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APRESENTAÇÃO

O Serviço Geológico do Brasil – CPRM tem a satisfação de 
disponibilizar à comunidade geocientífica e à sociedade em geral mais 
um Informe de Recursos Minerais, Série Rochas e Minerais Industriais 
– Rochas Ornamentais no Noroeste do Estado do Espírito Santo. Esse 
produto retrata o perfil regional desse segmento no estado, com 
abordagem sobre as características geológicas dos sítios potenciais e 
produtores de rochas ornamentais e de revestimento e aspectos ligados 
a sua cadeia produtiva. 

O trabalho é fruto de levantamento e cadastramento sistemático 
de minas ativas e inativas de rochas ornamentais, desenvolvido sob a 
égide do Projeto Geologia e Recursos Minerais do Estado do Espírito 
Santo (em andamento).

Trata-se de um estudo temático com ênfase nas características 
geológicas e formas de ocorrência dos depósitos minerados, aspectos 
fisiográficos, procedimentos operacionais de lavra, como metodologias 
utilizadas para seu desenvolvimento e tecnologias de corte de rochas, 
características dos produtos comercializados e dados econômicos.

Com esse trabalho, o Serviço Geológico do Brasil – CPRM cumpre 
seu papel institucional de prover informações técnico-científicas, 
buscando contribuir para o desenvolvimento de uma importante região 
que se destaca na produção mineral brasileira de rochas ornamentais, 
segmento esse reconhecido como grande indutor de crescimento 
socioeconômico. 

MANOEL BARRETTO DA ROCHA NETO
Diretor-Presidente
Serviço Geológido do Brasil
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RESUMO

A exploração de rochas ornamentais não apenas é a principal atividade extrativa 
mineral da região noroeste do Espírito Santo, com pelo menos 13 municípios produtores, 
como também é um dos pilares do seu crescimento, com efeito multiplicador na sua 
economia, estimulando direta e indiretamente a geração de empregos e renda. 

Basicamente, quatro unidades geológicas respondem pela produção de rochas, 
que são o Complexo Nova Venécia, as suítes intrusivas Carlos Chagas e Aimorés e 
granitos informais tardi a pós-colisionais. A primeira unidade compreende paragnaisses 
em parte migmatizados, enquanto as suítes Carlos Chagas e Aimorés abrangem, 
respectivamente, leucogranitos sincolisionais, em grande parte milonitizados e foliados, 
e granitóides maciços pós-colisionais, representados por rochas charnockitóides e 
biotita granitos porfiríticos. Os granitos tardi a pós-colisionais têm como rocha típica 
um granito branco, maciço a foliado, peraluminoso e com granada como principal 
acessório.

Quatro pólos de produção de rochas ornamentais podem ser destacados nessa 
área: (1) a porção centro-oriental do município de Ecoporanga; (2) a região limítrofe 
entre os municípios de Barra de São Francisco, Vila Pavão e Nova Venécia; (3) a porção 
norte do município de Baixo Guandu (Distrito de Alto Mutum Preto) e (4) uma faixa 
N-S entre os distritos de Governador Lindemberg (Colatina) e São Rafael (Linhares). 

Os dois primeiro pólos têm como principal produto “granitos da linha amarela”, 
e, em escala menor, “granitos” brancos, verdes, pretos, beges e acastanhados, 
além de granitos denominados “movimentados” ou exóticos. Os granitos amarelos 
e brancos têm como fontes leucogranitos da Suíte Carlos Chagas, ligados às suas 
respectivas porções intemperizadas e inalteradas. Os “granitos” das linhas verde, 
preta, bege e acastanhada estão relacionados às rochas da Suíte Aimorés, os dois 
primeiros obtidos de charnockitos e noritos, respectivamente, e os dois últimos de 
granitos porfiríticos. O pólo do município de Baixo Guandu é referência na produção 
de granitos verdes, extraídos de imponentes afloramentos de charnockitos, ligados a 
duas grandes intrusões circunscritas. Na faixa entre Gov. Lindemberg e São Rafael o 
principal produto é o granito branco tardi a pós-colisional, lavrado de pequenos stocks 
espalhados ao longo da mesma. Os granitos “movimentados” ou exóticos resultam de 
relações complexas entre leucogranitos da Suíte Carlos Chagas e enclaves, formados 
principalmente por gnaisses do Complexo Nova Venécia. “Granitos azuis” são obtidos 
de fácies rica em cordierita de gnaisses desta última unidade.

Todas as minas são a céu aberto e a maioria localizada em flancos de maciços 
rochosos de diversas amplitudes. A mineração de blocos residuais, mais restrita, é 
observada apenas em parte menor das minas sobre as rochas da Suíte Aimorés. A 
metodologia de lavra nos maciços rochosos é através de sistemas de bancadas 
e as tecnologias usuais de corte para extração de pranchas são o fio diamantado e 
tecnologias cíclicas, como a perfuração descontínua consorciada ao uso de argamassa 
expansiva ou explosivos. A perfuração descontínua combinada a cunhas mecânicas 
são as técnicas mais comuns para o esquadrejamento das pranchas.
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ABSTRACT

The exploration of dimension stone not only is the main mining activity in the 
northwest region of Espírito Santo State, with at least 13 producer municipalities, but 
also is a pillar of its growth with its multiplier effect on economy, by stimulating jobs 
and income generation.

Basically, four geological units produce dimension stone, they are: Nova 
Venécia Complex, Carlos Chagas and Aimorés intrusive suites, and informal late to 
post-collisional granites. The first unit comprises partly migmatized paragnaisses. 
The Carlos Chagas and Aimorés intrusive suites comprises milonitized and foliated 
sincollisional leucogranites, and massive post-collisional granitoids, respectively. These 
are represented by charnockitic rocks and porphyritic biotite granite. The late- to post-
collisional granites are represented by typical white, massive to foliated peraluminous 
granite, with garnet as the main accessory mineral.

Four dimension stone production centers can be highlighted in the area: (1) 
central-eastern portion of Ecoporanga municipality; (2) border region between the 
municipalities of Barra de São Francisco, Nova Venécia and Vila Pavão; (3) northern 
portion of Baixo Guandu municipality (District Alto Mutum Preto); and (4) a N-S range 
between Governador Lindemberg (Colatina) and São Rafael (Linhares) districts.

In the first two dimension stone production centers the main product is a 
“yellow granite” and, on a smaller scale, white, green, black and brown “granites” and 
the locally termed “movimentado” or exotic “granites”. The yellow and white granites 
are obtained from weathered and fresh Carlos Chagas Suite leucogranites respectively. 
The green, black, beige and brown “granites” are related to Aimorés Suite rocks; the 
first two are obtained from charnockites and norites, respectively; and the last two 
from porphyritic granites. The dimension stone production center from Baixo Guandu 
municipality is a reference for green granite production, which is extracted from huge 
charnockite outcrops, linked to two large circumscribed intrusions. Late- to post-
collisional white granites obtained from scattered small stocks are the main products 
from the range between Gov. Lindemberg and São Rafael. The “movimentado” or 
exotic granites result from the complex relationships between Carlos Chagas Suite 
leucogranites and enclaves composed mainly by gneisses from Nova Venécia Complex. 
The “Blue Granite” is derived from the cordierite-rich gneisses facies of the latter unit.

All quarries are open-pit and mostly located in hill slopes with different 
magnitudes. The mining of waste blocks, less common in the area, is seen in Aimorés 
Suite rocks. The method of mining in rock masses is via benches systems. Cutting 
technologies used for boards extraction are diamond wire and cyclical technologies. 
These comprise the discontinuous drilling and expansive cement or explosives 
combination. The discontinuous drilling associated to mechanical wedges are the 
most common techniques for squaring of the boards.
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A região noroeste do Espírito Santo (figura 1) 
constitui um dos principais pólos de extração e bene-
ficiamento de rochas ornamentais do país, sendo refe-
rência para os granitos ditos das linhas amarela e verde, 
os primeiros se destacando por algumas das variedades 
mais apreciadas e valorizadas pelo mercado atualmen-
te. 

Essa região é possuidora, assim como de res-
to o Espírito Santo, de um enorme potencial geoló-
gico, que oferece condicionamentos favoráveis para 
exploração de rochas ornamentais, assim como uma 
razoável infra-estrutura de apoio para a implantação 
de empreendimentos mineiros. A composição do seu 
substrato rochoso, formado por gnaisses, migmati-
tos e granitóides de linhagens diversas, possibilita a 
obtenção de uma variada linha comercial de “grani-
tos” com diferentes padrões estéticos e cromáticos, 
que diversifica quando considerada a interferência 
do intemperismo nas rochas, principal responsável 
pelos valorizados granitos amarelos. Soma-se a isso 
a alternativa de se obter diferentes padrões estéticos 
de uma mesma rocha, conforme a direção de corte 
das placas em relação à presença de planos de folia-
ção ou de outras anisotropias.

No noroeste do Espírito Santo são produzidas 
variedades comerciais, que incluem, além dos grani-
tos amarelos e verdes, “granitos” pretos, esbranqui-
çados, cinza-claros, acastanhados ou marrons, azuis 
e movimentados ou exóticos.

1 — INTRODUÇÃO

Essa região produtora de rochas abrange prin-
cipalmente partes dos municípios de Barra de São 
Francisco, Vila Pavão, Ecoporanga, Baixo Guandu, 
Nova Venécia, Linhares, Colatina, Água Doce do Nor-
te, Águia Branca, Rio Bananal, Pancas, São Domingos 
do Norte e São Gabriel da Palha, notabilizando-se, 
sobretudo, pela quantidade de minas os quatro pri-
meiros municípios, além do município de Nova Vené-
cia pelo seu expressivo parque industrial para benefi-
ciamento de blocos (serrarias). 

Os dados apresentados resultam de um traba-
lho de cadastramento mineral realizado nesta porção 
do estado, onde foram visitadas dezenas de minas, 
entre ativas e inativas, das quais obtidas informações 
relativas às características geológicas e morfológicas 
dos afloramentos e dos produtos comercializados, 
bem como sobre as metodologias de lavra e do ci-
clo de produção das pedreiras. Este último envolve 
etapas, que vão desde os procedimentos para corte 
de volumes primários de rochas dos afloramentos 
(maciços e grandes matacões), passando pelo tom-
bamento de painéis verticais (filões ou pranchas), 
quando realizados em maciços, até a obtenção de 
blocos comerciais (esquadrejamento) e sua movi-
mentação e carregamento.

FIGURA 1 – Localização da área investigada
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Geotectonicamente, a região está integrada 
a porção norte da Província Mantiqueira e tem seu 
arcabouço formado por um cinturão de rochas me-
tassedimentares dobradas, metamorfisadas e, em 
parte migmatizadas, com suítes granitóides de na-
tureza diversa, que formam o Orógeno Araçuaí (Al-
meida, 1977). Esta entidade geotectônica, de idade 
brasiliana, ocorre estruturada na direção NNW-SSE 
e bordeja parte dos limites orientais do Cráton São 
Francisco (figura 2). 

As rochas consideradas mais antigas nesta 
parte do estado do Espírito Santo estão relacionadas 
à evolução de um arco magmático continental pré-
-colisional ao orógeno Araçuaí. Elas formam uma 
suíte granitóide calci-alcalina, reunindo hiperstênio-
-quartzo monzonitos e quartzo monzodioritos, que 
integram a Suíte Intrusiva Mascarenhas e compõem 
a chamada Suíte G1. São rochas maciças a foliadas, 
frequentemente porfiríticas/porfiroclásticas, com 
deformações miloníticas em intensidades variáveis 
compatíveis com metamorfismo na fácies anfiboli-
to alto a granulito. Bandamento paralelo à foliação 
é dado por veios quartzo-feldspáticos e quartzosos 
com formas lenticularizadas. 

Em relação ao Orógeno Araçuaí, suas rochas 
mais antigas compreendem gnaisses peraluminosos 
de uma bacia retroarco, metamorfisados na fácies 

2 — CONTEXTO GEOLÓGICO

anfibolito alto a granulito, com fusão parcial exten-
siva, os quais compõem o Complexo Nova Venécia. 
Os paragnaisses podem apresentar intercalações 
calcissilicáticas, quartzíticas e anfibolíticas, e nas 
zonas migmatizadas transposição de uma estrutu-
ra estromática, proporcionada por intercalações de 
mobilizados quartzo-feldspáticos com granada e/ou 
biotita, eventualmente cordierita, na forma de vênu-
las, lentes ou bandas intercaladas à foliação gnáis-
sica (metatexitos), com transição para núcleos mais 
homogêneos, diatexíticos (Baltazar et al, 2010). Os 
migmatitos diatexíticos podem apresentar porções 
charnockitizadas de cor cinza esverdeada, com inci-
piente foliação ou maciças, com composição tonalíti-
ca e presença de hiperstênio e granada. 

As demais rochas intrusivas presentes retra-
tam distintos eventos magmáticos ao longo da evo-
lução orogenética. Estão representadas por rochas 
das suítes Ataléia (Suíte G2), Carlos Chagas (Suíte 
G2), Montanha (Suíte G2) e Aimorés (Suíte G5), e da 
unidade Granitos Tardi a Pós-colisionais (Suíte G3). 
As três primeiras unidades estão relacionadas a um 
magmatismo do tipo S sincolisional em regime com-
pressional, enquanto a Suíte Aimorés a um plutonis-
mo tipo I pós-colisional ligado a uma tectônica exten-
sional (gravitacional). 

FIGURA 2 – Esboço geotectônico simplificado da porção norte da Província Mantiqueira com localização da área 
(Adaptado de Delgado et al, 2003. In: Bizzi et al, 2003)
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Os granitos tardi a pós-colisionais relacionam-
-se também a um magmatismo tipo S, e são consi-
derados como produto de fusões parciais das rochas 
das suítes Ataléia e Carlos Chagas (Pedrosa-Soares et 
al, 2007a,b; Baltazar et al, 2010). São granada leu-
cogranitos maciços e formam corpos intrusivos nas 
rochas dessas últimas unidades e do Complexo Nova 
Venécia. 

A Suíte Intrusiva Ataléia abrange principal-
mente granitóides mesocráticos, eventualmente 
melanocrátios, tonalítico-granodioríticos, enquanto 
a Suíte Carlos Chagas basicamente sienogranitos leu-
cocráticos. Os granitos da Suíte Carlos Chagas ocupa-
riam zonas internas das rochas Suíte Ataléia, como 
núcleos de granitos megaporfiríticos circundados por 
granitóides cinzentos desta última unidade, com pas-
sagens transicionais entre suas rochas (Baltazar et al, 
2010).

Quimicamente, as rochas das duas unidades 
apresentam caráter peraluminoso, e exibem defor-
mações miloníticas em diferentes intensidades, res-
ponsáveis pela sua foliação. A Suíte Intrusiva Mon-
tanha, segundo sua concepção, foi constituída para 
abrigar granitos similares aos da Suíte Carlos Chagas, 
porém mais enriquecidos em minerais máficos, es-
pecificamente biotita. 

As rochas das suítes Ataléia e Carlos Chagas 
são interpretadas como produtos anatéticos, origi-
nários de fusões parciais em níveis crustais profun-
dos dos metassedimentos peraluminosos do Com-
plexo Nova Venécia. 

As rochas dominantes da Suíte Ataléia são 
foliadas, de cor cinza clara a cinza mediana, com 
granulação fina a média, com termos porfiróides su-
bordinados. Podem apresentar transição para por-
ções mais máficas, ricas em biotita, com tonalidades 
esverdeadas devido à composição do plagioclásio e 

com presença de hiperstênio. A foliação, tectônica e 
de natureza milonítica, é onipresente, mas em zonas 
menos deformadas as rochas apresentam texturas 
maciças.

A mineralogia essencial das rochas Ataléia in-
clui plagioclásio, quartzo, k-feldspato, biotita e grana-
da, e acessoriamente cordierita, sillimanita e hercini-
ta. Próximas às zonas de contato com os gnaisses do 
Complexo Nova Venécia são relatados a presença de 
enclaves paragnáissicos, centimétricos a métricos, 
nos granitóides Ataléia, acompanhado a sua foliação. 

Os sienogranitos da Suíte Carlos Chagas, a 
exemplo das rochas Ataléia, apresentam foliações de 
natureza milonítica em quase todas as suas ocorrên-
cias. São rochas de cor cinza clara a branca, em geral 
inequigranulares, com granulação média a grossa, 
frequentemente porfiróides/porfiroclásticas. Sua 
mineralogia inclui basicamente feldspato alcalino, 
plagioclásio e quartzo, com biotita e granada como 
principais acessórios. Regionalmente a unidade é 
muito extensa e apresenta de certa forma marcante 
homogeneidade composicional.

Na Suíte Intrusiva Aimorés são reunidas rochas 
metaluminosas e de caráter calcialcalino, represen-
tadas caracteristicamente por rochas charnockitói-
des meso a melanocráticas, que incluem enderbitos, 
charnockitos, gabros e noritos, além de biotita gra-
nitos porfiríticos cinza a rosados. Parcela das rochas 
apresenta texturas magmáticas parcialmente recris-
talizadas, formando mosaicos granoblásticos, além 
de foliações. Essas estruturas são em parte atribuí-
das aos próprios mecanismos de intrusão e em parte 
a uma tectônica tardia, como resultado de reativa-
ções transtensivas de antigas descontinuidades es-
truturais, responsáveis pela colocação das rochas da 
própria unidade (Baltazar et al, 2010). 
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As áreas produtoras estão balizadas grosso 
modo pelo o polígono da Figura 3 no noroeste do es-
tado e reúnem pelo menos 200 minas de rochas or-
namentais cadastradas. Elas formam três principais 
pólos de produção com grandes concentrações de 
minas que estão situados, respectivamente, na área 
entorno das localidades de Itaperuna, Paulista e de 
Todos os Santos, os dois primeiros do Município de 
Barra de São Francisco, e o último de Vila Pavão; na 
porção centro-oriental do município de Ecoporanga 
e na vila de Alto Mutum Preto no município de Baixo 
Guandu. A maioria das minas relativas aos dois pri-
meiros pólos, assim como as demais espalhadas nas 
regiões periféricas aos mesmos, tem nos “granitos 
amarelos” e nos seus equivalentes inalterados da li-
nha branca seus principais produtos. 

Essas rochas, quase na sua totalidade, estão 
relacionadas à exploração de granada-biotita leuco-
granitos e biotita-granada leucogranitos deformados 
da Suíte Intrusiva Carlos Chagas. Com menor esca-
la de produção, esses pólos são produtores ainda 
de “granitos” das linhas “verde”, “preta”, “bege” e 
“acastanhada”, lavrados a partir de uma variedade 
de rochas da Suíte Intrusiva Aimorés, principalmen-
te charnockitos verdes, e, em menor escala, noritos 
e granitos porfiróides indeformados. Granitos “mo-
vimentados ou exóticos” são extraídos de alguns 
afloramentos formados pela “mistura” entre leuco-
granitos da Suíte Carlos Chagas e paragnaisses do 
Complexo Nova Venécia, ricos em biotita e granada, 
que ocorrem como grandes enclaves lenticulariza-
dos. 

O acesso a esses pólos pode ser feito através 
das rodovias federais BR-381 e BR-342 e da estadual 
ES-220 (asfaltadas). A primeira tem início a partir da 
cidade de São Mateus, às margens da BR-101, unin-
do duas de suas mais importantes cidades, Nova Ve-
nécia e Barra de São Francisco, além de Vila Pavão.  A 
partir da rodovia estadual asfaltada ES-320 é possível 
ainda alcançar as grandes concentrações mineiras do 
município de Ecoporanga. 

Outra importante via de acesso a essas áreas é 
a rodovia estadual ES-080 (Rodovia do Café), asfalta-
da, que une a cidade de Barra de São Francisco a Co-
latina, a sul, a qual interligada a BR-259 leva a região 
da Grande Vitória.

Essas duas últimas rodovias, aliás, formam o 
principal corredor para escoamento da produção re-
gional de rochas ornamentais, seja para as serrarias 
existentes no sul e leste do estado ou para exporta-
ção através do porto de Vitória. 

3 — PRINCIPAIS ÁREAS  
PRODUTORAS E ACESSO

O pólo mineiro do distrito de Alto Mutum 
Preto, município de Baixo Guandu, por sua vez, no-
tabiliza-se por uma alta densidade minas voltadas à 
produção de granitos da “linha verde”. Esses granitos 
são extraídos de imponentes afloramentos de char-
nockitos, associados a um grande corpo circunscrito 
e de forma aproximadamente circular da Suíte Aimo-
rés, que ocorre intrusivo em rochas das suítes Ata-
léia e Carlos Chagas e do Complexo Nova Venécia. O 
acesso às minas da região é através da estadual asfal-
tada ES-341, que une a cidade de Colatina a Pancas, 
a oeste, e a partir desta pela rodovia ES-164. Uma 
malha de estradas vicinais que se ramifica por todo 
maciço charnockítico, permite fácil acesso a todos os 
depósitos.

A pouco mais de 10 km a sul do corpo de Alto 
Mutum Preto, na área limítrofe entre os municípios 
de Baixo Guandu e Colatina, outra grande intrusão 
charnockítica grosso modo com forma circular e di-
mensões similares também é bastante explorada 
para “granitos verdes”, porém não como na intensi-
dade de Alto Mutum Preto. Seu relevo relativamente 
mais desgastado e arrasado, com menor freqüência 
de grandes lajedos, talvez explique em parte este as-
pecto. Vale destacar, que a cota máxima nessa área 
não passa de 500 m, contrapondo-se as altitudes aci-
ma de 800 m na intrusão de Alto Mutum Preto. A 
presença desses dois grandes corpos de charnockito 
tão próximos e com intensa mineração para rochas 
ornamentais faz dessa região uma referência na pro-
dução de granitos da “linha verde”. 

Uma importante área de produção de rochas 
que também merece registro se localiza entre os 
distritos de Governador Lindenberg (São Gabriel da 
Palha), a norte, e o de São Rafael (Linhares), a sul.  
A maioria das minas dessa região tem em comum a 
lavra de um mesmo tipo de rocha, que é considera-
do seu principal bem mineral. A rocha corresponde 
a um granito branco maciço a foliado, que ocorre 
intrusivo nas rochas da Suíte Ataléia e do Complexo 
Nova Venécia e caracteriza a unidade “Granitos Tardi 
a Pós-Colisionais”. Próximo ao distrito de São Rafael 
são ainda produzidos “granitos pretos” de uma pe-
quena intrusão hiperstênio gabro da Suíte Intrusiva 
Aimorés, extraídos de blocos residuais e de maciços 
subaflorantes. O acesso a esses depósitos pode ser 
feito pela rodovia estadual ES-356 (parcialmente as-
faltada), que une a cidade de Marilândia ao distrito 
de São Rafael e a cidade de Rio Bananal, ou partir 
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da rodovia ES-245, a partir de um entroncamento na 
estadual ES-080.

As figuras seqüenciadas de 3a a 3d 
mostram de forma detalhada a área entorno 

FIGURA 3 – Localização das minas cadastradas no noroeste do Espírito Santos

desses pólos com esboço geológico de cada 
uma delas. 
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Na região investigada grande parte das mi-
nas encontra-se implantada sobre os sienograni-
tos da Suíte Intrusiva Carlos Chagas e a parcela 
restante distribuídas no âmbito da Suíte Intrusi-
va Aimorés e, em menor número, sobre corpos 
de leucogranitos tardi a pós-colisionais e rochas 
do Complexo Nova Venécia. 

Um aspecto estrutural que se ressalta nas 
rochas das unidades da região, sobretudo das 
suítes Carlos Chagas e Aimorés, é a onipres-
ença de redes de microfraturas, que são mais 
evidentes nas rochas porfiróides, e, em particu-
lar, nos grandes cristais de feldspatos, quartzo 
e granada. Vale destacar, que normalmente os 
granitos da linha amarela apresentam tais es-
truturas bem desenvolvidas, sugerindo que sua 
presença possa ter contribuído de forma decisi-
va para a dispersão em larga escala do ferro das 
soluções intempéricas, principal responsável 

por àquela coloração, e sua deposição de forma 
uniforme nos interstícios das rochas. Estas es-
truturas estariam aparentemente relacionadas, 
pelo menos em parte, a processos geológicos e 
não resultantes de operações mais críticas de 
lavra, especialmente no manejo de explosivos. 

Exames de lâminas disponibilizadas por 
várias mineradoras descrevem habitualmente 
a presença dessas feições em intensidades 
variáveis em amostras frescas e incipiente-
mente intemperizadas, e, em alguns casos, 
identificando padrões bem definidos, como 
sistemas de microfissuras quase perpendicula-
res aos planos de foliação ou mesmo microfis-
suras perpendiculares entre si. 

 A presença de hidróxidos de ferro é rela-
tivamente comum preenchendo as fissuras jun-
tamente com filossilicatos (sericita), e eventu-
almente carbonatos e clorita, esta última em 
cristais de granada. 

4 — CARACTERÍSTICAS DAS  
UNIDADES GEOLÓGICAS PRODUTORAS

FIGURA 3a – Esboço geológico da área de Ecoporanga (Extraído de Pedrosa-Soares et al, 2007b)
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4.1 - Complexo Nova Venécia

De acordo com os dados levantados, a prin-
cipal rocha explorada para fins ornamentais corres-
ponde à fácies gnáissica rica em cordierita, comercia-
lizada com o nome fantasia “Granito Blue Brasil”. São 
sillimanita-cordierita-granada-biotita gnaisses bem 
foliados, que ocorrem constituindo grandes faixas 
homogêneas, com baixa ou nenhuma presença de 
mobilizados quartzo-feldspáticos relativos à migma-
tização, que permitem a lavra de blocos comerciais.  
Texturalmente os gnaisses são descritos como for-
mados por níveis escuro-azulados agregando biotita, 
granada e cordierita alternados com bandas claras 
quartzo-feldspáticas, com granulação variando de 
fina a média.

Na mina paralisada relativa à rocha em pau-
ta (Pedreira Scarton), localizada no extremo leste do 
município de Rio Bananal e próxima a lagoa de Jupa-
ranã (foto 1A), o depósito está associada a um maci-
ço subaflorante na base de uma elevação, com duas 
bancadas em L e frentes de lavra alcançando até 9 
m de altura. Como mostram as paredes da lavra, as 
técnicas utilizadas para o corte das pranchas foram 
através do fio diamantado e da perfuração descontí-
nua conjugada à argamassa expansiva.

Na região do afloramento o relevo é caracte-
risticamente arrasado e colinoso, com vales abertos 
e pouco profundos. Os solos formam mantos espes-
sos e são de natureza argilo-silto-arenosa com cor 
vermelho-amarelado até esbranquiçado. 

Foto 1A – Aspecto da mina do “Granito Blue Brasil” 
lavrado a partir de paragnaisses ricos em cordierita do 
Complexo Nova Venécia (Pedreira Scarton, município de 
Rio Bananal. Fonte: Baltazar et al, 2010)

4.2 - Suíte Instrusiva Carlos Chagas

Nas minas levantadas predominam ampla-
mente granitos claros, em geral deformados, com 
texturas porfiroclásticas, formados por feldspato al-
calino, plagioclásio e quartzo, com biotita e granada 
como principais acessórios, ocorrendo eventualmen-
te sillimanita. A biotita normalmente é o principal 
acessório, porém ela pode se subordinar a granada 
ou até mesmo ausentar-se na composição da rocha. 

Em relação aos constituintes maiores, apesar 
das significativas variações nos percentuais do felds-
pato alcalino, plagioclásio e quartzo, a composição 
das rochas é principalmente sienogranítica, mais ra-
ramente monzogranítica, conforme indicam dados 
obtidos de mapeamento executados e de algumas 
mineradoras, e por aqueles fornecidos no catálogo 
das rochas ornamentais da ABIRROCHAS. Estes as-
pectos podem ser observados no Quadro I, onde 
estão relacionadas a moda de alguns dos principais 
granitos comerciais produzidos a partir das rochas da 
Suíte Carlos Chagas. 

A foliação milonítica dos granitos, em diversas 
intensidades, é realçada pelo alinhamento de biotita, 
que forma delgados níveis descontínuos entremea-
dos a bandas parcialmente cominuídas e recristaliza-
das de quartzo e feldspatos, estes últimos podendo 
se destacar como grandes porfiroclastos com formas 
ocelares (foto 1). Em zonas não deformadas uma 
patente foliação de fluxo ígneo é ressaltada por ali-
nhamentos de grandes cristais subeuédricos de fel-
dspato alcalino (foto 2). Granada ocorre tanto como 
diminutos cristais associadas aos níveis de filossilica-
tos como formando cristais idiomórficos, milimétri-
cos a centimétricos, bastante fraturados e dispersos 
pela rocha. 

A presença de enclaves é comum e constitui 
em geral uma feição indesejável pelos mineradores, 
pois comprometem a qualidade estética do material. 
Essas estruturas podem estar sob forma de estreitos 
e sinuosos cordões ou faixas escuras ricas em biotita, 
enclaves lenticularizados formados por rochas por-
firóides foliadas (foto 3) e microgranulares maciças 
com auréolas de granada e/ou biotita, bem como 
formados por xenólitos de rochas gnaissóides com 
bordas evidenciando progressiva assimilação pelo 
granito. As dimensões dos enclaves são centimétri-
cas a métricas e geralmente estão alinhados em con-
cordância com a estruturação da hospedeira. 

Nas pedreiras das mineradoras Monte Sião e 
Aquidaban, no município de Barra de São Francisco, 
os enclaves são de grandes proporções e formados 
por granada-biotita gnaisses finos destacando níveis 
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Figura 3b – Esboço geológico da área entorno do pólo Itaperuna-Paulista-Todos os 
Santos (Extraído de Pedrosa-Soares et al, 2007a).

Figura 3c – Esboço geológico da área entorno do pólo de Alto Mutum Preto  
(Extraído de Baltazar et al, 2010).
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diferenciados quartzo-feldspáticos com granada de 
diversas amplitudes. Esses níveis ocorrem estirados, 
dobrados e rompidos e ressaltam dobramentos iso-
clinais intrafoliares sem raízes. Os enclaves mostram 
auréolas ricas em granada e ocorrem como grandes 
faixas métricas interpenetradas com leucogranitos, 
formando irregulares arranjos bandeados e sinuosos, 
entrecortadas por veios tardios da rocha félsica. As 
bandas quartzo-feldspáticas relacionadas ao granito 
são irregulares, delgadas a espessas, com granulação 
média a grossa até pegmatóide, frequentemente 
com aspecto boudinado (fotos 4 e 5A). Nessas mi-
nas, as porções relativamente mais homogeneizadas 
resultantes da “mistura” entre as duas rochas são ex-
ploradas como granito “exótico” ou “movimentado”, 

que é comercializado com o nome fantasia de “Gra-
nito Yellow River” (foto 5B). 

Superficialmente, a Suíte Carlos Chagas dis-
tribui-se de forma contínua por grande extensão 
na região levantada, ocupando pelo menos 50% do 
seu arcabouço. Sustenta suas maiores altitudes, es-
pecialmente nas suas porções ocidentais, onde ca-
racteriza um relevo relativamente mais acidentado 
formado por morros de grandes amplitudes com 
encostas rochosas e íngremes, frequentemente com 
imponentes pontões do tipo “pão de açúcar”. Nestes 
segmentos a drenagem é mais encaixada, condicio-
nada à estruturas nas direções NE e NW, e os vales 
relativamente mais fechados e profundos em relação 
aos demais quadrantes da unidade.

Figura 3d – Esboço geológico da área entorno do pólo de Gov. Lindemberg-São Rafael 
(Extraído de Baltazar et al, 2010).

Nas porções orientais da Suíte Carlos Chagas, 
entretanto, o relevo é mais dissecado, com uma pai-
sagem formada por morros alongados de grande 
amplitude com topos planos e encostas rochosas 
mais suavizadas e colinas, sobressaindo localmente 
imponentes maciços rochosos residuais (inselbergs) 
com mais de 300 m de altura (foto 6). A drenagem 
evidencia menor condicionamento estrutural, com 
vales mais abertos e pouco profundos. De modo ge-
ral, os solos na influência da unidade não são muito 
espessos, apresentam cor esbranquiçada e são ca-
racteristicamente de natureza silto-arenosa.

Em vários depósitos, as mineradoras se valem 
da foliação das rochas para diversificar a oferta de 
“granitos comerciais” com diferentes desenhos, con-
forme a direção de corte das chapas em relação esta 
estrutura. 

Basicamente, esses planos de corte seriam de 
forma a privilegiar chapas com a textura orientada 
combinada à melhor configuração da forma amen-
doada dos grandes cristais da rocha, comumente de 
feldspatos, ou visando um padrão isotrópico do de-
senho, com cortes paralelos a foliação ou transver-
sais a maior elongação dos constituintes minerais. 
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PRODUTO 
(granito)

K-feldsp
(%)

Plagioclásio
(%)

Quartzo
(%)

Biotita
(%)

Granada
(%)

Sillimanita
(%)

Mineradora Classificação petrográfica

OURO BRASIL 35-40  
(microclíneo)

20 (andesina) 30 <05 05 <05 Guidoni Ltda
Gnaisse monzogranítico 
com granada e sillimanita

GOLD 500 50-55 
(microclíneo)

10 (oligoclásio) 30-35 <05 <05 Tr Guidoni Ltda Gnaisse sienogranítico

*SÃO 
FRANCISCO 
REAL

55-60 
(microclíneo 

micropertítico)

10 (oligoclásio 
antipertítico)

20 <05 05-10 Tr Guidoni Ltda
Gnaisse sienogranítico 

com granada

*BRANCO 
MARFIM 50 (ortoclásio) 10 (oligoclásio) 30 05 05 -

Plêiades Mineração 
Ltda

Granada-gnaisse 
sienogranítico

*GIALLO 
ORNAMENTAL 55 (microclíneo) 10 (oligoclásio) 25 <05 05-10 Tr Guidoni Ltda

Gnaisse sienogranítico 
com granada

*STA CECÍLIA 
(Clássico/Light)

30-35 20 25 10 05-10 05 Tracomal Ltda
Gnaisse monzogranítico 
com granada e sillimanita

*GOLDEN KING 45 10 25 10 05-10 <05  Tracomal Ltda
Biotita-gnaisse 

sienogranítico com 
granada e sillimanita

*GOLDEN LIGHT 20  
(ortoclásio)

30 
 (antipertítico)

25 15 05 <05  Tracomal Ltda
Gnaisse  

monzogranítico

**BRANCO 
ICARAÍ LIGHT

45 (microclíneo 
micropertítico)

07  
(oligoclásio)

35 05 05 03 Thomazini Ltda
Gnaisse  

ienogranítico

**AMARELO 
ICARAÍ

45 (microclíneo 
pertítico)

08 27 10 07 <3
Jaciguá Mármores e 

Granitos Ltda
Gnaisse  

sienogranítico

**BRANCO 
ARABESCO

33 (microclíneo 
pertítico)

20 (oligoclásio) 27 07 10 <3 Gramobrás Ltda
Gnaisse  

monzogranítico

Fonte: * IPT - **ABIROCHAS

QUADRO 1: Comparação modal de alguns dos principais granitos comerciais da unidade Carlos Chagas.

Foto 1 – Aspecto da foliação milonítica em granada-
biotita granito da Suíte Carlos Chagas, com grandes 
cristais de feldspatos amendoados (Pedreira da Granitos 
Matatias, Ecoporanga).

Foto 2 – Alinhamento de fenocristais de feldspatos por 
fluxo magmático em biotita-granada granito da Suíte 
Carlos Chagas (Pedreira da Granasa, Nova Venécia)  .

Esta oferta se amplia quando ainda são lavra-
dos, em conjunto, granitos oxidados (amarelos) e 
frescos (brancos), como na mina da Gramabel no dis-
trito de Guararema, que disponibiliza quatro tipos de 
granitos comerciais. Esses produtos compreendem 

os granitos “Amarelo Ornamental”, “Branco Vene-
za”, “Amarelo Santa Cecília” e “Branco Palha”, os dois 
primeiros resultado do desdobramento de blocos 
contemplando placas com desenhos da foliação do 
granito.
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Foto 3 – Enclave lenticular formado por rocha foliada 
porfiróide com auréola de granada. Pedreira da 
Minasgran, distrito de Todos os Santos, Vila Pavão.

Foto 4 – Xenólitos de gnaisses com auréolas de granada 
e interpenetrados com leucogranitos da Suíte Carlos 
Chagas. Mina da Aquidaban Ltda, B. de São Francisco.

Fotos 5A e 5B – Em (A) enclaves de granada-biotita gnaisses envolvidos por leucogranitos da Suíte Carlos Chagas, e 
em (B) visão de outro ponto do mesmo afloramento mostrando zonas mais homogeneizadas entre as duas rochas, que 
constituem o principal alvo da lavra. Pedreira da Monte Sião Ltda, Barra de São Francisco.

Foto 6 – Paisagem típica da unidade Carlos Chagas nas 
suas porções orientais. Vista da pedreira da Mineração 
Gravinalli, Nova Venécia.

Foto 7 – Charnockito verde escuro, maciço e profiróide 
da Suíte aimorés e seu aspecto alterado. (Pedreira da 
Lidergran, distrito de Itaperuna, B. de São Francisco).
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4.3 - Suíte Instrusiva Aimorés

As rochas charnockitóides são os principais 
componentes da unidade, e estão basicamente re-
presentadas por charnockitos esverdeados e noritos 
pretos ou cinza-escuros, os quais apresentando con-
sangüinidade com granitos porfiríticos. Essas rochas 
ocorrem formando corpos intrusivos circunscritos e 
de tamanhos diversos, com formas aproximadamen-
te circulares, mais raramente alongadas, espalhados 
por toda região.  

A maioria das minas da unidade está situada 
sobre charnockitos verdes, que representam volu-
metricamente as principais rochas da Suíte Aimorés.

Os charnockitos são de cor verde oliva ou cin-
za esverdeada, inequigranulares, com granulação 
grossa a muito grossa, normalmente porfiríticos, 
e maciços (foto 7).  A composição essencial inclui  
k-feldspatos (microclíneo pertítico), plagioclásio (an-
desina/oligoclásio) e quartzo, e acessoriamente hi-
perstênio. Biotita, granada e hornblenda são outros 
acessórios que podem ocorrer de forma expressiva 
ou apenas como traços. Como os granitos da Suíte 
Carlos Chagas, os teores dos minerais essenciais va-
riam bastante, mas, de modo geral, indicam compo-
sições principalmente monzograníticas com tendên-
cia quartzomonzonítica. Essas marcantes diferenças 
podem ser visualizadas no Quadro 2, onde constam 
as composições modais de alguns “granitos verdes” 
da Suíte Aimorés produzidos por diferentes minera-
doras.

Em duas das maiores ocorrências da unidade, 
a grande intrusão de Barra de São Francisco e a de 
Águia Branca, os charnockitos dividem os corpos plu-
tônicos com granitos porfiríticos, com os quais man-
tém contatos transicionais. Na frente de lavra “Verde 
Pavão” da mina da Guidoni no distrito de Itaperuna, 
onde as duas rochas são exploradas para rochas or-
namentais, as passagens entre elas tanto são caracte-
rizadas por estreitas e uniformes zonas de transição 
como por contatos irregulares e relativamente brus-
cos. Em ambas os casos observa-se a rápida perda 
da cor verde do charnockito, com desaparecimento 
em paralelo do hiperstênio, sem qualquer mudança, 
entretanto, na textura porfiróide que caracteriza as 
litologias no depósito (fotos 8A e 8B). 

É importante destacar, que nas minas dessas 
últimas intrusões a granada é um constituinte co-
mum na composição do charnockito, ao contrário 
das ocorrências da intrusão de Alto Mutum Preto, 
onde o mineral é normalmente ausente ou muito su-
bordinado.

O granito possui coloração cinza clara a bege 
até levemente rosada, textura maciça, com granu-
lação média a muito grossa, geralmente porfiríti-

co (foto 9). Os megacristais feldspáticos, em geral 
centimétricos, possuem formas xenomórficas a hi-
pidiomórficas e se apresentam bastante fissurados 
ou fraturados, assim como a granada, que ocorre 
dispersa pela rocha como grandes cristais associada 
à biotita ou isolada. Dados petrográficos disponibili-
zados pela mineradora indica mineralogia essencial 
formada por microclíneo pertítico, que forma tanto 
os fenocristais como a matriz, plagioclásio andesíni-
co e quartzo, com granada, biotita e opacos, como 
principais acessórios. A rocha é classificada como um 
sienogranito com granada. A matriz tem composição 
monzogranítica (Quadro 2).

Intrusões nas rochas da Suíte Carlos Chagas 
são observadas nas frentes de lavra da mina da Plê-
iades Mineração, no distrito de Itaperuna (Barra de 
São Francisco), onde granitos porfiríticos formam 
apófises dentro de granada-biotita granitos miloni-
tizados (foto 10), destacando nos contatos grandes 
concentrações de granada. 

Na mina da Guidoni, assim como nas demais 
localizadas na grande intrusão de Barra de São Fran-
cisco, o charnockito é comercializado com as desig-
nações granito “Verde Pavão” e “Verde Jade”, que 
tem como principal diferencial de seus similares do 
pólo de Alto Mutum Preto a presença da granada. 
Os charnockitos deste último pólo são designados 
usualmente como granitos “Verde Labrador”, “Verde 
Bahia” ou “Verde Butterfly”. O granito porfirítico da 
mina da Guidoni, por sua vez, é comercializado com 
o nome fantasia “Granito Bege Pavão”. 

Em relação aos noritos, as poucas minas exis-
tentes aparentemente são em virtude da escassez 
de afloramentos, uma vez que a rocha tem gran-
de apelo comercial como “granito preto”. Tanto na 
mina da COMIL no distrito de Cotaxé, município de 
Ecoporanga, como nos depósitos do distrito de São 
Rafael, das minerações Integrada e Thomazini, em 
Linhares, as rochas apresentam cor cinza escura, são 
maciças a levemente orientadas e com granulação 
média. A análise petrográfica disponibilizada pela 
COMIL classifica a rocha como um diopsídio-biotita 
norito, com mineralogia a base de plagioclásio, bio-
tita, diopsídio, ortopiroxênio (hiperstênio), quartzo 
e opacos. A textura é principalmente granoblástica 
e magmática sub-ofítica reliquiar, com presença de 
maclas de cristais e formas tabulares dos plagioclá-
sios. Trabalhos de mapeamento (Pedrosa Soares et 
al, 2007b) descrevem fácies enderbítica subordinada 
nesta intrusão de Cotaxé. A rocha é comercializada 
sob o nome fantasia de “Granito Preto São Benedito 
ou Preto Cotaxé”.
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Fotos 8A e 8B – Aspecto das relações de contato entre 
granada-biotita granito porfiróide e charnockito verde 
(mais escuro) da Suíte Intrusiva Aimorés. Pedreira da 
Mineração Guidoni, Barra de São Francisco. Em (A) 
estreita e uniforme faixa de transição do charnockito, à 
direita da foto, para o granito, e em (B) contatos bruscos e 
irregulares entre as duas rochas. .

Nas minas do distrito de São Rafael (fotos 11 
e 12) os noritos são classificados como hiperstênio 
gabros pelos trabalhos de mapeamento e comercia-
lizados como “Granito Preto São Rafael” e “Granito 
Preto São Gabriel”. A moda fornecida para um “grani-
to preto” do tipo São Gabriel no catálogo da ABIRO-
CHAS, entretanto, identifica a rocha como um diorito 
a hiperstênio (norítico).

Na intrusão de Águia Branca é descrito a ocor-
rência de um diorito maciço, de granulação média e 
cor cinza-escura, que é explorada como rocha orna-
mental pela mineradora Gramobrás. A rocha, des-
tituída de ortopiroxênio, é classificada como horn-
blenda-biotita diorito e comercializada com o nome 
fantasia “Granito Preto Águia Branca”. 

No Quadro 2 consta a moda obtida da análi-
se petrográfica de uma amostra deste último tipo de 
rocha, bem como do “granito” Preto São Benedito 
da COMIL, evidenciando-se marcantes diferenças na 
composição mineralógica entre eles.

Fisiograficamente, as rochas dominantes da 
Suíte Aimorés caracterizam relevos mais desgasta-
dos em relação aos sienogranitos da unidade Carlos 
Chagas, predominando em geral grandes morros 
alongados com vertentes côncavo-convexas suaviza-
das, onde a exposição de lajedos, entretanto, não é 
incomum.  Na área da intrusão de Alto Mutum Preto, 
contudo, os maciços charnockíticos se destacam pela 
relativa freqüência e dimensão, com exposição da ro-
cha em grandes paredões nas vertentes e no topo 
das elevações (foto 13). Constituem alvos naturais 
das mineradoras para exploração de rochas orna-
mentais. O relevo associado aos noritos e enderbitos 
normalmente é mais arrasado e colinoso. Os solos 
derivados das rochas charnockíticas e graníticas ge-
ralmente são espessos e apresentam caráter areno-
-argiloso e coloração esbranquiçada a avermelhada, 
sendo francamente argilosos e avermelhados na 
influência das rochas do pólo básico-intermediário 
(noritos/enderbitos).
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QUADRO 2: Composição modal de alguns “granitos” comerciais da unidade Aimorés.

PRODUTO K-feldsp (%) Pla (%)
Qtzo 
(%)

Biotita 
(%)

Granada 
(%)

Opx (%) Hb (%) Cpx (%)
Apatita 

(%)
Opacos 

(%)
Mineradora

Classificação
 Petrográfica

*VERDE 
PAVÃO

40-45 
(microclíneo 

micropertítico)

30 
(oligoclásio)

20 <5 05 <05 (hy) 07 – – – Guidoni Ltda

Monzogranito 
com granada 
e hiperstênio 

(charnockito com 
granada)

**VERDE 
PAVÃO 25 (pertítico)

35 
(andesina)

25 05 05 05 (hy) – – – –
Sigma do 
Brasil Ltda

Charnockito com 
granada

**VERDE 
BUTTERFLY

50 (ortoclásio 
pertítico)

30  
(oligoclásio)

12 – Tr 08 (hy) – – – –
Marbrasa 

Ltda

Hiperstênio-
quartzomonzonito 

com granada

**VERDE 
LABRADOR

30  
(microclíneo 

micropertítico)

30  
(andesina)

15 13 – 05 (hy) 07 – – –
Marbrasa 

Ltda

Hiperstênio-
hornblenda-biotita 
quartzomonzonito

*BEGE 
PAVÃO

40  
(microclíneo 

pertítico)

25-30 
(andesina)

15-20 05 05-10 – – – – – Guidoni Ltda
Sienogranito com 

granada

***PRETO 
SÃO 

BENEDITO
– 49 07 15 – 12 (hy) – 13 (dio) 01 03

COMIL 
- Cotaxé 

Mineração 
Ltda

Diopsídio-biotita 
norito

**PRETO 
ÁGUIA 

BRANCA
–

42 
(andesina-
labradorita)

tr 25 – – 20 – 03 10
Gramobrás 

Ltda
Hornblenda-
biotita diorito

**VERDE 
BAHIA

27  
(micropertítico)

35 (ande-
sina)

15 03 tr 10 (hy) 03 – tr 02

Mármores 
e Granitos 
Aquidaban 

Ltda

Mangerito (hy 
monzonito) 

Fonte: * IPT - **ABIROCHAS - *** COMIL. Pla (plagioclásio) Opx (ortopiroxênio)   Hb (hornblenda) Cpx (clinopiroxênio)  hy 
(hiperstênio) dio (diopsídio)

Fotos 9 e 10 – À esquerda, detalhe da textura do granito porfirítico da Suíte Aimorés lavrado na Pedreira da COMIL e 
comercializado com o nome “Granito Giallo Latina” (Distrito de Cotaxé, Ecoporanga). À direita, intrusão de um granito 
porfirítico da mesma unidade em leucogranito milonitizado da Suíte Carlos Chagas localmente na forma de um dique. 
Junto aos contatos concentração de granada. (Pedreira da Mineradora Plêiades, Vila Pavão).
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Fotos 11 e 12 – Lavra sobre noritos da Suíte Aimorés no Distrito de São Rafael, município de Linhares. À esquerda, 
extraídos de blocos na mina da Mineração Integrada, e a direita, de maciços subaflorantes na mina da mineradora 
Thomazini.

Foto 13 – Lavra de charnockito verde em maciço de 
grande proporção no distrito de Alto Mutum Preto 
(Granitos Laranjeiras Ltda, município de Baixo Guandu).

Na mina paralisada da Mineração Guidoni, 
a 9 km a leste da Vila de Cotaxé, a rocha-minério 
correlacionada à Suíte Aimorés corresponde a um 
tipo peculiar de biotita-granito porfirítico, que é 
pouco comum na região. A rocha é mesocrática, de 
cor rósea a acastanhada, isótropa a orientada com  
textura formada por ripas de feldspatos alcalinos ro-
sados com até 1 cm, em matriz de granulação fina a 
média (foto 14). O granito forma uma intrusão em 
biotita gnaisses do Complexo Nova Venécia, aparen-
temente discordante da estruturação da hospedeira. 
Localmente a intrusão tem a aparência de um corpo 
tabular, com 12 m de espessura aparente na frente 
de lavra, que se prolonga por pouco mais de 60 m 
acompanhando a direção da foliação da encaixante 
(foto 15). Junto aos contatos, o gnaisse encaixante 
exibe deformações da foliação e injeções félsicas, 
com formação de pequenos xenólitos com auré-
olas enriquecidas em biotita (foto 16). Fluxo ígneo 
está patenteado por alinhamentos das ripas de fel-

dspatos acompanhado o caimento da intrusão, que  
indica mergulhos da ordem 20° para S40°W. Atitudes 
de foliações nesta faixa do Complexo Nova Venécia, 
que ocorre alinhada na direção NW-SE, indicam valo-
res de mergulho opostos a este caimento, entre 60° e 
70° para NE (Pedrosa-Soares et al, 2007b). O granito, 
com apenas esta ocorrência documentada, é explo-
rado comercialmente com o nome “Café Brasil”. 

A rocha gnáissica encaixante, preponderante 
na região, é de cor cinza escura, com granulação fina, 
bem foliada, rica em biotita e eventualmente com 
pontuações azuladas de cordierita. O relevo na sua 
influência é bastante dissecado, formado por coli-
nas e morros com topos arredondados. Os solos são  
espessos e argilosos e de cor avermelhada.

Fotos 14 - detalhe da textura do granito com grandes 
cristais ripiformes de feldspatos, localmente alinhados 
por fluxo magmático (Pedreira da Mineração Guidoni, 
distrito de Cotaxé, Ecoporanga).
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Fotos 15 e 16 –  Acima a esquerda aspecto da intrusão granítica com aparente forma tabular com caimento para 
SW. Contato com gnaisse encaixante indicado pela seta. Na foto à direita, detalhe do contato evidenciando pequenos 
xenólitos de gnaisse com auréolas ricas em biotita (Pedreira da Mineração Guidoni, distrito de Cotaxé, Ecoporanga).

4.4 - Granitos Tardi a Pós-Colisionais

Granada leucogranitos são as rochas típicas 
da unidade e ocorrem formando pequenos stocks 
intrusivos em granitóides das suítes Carlos Chagas 
e Ataléia e em paragnaisses do Complexo Nova Ve-
nécia. Seus afloramentos podem formar expressivos 
maciços, passíveis de aproveitamento comercial para 
rocha ornamental, ou estarem limitados a veios e 
bolsões intrusivos nas rochas das unidades supraci-
tadas.

 Nas minas visitadas os leucogranitos são qua-
se que totalmente brancos, e destacam à presença 
de pontuações milimétricas granada. As rochas apre-
sentam granulação fina a média até grossa e texturas 
de modo geral maciças (foto 17). Nas frentes de lavra 
não são incomuns localmente restitos de rochas as-
similadas formados por delgados níveis afilados ou 
estreitas faixas irregulares lenticularizadas ricas em 
biotita.   

Em duas minas paralisadas, localizadas res-
pectivamente próximas aos distritos de São Rafael 
e Governador Lindenberg, localmente o leucograni-
to envolve grandes enclaves de gnaisses finos com 
muita biotita e granada. Pequenos resíduos da as-
similação incompleta do enclave ocorrem dispersos 
em várias partes do afloramento. O granito permeia 
planos de foliação do gnaisse, como veios e bolsões, 
configurando irregulares arranjos bandeados e com-
plexamente dobrados a semelhança de estruturas 
migmatíticas (fotos 18 e 19). A rocha exibe granula-
ção muito heterogênea, desde fina até muito grossa. 
O granito é predominante nas bancadas das minas e 
foi o principal alvo da lavra. 

Em cortes na estrada ES-248, a oeste de Co-
latina, ocorre situação análoga, com os leucograni-
tos intrusivos em granitóides cinza escuros da Suíte 
Ataléia, permeando planos de foliação subverticais. 
Os contatos entre as duas unidades ora mostram-se 
francamente discordantes e abruptos ora transiti-
vos ou difusos. Resíduos da rocha original mostram 
texturas maciças, granulação fina e cor cinza escura, 
com grande quantidade de máficos, sobretudo bio-
tita. 

Na mina da Margramar o granito se sobressai 
pelo tamanho do depósito, um elevado e íngreme 
maciço, com vertentes expondo grandes lajedos ro-
chosos fortemente inclinados, nas quais estão locali-
zadas as bancadas de lavra (foto 20).

Os leucogranitos são basicamente sienogra-
nitos com tendência para composições monzogra-
níticas, com texturas predominantemente hipidio-
mórficas, localmente granoblásticas, e, em geral, são 
isótropos. Em zonas deformadas podem exibir folia-
ções ou laminações miloníticas. Nas relações com os 
granitóides Ataléia e os gnaisses do Complexo Nova 
Venécia formam corpos concordantes, com contatos 
gradacionais ou transitivos, quando relacionados a 
zonas de cisalhamento compressionais de baixo ân-
gulo, e discordantes e bruscos, quando associados 
a zonas de cisalhamento direcionais (Baltazar et al, 
2010).  

Variedades comercializadas da rocha, muito 
valorizadas no mercado, recebem designações di-
versas, entre elas “Granito Aquamarine”, “Granito 
Désiree”, “Granito Branco Siena” e “Granito Branco 
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Saara”. Na descrição destes três últimos granitos é 
identificada uma leve orientação da textura das ro-
chas, que no “Granito Desireé” é caracterizada como 
uma estrutura bandada marcada pela alternância 
entre níveis com diferentes granulações.

No Quadro 3 é mostrada a composição mo-
dal para três desses granitos, onde fica evidencia-
do marcantes variações no conteúdo dos minerais 
mais importantes. Contrariamente a predominante  

tendência sienogranítica indicada nos trabalhos de 
mapeamento, esses granitos apresentam composi-
ções monzogranítica e quartzomonzonítica.

No apêndice consta uma relação com vários 
“granitos comerciais” disponibilizados na região, com 
o nome da mineradora responsável pela sua produ-
ção, a unidade geológica associada e suas coordena-
das locacionais. A localização dessas minas pode ser 
visualizada na figura 3 e nas sequenciadas de 3a a 3d 
através do seu número de referência. 

QUADRO 3: Composição modal de alguns granitos comerciais da unidade Granitos Tardi a Pós-Colisionais. 

PRODUTO
(granito)

K-feldsp
(%)

Plagioclásio
(%)

Quartzo
(%)

Biotita
(%)

Granada
(%)

 Opx
 (%)

Mineradora Classificação petrográfica

BRANCO SAARA
30 (micropertítico) 30 (albita) 30 – 10 – CAJUGRAN Ltda

Granada gnaisse  
monzogranítico

BRANCO DESIREÉ 42 (microclíneo  
micro a mesopertítico )

25 (oligoclásio) 30 – 03 – MARBRASA Ltda
Leucogranito  

monzogranítico

BRANCO SIENA
27 (micropertítico) 30 (oligoclásio) 30 – 10 03 SIGMA Ltda

Hiperstênio-quartzomonzonito 
com granada

Fonte: ABIROCHAS Opx (ortopiroxênio)

Fotos 17, 18 e 19 – Acima à esquerda, textura do 
leucogranito destacando pontuações de granada (Pedreira 
da Margramar, São Rafael, Linhares). Nas demais fotos, 
grandes enclaves de gnaisses finos com a rocha félsica 
permeando planos de foliação e configurando arranjos 
bandeados e dobrados (Pedreiras inativas localizadas, 
respectivamente, nas cercanias de São Rafael e Gov. 
Lindemberg, municípios de Linhares e Colatina).

Foto 20 – Grandes bancadas de lavra em flanco de 
encosta íngreme sobre granada leucogranitos tardi a pós-
colisionais (Pedreira da Margramar Ltda, distrito de São 
Rafael, Linhares).
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5 — CARACTERÍSTICAS DOS  
DEPÓSITOS

Todos os depósitos minerados são a céu aberto 
e a maioria situada em flancos de maciços rochosos 
com diferentes declividades, e com grande impacto 
visual na paisagem física. Esse impacto é ainda maior 
nas áreas de exploração dos leucogranitos da Suíte 
Carlos Chagas, em função do gigantismo da maioria 
de suas minas, com grandes frentes de lavra e eleva-
da quantidade de rejeitos (foto 21). 

Esse rejeito, gerado pela remoção de material 
estéril e no desenvolvimento das bancadas de lavra, 
pode incluir ainda o descarte de blocos considerados 
fora das especificações técnicas para comercializa-
ção, ou seja, sem uniformidade do padrão estético 
ou fora do padrão cromático produzido pela minera-
dora. Variações texturais e/ou a presença de encla-
ves (“mulas”) e veios (“barbantes“), freqüentes nos 
granitos da Suíte Carlos Chagas, são feições indese-
jáveis, que podem levar ao descarte dos blocos. Essa 
exclusão abrange ainda blocos com defeitos físicos 
e/ou estruturais, depreciados pela grande quantida-
de de trincas, fissuras ou fraturas ocasionadas nas 
operações mais críticas da lavra, como no manejo de 
explosivos e tombamento de painéis, ou mesmo de-
vido ao alívio de tensões internas das rochas. 

Foto 21 – Lavra de granitos protomilonitizados da Suíte 
Carlos Chagas nos flancos de grandes maciços residuais. 
Distrito de Itaperuna, Barra de São Francisco.

Em muitas pedreiras, após uma triagem, es-
ses blocos são disponibilizados a custos mais baixos 
como materiais de segunda linha, destinados a pro-
dutos padronizados, como ladrilhos, lajotas e tiras, 
além de espessores ou mesmo para corte de chapas.

Nos maciços rochosos da unidade Carlos Cha-
gas as porções fracamente intemperizadas, que re-
sultam nos granitos da linha amarela, frequentemen-
te se expõem, grosso modo, como mantos alterados 
relativamente uniformes, que acompanham com 
alguma simetria a superfície dos mesmos (fotos 22 
e 23). A largura dessas faixas é variável, podendo al-
cançar mais de 20 m ou alguns poucos metros, neste 
caso inviabilizando a extração de blocos comerciais. A 
falta de homogeneidade da porção alterada também 
não é incomum e compromete a qualidade estética 
da rocha e, conseqüentemente, seu uso ornamental.

Fotos 22 e 23: Acima, limite inferior do manto 
intempérico acompanhando declividade do maciço 
rochoso (indicados pelas setas). Abaixo, detalhe da 
passagem brusca entre as partes preservadas e alteradas 
da rocha (Pedreira da Granitos Matatias, Ecoporanga).
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A onipresença de redes de microfissuras, que 
afeta sobremaneira as rochas da região, aparente-
mente é o principal canal de migração e controle 
das soluções intempéricas ricas em Fe+2. Presumi-
velmente, o processo é através de capilaridade, com 
precipitação de Fe+3 após oxigenação do ambiente 
conforme evapora a água intersticial rica em ferro 
móvel. A foliação certamente tem papel relevante no 
controle do fluxo das águas meteóricas. 

Cabe estacar, que o incipiente intemperismo, 
além de valorizar a rocha, é um benefício a mais 
para as mineradoras, pois abranda sua resistência, 
tornando-a mais “macia” ao corte, diminuindo seu 
tempo de duração, e com isso redução de custos com 
insumos, especialmente abrasivos, energia e com-
bustíveis.

 A mineração de blocos na região é mais restri-
ta, sendo comumente observada nas minas de char-
nockitos, biotita granitos e noritos da Suíte Intrusiva 
Aimorés (fotos 24 e 25). Nestes depósitos as rochas 
estão afetadas por esfoliação esferoidal, resultando 
grandes blocos residuais, com até 8 m de eixo maior, 
muitos contíguos e separados apenas por delgadas 
faixas de acebolamento/alteração. Observa-se em 
alguns desses depósitos, que pelo esgotamento 
gradativo dos blocos residuais e o aprofundamento 
da frente de lavra para reposição de material, eles  
tendem a evoluir para maciços subaflorantes nas 
porções inferiores do afloramento. 

O tamanho dos blocos extraídos desses  
depósitos, pelas limitações naturais das ocorrências,  
geralmente apresenta dimensões abaixo às de um 
bloco comercial padrão (~ 1,8 m x 2,4 m x 3 m),  
comuns às lavras em bancadas, razão pelo qual são nor-
malmente desdobrados aos pares (enteras) nos teares  
convencionais para obtenção de chapas.

Fotos 24 e 25 – Lavra sobre blocos residuais de 
charnockito na mina da M & N Mineração em Vila 
Pavão (acima), e de hiperstênio gabro (norito) na mina 
da Mineradora COMIL Ltda, no distrito de Cotaxé, 
Ecoporanga.
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6 — TECNOLOGIAS DE LAVRA

Basicamente, a metodologia de lavra utiliza-
da para desenvolvimento dos depósitos nos maci-
ços rochosos é através de sistemas de bancadas em 
“L”, cuja quantidade de pavimentos e sua altura são  
determinadas de acordo com a morfologia e  
dimensões dos depósitos, bem como de exigências  
produtivas. Nas minas visitadas os trabalhos de lavra 
eram conduzidos em uma única ou através de banca-
das múltiplas, com altura dos pavimentos, de modo 
geral, variando entre 6 m e 12 m (fotos 26A e B). 

Fotos 26A e B – Em (A) lavra em bancada única na mina inativa da Italigran (Nova Venécia) e a direita (B), múltiplas 
bancadas nas minas da Monte Sião e Granvieri (Distrito de Todos os Anjos, Vila Pavão). A rocha-minério de ambos 
os depósitos corresponde a um leucogranito da Suíte Carlos Chagas. Na foto da direita prancha tombada para 
esquadrejamento (seta).

As técnicas habitualmente empregadas em 
grande parte das minas da região para corte de  
monoblocos dos maciços (quadrotes e pranchas) 
compreendem principalmente as tecnologias de  
corte contínuo, especificamente o fio diamantado, 
combinado ao uso de tecnologias cíclicas, como 
a perfuração descontínua consorciada ao uso de  
argamassa expansiva ou explosivos (cordel detonan-
te ou pólvora negra) (fotos 27A, B e C). Conforme 
as características texturais e estruturais da rocha,  

especialmente as de granulação grossa e porfiróides 
ou rochas naturalmente muito fissuradas, é descar-
tado o uso de explosivos, principalmente os de alta  
velocidade, como o cordel detonante, que tem 
alto poder propelente e cisalhante, pelo potencial  
comprometimento da integridade físico-mecânica 
do material.

Cabe destacar, que o método por meio de per-
furação descontínua consorciada à argamassa ou ex-
plosivos, quando utilizado para isolamento de pran-
chas, é dirigido geralmente ao corte da face oposta 
de onde se dará a sua queda. 

Uma técnica alternativa para este último corte 
é a perfuração contínua, que prescreve a realização 
de furos colineares com espaçamento do tamanho 
do diâmetro dos furos, e sua complementação com 
novos furos intercalados aos primeiros, porém com 
diâmetro superior ao espaçamento. A pólvora ne-
gra eventualmente é utilizada para liberação final do 
painel vertical, porém em quantidade o suficiente 
para apenas um “fogacho”. É uma técnica também 

aplicada às rochas “sensíveis” e utilizada em algumas 
minas da região.

O uso difundido do fio diamantado é obser-
vado no distrito de Alto Mutum Preto, aonde vem 
sendo empregado de forma sistemática em todas as 
operações de corte nas minas de charnockito. 

O método usual para esquadrejamento de 
pranchas para obtenção de blocos comerciais é 
através da perfuração descontínua combinada com 
cunhas mecânicas (fotos 28 A e B), pelo seu menor 
custo e fácil operação. Na maioria das minas os furos 
são executados por meio de martelete pneumático 
manual, que também é a principal ferramenta na fu-
ração de quadrotes e painéis verticais nos maciços. 
Algumas minas se utilizam ainda de perfuratrizes 
hidráulicas sobre trilhos (slot drill) para furos verti-
cais para o esquadrejamento de pranchas (foto 29). 
Além da sua maior eficácia, este equipamento tem a 
vantagem de um melhor controle da regularidade da 
linha de furos em relação às perfuratrizes manuais. 
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Fotos 27A, B, e C – Cortes em maciço granítico da Suíte 
Aimorés (pedreiras da COMIL, Ecoporanga). Em (A) dois 
tipos de corte: a direita realizada com fio diamantado, 
e a esquerda, face de corte através de perfuração 
descontínua combinada com argamassa expansiva 
(resíduos brancos nas calhas dos furos); Em (B) corte 
vertical promovido por fio diamantado e em (C) detalhe 
da regularidade da linha de corte do plano horizontal 
(plano do levante) com fio diamantado (seta). Em 
primeiro plano, martelete pneumático manual utilizado 
nas perfurações.

Fotos 28A e B – Em (A) esquadrejamento de prancha por meio de marteletes pneumáticos manuais (Pedreira do 
Grupo Andrade, Vila Pavão). Em (B) finalização de corte de um bloco comercial através de cunhas mecânicas. Notar 
irregularidade do talho vertical (Pedreira do Grupo Rangel Mármores e Granitos, Ecoporanga). A rocha lavrada nas 
minas corresponde a um leucogranito foliado da Suíte Carlos Chagas.

As técnicas de corte de grandes matacões são 
as mesmas empregadas para o esquadrejamento 
das pranchas. O procedimento usual para o corte 
de grandes volumes primários de rocha nos aflora-
mentos (os quadrotes) é iniciado com cortes verticais 
nos maciços, seguindo-se de cortes horizontais nas 
partes inferiores dos mesmos (plano do levante). No 
caso do corte de pranchas ou painéis verticais, a face 
oposta ao lado de onde se dará sua queda geralmen-
te é a última a ser cortada.  

Para o tombamento das pranchas as técnicas 
usuais se valem do macaco hidráulico ou de má-
quinas robustas, como pás carregadeiras ou retro-
-escavadeiras, com auxílio de cabos de aço (moitão), 
ou ainda utilizando apenas os “braços” hidráulicos 
dessas máquinas diretamente nas mesmas (fotos 
30A e B). Como forma de preservar as pranchas de  
qualquer dano físico nesta operação, elas são  
tombadas sobre “colchões” de detritos formados por 
solos e fragmentos e lascas de rochas para seu amor-
tecimento.
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Fotos 30 A e B – Técnicas utilizadas para tombamento de prancha. Em (A), através de retro-escavadeira na mina da 
Granitos Laranjeiras, no distrito de Alto Mutum Preto, Baixo Guandu, e em (B), por meio de macaco hidráulico na mina 
da Tracomal no município de Ecoporanga. Notar na foto da esquerda, colchão de detritos para amortecimento do 
painel vertical.

Fotos 31A e B – Procedimentos de embarque de blocos. Em (A), arrasto de bloco por pá carregadeira até o “pau de 
carga” e seu alçamento por cabos de aço (B) para carregamento em caminhão (Pedreira da GRANLIMA, Vila Pavão).

Foto 29 – Perfuratriz hidráulica sobre trilhos para furos 
verticais no esquadrejamento de pranchas (Pedreira da 
Granitos Laranjeiras Ltda, distrito de Alto Mutum Preto, 
Baixo Guandu).

Depois de desdobrados das pranchas, os blo-
cos comerciais são arrastados ou rolados até o “pau 
de carga”, geralmente por pás carregadeiras, onde 
são enlaçados por cabos de aço e alçados por essas 
máquinas para colocação nos caminhões (fotos 31A 

e B). Algumas minas dispensam o uso do “pau de car-
ga”, e se valem unicamente de uma pá carregadeira 
de grande porte para alçamento e carregamento dos 
blocos diretamente sobre as carretas.
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7 - PANORAMA ECONÔMICO DAS  
ROCHAS ORNAMENTAIS  

DO ESPÍRITO SANTO

Abstraindo o segmento dos hidrocarbonetos, 
a importância econômica das rochas ornamentais 
para o Espírito Santo pode ser medida pela sua parti-
cipação no PIB mineral do estado, que representava 
no ano de 2005 quase 50% do valor da sua produção 
mineral (figura 4), de acordo com dados do Anuário 
Mineral Brasileiro (2006), última edição publicada do 
informativo. Neste mesmo ano o estado respondeu 
por 27% da produção nacional de rochas e 47% do 
seu faturamento. O alto valor deste último índice é 
atribuído a larga presença do Estado na produção 
beneficiada, que tem alto valor agregado e do qual o 
Espírito Santo é líder destacável.

 Segundo informativo da revista INFOROCHAS, 
em 2010 o setor de rochas ornamentais, consideran-
do toda sua cadeia produtiva, responderia por cerca 
de 7% do produto interno bruto do estado, concen-
trando 70% do parque industrial do país ligado ao 
segmento, como máquinas, implementos, peças e 
insumos. 

As exportações do Espírito Santo, no período 
janeiro/dezembro de 2010 totalizaram 1.419.618 t, 
correspondendo a um faturamento de US$ 683,6 mi-
lhões, segundo o Centro Brasileiro dos Exportadores 
de Rochas Ornamentais (CENTROROCHAS). Esses in-
dicadores mostram crescimento de 43,28% da tone-
lagem exportada e de 39,41% do valor da produção, 
em relação ao mesmo período de 2009, e eviden-
ciam a recuperação do setor após o impacto da crise 
econômica global ao fim da década de 2000.

Em relação às exportações totais do Brasil os 
números do estado representaram 63,39% do seu 
volume físico e 71,27% do faturamento. A participa-
ção das rochas processadas nas exportações do Es-
pírito Santo foi 49,84% do volume físico exportado 
e 82,91% do seu faturamento. Cabe destacar, que, 
de acordo com a revista INFOROCHAS, cerca de 70% 
de todo o granito exportado pelo Espírito Santo seria 
proveniente da região noroeste do estado. 

O Quadro 4 apresenta de forma resumida da-
dos do CENTROROCHAS, com comparativo dos pro-
dutos exportados pelo Espírito Santo nos períodos 
de  janeiro/dezembro de 2009 e 2010. Neste quadro 

se ressalta o peso do valor 
de produção agregado das 
rochas beneficiadas na pauta 
das exportações do estado, 
em relação às rochas brutas 
(blocos).

É importante informar, 
que as empresas minerado-
ras de ardósias, assim como 
de outras substâncias, como 
quartzitos, pedra-sabão e 
basaltos, por exemplo, que 
estão localizadas em estados 
vizinhos, como Minas Gerais 
e Bahia, se utilizam da logísti-

ca do porto de Vitória para seu comércio exterior. Por 
esta razão, essas rochas, em geral ausentes da pauta 
da produção nativa do estado, aparecem computa-
das nas exportações do Espírito Santo no Quadro I. 
Isto também se aplica a uma pequena parcela dos 
“granitos”, que são beneficiados em território capi-
xaba e exportados como chapas pelas mineradoras 
locais.

De acordo com dados da Associação Brasilei-
ra da Indústria de Rochas Ornamentais (Abirrochas) 
a China foi o principal mercado para as exportações 
brasileiras de rochas silicáticas brutas (blocos) no 
período janeiro-outubro de 2010, com uma parti-
cipação de 62% do total das exportações do país, o 
que corresponde a um volume físico exportado de 
602.695,53 t. A Itália é o segundo mercado, porém 
com uma participação de apenas 14,1% (137.380,42 
t). Em relação às rochas silicáticas processadas (cha-

Figura 4
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pas), as exportações brasileiras estão concentradas 
no mercado norte-americano, que representaram 
79,7% do volume físico exportado, correspondendo 
a 518.125,04 t de chapas polidas. O Canadá foi o se-

gundo principal destino das exportações de rochas 
processadas (30.812,85 t), vindo a seguir o México, 
Colômbia, Venezuela e Argentina.

Janeiro/dezembro 2009 Janeiro/dezembro 2010 Variação (%)

Valor produção  
(US$ FOB)

Tonelagem
Valor produção  

(US$ FOB)
Tonelagem Valor produção Tonelagem

BLOCOS 66.875.062 449.213 111.512.995 707.526 66,75 57,61

ROCHA  
MANUFATURADA 420.151.456 539.017 566.748.626 707.610 34,90 61,13

ARDÓSIAS 9.294 27 38.501 51 414,27 88,89

OUTRAS ROCHAS 3.309.146 2.574 5.293.643 4.431 59,97 72,14

TOTAL GERAL 490.344.958 990.831 683.593.765 1.419.618 39,41 43,28

Fonte: CENTROROCHAS

QUADRO 4: Resumo Comparativo das Exportações Capixabas
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8 — CONCLUSÕES

Basicamente, as principais unidades geológi-
cas exploradas como fontes para rochas ornamentais 
na região são, na ordem de importância, as suítes in-
trusivas Carlos Chagas e Aimorés, a unidade informal 
de granitos tardi a pós-colisionais e o Complexo Nova 
Venécia;

As rochas da Suíte Carlos Chagas, em função 
da composição predominantemente quartzo-felds-
pática e do baixo teor de minerais máficos, aliado a 
grande dimensão dos depósitos, onde se desenvol-
vem grandes faixas incipientemente intemperizadas, 
naturalmente são as mais aptas como fontes para 
os granitos amarelos. Os granitos obtidos das partes 
inalteradas, em geral, têm relativamente menor ape-
lo comercial e são menos valorizados pelo mercado;

As significativas variações da composição mi-
neralógica essencial e acessória dos granitos da Suíte 
Carlos Chagas e os seus diferentes estágios de milo-
nitização, combinados ao grau intempérico da rocha 
e da orientação de corte das chapas, são aspectos 
determinantes para a grande oferta de granitos ama-
relos e brancos da unidade com diferentes padrões 
estéticos e cromáticos; 

Em função da sua maior diversificação litológi-
ca, a Suíte Intrusiva Amorés é a que apresenta maior 
oferta de produtos para diferentes linhas de cores, 
especialmente “granitos” verdes, beges, pretos e 
acastanhados. Os charnockitos são majoritariamente 
suas rochas mais lavradas, mas não as mais valoriza-
das da unidade, papel este ocupado pelos noritos, 
que têm relativamente maior apelo comercial;

Quatro principais pólos de produção de ro-
chas ornamentais, com as maiores concentração de 
minas, podem ser destacados na região. Eles circuns-
crevem, respectivamente, a porção centro-oriental 
do município de Ecoporanga; a área limítrofe entre 
os municípios de Barra de São Francisco, Vila Pavão 
e Nova Venécia; o distrito de Alto Mutum Preto no 
município de Baixo Guandu e a região compreendi-
da entre os distritos de Governador Lindemberg, em 
Colatina, e São Rafael, no município de Linhares. Os 
dois primeiros pólos, os mais importantes, têm nos 
granitos da unidade Carlos Chagas seu principal alvo 
para rochas ornamentais, e, em menor escala, gra-
nitóides da Suíte Intrusiva Aimorés. No pólo de Alto 

Mutum Preto praticamente todas as suas minas es-
tão situadas sobre charnockitos esverdeados da Suí-
te Aimorés, enquanto no último pólo, entre os distri-
tos de Gov. Lindemberg e São Rafael, a extração de 
rochas está basicamente concentrada em um granito 
branco maciço de natureza tardi a pós-colisional;

As rochas que formam as suítes intrusivas Ata-
léia e Montanha são fontes potenciais para granitos 
ornamentais da “linha cinzenta”, mas praticamente 
são desprezados pelas mineradoras, presumivelmen-
te em função do seu menor apelo comercial em re-
lação às unidades comumente exploradas na região. 
Esta observação também é válida para grande parte 
das rochas do Complexo Nova Venécia, que teriam 
especialmente nos migmatitos diatexíticos poten-
ciais fontes para “granitos” movimentados e exóti-
cos. Em relação a esta última, as lavras sobre suas 
rochas estão voltadas basicamente à exploração de 
paragnaisses com fácies rica em cordierita, os quais 
comercializados como “granitos azuis”; 

As técnicas de corte baseadas no fio diamanta-
do e na argamassa expansiva para corte de pranchas 
dos maciços rochosos apresentam melhor relação 
custo/benefício para as mineradoras em relação aos 
explosivos. Além da otimização operacional nas fases 
de beneficiamento, em função da boa qualidade das 
faces cortadas e da maior preservação da integrida-
de físico-mecânica do material, o emprego dessas 
tecnologias trás a vantagem de uma taxa de recupe-
ração mais elevada da lavra com menor demanda de 
rejeitos e do passivo ambiental;

Na avaliação do potencial de uma área para 
rochas ornamentais, o relevo é obrigatoriamente 
um dos critérios a ser considerado para a seleção 
de qualquer alvo prospectivo. Neste sentido, terre-
nos marcados por grandes desníveis topográficos e/
ou com de grande quantidade de maciços rochosos 
expostos seriam, de modo geral, alvos preferenciais 
numa primeira análise para a seleção dessas áreas. 
Entretanto, deve ser considerado ainda o tipo de ro-
cha a ser explorada, que não necessariamente esta-
ria condicionada a relevos com essas características, 
como no caso de rochas sujeitas a um maior desgas-
te frente ao intemperismo, como noritos, enderbitos 
ou gnaisses foliados ricos em biotita, por exemplo.
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Nº REFERÊNCIA GRANITO_COMERCIAL LATITUDE LONGITUDE UNIDADES ESTRATIGRÁFICA CONCESSIONARIA

1 *Ornamental Amarelo 18°47´00”S 40°42´19”W Suíte Intrusiva Carlos Chagas Mineração Granmex Ltda

2 Amarelo Sta Cecília 18°46´51”S 40°29´12”W Suíte Intrusiva Carlos Chagas Mineração Gravinalli Ltda

2 *Giallo Vitória 18°46´51”S 40°29´12”W Suíte Intrusiva Carlos Chagas Mineração Gravinalli Ltda

3 *Ornamental Amarelo 18°47´07”S 40°39´27”W Suíte Intrusiva Carlos Chagas
NorteRocha Extração e Comércio de 

Granitos Ltda

4 *Branco Real São Francisco Light 18°46´07”S 40°40´40”W Suíte Intrusiva Carlos Chagas Ônix Mineração Ltda

5 *Amarelo Ornamental 18°44´12”S 40°41´30”W Suíte Intrusiva Carlos Chagas Granitos e Mármores Bergamin Ltda 

5 Amarelo Sta Cecília 18°44´12”S 40°41´30”W Suíte Intrusiva Carlos Chagas Granitos e Mármores Bergamin Ltda 

5 *Branco Veneza 18°44´12”S 40°41´30”W Suíte Intrusiva Carlos Chagas Granitos e Mármores Bergamin Ltda 

5 Branco Palha 18°44´12”S 40°41´30”W Suíte Intrusiva Carlos Chagas Granitos e Mármores Bergamin Ltda 

5 Branco Marfim 18°44´12”S 40°41´30”W Suíte Intrusiva Carlos Chagas Granitos e Mármores Bergamin Ltda 

6 Giallo Napoleano 18°39´38”S 40°35´39”W Suíte Intrusiva Carlos Chagas Margramar Mineração Ltda

7 Verde Pavão 18°41´15”S 40°37´17”W Suíte Intrusiva Aimorés Pleiades Mineração Ltda

8 Verde Pavão 18°38´58”S 40°39´06”W Suíte Intrusiva Aimorés M & N Mineração Ltda

9 *Amarelo Ornamental 18°42´39”S 40°43´01”W Suíte Intrusiva Carlos Chagas Mineração Guidoni Ltda

10 Verde Pavão 18°41´34”S 40°43´00”W Suíte Intrusiva Aimorés Mineração Guidoni Ltda

11 *Branco Icaraí Light 18°45´50”S 40°43´50”W Suíte Intrusiva Carlos Chagas Mineração Thomazini Ltda

11 *São Francisco Light 18°45´50”S 40°43´50”W Suíte Intrusiva Carlos Chagas Mineração Thomazini Ltda

12 *Branco Dallas 18°45´41”S 40°43´45”W Suíte Intrusiva Carlos Chagas Mineração Internacional Ltda

13 *Branco Dallas 18°44´24”S 40°44´15”W Suíte Intrusiva Carlos Chagas
Lidergran Comércio e Serviços Ltda 

(Granitos e Mármores Machado Ltda)

14 *Branco Marfim 18°43´36”S 40°43´45”W Suíte Intrusiva Carlos Chagas Pleiades Mineração Ltda

15 *Amarelo Ornamental 18°43´26”S 40°43´26”W Suíte Intrusiva Carlos Chagas Elogran Ltda

16 Amarelo Sta Cecília 18°40´27”S 40°43´00”W Suíte Intrusiva Carlos Chagas Minasgran Mineração Ltda

16 *Giallo Vitória 18°40´27”S 40°43´00”W Suíte Intrusiva Carlos Chagas Minasgran Mineração Ltda

17 *Amarelo Ornamental 18°40´09”S 40°42´56”W Suíte Intrusiva Carlos Chagas Monte Sião Mineração Ltda

18 *Amarelo Ornamental 18°39´01”S 40°42´57”W Suíte Intrusiva Carlos Chagas
D & J Mineração Ltda (exGranlima 

Mineração Ltda)

19 *Amarelo Ouro Brasil 18°38´22”S 40°41´45”W Suíte Intrusiva Carlos Chagas Grupo Andrade

20
*Amarelo New Venecian Gold ou 

Gold Star 
18°37´45”S 40°41´12”W Suíte Intrusiva Carlos Chagas Monte Sião Mineração Ltda

20 *Amarelo Ouro Brasil 18°37´45”S 40°41´12”W Suíte Intrusiva Carlos Chagas Granvieri Mineração Ltda; Marbrasa

21 *Amarelo Ouro Brasil 18°38´22”S 40°41´33”W Suíte Intrusiva Carlos Chagas Thor Granitos Ltda

22 *Branco Samoa 18°31´21”S 40°32´14”W Suíte Intrusiva Carlos Chagas Italigran Mineração Ltda

23 Giallo Latina 18°09´01”S 40°43´42”W Suíte Intrusiva Aimorés COMIL Mineração Ltda

24 *Amarelo Golden King 18°13´28”S 40°43´25”W Suíte Intrusiva Carlos Chagas Tracomal Ltda

25 Giallo Latina 18°09´05”S 40°42´45”W Suíte Intrusiva Aimorés COMIL Mineração Ltda

27 Amarelo Sta Cecília 18°28´27”S 40°35´40”W Suíte Intrusiva Carlos Chagas Mineração SGG Ltda

27 *Giallo Vitória 18°28´27”S 40°35´40”W Suíte Intrusiva Carlos Chagas Mineração SGG Ltda

27 Ouro Brasil 18°28´27”S 40°35´40”W Suíte Intrusiva Carlos Chagas Mineração SGG Ltda

27 Branco Samoa 18°28´27”S 40°35´40”W Suíte Intrusiva Carlos Chagas Mineração SGG Ltda

28 Amarelo Sta Cecília 18°17´44”S 40°39´47”W Suíte Intrusiva Carlos Chagas Grupo Rangel Mármores e Granitos Ltda

28 Branco Sta Helena 18°17´44”S 40°39´47”W Suíte Intrusiva Carlos Chagas Grupo Rangel Mármores e Granitos Ltda

29 *Branco Samoa Light 18°32´17”S 40°36´22”W Suíte Intrusiva Carlos Chagas JVC Mineração Ltda

30 Branco Samoa 18°32´21”S 40°36´36”W Suíte Intrusiva Carlos Chagas Jacob Mineração Ltda

31 Branco Samoa 18°28´41”S 40°36´24”W Suíte Intrusiva Carlos Chagas Tracomal Ltda

32 *Amarelo Granito Dart 18°21´32”S 40°46´54”W Suíte Intrusiva Carlos Chagas Granitos Matatias Ltda

33 *Sta Cecília 18°16´34”S 40°48´31”W Suíte Intrusiva Carlos Chagas Granasa (Granitos Nacionais Ltda)

LISTAGEM DE GRANITOS COMERCIALIZADOS
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Nº REFERÊNCIA GRANITO_COMERCIAL LATITUDE LONGITUDE UNIDADES ESTRATIGRÁFICA CONCESSIONARIA

34 *Oriente Yellow 18°16´51”S 40°46´51”W Suíte Intrusiva Carlos Chagas Granasa (Granitos Nacionais Ltda)

35 Sta Helena 18°19´29”S 40°56´31”W Suíte Intrusiva Carlos Chagas ATT Mineração Ltda

36 Sta Cecília 18°16´36”S 40°55´14”W Suíte Intrusiva Carlos Chagas Mineradora VMM Ltda

37 *Amarelo Sto Agostinho 18°22´22”S 41°00´35”W Suíte Intrusiva Carlos Chagas
Granito Três Irmãos Exportação e 

Importação Ltda

38 *Giallo Veneciano 18°42´16”S 40°30´24”W Suíte Intrusiva Carlos Chagas Granasa (Granitos Nacionais Ltda)

39 *Yellow River 18°41´54”S 40°51´29”W Suíte Intrusiva Carlos Chagas Monte Sião Ltda

40 Verde Labrador 19°17´15”S 40°54´10”W Suíte Intrusiva Aimorés Granitos Laranjeiras Ltda

41 Branco Sta Cecília Light 18°17´24”S 40°51´49”W Suíte Intrusiva Carlos Chagas Tracomal Norte Granitos Ltda

41 Amarelo Sta Cecília Clássico 18°17´24”S 40°51´49”W Suíte Intrusiva Carlos Chagas Tracomal Norte Granitos Ltda

42 Preto São Benedito 18°10´39”S 40°45´41”W Suíte Intrusiva Aimorés COMIL Mineração Ltda

43 Amarelo Icaraí 18°33´29”S 40°59´53”W Suíte Intrusiva Carlos Chagas Mineração Lambari

44 Sta Cecília 18°38´56”S 41°00´51”W Suíte Intrusiva Carlos Chagas Mineração Cafelândia

45 Sta Cecília 18°37´50”S 41°01´57”W Suíte Intrusiva Carlos Chagas Mineração Toledo Ltda

46 New Venecian Gold 18°36´41”S 41°01´00”W Suíte Intrusiva Carlos Chagas
Norte Rocha Extração e Comércio de Grani-

tos Ltda

47 Sta Cecília 18°35´31”S 41°00´03”W Suíte Intrusiva Carlos Chagas Granfaco Granitos Ltda ME

48 *Yellow River 18°42´06”S 40°50´58”W Suíte Intrusiva Carlos Chagas Marmoaria Aquidaban Ltda

49 Amarelo Icaraí 18°40´31”S 40°46´36”W Suíte Intrusiva Carlos Chagas Mineração Suleste Ltda 

50 Amarelo Icaraí 18°41´21”S 40°46´05”W Suíte Intrusiva Carlos Chagas Stone Mineração Ltda

51 *Branco São Francisco Real 18°40´57”S 40°45´47”W Suíte Intrusiva Carlos Chagas Stone Mineração Ltda

52 *Soft yellow 18°41´17”S 40°44´12”W Suíte Intrusiva Carlos Chagas Mineração Vale du Granito Ltda

53 *Gold 500 Vein Cut 18°45´58”S 40°44´40”W Suíte Intrusiva Carlos Chagas Mineração Guidoni Ltda 

53 Gold 500 Cross Cut 18°45´58”S 40°44´40”W Suíte Intrusiva Carlos Chagas Mineração Guidoni Ltda 

54 Amarelo Icaraí 18°46´14”S 40°45´05”W Suíte Intrusiva Carlos Chagas Mineração Guidoni Ltda 

55 *Ouro Brasil 18°38´55”S 40°43´10”W Suíte Intrusiva Carlos Chagas EuroBrasil Ltda

56 *Amarelo Icaraí 18°39´09”S 40°42´22”W Suíte Intrusiva Carlos Chagas Rocha Nobre

57 *Golden King 18°13´16”S 40°37´52”W Suíte Intrusiva Carlos Chagas
Gramacap Granitos e Mármores Capixaba 

Ltda

58 Sta Cecília 18°12´09”S 40°54´43”W Suíte Intrusiva Carlos Chagas Granitos Matatias Ltda

59 Café Brasil 18°11´50”S 40°48´07”W Suíte Intrusiva Aimorés Mineração Guidoni Ltda

60 Amarelo Sta Cecília 18°17´50”S 40°51´38”W Suíte Intrusiva Carlos Chagas Granitos Estrela do Sul Ltda

60 Sta Cecília Light (branco) 18°17´50”S 40°51´38”W Suíte Intrusiva Carlos Chagas Granitos Estrela do Sul Ltda

61 Giallo Fiesta 18°26´52”S 40°49´14”W Suíte Intrusiva Carlos Chagas
Pemagran Pedras, Mármores e Granitos 

Ltda

62 Branco Arabesco 18°55´37”S 40°49´10”W Suíte Intrusiva Carlos Chagas Mineração Marbrasil Ltda

63 Verde Labrador 19°16´19”S 40°55´18”W Suíte Intrusiva Aimorés Granito Vila César Ltda

64 Verde Bahia 19°17´48”S 40°54´52”W Suíte Intrusiva Aimorés Mineração Lindenberg Ltda

65 Verde Labrador 19°22´58”S 40°52´48”W Suíte Intrusiva Aimorés Mineração EMIL Ltda

66 Preto São Rafael 19°22´58”S 40°26´16”W Suíte Intrusiva Aimorés Mineração Integrada Ltada

67 Preto São Gabriel 19°23´32”S 40°26´01”W Suíte Intrusiva Aimorés Mineração Thomazini Ltda

68 Granito Aquamarini 19°23´53”S 40°23´45”W Granitos Tardi a Pós-colisionais Mineração Margramar Ltda

69 Granito Branco Siena 19°18´46”S 40°24´40”W Granitos Tardi a Pós-colisionais Mineração Sigma do Brasil Ltda

70 *Granito Blue Brasil 19°16’39”S 40°12’37”W Complexo Nova Venécia Mineração Everest Ltda (Pedreira Scarton)

*Chapas com desenho orientado da foliação
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SÉRIE METAIS DO GRUPO DA PLATINA E ASSOCIADOS
Nº 01 -  Mapa de Caracterização das Áreas de Trabalho (Escala 1:7.000.000), 1996.
Nº 02 - Mapa Geológico Preliminar da Serra do Colorado - Rondônia e Síntese Geológico-Metalogenética, 

1997.
Nº 03 -  Mapa Geológico Preliminar da Serra Céu Azul - Rondônia, Prospecção Geoquímica e Síntese 

Geológico - Metalogenética, 1997.
Nº 04 -  Síntese Geológica e Prospecção por Concentrados de Bateia nos Complexos Canabrava e Barro Alto 

- Goiás, 1997.
Nº 05 -  Síntese Geológica e Prospecção Geoquímica/Aluvionar da Área Migrantinópolis - Rondônia, 2000.
Nº 06 -  eologia e Prospecção Geoquímica/Aluvionar da Área Corumbiara/Chupinguaia - Rondônia, 2000.
Nº 07 -  Síntese Geológica e Prospecção Geoquímica/Aluvionar da Área Serra Azul - Rondônia, 2000.
Nº 08 -  Geologia e Resultados Prospectivos da Área Rio Branco/Alta Floresta - Rondônia, 2000.
Nº 09 -  Geologia e Resultados Prospectivos da Área Santa Luzia - Rondônia, 2000.
Nº 10 -  Geologia e Resultados Prospectivos da Área Nova Brasilândia - Rondônia, 2000.
Nº 11 -  Síntese Geológica e Prospecção Geoquímica da Área Rio Madeirinha - Mato Grosso, 2000.
Nº 12 -  Síntese Geológica e Prospectiva das Áreas Pedra Preta e Cotingo - Roraima, 2000.
Nº 13 -  Geologia e Resultados Prospectivos da Área Santa Bárbara - Goiás, 2000.
Nº 14 -  Geologia e Resultados Prospectivos da Área Barra da Gameleira - Tocantins, 2000.
Nº 15 -  Geologia e Resultados Prospectivos da Área Córrego Seco - Goiás, 2000.
Nº 16 -  Síntese Geológica e Resultados Prospectivos da Área São Miguel do Guaporé - Rondônia, 2000.
Nº 17 -  Geologia e Resultados Prospectivos da Área Cana Brava - Goiás, 2000.
Nº 18 -  Geologia e Resultados Prospectivos da Área Cacoal - Rondônia, 2000.
Nº 19 -  Geologia e Resultados Prospectivos das Áreas Morro do Leme e Morro Sem Boné - Mato Grosso, 

2000.
Nº 20 -  Geologia e Resultados Prospectivos das Áreas Serra dos Pacaás Novos e Rio Cautário - Rondônia, 

2000.
Nº 21 -  Aspectos Geológicos, Geoquímicos e Potencialidade em Depósitos de Ni-Cu-EGP do Magmatismo da 

Bacia do Paraná - 2000.
Nº 22 -  Geologia e Resultados Prospectivos da Área Tabuleta - Mato Grosso, 2000.
Nº 23 -  Geologia e Resultados Prospectivos da Área Rio Alegre - Mato Grosso, 2000.
Nº 24 -  Geologia e Resultados Prospectivos da Área Figueira Branca/Indiavaí - Mato Grosso, 2000.
Nº 25 - Síntese Geológica e Prospecção Geoquímica/Aluvionar das Áreas Jaburu, Caracaraí, Alto Tacutu e 

Amajari - Roraima, 2000.
Nº 26 -  Prospecção Geológica e Geoquímica no Corpo Máfico-Ultramáfico da Serra da Onça - Pará, 2001.
Nº 27 -  Prospecção Geológica e Geoquímica nos Corpos Máfico-Ultramáficos da Suíte Intrusiva Cateté - 

Pará, 2001.
Nº 28- Aspectos geológicos, Geoquímicos e Metalogenéticos do Magmatismo Básico/Ultrabá-sico do Estado 

de Rondônia e Área Adjacente, 2001.
Nº 29 -  Geological, Geochemical and Potentiality Aspects of Ni-Cu-PGE Deposits of the Paraná Basin 

Magmatism, 2001.
Nº 30 –  Síntese Geológica e Prospecção Geoquímica da Área Barro Alto – Goiás, 2010.

SÉRIE MAPAS TEMÁTICOS DE OURO - ESCALA 1:250.000
Nº 01 -  Área GO-09 Aurilândia/Anicuns - Goiás, 1995.
Nº 02 - Área RS-01 Lavras do Sul/Caçapava do Sul - Rio Grande do Sul, 1995.
Nº 03 -  Área RO-01 Presidente Médici - Rondônia, 1996.
Nº 04 -  Área SP-01 Vale do Ribeira - São Paulo, 1996.
Nº 05 -  Área PA-15 Inajá - Pará, 1996.
Nº 06 -  Área GO-05 Luziânia - Goiás, 1997.

LISTAGEM DOS INFORMES DE RECURSOS MINERAIS

NW_EspiritoSanto.indd   45 17/04/2012   14:42:37



Rochas Ornamentais no Noroeste do Estado do Espírito Santo

46

Nº 07 -  Área PA-01 Paru - Pará, 1997.
Nº 08 -  Área AP-05 Serra do Navio/Cupixi - Amapá, 1997.
Nº 09 -  Área BA-15 Cariparé - Bahia, 1997.
Nº 10 -  Área GO-01 Crixás/Pilar - Goiás, 1997.
Nº 11 -  Área GO-02 Porangatu/Mara Rosa - Goiás, 1997
Nº 12 -  Área GO-03 Niquelândia - Goiás, 1997.
Nº 13 -  Área MT-01 Peixoto de Azevedo/Vila Guarita - Mato Grosso, 1997.
Nº 14 -  Área MT-06 Ilha 24 de Maio - Mato Grosso, 1997.
Nº 15 -  Área MT-08 São João da Barra - Mato Grosso/Pará, 1997.
Nº 16 - Área RO-02 Jenipapo/Serra Sem Calça - Rondônia, 1997.
Nº 17 - Área RO-06 Guaporé/Madeira - Rondônia, 1997.
Nº 18 - Área RO-07 Rio Madeira - Rondônia, 1997.
Nº 19 - Área RR-01 Uraricaá - Roraima, 1997.
Nº 20 - Área AP-03 Alto Jari - Amapá/Pará, 1997.
Nº 21 - Área CE-02 Várzea Alegre/Lavras da Mangabeira/Encanto - Ceará, 1997.
Nº 22 - Área GO-08 Arenópolis/Amorinópolis - Goiás, 1997.
Nº 23 - Área PA-07 Serra Pelada - Pará, 1997.
Nº 24 - Área SC-01 Botuverá/Brusque/Gaspar - Santa Catarina, 1997.
Nº 25 - Área AP-01 Cassiporé - Amapá, 1997.
Nº 26 - Área BA-04 Jacobina Sul - Bahia, 1997.
Nº 27 - Área PA-03 Cuiapucu/Carará - Pará/Amapá, 1997.
Nº 28 - Área PA-10 Serra dos Carajás - Pará, 1997.
Nº 29 - Área AP-04 Tumucumaque - Pará, 1997.
Nº 30 - Área PA-11 Xinguara - Pará, 1997.
Nº 31 - Área PB-01 Cachoeira de Minas/Itajubatiba/Itapetim - Paraíba/Pernambuco, 1997.
Nº 32 - Área AP-02 Tartarugalzinho - Amapá, 1997.
Nº 33 - Área AP-06 Vila Nova/Iratapuru - Amapá, 1997.
Nº 34 - Área PA-02 Ipitinga - Pará/Amapá, 1997.
Nº 35 - Área PA-17 Caracol - Pará, 1997.
Nº 36 - Área PA-18 Vila Riozinho - Pará, 1997.
Nº 37 - Área PA-19 Rio Novo - Pará, 1997.
Nº 38 - Área PA-08 São Félix - Pará, 1997.
Nº 39 - Área PA-21 Marupá - Pará, 1998.
Nº 40 - Área PA-04 Três Palmeiras/Volta Grande - Pará, 1998.
Nº 41 - Área TO-01 Almas/Natividade - Tocantins, 1998.
Nº 42 - Área RN-01 São Fernando/Ponta da Serra/São Francisco - Rio Grande do Norte/Paraíba, 1998.
Nº 43 - Área GO-06 Cavalcante - Goiás/Tocantins, 1998.
Nº 44 - Área MT-02 Alta Floresta - Mato Grosso/Pará, 1998.
Nº 45 - Área MT-03 Serra de São Vicente - Mato Grosso, 1998.
Nº 46 - Área AM-04 Rio Traíra - Amazonas, 1998.
Nº 47 - Área GO-10 Pirenópolis/Jaraguá - Goiás, 1998.
Nº 48 - Área CE-01 Reriutaba/Ipu - Ceará, 1998.
Nº 49 - Área PA-06 Manelão - Pará, 1998.
Nº 50 - Área PA-20 Jacareacanga - Pará/Amazonas, 1998.
Nº 51 - Área MG-07 Paracatu - Minas Gerais, 1998.
Nº 52 - Área RO-05 Colorado - Rondônia/Mato Grosso, 1998.
Nº 53 - Área TO-02 Brejinho de Nazaré - Tocantins, 1998.
Nº 54 - Área RO-04 Porto Esperança - Rondônia, 1998.
Nº 55 - Área RO-03 Parecis - Rondônia, 1998.
Nº 56 - Área RR-03 Uraricoera - Roraima, 1998.
Nº 57 - Área GO-04 Goiás - Goiás, 1998.
Nº 58 - Área MA-01 Belt do Gurupi - Maranhão/Pará, 1998.
Nº 59 - Área MA-02 Aurizona/Carutapera - Maranhão/Pará, 1998.
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Nº 60 - Área PE-01 Serrita - Pernambuco, 1998.
Nº 61 - Área PR-01 Curitiba/Morretes - Paraná, 1998.
Nº 62 - Área MG-01 Pitangui - Minas Gerais, 1998.
Nº 63 - Área PA-12 Rio Fresco - Pará, 1998.
Nº 64 - Área PA-13 Madalena - Pará, 1998.
Nº 65 - Área AM-01 Parauari - Amazonas/Pará, 1999.
Nº 66 - Área BA-01 Itapicuru Norte - Bahia, 1999.
Nº 67 - Área RR-04 Quino Maú - Roraima, 1999.
Nº 68 - Área RR-05 Apiaú - Roraima, 1999.
Nº 69 - Área AM 05 Gavião/Dez Dias - Amazonas, 1999.
Nº 70 - Área MT-07 Araés/Nova Xavantina - Mato Grosso, 2000.
Nº 71 - Área AM-02 Cauaburi - Amazonas, 2000.
Nº 72 - Área RR-02 Mucajaí - Roraima, 2000.
Nº 73 - Área RR-06 Rio Amajari - Roraima, 2000.
Nº 74 - Área BA-03 Jacobina Norte - Bahia, 2000.
Nº 75 - Área MG-04 Serro - Minas Gerais, 2000.
Nº 76 - Área BA-02 Itapicuru Sul - Bahia, 2000.
Nº 77 - Área MG-03 Conselheiro Lafaiete - Minas Gerais, 2000.
Nº 78 - Área MG-05 Itabira - Minas Gerais, 2000.
Nº 79 - Área MG-09 Riacho dos Machados - Minas Gerais, 2000.
Nº 80 - Área BA-14 Correntina - Bahia, 2000.
Nº 81 - Área BA-12 Boquira Sul - Bahia, 2000.
Nº 82 - Área BA-13 Gentio do Ouro - Bahia, 2000.
Nº 83 - Área BA-08 Rio de Contas/Ibitiara Sul - Bahia, 2000.
Nº 84 - Área MT-05 Cuiabá/Poconé - Mato Grosso, 2000.
Nº 85 - Área MT-04 Jauru/Barra dos Bugres - Mato Grosso, 2000.

SÉRIE OURO - INFORMES GERAIS
Nº 01 - Mapa de Reservas e Produção de Ouro no Brasil (Escala 1:7.000.000), 1996.
Nº 02 - Programa Nacional de Prospecção de Ouro - Natureza e Métodos, 1998.
Nº 03 - Mapa de Reservas e Produção de Ouro no Brasil (Escala 1:7.000.000), 1998.
Nº 04 - Gold Prospecting National Program - Subject and Methodology, 1998.
Nº 05 - Mineralizações Auríferas da Região de Cachoeira de Minas – Municípios de Manaíra e Princesa Isabel 

- Paraíba,1998.
Nº 06 -  Mapa de Reservas e Produção de Ouro no Brasil (Escala 1:7.000.000), 2000.
Nº 07 - Resultados da Prospecção para Ouro na Área RS-01 - Lavras do Sul/Caçapava do Sul, Subárea Minas 

do Camaquã - Rio Grande do Sul, 2000.
Nº 08 -  Resultados da Prospecção para Ouro na Área RS-01 - Lavras do Sul/Caçapava do Sul, Subárea Ibaré 

- Rio  Grande do Sul, 2000.
Nº 09 -  Resultados da Prospecção para Ouro na Área RS-01 - Lavras do Sul/Caçapava do Sul, Subárea 

Caçapava do Sul - Rio Grande do Sul, 2000.
Nº 10 -  Resultados da Prospecção para Ouro na Área RS-01 - Lavras do Sul/Caçapava do Sul, Subárea Passo 

do Salsinho - Rio Grande do Sul, 2000.
Nº 11 - Resultados da Prospecção para Ouro na Área RS-01 - Lavras do Sul/Caçapava do Sul, Subárea 

Marmeleiro - Rio Grande do Sul, 2000.
Nº 12 - Map of Gold Production and Reserves of Brazil (1:7.000.000 Scale), 2000
Nº 13 - Resultados da Prospecção para Ouro na Área RS-01 - Lavras do Sul/Caçapava do Sul, Subárea 

Cambaizinho - Rio Grande do Sul, 2001.
Nº 14 - Resultados da Prospecção para Ouro na Área RS-01 - Lavras do Sul/Caçapava do Sul, Subárea Passo 

do Ivo - Rio Grande do Sul, 2001.
Nº 15 - Resultados da Prospecção para Ouro na Área RS-01 - Lavras do Sul/Caçapava do Sul, Subárea Batovi 

- Rio Grande do Sul, 2001.
Nº 16 – Projeto Metalogenia da Província Aurífera Juruena-Teles Pires, Mato Grosso – Goiânia, 2008.
Nº 17 – Metalogenia do Distrito Aurífero do Rio Juma, Nova Aripuanã, Manaus, 2010.
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SÉRIE INSUMOS MINERAIS PARA AGRICULTURA
Nº 01 - Mapa Síntese do Setor de Fertilizantes Minerais (NPK) no Brasil (Escala 1:7.000.000), 1997.
Nº 02 - Fosfato da Serra da Bodoquena - Mato Grosso do Sul, 2000.
Nº 03 - Estudo do Mercado de Calcário para Fins Agrícolas no Estado de Pernambuco, 2000.
Nº 04 - Mapa de Insumos Minerais para Agricultura e Áreas Potenciais nos Estados de Pernambuco, Alagoas, 

Paraíba e Rio Grande do Norte, 2001.
Nº 05 - Estudo dos Níveis de Necessidade de Calcário nos Estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Rio 

Grande do Norte, 2001.
Nº 06 - Síntese das Necessidades de Calcário para os Solos dos Estados da Bahia e Sergipe, 2001.
Nº 07 - Mapa de Insumos Minerais para Agricultura e Áreas Potenciais de Rondônia, 2001.
Nº 08 - Mapas de Insumos Minerais para Agricultura nos Estados de Amazonas e Roraima, 2001.
Nº 09 - Mapa-Síntese de Jazimentos Minerais Carbonatados dos Estados da Bahia e Sergipe, 2001.
Nº 10 - Insumos Minerais para Agricultura e Áreas Potenciais nos Estados do Pará e Amapá, 2001.
Nº 11 - Síntese dos Jazimentos, Áreas Potenciais e Mercado de Insumos Minerais para Agricultura no Estado 

da Bahia, 2001.
Nº 12 - Avaliação de Rochas Calcárias e Fosfatadas para Insumos Agrícolas do Estado de Mato Grosso, 2008
Nº 13 - Projeto Fosfato Brasil – Parte I, 2011.
Nº 14 – Projeto Fosfato Brasil – Estado de Mato Grosso – Áreas Araras/Serra do Caeté e Planalto da Serra, 

2011.

SÉRIE PEDRAS PRECIOSAS
Nº 01 - Mapa Gemológico da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, 1997.
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