Vale do Ribeira (Área Castro), 
SP, São Paulo, 2019.
Nº 28 - Evolução crustal e Metalogenia da região de Aripuanã, MT, Goiânia, 2020.
Nº 29 - Modelo Prospectivo para Ametista e Ágata na Fronteira Sudoeste do Rio Grande do Sul, RS, Porto 
Alegre, 2020.
Nº 30 - Reavaliação das sequências metavulcanossedimentares a Sudoeste do Quadrilátero Ferrífero (SVS), 
Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2020
Nº 31 - Evolução Crustal e Metalogenia da Província Mineral do Seridó, Estado de Pernambuco, Recife, 2020
Nº 32 - Avaliação do Potencial Mineral da Serra de Jacobina e das Sequências Metavulcanossedimentares do 
Greenstone Belt Mundo Novo, Estado da Bahia, Salvador, 2020
Nº 33 - Integração Geológica e Avaliação do Potencial Mineral da região de Remanso-Sobradinho , Estado da 
Bahia, Salvador, 2020

SÉRIE MINERAIS ESTRATÉGICOS

Nº 01 - Diretrizes para Avaliação do Potencial do Potássio, Fosfato, Terras Raras e Lítio no Brasil, Brasília, 2015.
Nº 02 - Avaliação do Potencial de Terras Raras no Brasil, Brasília, 2015.
Nº 03 - Projeto Avaliação do Potencial do Lítio no Brasil - Área do Médio Rio Jequitinhonha, Nordeste de Minas 
Gerais, Brasília, 2016.
Nº 04 - Projeto Avaliação do Potencial de Terras Raras No Brasil - Área Morro dos Seis Lagos, Noroeste do 
Amazonas, Brasília, 2019.
Nº 05 - Projeto Avaliação do Potencial da Grafita no Brasil - Fase I, São Paulo, 2020.

SÉRIE GEOQUÍMICA PROSPECTIVA

Nº 01 - Informe Geoquímico Bacia do Araripe, Estados de Pernambuco, Piauí e Ceará, Recife, 2018.
Nº 02 - Informe Geoquímico das Folhas Quixadá-Itapiúna, Estado do Ceará, Fortaleza, 2020.

SÉRIE MAPEAMENTO GEOQUÍMICO

Nº 01 - Levantamento geoquímico do Escudo do Rio Grande do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2018.



O SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL - CPRM E OS OBJETIVOS  
PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

Em setembro de 2015 líderes mundiais reuniram-se na sede da ONU, em Nova York, 
e formularam um conjunto de objetivos e metas universais com intuito de garantir 
o desenvolvimento sustentável nas dimensões econômica, social e ambiental.  
Esta ação resultou na Agenda 2030, a qual contém um conjunto de 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável - ODS.

A Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a 
prosperidade. Busca fortalecer a paz universal, e considera que a erradicação da 
pobreza em todas as suas formas e dimensões é o maior desafio global, e um 
requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável.

Os 17 ODS incluem uma ambiciosa lista 169 metas para todos os países e todas as 
partes interessadas, atuando em parceria colaborativa, a serem cumpridas até 2030.

O Serviço Geológico do Brasil – CPRM atua em diversas áreas intrínsecas às 
Geociências, que podem ser agrupadas em quatro grandes linhas de atuação:

• Geologia
• Recursos Minerais;
• Hidrologia; e
• Gestão Territorial.

Todas as áreas de atuação do SGB-CPRM, sejam nas áreas das Geociências ou 
nos serviços compartilhados, ou ainda em seus programas internos, devem ter 
conexão com os ODS, evidenciando o comprometimento de nossa instituição com 
a sustentabilidade, com a humanidade e com o futuro do planeta. 

A tabela a seguir relaciona as áreas de atuação do SGB-CPRM com os ODS.






	Capa_IRM_29_BritasPA_FINAL_01 (1)
	Página 1

	Informe_BRITAS_NE_PARÁ_LINHA_DE_BASE
	ODS_OUTUBRO_2020
	Capa_IRM_29_BritasPA_FINAL_02 (1)
	Página 1


