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APRESENTAÇÃO

 O Serviço Geológico do Brasil/Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais 
(SGB/CPRM), por intermédio da Superintendência Regional de Belém tem a grata 
satisfação de tornar acessível à comunidade técnico-científica e aos empresários do 
setor mineral o Informe Mineral Materiais de Construção da Região de Macapá, Estado 
do Amapá, objetivando efetuar um diagnóstico deste setor com vistas ao fornecimento 
de subsídios, para a caracterização das fontes produtivas e identificação de novas áreas 
potenciais. 
 Os objetos de estudo foram argilas, areias brancas, seixos /cascalhos, granitos 
para brita e/ou granitos industriais, arenitos ferruginosos e saibros, materiais que, em 
virtude do atual momento têm sido objeto de demandas crescentes, por sua importância 
como matéria prima na construção civil. Obras públicas contempladas pelo Programa 
de Aceleração de Crescimento (PAC), tais como melhorias no sistema viário (BR-156) e 
sanitário, criação de unidades habitacionais para famílias de baixa renda, construção 
de novas creches, escolas, praças de recreação, além de ampliação e construção de 
unidades de saúde têm consumido na região, grandes volumes dos materiais citados. 
 O presente informe busca enfatizar o papel da informação geológica como 
indutor no desenvolvimento do setor mineral no País, com efeitos na geração de 
empregos, renda e desenvolvimento social, à luz da sustentabilidade ambiental. Este 
informe acompanha um SIG geológico, onde todas as informações levantadas no 
projeto foram organizadas em bases georreferenciadas, e disponíveis para download 
no GEOBANK, banco de dados corporativo do SBG/CPRM.
 Ao longo do texto disserta-se sobre o antagonismo existente entre a mineração, 
preservação ambiental e a expansão da mancha urbana metropolitana, analisando–se, 
também, a forma de superá-lo. Por tal vertente, os mapas temáticos acima referenciados 
têm como proposta servir de ferramentas para a busca de soluções visando uma relação 
integrada entre a atividade mineral e a sustentabilidade ambiental. 
 Com esta publicação, o Serviço Geológico do Brasil busca contribuir, para a 
ampliação da informação geológica e mostrar a sua importância como mola indutora 
no desenvolvimento do setor mineral do País, além de estimular e induzir a atração 
de novos investimentos, com efeitos diretos na descoberta de novos jazimentos, 
geração de emprego e renda, e, desenvolvimento social, tudo isto sob o contexto da 
sustentabilidade ambiental.

V

JOSÉ LEONARDO SILVA ANDRIOTTI
Diretor de Geologia e Recursos Minerais
Serviço Geológico do Brasil - CPRM

EDUARDO JORGE LEDSHAM
Diretor - Presidente
Serviço Geológico do Brasil - CPRM





RESUMO

O presente projeto discute diversos aspectos relacionados aos insumos minerais utilizados na 
construção civil na região centro-sul do Estado do Amapá, envolvendo os municípios Macapá, 
Santana, Mazagão, Porto Grande, Ferreira Gomes, Tartarugalzinho e Itaubal. Neste relatório 
são enfocados aspectos socioeconômicos, geológicos, da potencialidade mineral, direitos 
minerários e infraestrutura, visando fornecer subsídios aos mineradores e gestores públicos 
para o ordenamento desta importante atividade econômica na região, de acordo com os 
objetivos propostos pelo Programa de Aceleração do Crescimento – PAC para o setor mineral.
Os métodos aplicados neste trabalho incluíram levantamentos de campo, pesquisa 
bibliográfica, análises laboratoriais, avaliação técnica da atividade mineira, organização de 
dados, e integração da informação em uma base geológica atualizada.
Durante os trabalhos de campo foram visitados cerca de 40 empreendimentos minerários, dos 
quais 29 são voltados para a produção de argila para cerâmica vermelha, 4 para brita, 4 para 
areia branca e 3 para seixos/cascalhos. Em cada depósito visitado foram registrados aspectos 
tais como: localização e acesso, tipologia, caracterização física dos materiais, reservas e fontes 
alternativas de suprimento. Foram também registradas 30 ocorrências minerais, das quais 23 
referem-se à argila para cerâmica vermelha, 4 a granitos para brita, 2 a saibros e 1 a arenito 
ferruginoso.
Análises laboratoriais foram realizadas em amostras representativas destes depósitos e 
ocorrências visitadas, visando a caracterização tecnológica e avaliação da qualidade desses 
insumos minerais. Os ensaios foram executados em laboratórios da Escola Mário Amato (SENAI/
SP), do Instituto de Geociências da UFPA (IG/UFPA) e do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de 
São Paulo (IPT/SP). 
Adicionalmente, neste relatório é apresentado um diagnóstico técnico-econômico sobre os 
insumos minerais estudados, levando em conta produção e consumo, objetivando a projeção 
da demanda futura, bem como foram avaliados os aspectos ambientais relacionados à atividade 
minerária. Estão incluídas neste documento cartas temáticas de geologia, atividade mineira e 
potencial mineral, aspectos legais e restrições ambientais. 
Todas as informações obtidas neste trabalho estão sintetizadas neste relatório, com dados 
ordenados em ambiente SIG – Sistemas de Informações Geográficas, vinculado ao GEOBANK, 
banco de dados corporativo da CPRM, que pode ser acessado através do site www.cprm.gov.br.
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ABSTRACT

This project aimed the characterization of raw materials, which are used by the civil construction 
industry in the center-southern of the State of Amapá, including Macapá, Santana, Mazagão, 
Porto Grande, Ferreira Gomes, Tartarugalzinho and Itaubal cities. This report discusses  
socioeconomic and geological aspects, mineral potentiality, mineral laws and infrastructure, 
in order to provide in order to provide miners and public managers with data to the planning 
of this important economic activity, in accordance with the objectives of the “PAC – Programa 
de Aceleração do Crescimento” (growth acceleration program, in Portuguese) of the Brazilian 
Federal Government.
The methods of this work included field survey, bibliographic research, laboratory analysis, 
technical evaluation of the mining activity, data organization, and the integration of the 
information in an updated geological map.
The field work was conducted with the aim of studying the most representative active extraction 
localities. At about 40 active extraction deposits were visited: 29 focus on clay production for 
red ceramics, 4 on granite for gravel, 4 on sand and 3 on pebbles/gravels. In each deposit 
some aspects were registered, such as: location and access, typology, physical characterization, 
alternative reservoirs and sources of supplies. Thirty mineral occurrences were also registered, 
of which 23 refer to clay for red ceramics, 4 to granites for gravel, 2 to sandstones and 1 to 
ferruginous sandstone.
Samples for laboratory tests were taken from some of these sites in order to evaluate the 
quality of the raw materials. The analyses were carried on at the Escola Mário Amato (SENAI/
SP), Instituto de Geociênciasda UFPA (IG/UFPA) and Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São 
Paulo (IPT/SP). 
In addition, in this work is presented a technical-economic diagnosis considering the focused 
mineral supplies, taking into account production and consumption, targeting the projection 
of future demands, as well as the evaluation of environmental aspects related to mineral 
activities. Several thematic maps are presented, considering geology, mineral activities 
and mineral potentiality, legal aspects and environmental restrictions. 
All information produced in this work are summarized in this report, and the data are organized 
in GIS – Geographic Information System and available in CPRM’s corporate database – the 
GEOBANK, which can be accessed through the website www.cprm.gov.br.
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1 - INTRODUÇÃO

O Projeto Materiais de Construção da região de 
Macapá localiza-se na mesorregião sul do estado do 
Amapá e engloba, total ou parcialmente, as seguin-
tes folhas cartográficas na escala de 1:100.000 (Figu-
ra 1.1): NA.22-Y-D-III (Ferreira Gomes), NA.22-Y-D-VI 
(Macapá), SA.22-V-B-III (Santana) e NA.22-Z-C-I. Está 

inserido no Programa de Aceleração de Crescimento 
do Governo Federal (PAC 2, 2011-2014) e foi execu-
tado pela Companhia de Pesquisa de Recursos Mine-
rais/Serviço Geológico do Brasil (CPRM/SGB), através 
da Gerência de Geologia e Recursos Minerais da Su-
perintendência Regional de Belém.

Figura 1.1 - Mapa de localização da área do projeto e de municípios pertencentes à microrregião de Macapá.
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A região de estudo perfaz uma superfície 
aproximada de 9.560 Km2 e engloba, parcialmente, 
os seguintes municípios: Macapá, Santana, Maza-
gão, Porto Grande, Ferreira Gomes, Itaubal, Tarta-
rugalzinho (Figura 1.1). As duas primeiras unida-
des municipais, e seus distritos-sede, constituem 
a Região Metropolitana de Macapá - RMM (Figura 
1.2), criada pela Lei Complementar Estadual LCE 
21/2003 em 26/02/2003, que juntos perfazem cer-
ca de 74,60% da população do estado do Amapá 
(IBGE, 2010).

No que se refere à geologia da área do pro-
jeto, cerca de 70% desta é constituída por cober-
turas sedimentares cenozoicas e os 30% restantes 
por rochas de natureza ígnea e/ou metamórfica 
pertencentes às eras Paleoproterozoica e Arquea-
na (Figura 2.2). A Folha NA.22-Y-D-III (Ferreira Go-
mes), por exemplo, apresenta uma área de 3.087 
km2, sendo que 35% desta superfície, o equivalente 
a 1.080 Km2, é ocupada por granitos e outros litoti-
pos, alguns dos quais favoráveis para produção de 

brita. Por outro lado, na porção com coberturas se-
dimentares cenozoicas esta folha apresenta ocor-
rências de areias e seixos de uso na elaboração de 
argamassa, concreto e outros produtos. Observa-
-se também ocorrências de argilas aluvionares, 
utilizadas na indústria de cerâmica vermelha, na 
produção de tijolos e telhas, que são mais abun-
dantes nos quadrantes nordeste e noroeste da Fo-
lha Santana (SA.22-V-B-III), e em menor proporção 
no quadrante sudeste da Folha NA.22-Y-D-VI (Ma-
capá).

Estas características tornam o setor de agre-
gados (areias, seixos e brita) e de cerâmica vermelha 
(argila) de grande importância no segmento da trans-
formação mineral relacionada à cadeia produtiva da 
construção civil e rodoviária do Estado do Amapá, 
embora existam passivos ambientais associados a 
estas atividades que requerem monitoramento e/ou 
enquadramento nos critérios da legislação ambien-
tal vigente, principalmente aqueles relacionados às 
áreas de ressacas.

Figura 1.2 - Configuração da Região Metropolitana de Macapá-RMM com as áreas dos municípios de Macapá e Santa-
na em Km2 e seus limites com municípios contíguos.
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Destaca-se, também, que rochas graníticas 
ocorrentes na área podem apresentar perspectivas 
favoráveis para uso como rocha ornamental e/ou 
de revestimento, para consumo regional ou visando 
exportação, o que pode futuramente se tornar fon-
te geradora de emprego e renda para a população, 
principalmente devido a proximidade da área com 
a Região Metropolitana de Belém, grande mercado 
consumidor destes produtos, e demais mercados, 
como por exemplo, os países do norte da América 
do Sul, da América Central e do Norte. Trabalhos an-
teriores já destacavam a importância destas rochas, 
tais como o Portfólio de Rochas Ornamentais do Es-
tado do Amapá (PINTO, 2001) e o Atlas de Rochas 
Ornamentais da Amazônia Brasileira (MELLO; CHIODI 
FILHO; CHIODI, 2011).

O Ministério de Minas e Energia através da 
Portaria nº 249, de 28 de outubro de 2004, conside-
rando serem os insumos para construção civil essen-
ciais para a construção da infraestrutura e de habi-
tações, e ciente da falta de conhecimento detalhado 
dos jazimentos, da ausência de políticas públicas que 
garantam o abastecimento futuro das populações ur-
banas, associado à inexistência de ordenamento ter-
ritorial, e ainda de que cabe ao poder público criar 
mecanismos que garantam o suprimento desses in-
sumos minerais vitais ao crescimento econômico e 
a melhoria da qualidade de vida da população, ela-
borou o Plano Nacional de Agregados Minerais para 
Construção Civil-PNACC, com o objetivo de definir 
políticas públicas para o setor.

Cumprindo a sua missão institucional de “Gerar 
e difundir o conhecimento geológico e hidrogeológico 
básico necessário para o desenvolvimento sustentá-
vel do Brasil”, a CPRM criou em 2004 o subprograma 
Minerais e Rochas para Construção Civil, dentro do 
Programa Geologia do Brasil, que vem realizando es-
tudos em diversas regiões metropolitanas. Dentro do 
objetivo deste subprograma, a CPRM, através da sua 
Superintendência de Belém, executou este projeto.

1.1 AspecTOs sOcIOecONômIcOs

A área do atual Estado do Amapá, pelo Trata-
do de Tordesilhas (1494), pertencia aos espanhóis. 
Durante a União Ibérica entre Portugal e Espanha, a 
região foi doada ao português Bento Manuel Paren-
te, com o nome de Capitania da Costa do Cabo Nor-
te. Após a assinatura do Tratado de Madri, em 1750, 
Portugal começou a se preocupar com a exploração 
e a defesa da região. Imigrantes açorianos e marro-
quinos iniciaram sua ocupação. Após a construção 
da Fortaleza de São José de Macapá (1764-1782), 
os portugueses dificultavam os ataques dos france-
ses, estabelecidos na vizinha Guiana. Com a inde-
pendência, em 1822, o Amapá permaneceu ligado à 
província do Pará e continuou a enfrentar problemas 
de fronteira com a França. A disputa territorial con-
tinuou até 1900, quando a questão foi levada à Co-
missão de Arbitragem, em Genebra, que deu a posse 
ao Brasil. Em 1943, a área tornou-se território federal 
e, em 1988, foi elevado à categoria de Estado pela 
Constituição Federal (ESTADOS..., 2015).

Historicamente, esta região sofre com alguns 
obstáculos para seu desenvolvimento socioeconômi-
co, principalmente devido à inexistência de conexões 
rodoviárias e/ou rodoferroviárias com os demais sis-
temas logísticos de outros estados do Brasil. Este fato 
é responsável pelo isolamento geográfico do Amapá e 
as consequências disto são sentidas diariamente pelos 
habitantes do Estado, principalmente da capital (Maca-
pá), a qual concentra quase 60% da população do Ama-
pá, e que convive com o alto custo de vida, tendo em 
vista que produtos alimentícios, eletrodomésticos, etc., 
provêm de outros estados da federação, por vias aérea 
ou fluvial. A tabela 1.1 destaca as principais interações 
espaciais do estado do Amapá, segundo Santos (2010).

Santos (2010) destaca em seu estudo sobre 
a “Configuração Geográfica e Interação Espacial no 
Amapá”, que devido à carência de rodovias, o custo 

Sistema
de Transporte Cidades ou Regiões Articuladas Abrangência

Geográfica

Aéreo Macapá/AP - Belém/PA Intrarregional, regional 
e nacional

Fluvial Santana/AP - Belém/PA Intrarregional

Fluvial Macapá e Santana/AP - Ilha do Marajó/PA (Afuá, Chaves e Breves) Intrarregional

Fluvial Santana/AP - Vale do Jari (Laranjal do Jari/AP, Vitória do Jari/AP e Monte Dourado/PA Estadual e 
intrarregional

Fluvial Santana/AP - Baixo e Médio Rio Amazonas (Almeirim/PA, Óbidos/PA, Santarém/PA, 
Manaus/AM) Intrarregional

Fluvial Macapá e Santana/AP - Arquipélago do Bailique/AP Estadual

Fluvial-Marítimo Santana/AP - Europa, EUA, Japão Internacional

Ferroviário Santana/AP - Serra do Navio/AP Estadual

Terrestre Municípios do Amapá Estadual

Terrestre/Fluvial Macapá/AP - Caiena/Guiana Francesa via cidade de Oiapoque Internacional

Terrestre/Fluvial Macapá/AP - Monte Dourado e Almeirim/PA Intrarregional

Tabela 1.1 - Principais interações espaciais do Amapá. Fonte: Santos (2010).
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elevado dos transportes aéreos e a abundância de 
vias navegáveis, o transporte hidroviário na Bacia 
Amazônica reveste-se de grande importância econô-
mica e social, destacando o transporte de granéis só-
lidos (grãos e minérios), de derivados de petróleo e 
passageiros. As hidrovias que articulam o Amapá em 
escala intrarregional estão inseridas na denominada 
Bacia Amazônica Oriental, através do Rio Amazonas, 
nos trechos Macapá-Belém-Macapá e Macapá-San-
tarém-Macapá.

Destarte este isolamento geográfico, nas últi-
mas três décadas a população do Estado do Amapá 
quadriplicou, passando de 175.257 habitantes, em 
1980, para uma população de 750.912 habitantes. 
As cidades que mais sofreram o impacto desde cres-
cimento demográfico foram Macapá e Santana, que 
juntas reúnem cerca de 74,60% da população do 
Estado, totalizando 499.466 habitantes. Estes fatos 
influenciaram diretamente o uso de agregados e de 
cerâmica vermelha visando suprir a construção de 
moradias e de infraestrutura. A tabela 1.2 apresenta 
os dados concernentes às populações dos municípios 

envolvidos com a área do projeto (microrregiões de 
Macapá) e o infográfico da figura 1.3 ilustra o cresci-
mento populacional de Macapá, Santana e Mazagão 
durante o período de 1996-2014.

Observa-se pela análise destes dados, que 
a população de Macapá duplicou em um período 
de 18 anos (1996-2014), enquanto que a popula-
ção de Santana teve um crescimento de 1,6 vezes. 
Por outro lado, observando os estudos realizados 
pelo IBGE (2015), observa-se que a população do 
Estado do Amapá passaria dos 686.189 habitan-
tes (IBGE, 2010), para uma população projetada 
de 983.304 habitantes (em 2014), isto é, 43,30% 
de aumento populacional. Este crescimento, por 
certo, se reflete na necessidade de cada vez maior 
de moradias, postos de saúde, hospitais, escolas, 
saneamento básico, energia, estradas, empregos 
para a população, obras de infraestrura e, con-
sequentemente, maior uso de agregados (areia, 
seixo, brita) e de produtos derivados de cerâmica 
vermelha, visando a fabricação de tijolos, blocos 
estruturais e telhas.

Ano Macapá Mazagão Santana Ferreira 
Gomes Itaubal Porto 

Grande
Pedra 
Branca

Serra 
do Navio Tartarugalzinho Cutias

1996 219.701 11.338 69.232 2.576 1.919 7.080 3.004 2.686 4.483 1.962

2000 283.308 11.986 80.439 3.562 2.894 11.042 4.009 3.293 7.121 3.280

2007 344.153 13.862 92.098 5.040 3.439 13.962 7.332 3.772 12.395 4.320

2010 398.204 17.032 101.262 5.802 4.265 16.809 10.772 4.780 12.563 4.696

2014* 446.757* 19.157* 110.565* 6.714* 4.836* – – – 14.754* 5.291*

Figura 1.3 - Infográfico mostrando crescimento da população de Macapá, Mazagão e Santana durante o período 
de 1996-2014.

   Tabela 1.2 - Crescimento demográfico de municípios do estado do Amapá segundo Censo 2010 (IBGE, 2010). (*) Previ-
são de população de 2014, segundo IBGE (2015). Fonte: IBGE, 2010, 2015.
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Para Porto e Brito (2005), um dos fatores 
que contribui para esse aumento populacional 
urbano, no Amapá, são as políticas públicas. Quando 
ocorrem, são geralmente implementadas apenas 
nas sedes municipais, fazendo com que a população 
rural procure sempre o meio urbano para solucionar 
problemas como de saúde e educação. As famílias 
que migram para as áreas urbanas do Amapá são 
motivadas pela perspectiva de oferta de emprego 
e pelos serviços de educação e saúde. Porém, são 
submetidas a condições precárias de habitação, 
sem condições adequadas para a sua permanência 
e desenvolvimento humano. “Contribuem, também, 
para o aumento da degradação ambiental nas áreas 
de ressacas, e para pressionar as áreas legalmente 
protegidas nos entornos dos núcleos urbanos” 
(PORTO; BRITO, 2005).

Todos estes fatores são indutores do uso cres-
cente de agregados , além de argila para cerâmica 
vermelha, a fim de suprir o setor da construção civil. 
É neste sentido que se vê a importância de se pen-
sar o cenário futuro para a mineração e o beneficia-
mento dos materiais que são utilizados para prover a 
demanda exigida por este crescimento, e garantir a 
sustentabilidade necessária do setor mineral, assim 
como compatibilizá-lo com as demandas de preser-
vação ambiental exigidas pelas leis vigentes.

É importante ressaltar que nos últimos anos 
o Governo Federal, com a implantação dos Progra-
mas de Aceleração de Crescimento (PAC), promoveu 
a retomada de planejamento e execução de grandes 
obras de infraestrutura social, urbana, logística e 
energética do país, contribuindo para o seu desen-
volvimento acelerado e sustentável. No Amapá fo-
ram realizadas diversas ações visando dotar o estado 
de infraestrutura necessária ao seu desenvolvimen-
to econômico (Tabela 1.3). Neste setor os objetivos 

só podem ser alcançados com uso dos materiais de 
construção disponíveis na região.

Um exemplo marcante do referido programa 
foi a pavimentação da BR-156, trecho Macapá-Oia-
poque (600 km), assim como a construção da ponte 
internacional, que interliga o Brasil à Guiana France-
sa, que constituíam um grande anseio do povo ama-
paense. A obra de pavimentação desta rodovia, que 
se iniciou em 1976, somente foi efetivada em 2014 
com a implementação das obras do PAC (Figura 1.4). 
O Programa Minha Casa, Minha Vida é outro exem-
plo de elevada importância no uso de agregados e 
produtos de cerâmica vermelha, com meta de re-
duzir o déficit habitacional brasileiro. Em Macapá a 
materialização deste objetivo pode ser observada 
no exemplo da construção do Conjunto Habitacional 
Macapaba 1 e 2 (Figura 1.5), que beneficiou 4.366 
famílias (BRASIL, 2015).

No que concerne aos municípios que con-
tribuem no suprimento de bens minerais de uso 
imediato na construção civil, destacam-se: Macapá 
(argilas), Santana (argilas), Mazagão (argilas), Porto 
Grande (areia, seixo e brita) e Ferreira Gomes (brita). 
Estas unidades municipais são descritas a seguir nos 
seus aspectos gerais socioeconômicos, que são apre-
sentados na tabela 1.4.

Macapá. A capital do estado do Amapá se ori-
ginou de um destacamento militar fixado em 1740, 
edificado no mesmo local das ruínas da antiga For-
taleza de Santo Antônio. Constitui juntamente com 
Santana a Região Metropolitana de Macapá-RMM. 
O município de Macapá é constituído de 5 distri-
tos: Macapá, Bailique, Carapanantuba, Fazendinha 
e São Joaquim do Pacuí. O município de Macapá 
representou a maior participação do PIB entre os 
municípios amapaenses, com 62,7%. Isso se deve 
a alta concentração da população na capital e por 

Tipo Subtipo Empreendimento Investimento
Previsto

Investimento após 
2010 (R$ milhões)

Aeroporto Terminal de passageiros Aeroporto de Macapá - Construção do novo ter-
minal de passageiros e obras complementares 15,70 99,20

Rodovias Construção de rodovias BR-156/AP - Ponte internacional 79,80 35,10

Rodovias Pavimentação BR-156/AP-subtrecho Calçoene - Oiapoque, lote 3 11,30 38,70

Rodovias Pavimentação BR-156/AP-subtrecho Calçoene - Oiapoque, lote 4 64,00 –

Rodovias Pavimentação BR-156/AP-subtrecho Calçoene - Oiapoque, lote 2 11,30 38,70

Rodovias Pavimentação BR-156/AP-subtrecho Calçoene - Oiapoque, lote 1 11,30 38,70

Rodovias Pavimentação BR-156/AP-subtrecho Igarapé do Breu - Calçoene 81,00 –

Rodovias Controle de Velocidade Controle de velocidade 0,04 0,02

Rodovias Estudos e projetos 
contínuos - rodovias Estudos e projetos 11,60 –

Rodovias Estudos e projetos 
continuos - rodovias Estudos e projetos 2,50 –

Rodovias Manutenção Manutenção 12,30 –

Rodovias Manutenção Manutenção 51,70 –

Rodovias Sinalização Sinalização 1,40 –

TOTAL 354,10 250,40

  Tabela 1.3 - Empreendimentos programados para o Estado do Amapá durante o PAC 1.
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deter as principais atividades econômicas, como o 
comércio e o setor imobiliário, que representaram 
16,18% e 12,47% do PIB em 2011, respectivamen-
te.  Segundo dados do IBGE (2000 apud PORTO; 
BRITO, 2005), o Amapá possui uma população es-
sencialmente urbana, com 89,02%, localizada nas 
sedes municipais, principalmente dos municípios 
de Macapá e Santana. Estes dois municípios, que 

juntos concentram 74,60% da população total do 
estado, mesmo sendo os primeiros no ranking da 
produção, se posicionam em 6º e 8º em PIB per 
capita, respectivamente. Os menores PIB per capi-
ta do estado estão em Mazagão, Tartarugalzinho e 
Vitória do Jari.

Santana. Historicamente, 1753 marca o início 
do agrupamento populacional em Ilha de Santana, 
localizada na margem esquerda do rio Amazonas. 
Em 1946, com a descoberta do manganês em Ser-
ra do Navio, Santana experimentou um crescimento 
significativo, em decorrência da instalação da Icomi 
(Indústria e Comércio de Minérios). Já no final da dé-
cada de 50, foi construída a Estrada de Ferro do Ama-
pá, com 194 km, para o transporte do pessoal e es-
coamento da produção de manganês com destino ao 
mercado externo. Santana tornou-se município em 
17 de dezembro de 1987, pela lei nº 7.639. Santana 
localiza-se a pouco mais de 13 km da capital, é o se-
gundo na participação do PIB do estado, com 14,2% 
(2011). As principais atividades econômicas são o co-
mércio (11,18%) e o setor imobiliário (9,75%).

Ferreira Gomes. Em 17 de dezembro de 1987 
o distrito de Ferreira Gomes se transforma em mu-

nicípio, pela Lei Federal nº 7.639. A sede 
municipal dista 140 km de Macapá, e é 
um dos municípios do estado com gran-
de potencial ecoturístico. Destaca-se no 
setor de agregados pela produção de 
areia branca e de brita.

Mazagão. A população de Ma-
zagão é originária do norte da África 
(Marrocos), que foi colonizada pelos 
portugueses que pensavam em expandir 
seus domínios a partir da construção de 
fortes e castelos. Em seu território estão 
localizadas duas importantes Unidades 
de Conservação do Estado, que são a 
“Reserva Extrativista do Rio Cajari” e a 
“Reserva Extrativista do Rio Iratapuru”, 
que atendem a um novo modelo de de-
senvolvimento econômico, cuja principal 
atividade econômica é o extrativismo da 
castanha-do-Pará.

Mesor-
região

Micror-
região Município Área

(Km2)
População
Censo 2010

Densidade
demográfica 
(hab/Km2)

IDH-M PNUD
Ano 2010

PIB (R$)
Ano 2010

Renda per capita (R$)
Ano 2010

Su
l d

o 
Am

ap
á

M
ac

ap
á

Macapá 6.502,119 446.757 62,14 62,14 5.194.44300 –

Mazagão 13.139,983 19.157 1,30 1,30 137.617,00 469,24

Santana 1.569,464 101.262 64,11 64,11 1.188.697,00 –

Ferreira 
Gomes 4.969,503 6.714 1,15 1,15 80.457,00 –

Itaubal 1.622,852 4.836 2,50 2,50 37.931,00 213,26

Porto 
Grande 4.453,423 19.191 3,82 3,82 171.252 356,65

Tartaru-
galzinho 6.757,618 14.754 1,87 1,87 122.475 –

Tabela 1.4 - Dados socioeconômicos da mesorregião do sul do Amapá. Fonte: (IBGE, 2010).

Figura 1.5 - Conjunto Habitacional Macapaba, localizado na BR-210, 
zona norte de Macapá, realizado com recursos do PAC.

Figura 1.4 - Ilustração de um trecho da BR-156 pavimenta-
da através do Programa de Aceleração do Crescimento.
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 Porto Grande. Elevado à categoria de muni-
cípio pela Lei Estadual nº 03, de 01-05-1992, quan-
do foi desmembrado do município de Macapá. Re-
presentava o antigo distrito de Porto Grande. Este 
município é rico em recursos naturais e possui uma 
grande área madeireira, constituindo a base de sua 
economia. No setor de transportes, Porto Grande 
dispõe de rodovia, hidrovias, sendo cortado pela fer-
rovia que liga Santana-Serra do Navio. Este município 
se destaca no setor de agregados pela produção de 
areia, cascalho, seixos e granito (brita), insumos im-
portantes na consecução das obras do PAC.

1.1.1 Índice de desenvolvimento humano dos 
municípios

Os dados da área do projeto sobre Índice de 
Desenvolvimento Humano dos Municípios (IDHM) 
foram obtidos do Atlas do Desenvolvimento Huma-
no no Brasil (2013), a partir das informações do Pro-
grama das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(2010), referentes aos 16 municípios que compõem 
o Estado do Amapá (Figura 1.6).

O IDH de Macapá foi de 0,733, em 2010, o que 
situa esse município na faixa de IDHM Alto (entre 
0,700 e 0,799). A dimensão que mais contribui para 
o IDHM é a “longevidade”, com índice de 0,820, se-
guida de “renda”, com índice de 0,723, e “educação”, 
com índice de 0,663. Para o município de Ferreira 
Gomes o IDHM foi de 0,656, em 2010, o que situa 
esse município na faixa de IDHM médio (entre 0,600 
e 0,699). As dimensões que mais contribuíram para 
o IDHM do município foram “longevidade” (0,820), 
“renda” (0,635) e “educação” (0,542). Mazagão apre-

sentou em 2010 um IDHM de 0,592, portanto baixo 
(entre 0,500 e 0,599), cujas dimensões principais fo-
ram “longevidade” (0,758), “renda” (0,609) e “educa-
ção” (0,449). Por sua vez, Porto Grande mostrou um 
IDHM de 0,640 em 2010, o que situa esse município 
na faixa de IDHM médio, sendo que “longevidade” 
(0,777), “renda” (0,610) e “educação” (0,554), foram 
as dimensões que mais contribuíram para este índi-
ce. Finalmente, o IDHM de Santana foi de 0,692 em 
2010, o que situa esse município na faixa de IDHM 
médio, sendo a “longevidade” com índice de 0,794, 
seguida de “renda”, com índice de 0,654, e de “edu-
cação”, com índice de 0,638, que contribuíram para 
o cálculo do IDHM.

1.1.2 evolução do pIB

PIB per capita é o resultado do Produto In-
terno Bruto (PIB) dividido pela quantidade de habi-
tantes de um país. O PIB per capita é um indicador 
muito utilizado na macroeconomia, e tem como 
objetivo avaliar economia de um país, estado ou re-
gião. O PIB é a soma de todos os bens de um país, 
estado, ou região, e quanto maior o PIB, maior o 
desenvolvimento. De acordo com PIB, os países po-
dem ser classificados em pobres, ricos ou em de-
senvolvimento. Para o cálculo do PIB são considera-
dos bens e serviços finais. O PIB per capita é usado 
como indicador, pois quanto mais rico o país é, mais 
seus cidadãos se beneficiam. Destaca-se, no entan-
to, que é possível que o PIB aumente enquanto os 
cidadãos ficam mais pobres, e isso ocorre porque o 
PIB não considera o nível de desigualdade de renda 
das sociedades.

Figura 1.6 - Infográfico mostrando a relação dos IDHM dos 16 municípios do Estado do Amapá, de acordo com o Pro-
grama das Nações Unidas para Desenvolvimento (PNUD). Fonte: PNUD, 2010.
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De acordo com o IBGE (2011) o PIB do Amapá 
alcançou R$ 8,9 bilhões em 2011, o que representa 
um crescimento de 4,9% em relação ao ano anterior. 
Em 2010, o PIB foi de R$ 8,2 bilhões. O crescimento 
em 2011 é resultado da expansão do setor de servi-
ços, que no período teve elevação de 23,8%. Por ou-
tro lado, a maior queda aconteceu na construção ci-
vil, com -14,7%. O PIB do Amapá foi o quinto melhor 
do Norte, ficando à frente do Acre (R$ 8,0 bilhões) 
e de Roraima (R$ 6,4 bilhões). O aumento de 4,9% 
no PIB amapaense foi acima da média brasileira e da 
Região Norte, de 2,9% e 3,5%, respectivamente. As 
figuras 1.7 e 1.8 mostram, respectivamente, a evolu-
ção do PIB e do PIB per capita do estado do Amapá 
entre os anos de 2003 e 2011.

A administração pública é a principal ativida-
de econômica do Amapá, com uma participação de 
48,7% no PIB estadual. O comércio teve a segunda 
maior participação, com 13,6%. Segundo o IBGE e a 
SEPLAN, Macapá tem a maior participação, chegan-
do a 62,7%, com R$ 5,6 bilhões. O que menos in-
fluenciou foi Itaubal, com 0,47%, o que representa 
R$ 42,3 milhões.

A renda per capita do Amapá também aumen-
tou, fechando em 2011 em R$ 13.105,00. No ano an-
terior o estado alcançou R$ 12.361,00. A renda ama-
paense ficou à frente somente dos estados do Acre e 
Pará. Em relação a renda per capita por município, os 
maiores índices foram de Pedra Branca do Amapari 
(R$ 24.782,00) e Serra do Navio (R$ 16.008,00). As 
menores rendas foram registradas em Mazagão (R$ 
8.616,00) e Tartarugalzinho (R$ 9.588,00). A capital, 
Macapá, apesar de ser a primeira no ranking de pro-
dução, está em 6º lugar em PIB per capita, com R$ 
13.822,00.

1.2 JUsTIfIcATIvA e OBJeTIvOs

  Macapá e as cidades adjacentes prescindem 
do estudo de materiais utilizados em construção ci-
vil, visando seu ordenamento geomineiro, tendo em 
vista a utilização de areias, seixos, argila e brita neste 
setor de atividades. A priori não existem estudos de 
ordenação geominerária em ambiente SIG disponí-
vel, tampouco cenário para a produção, demanda e 
perspectivas futuras dos produtos de base mineral 
utilizada na referida indústria, o que justifica o imple-
mento destes estudos visando suprir esta lacuna de 
conhecimentos necessários para o desenvolvimento 
sustentável da região.

Desta forma, objetiva-se neste projeto, reali-
zar a caracterização das matérias primas (areia, sei-
xo e argila) utilizadas no setor da construção civil na 
região de Macapá, Mazagão, Santana e municípios 
adjacentes, e o diagnóstico técnico da atividade mi-
neira, com avaliação das questões legais, ambientais 
e socioeconômicas envolvidas, visando fornecer sub-
sídios aos mineradores e gestores públicos para o 
ordenamento desta importante atividade econômica 
na região.

 1.3 ATIvIDADes e méTODOs

A metodologia utilizada neste projeto teve 
como base as especificações técnicas estabelecidas 
no Manual Técnico do Departamento de Geologia 
(DEGEO) e do Roteiro para Elaboração de Informes 
de Recursos Minerais - Série Rochas e Minerais In-
dustriais, elaborado pelo Departamento de Recursos 

Minerais (DEREM) e Divisão de Minerais 
e Rochas Industriais (DIMINI), da CPRM. 
As principais atividades relacionadas às 
diferentes etapas do projeto são descri-
tas abaixo.

 Levantamento de fontes de infor-
mações - As principais fontes de infor-
mações geológicas utilizadas referem-se 
principalmente aos projetos de mapea-
mento geológico e pesquisa mineral de-
senvolvidos na região, além de trabalhos 
acadêmicos e técnico-científicos tam-
bém serviram como fonte de consulta 
para este projeto.

 Trabalhos de campo - Neste 
projeto foram realizadas 3 etapas de 
campo, quando foram executados le-
vantamentos geológicos ao longo das 
principais ocorrências e nas frentes de 
lavra de insumos minerais para cons-
trução civil, que resultou no estudo de 
69 estações geológicas (Figura 1.9), na 
visita de 40 frentes de lavras, corres-
pondentes a 40 empreendimentos, no 
cadastramento de 30 novas ocorrências 
minerais (depósitos não explotados), 
assim como na coleta de 15 amostras Figura 1.7 - Evolução do PIB no estado do Amapá do período 2003 - 

2011 e estimativa 2012 - 2013. Fonte: IBGE (2011).
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representativas de depósitos de agregados (areia 
e seixos) e de argila para ensaios em laboratório. 
Adicionalmente, foram realizados 22 furos de tra-
do mecanizado em depósitos aluvionares de argila, 
assim como 14.647,70 metros lineares de levanta-
mento geofísico terrestre com GPR (Ground Pene-
tration Radar) em depósitos de areia.

Análises laboratoriais - 15 amostras foram se-
lecionadas para estudos laboratoriais, sendo onze de 
argilas aluvionares, três de areias e uma de seixos.

Caracterizações das argilas. Os ensaios preli-
minares de cerâmica vermelha em 11 amostras de 
argilas foram realizados no Laboratório de Ensaios 
Cerâmicos da Escola Mario Amato, SENAI/SP. Tive-
ram o objetivo principal de identificar as caracterís-
ticas físicas e químicas das referidas argilas visando 
diagnosticar a sua aplicação na fabricação de tijolos, 
telhas, artesanato e outros produtos. Estas análises 
compreenderam as seguintes etapas:

1ª etapa - Ensaios antes da queima/amostra 
in natura: Quantificação de resíduo através peneira-
mento e pesagem, identificação de impurezas con-
tidas na argila (visual, uso de imã e de solução de 
HCl), determinação de Limite de Plasticidade (LP) em 
porcentagem (%), e Água de amassamento.

2ª etapa - Ensaios após secagem a 110 °C: De-
terminação de Limite de Plasticidade (LP) em %, me-
dida de umidade de conformação por extrusão (EU) 
dos corpos de prova em %, determinação da Retra-
ção Linear (RL) de secagem em %, medida da Tensão 
de Ruptura a Flexão (TRF) do corpo de prova a três 
pontos em megapascal (MPa) e em quilogramas-for-
ça por centímetro quadrado (kgf/cm2), e caracteriza-
ção da cor após secagem a 110 °C.

 3ª Etapa - Ensaios após queima nas tempera-
turas de 850 °C e 950 °C: Determinação da Perda ao 
Fogo (PF) em %, Retração Linear (RL) em %, Tensão 
de Ruptura a Flexão (TRF) do corpo de prova em Mpa 
e Kgf/cm², Massa Específica Aparente (MEA) em g/
cm3, Absorção de Água (AA) em % e Porosidade Apa-
rente (PA) em %.

Além destes ensaios, foram realizadas nas 11 
amostras de argila, no mesmo laboratório, a Análise 
Térmica Diferencial (ATD) e análises por Fluorescên-
cia de Raios-X.

Adicionalmente, análises por difração de 
Raios-X foram executadas nas 11 amostras de argila 
no Laboratório do Instituto de Geociências da UFPA, 
em difratômetro de raios-X modelo X’PERT PRO MPD 
(PW 3040/600, da PANalytical). A identificação dos 
minerais foi realizada através comparação do difrato-

grama obtido com padrões do banco de 
dados do ICDD-PDF (International Centre 
for Diffraction Data-Power Diffraction 
File).

Caracterizações de agregados 
(areia e seixos) - Foram realizados en-
saios tecnológicos e análises granulomé-
tricas para caracterização em 4 amostras 
de agregados (3 de areia e 1 de seixo) no 
Centro de Tecnologia de Obras de Infra-
estrutura do Instituto de Pesquisas Tec-
nológicas - IPT/São Paulo. As três amos-
tras de agregados miúdos (areias) foram 
analisadas também por Espectrometria 
de Fluorescência de Raios-X no Labora-
tório da SGS/Geosol, com objetivo de de-
terminar os teores dos óxidos SiO2, Al2O3, 
Fe2O3, TiO2, CaO, MgO, Na2O, K2O, MnO 
e P2O5, além da Perda ao Fogo (tempe-
ratura de 950 ± 50 °C), visando avaliar a 
possibilidade de aplicação industrial das 
referidas areias.

Elaboração de Bases Cartográficas 
e Mapas Temáticos - As bases cartográfi-
cas das folhas 1:100.000 que integram a 
área de estudo foram atualizadas no pro-
grama ArcMap, versão 10.3, utilizando a 
projeção geográfica e o datum de refe-
rência SIRGAS 2000. Neste mesmo pro-
grama foram elaborados diversos mapas 
temáticos, apresentados ao longo deste 
documento. Destaca-se que a base geo-
lógica utilizada neste informe, foi extraí-
da do trabalho de Bizzi et al. (2003), San-
tos et al. (2004), Rosa-Costa et al. (2014) 
e Barbosa et al. (2015).

Figura 1.8 - Evolução do PIB per capita no estado do Amapá período 
2003 - 2011, e estimativa 2012 - 2013. Fonte: IBGE (2011).
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Figura 1.9 - Localização das estações geológicas visitadas nos levantamentos de campo.
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2 - CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL

A área deste projeto está inserida na Província 
Maroni-Itacaiúnas, segundo proposta de Tassinari e 
Macambira (2004), ou na Província Transamazonas, 
de acordo com Santos (2003). Esta província corres-
ponde a uma extensa faixa orogênica que contorna 
a porção leste do Escudo das Guinas e nordeste do 
Escudo Brasil Central, os quais constituem o Cráton 
Amazônico. Esta faixa teve sua evolução no Paleo-
proterozoico/Riaciano, e é composta por terrenos 
arqueanos retrabalhados, a exemplo do Bloco Ama-
pá, e terrenos paleoproterozoicos, como os domínios 
Carecuru e Lourenço (Figura 2.1). Coberturas Sedi-
mentares Fanerozoicas recobrem a borda leste do 
Escudo das Guianas.

A Figura 2.2 apresenta o mapa geológico da 
área, baseado em Faraco et al. (2004) e Santos et al. 
(2004), incluindo atualizações propostas por Barbosa 
et al. (2015) e Rosa-Costa et al. (2014).

A área engloba a porção extremo oriental 
Bloco Amapá, que representa um bloco continental 
arqueano retrabalhado no Paleoproterozoico, du-
rante o Ciclo Transamazônico de orogenias (ROSA-
-COSTA, LAFON; DELOR, 2006). Na área de estudo o 
embasamento do Bloco Amapá é representado pelos 
complexos Tumucumaque e Guianense. O Complexo 
Tumucumaque é a unidade mais antiga da área de 
estudo, com idade em torno de 2,85-2,88 Ga (AVE-
LAR et al., 2003; Rosa-Costa 2014). É constituído por 
gnaisses de composição diorítica a granítica, domi-
nando os termos intermediários tonalíticos e grano-
dioríticos, metamorfizados em fácies anfibolito, fra-
ca a moderadamente migmatizados, apresentando 
lentes anfibolíticas aleitadas concordantemente ao 
bandamento gnáissico (Ricci et al., 2001; Rosa-Costa, 
2014). O Complexo Guianense reúne gnaisses cinza, 
dominantemente ortoderivados, principalmente to-
nalíticos a granodioríticos, com composições quartzo 
dioríticas, tonalíticas e monzograníticas subordina-
das, com variáveis graus de migmatização, metamor-
fizados sob condições de fácies anfibolito (Ricci et 
al., 2001), cujos precursores magmáticos têm idades 
neoarquenas, em torno de 2,61-2,65 Ga (Rosa-Costa 
et al., 2001; Rosa-Costa, 2014).

No sudeste do Escudo das Guianas, rochas 
metavulcanossedimentares com metamorfismo em 
fácies xisto verde a anfibolito, de idades paleoprote-
rozoicas, definidas ou inferidas, ocorrem como faixas 
alongadas segundo NW-SE, direção proeminente da 
estruturação regional. Na área do projeto estas ro-
chas são representadas pelo Grupo Vila Nova, em 
sua porção indivisa, e pela Formação Santa Maria 
do Vila Nova. O Grupo Vila Nova indiviso inclui an-
fibolitos, actinolita xistos e xistos paraderivados, e a 
Formação Santa Maria do Vila Nova é constituída por 
quartzitos, puros e micáceos, com subordinadas for-

mações ferríferas bandadas e cherts, além de xistos 
anfibolíticos (Barbosa et al., 2015; Rosa-Costa, 2014).

Na borda nordeste do Bloco Amapá, que cor-
responde a porção norte da área em estudo, é descri-
ta uma associação de rochas de alto grau de origens 
e idades distintas, que apresentam uma complexa 
evolução e foram redefinidos por Rosa-Costa (2014) 
sob a designação de Complexo Tartarugal Grande. 
Segundo estes autores, este complexo inclui granu-
litos e granitoides catazonais deformados (contendo 
ou não ortopiroxênio), de derivação distintas, domi-
nantemente ortoderivadas, que apresentam idades 
dominantemente paleoproterozoicas, entre 2,10 e 
2,08 Ga, mas com relíquias neoarqueanas, em torno 
de 2,6-2,7 Ga. Na área do projeto dominam granuli-
tos enderbíticos, designados de Granulito Cobra.

O Complexo Tartarugal Grande consiste de 
rochas de natureza charnoquítica, além de granuli-
tos enderbíticos, charnoenderbíticos e localmente 
granulitos máficos. Ocorrem na forma de extensos 
lajedos, alguns fortemente intemperizados, que 
acompanham uma topografia levemente ondulada 
(Figura 2.3) (Rosa-Costa, 2014). Durante os trabalhos 
de campo do presente projeto foram cadastradas 
três minas (estações AF-02, AF-03 e AF-16) na área 
do Complexo Tartarugal Grande, voltadas para apro-
veitamento de rochas britadas. Esta unidade tam-
bém tem potencial para rochas ornamentais, com 
grandes possibilidades de aceitação no mercado ex-
terno de produtos pétreos.

Conforme Barbosa et al. (2015), no Bloco 
Amapá ocorrem manifestações graníticas, cuja colo-
cação não tem relação com a Orogênese Transama-
zônica, a exemplo do Granito Porto Grande, definido 
e datado em 1,84 Ga por estes autores. Tal unidade 
corresponde a um corpo de composição dominante-
mente sienogranítica, contendo monzogranitos, que 
afloram principalmente às margens do Rio Araguari, 
na forma de lajeiros e matacões (Figura 2.4 A).

De acordo com os autores citados, a unidade 
Granito Porto Grande é representada por granitos 
de coloração rosa acinzentada, granulação grossa a 
muito grossa, exibindo frequentemente foliação pro-
tomilonítica a milonítica (Figura 2.4 B), superposta 
a uma feição indicativa de fluxo magmático, dada 
pelo alinhamento de cristais de feldspato, que atin-
gem até mais que 2 cm. Estes granitos são compos-
tos por microclina, quartzo, plagioclásio e biotita, e 
têm como principais minerais acessórios a allanita, 
apatita, opacos e zircão, apresentando o epídoto e a 
clorita como produtos de alteração.

Durante os trabalhos de campo do presente 
projeto foi cadastrada uma mina (estação AF-05) 
com atividades direcionadas ao aproveitamento de 
rochas britadas, no domínio de ocorrência do Gra-
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nito Porto Grande, âmbito do município de Porto 
Grande.

As unidades de embasamento são intrudidas 
por diques da unidade Diabásio Cassiporé, de idade 
triássica/jurássica. Os afl oramentos ocorrem na for-
ma de blocos e lajeiros, e são rochas maciças de colo-
ração cinza a cinza escuras, com texturas faneríti cas 
fi nas a afaníti cas, assim como porfi ríti cas, nas quais 
se ressaltam cristais de plagioclásio subédricos de 
formato tabular. Petrografi camente são classifi cados 
como olivina-diabásios, diabásios, gabros e gabro-
-noritos (Barbosa et al., 2015).

A unidade informal designada Cobertura Sedi-
mentar Fanerozoica é a mais representati va da área 
do projeto, que recobre o limite oriental do Bloco 
Amapá. Segundo Barbosa et al. (2015), esta unidade 
é consti tuída por arenitos grossos a conglomeráti cos, 
conglomerados e sedimentos arenosos, argilo-are-
nosos e argilosos. Estes sedimentos, fora da área do 
projeto, foram datados pelo método luminescência 
oti camente esti mulada (LOE), e apresentaram idade 
pleistocênica (SOUZA et al., 2010, BEZERRA, 2014; 
BEZERRA; NOGUEIRA, 2013). Vale destacar que, a 
parti r desta datação, esta unidade sedimentar, que 
em trabalhos anteriores era associada ao Grupo Bar-

reiras, cuja idade admiti da é oligo-miocênica, passou 
a ser considerada de idade quaternária. Bezerra e 
Nogueira (2013) propõem a designação Formação 
Itaubal para estes sedimentos, caracterizando porção 
unidade inferior formada por depósitos de planícies 
de inundação e sistemas meandrantes infl uenciados 
por maré, e uma superior defi nida por depósitos fl u-
viais ti po braided.

Durante os levantamentos de campo deste 
projeto, foram observados arenitos ferruginosos 
(estação AF-12) na porção nordeste da área, que 
ocorrem como blocos subarredondados, com até 
2m de diâmetro, com granulação grossa, que lo-
calmente apresentam caráter conglomeráti co, com 
clastos angulosos a subangulosos de quartzo (Figu-
ra 2.5 A).

Conglomerados foram registrados, também, 
no depósito Irene Pimentel (estação AF-08), na por-
ção noroeste da área, no município de Porto Grande, 
em cava desti nada a extração de cascalho. Tais sedi-
mentos são representados por seixos de quartzo su-
portados por matriz arenosa, apresentam espessura 
do pacote em torno de 3 m, e estão sobrepostos a 
arenitos friáveis com granulação média a grossa, co-
loração amarelada e estrati fi cação cruzada tabular, 

Figura 2.1 - Contexto tectônico da área do projeto. Fonte: Baseado ROSA-COSTA et al. (2014).
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Figura 2.2 – Mapa geológico e de recursos minerais da área do Projeto.  Baseado em Faraco et al. (2004), Santos et al. (2004), Barbosa et al. (2015) e Rosa-Costa et al. (2014).
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Figura 2.3 – Exposição das rochas do Complexo Tartarugal Grande 
em uma cava de exploração para brita paralisada (estação AF-16), no 

município de Ferreira Gomes.

Figura 2.4 – A) Afloramento do Granito Porto Grande às margens do 
Rio Araguari (estação AF-05); B) Amostra do granito revelando cará-

ter protomilonítico.

que ocorrem em camadas de aproximadamente 
2 m de espessura (Figuras 2.5 B e C).

Dois outros afloramentos de conglomera-
dos foram registrados na porção norte da área 
do projeto. O primeiro (estação AF-09), situado 
no setor sudoeste da Folha NA.22-Y-D-III, é re-
presentado por seixos subangulosos de quartzo, 
apresentando em geral arcabouço suportado 
por matriz areno-argilosa (Figura 2.5 D). Em sua 
porção inferior os sedimentos apresentam-se 
ferruginizados (Figura 2.5 E). O segundo (estação 
AF-13), localiza-se na porção nordeste da Folha 
NA.22-Y-D-III, e consiste de seixos subangulosos 
de quartzo, imersos numa matriz areno-argilosa 
de coloração amarela a avermelhada, devido ao 
processo de ferruginização (Figura 2.5 F).

Nas proximidades do afloramento AF-13, 
na estação AF-14 arenitos conglomeráticos (Fi-
gura 2.6 A) ocorrem sobrepostos a camadas ta-
bulares de argila (Figura 2.6 B), com espessura 
superior a 1,80 m.

Nos municípios de Porto Grande, Ferreira 
Gomes e Macapá foram cadastrados depósitos 
de areias brancas, dos quais são extraídos insu-
mos para uso na construção civil. As melhores 
exposições ocorrem nas cavas de extração dos 
depósitos da Irene Pimentel (BR-156/Transeixo, 
estação AF-06) e da H. Gurgel (estação AF-07), 
mas pelo menos 20 depósitos são reconhecidos 
na área do projeto, com áreas de distribuição 
que variam de 0,1357 a 268,3 hectares.

O depósito da Irene Pimentel apresenta 
uma espessura de aproximadamente 6,0 m de 
areia branca (Figura 2.6 C), sendo constituída da 
base para o topo de uma camada de 2,0 m de 
espessura de areia com granulação de média a 
grossa, passando para uma camada de 1,10 m 
de espessura de areia média a grossa, com in-
tercalações de níveis centimétricos de seixos de 
quartzo dispersos em matriz arenosa. E no topo 
com aproximadamente 3,40 m de espessura, o 
pacote grada para uma areia com granulação fina 
a média (Figura 2.7).

O depósito de areia branca da H. Gurgel 
tem natureza quartzosa, e espessura em torno 
de 4 m, em cuja porção superior ocorrem inter-
calações de cascalho, com 10 a 20 cm de espes-
sura (Figura 2.6 D).

Na região centro sul da área, nos municí-
pios de Macapá, Santana e Mazagão ocorre ou-
tra unidade sedimentar quaternária designada 
Depósitos Aluvionares Antigos. Estes foram iden-
tificados ao longo da costa do Estado Amapá por 
Santos et al. (2004), os quais receberam o nome 
de Depósitos de Planícies Fluviais Antigas, local-
mente denominados de “ressacas” (Figura 2.8 A). 
Os depósitos estão associados à paleofeições de 
canais abandonados e sua gênese está relaciona-
da a depósitos de planícies fluviais antigos, col-
matados pela elevação do nível do mar (SANTOS 
et al.; 2004). As melhores exposições podem ser 
observadas nas cavas de extração de argila para 
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a construção civil (Figura 2.8 B). São constituídos por 
um pacote de aproximadamente 2,50 m de espessu-
ra de sedimentos argilosos de coloração variegada, 
sendo que na base observa-se uma coloração cinza 
escura com restos de raízes e troncos, e em direção 
ao topo, ocorre argila plástica cinza clara e no topo 
argila amarela com manchas avermelhadas (Figura 
2.8 C).

A unidade Depósitos Flúvio-Marinhos ocorre 
às margens dos rios Amazonas, Matapi e Vila Nova, 

Figura 2.5 – Cobertura Sedimentar Indiferenciada: (A) Arenito ferruginizado e de granulação grossa a conglomerá-
tica; (B) Cava de extração de cascalho no município de Porto Grande; (C) Detalhe dos clastos de quartzo que cons-
tituem os depósitos de conglomerados; (D) Conglomerado da estação AF-09, ocorrente no setor sudoesta da Folha 
NA.22-Y-D-III; (E) Conglomerado da estação AF-09, ferruginizado na porção inferior do pacote; (F) Conglomerado 

situado no setor nordeste da Folha NA.22-Y-D-III, na estação AF-13.

na porção centro-sul da área em estudo.  Na por-
ção mais externa correspondem a sedimentos argi-
losos a síltico-arenosos, de coloração cinza na base 
e amarelada no topo (Figura 2.9). Estes depósitos 
são influenciados total ou parcialmente pelas ma-
rés diárias. Na porção mais interna ocorrem como 
sedimentos argilosos de coloração cinza amarelada, 
influenciados sazonalmente pelas águas pluviais e/
ou eventualmente pelas marés. Estão associados às 
áreas de campos inundáveis e sua origem está rela-



Projeto Materiais de Construção da Região de Macapá

31

Figura 2.6 – Cobertura Sedimentar Indiferenciada: (A) Arenito conglomerático (AF-14) situado  no setor nordeste 
da Folha NA.22-Y-D-III; (B) Camada tabular de argila caulinítica que ocorre sotoposta ao arenito conglomerático 

(AF-14), no setor nordeste da Folha NA.22-Y-D-III; (C) Depósito da Irene Pimentel (BR-156/Transeixo, estação AF-06), 
onde se observa camada de areia branca com 6 m de espessura; (D) Intercalações de cascalho quartzoso ocorrente 

em camada de areia branca (estação AF-07, Depósito H. Gurgel).

Figura 2.7 – Perfil geológico do depósito de areia da Irene Pimentel (estação AF-06).
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Figura 2.8 – (A) Vista panorâmica da geomorfologia 
plana dos Depósitos Aluvionares Antigos, localmente 

denominados de “ressacas” (estação AF-53); (B) Cava de 
extração de argila no município de Santana (estação AF-
18); (C) Detalhe do pacote de argila cinza clara a amare-

lada (estação AF-34).

Figura 2.9 – Sedimento argiloso, de coloração cinza 
amarelada, coletado através de furo de trado na margem 

direita do Rio Vila Nova.

Figura 2.10 – (A) Cascalhos fluviais recentes retirados 
do leito do Rio Araguari, no município de Porto Grande 

(estação AF-01); (B) Detalhe dos cascalhos dos Depósitos 
Aluvionares.

cionada primordialmente ao processo evolutivo de 
deposição por agradação da planície costeira (Santos 
et al., 2004).

Finalmente, os Depósitos Aluvionares são com-
postos por areias, pelitos e cascalhos fluviais recen-
tes, e são mais expressivos ao longo do rio Aragua-
ri (Figura 2.10 A) e tributários que desaguam no rio 
Amazonas, ocorrendo por toda porção leste da área 
de estudo. Os cascalhos do leito do Rio Araguari são 
extraídos para uso na construção civil (Figura 2.10 B).
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3 - INSUMOS MINERAIS

Neste capítulo são apresentados alguns estu-
dos técnicos abrangendo as características físicas e 
químicas dos insumos minerais (areia, seixo, brita e 
argila) utilizados na construção civil na forma in natu-
ra ou com processamento simples em Macapá e regi-
ões adjacentes, tendo como base análises e ensaios 
laboratoriais realizados em amostras coletadas em 
frentes de lavra e em ocorrências minerais. Na figura 
3.1 é observada a localização das amostras analisa-
das, comentadas neste capítulo.

3.1 AgREgAdOS: AREIA, SEIxO E bRItA

3.1.1 Conceitos

Os agregados representam em torno de 80% 
da massa do concreto e 30% do custo, exigindo ade-
quado controle de qualidade a fim de garantir a ma-
nutenção das suas propriedades, tanto no estado 
fresco quanto no endurecido. Anterior ao controle 
de qualidade requerido é necessária uma avaliação 
criteriosa das características físicas dos agregados 
utilizados de maneira que se obtenha a melhor efi-
ciência possível no consumo de cimento, visando à 
redução do custo do concreto produzido.

O uso de agregados (areia, seixo e brita) na 
construção civil é normalizado pela ABNT - Asso-
ciação Brasileira de Normas Técnicas através dos 
estudos desenvolvidos pelo grupo CB-18 (Comitê 
brasileiro de cimento, concreto e agregados), res-
ponsável pela elaboração de normas no campo do 
cimento, concreto e agregados compreendendo do-
sagem de concreto, pastas e argamassas; aditivos, 
adesivos, águas e elastômeros, no que concerne a 
terminologia, requisitos, métodos de ensaio e ge-
neralidades.

A ABNT NBR 9935:2011, por exemplo, trata 
da terminologia de materiais utilizados na produção 
de concretos e argamassas de cimento Portland e 
define o termo agregado como “material granular, 
geralmente inerte, com dimensões e propriedades 
adequadas à preparação da argamassa ou concreto 
utilizado no setor da construção civil”. Este termo 
inclui recursos minerais, tais como, areia, seixo e 
brita que constituem os insumos de maior consu-
mo na construção civil pela atual civilização e per-
fazem cerca de 60 a 80% do volume do concreto. A 
principal aplicação dos agregados é na fabricação 
de concretos e em argamassas, onde, em conjunto 
com um aglomerante (pasta de cimento Portland + 
água), constituem um material artificial (compósito) 
com diversas utilidades em engenharia de constru-
ção, cuja principal aplicação é compor elementos 

estruturais de concreto armado, como lajes, vigas, 
pilares, sapatas, pisos, etc.

Segundo La Serna et al. (2008), os agregados 
são os materiais de construção mais utilizados no 
mundo. Em 16 países europeus é registrado o consu-
mo médio de 511 toneladas/habitante em toda a sua 
vida, ou de 6-10 toneladas/habitante/ano. Nos EUA 
a taxa é de 8 toneladas/habitante/ano. Quando se 
reporta ao estado de São Paulo e a Região Metropoli-
tana de São Paulo, para fins de comparação, as taxas 
são de 3,5 toneladas/habitante/ano e 4,2 toneladas/
habitante/ano, respectivamente (http://simineral.
org.br/mineracao). Na região Norte, e mais particu-
larmente no estado do Amapá não existem estudos 
comparativos desta ordem.

Valverde (2001) assinala que em função da sua 
aplicabilidade neste setor, o termo “agregados para a 
construção civil” é também empregado no Brasil para 
identificar um segmento do setor mineral que produz 
matéria-prima mineral bruta ou beneficiada de em-
prego imediato na indústria da construção civil.

Segundo a ABNT NBR 9935:2011 estes mate-
riais são classificados em função da origem, massa 
específica e dimensão dos grãos (granulometria). 
Com relação a sua origem podem ser constituídos 
por seixos rolados, rochas britadas, areias naturais 
ou provenientes de britagem, de lavagem de sedi-
mentos arenosos ou ainda de rochas intemperizadas.

Quanto à Massa Específica Aparente (MEA), os 
agregados são classificados em leves (MEA < 1.000 
kg/m3), normais (MEA na faixa entre 1.000 kg/m3 < 
MEA < 2.000 kg/m3) e pesados. (MEA > 2.000 kg/m3). 
São exemplos de agregados leves, vermiculita, argi-
la expandida e pedra pome, de agregados normais, 
areia quartzosa, a brita de rocha e seixos rolados, e 
de agregados pesados, brita de barita e hematita.

Com relação à granulometria, são considera-
dos agregados miúdos aqueles cujos grãos (95% da 
massa) passam pela peneira com abertura de malha 
de 4,75 mm e ficam retidos na peneira de abertura 
de malha de 150 µm (= 0,15 mm), em ensaio realiza-
do de acordo com a ABNT NBR NM 248:2003, com 
peneiras definidas pela ABNT NBR NM ISO 3310-1. 
Para os agregados miúdos a escala granulométrica 
da ABNT corresponde às seguintes faixas granulo-
métricas adotadas pela escala de Wentworth (1922 
apud SUGUIO, 1980), muito utilizada em nas geoci-
ências: areia fina (0,250 - 0,125 mm), areia média 
(0,50 - 0,125 mm), areia grossa (1,00 - 0,50 mm), 
areia muito grossa (2,00 - 1,00 mm), grânulo (4,00 - 
2,00 mm), seixo (4 - 64 mm). Por outro lado, a norma 
ABNT NBR 9935:2011 denomina de pedregulho ou 
cascalho ao agregado graúdo que pode ser utilizado 
em concreto tal como encontrado na natureza, sem 



Informe de Recursos Minerais

34

Figura 3.1 – Mapa de localização das estações geológicas onde foram coletadas amostras para realização de ensaios 
laboratoriais, visando uso na construção civil.
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tratamento que não seja lavagem e seleção (2 - 60 
mm). Segundo a norma ABNT NBR 6.502:1995 os pe-
dregulhos podem ter a seguinte graduação: pedre-
gulho fino (2 mm < ø < 6 mm); pedregulho médio 
(6 mm < ø < 20 mm); pedregulho grosso (20 mm < 
ø < 60mm). Quando o termo pedregulho é utilizado 
sem adjetivação, considera-se que os diâmetros dos 
fragmentos situam-se entre 2 mm e 60 mm. Estes úl-
timos termos são mais comumente usados na cons-
trução civil e rodoviária.

Por outro lado, o termo “agregado total” é o 
resultado da mistura intencional de agregados graú-
dos e miúdos, de modo a possibilitar o ajuste da cur-
va granulométrica, em função das características do 
agregado e do concreto a ser elaborado. A dimensão 
máxima característica, (DM) correspondente a aber-
tura nominal, em milímetros, da malha da peneira 
da série normal ou intermediária, na qual o agregado 
apresenta uma porcentagem retida acumulada igual 
ou imediatamente inferior a 5% em massa.

Um fato importante a destacar é aquele rela-
tivo à Reação Álcali-Agregado (RAA). Esta é definida 
como um fenômeno que causa danos de grandes pro-
porções, e às vezes irreversíveis, em obras de grande 
volume de concreto, tais como barragens, blocos de 
fundação, pavimentação de estradas, aeroportos, 
cais e pontes. A norma da ABNT NBR 7211:2009 no 
seu item 5.3.2 adverte quanto à presença deste fe-
nômeno, que é responsável por reações expansivas 
deletérias no concreto, e que como ação preventiva 
deve ser obedecida o que dispõe a norma da ABNT 
NBR 15577-1, onde são estabelecidos os requisitos 
para uso de agregados em concreto e prescritos os 
métodos de amostragem e de ensaios necessários 
à verificação desses requisitos. De acordo com esta 
norma quando o resultado do ensaio pelo método 
acelerado (ABNT NBR 15577 - Parte 4: Determinação 
da expansão em barras de argamassa pelo método 
acelerado) indicar expansão menor que 0,19% aos 
30 dias (28 dias de cura em solução alcalina) o agre-
gado é considerado potencialmente inócuo para uso 
em concreto. Expansão maior ou igual a 0,19% indica 
que o agregado é potencialmente reativo.

O Módulo de Finura (MF), segundo a ABNT 
NBR 7211:2009, é a soma das porcentagens retidas 
acumuladas em massa de um agregado, nas penei-

ras da série normal, dividida por 100. Este índice é 
importante no sentido de ajudar a diagnosticar se 
o agregado pode ser aplicado, quanto a sua granu-
lometria, na fabricação de concreto ou não, através 
das seguintes relações: 1) Zona ótima: 2,20 < MF < 
2,90; 2) Zona Utilizável Inferior: 1,55 < MF < 2,20; 3) 
Zona Utilizável Superior: 2,90 < MF < 3,50.

Ainda com base na relação entre sua compo-
sição granulométrica e do valor do MF, o agregado 
pode ser classificado como areia fina, média, ou 
grossa, conforme os intervalos: 1) Areia grossa: 2,90 
< MF < 3,50; 2) Areia média: 2,20 < MF < 2,90; 3) 
Areia fina: 1,55 < MF < 2,20.

Quando se trata de produtos de britagem, 
além do termo brita, são utilizados os conceitos: 1) 
Filler - Material granular que passa na peneira com 
abertura de malha de classificação de 0,150 mm; 2) 
Material pulverulento - São partículas minerais com 
dimensões inferiores a 0,075 mm, inclusive os mate-
riais solúveis em água, presentes nos agregados.

3.1.2 Aplicações

A importância dos agregados para a socieda-
de se deve ao fato de estarem diretamente ligados 
ao bem estar e à qualidade de vida da população, 
tendo em vista que são utilizados em construções de 
moradias, saneamento básico, pavimentação de vias 
públicas, construção de rodovias, ferrovias, hidro-
vias, portos, aeroportos, viadutos, shopping centers, 
etc. Esta relevância apresenta-se como um dos mais 
importantes indicadores de qualidade de vida da so-
ciedade atual. Neste contexto, os países da Comuni-
dade Europeia, o Japão e os Estados Unidos, apre-
sentam um consumo per capita de igual a até seis 
vezes superiores ao do Brasil (ALMEIDA; LUZ, 2009).

O agregado é utilizado no preparo de concretos 
hidráulicos, no preparo de argamassas (areia, cimento 
e argila) para assentamento de paredes e revestimen-
to de paredes e pisos (Figura 3.2), de concreto betumi-
noso ou asfáltico (areia, betume e brita), na permea-
bilização de pátios e pisos, no preparo de argamassas 
prontas para revestimentos cerâmicos, no calçamento 
e pavimentação de ruas, entre outros usos. O volume 
total de agregado no concreto varia entre 60% a 80%.

Figura 3.2 - Constituintes do concreto com destaque para a presença de agregados (areia e brita/seixo).
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Observa-se que em regiões onde não são dis-
poníveis rochas cristalinas para britagem são utiliza-
dos seixos na elaboração do concreto utilizados na 
construção de moradias e outras edificações de pe-
queno porte.

Outras aplicações de agregados miúdos 
(areias), além da construção civil, são destacadas 
por Davis; Tepordei (1985; FERREIRA, 1997; BGS, 
2004 apud LUZ; LINS, 2008). Os termos areia in-
dustrial, areia de quartzo, areia quartzosa, ou 
mesmo areia de sílica (silica sand) são atribuídos 
geralmente às areias que apresentam alto teor de 
sílica (SiO2), na forma de grãos de quartzo, e que 
se constituem em materiais extremamente im-
portantes em vários segmentos industriais, tendo 
na fabricação de vidros e na indústria de fundição 
seus principais usos. Os agregados miúdos podem 
ser aplicados também na indústria cerâmica bran-
ca, na fabricação de refratários e de cimento, na 
indústria química, na fabricação de ácidos e de 
fertilizantes, no faturamento hidráulico para recu-
peração secundária de petróleo e gás, como carga 
e extensores em tintas e plásticos, e também em 
aplicações não industriais como na horticultura e 
em locais de lazer.

Segundo a Associação Técnica Brasileira das 
Indústrias Automáticas de Vidro - ATBIV, as especi-
ficações das areias silicosas para indústria de vidro 
são: teores de SiO2 ≥ 99,3%, Al2O3 ≤ 1,0% e Fe2O3 
entre 0,015 a 0,10%, com os finos geralmente re-
movidos por lavagem e peneiramento para produzir 
granulometria uniforme e assegurar fusão por igual. 
Manchas ferruginosas podem ser retiradas com tra-
tamento através de lixiviação ácida.

Destaca-se que nos últimos anos é acentua-
do o uso alternativo de areia artificial provenientes 
de britagem de rocha para elaboração de concreto 
na construção civil. A tabela 3.1 apresenta a possi-
bilidade do uso de finos derivados de britagem de 
rochas. O uso destas areias tem se tornado uma so-
lução ecologicamente louvável pelo fato de diminuir 
a estocagem de grandes quantidades de materiais, 
que antes era considerado como rejeito de lavra (vo-
lume estéril). Ademais seu uso na construção civil 
em substituição a areia natural, via de regra extraída 
de leitos de rios, de rochas intemperizadas ou de se-
dimentos incoesos, vem contribuindo para a dimi-
nuição dos impactos ambientais em algumas regiões 
do Brasil.

3.1.3 Especificações

A Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT) por se tratar de um Foro Nacional de Norma-
tização, estabelece na norma ABNT NBR 7.211:2009 
(ABNT, 2009) que os agregados de uso em constru-
ção civil devem apresentar as seguintes caracterís-
ticas essenciais para uso em concreto: “devem ser 
compostos por grãos de minerais duros, compac-
tos, estáveis, duráveis e limpos, e não devem conter 
substâncias de natureza nocivas e em quantidade 
que possam afetar a hidratação e o endurecimento 
do cimento, a proteção da armadura contra corro-
são, a durabilidade, ou, quando for requerido, o as-
pecto visual externo do concreto”. Em busca de re-
sultados de excelência na produção de concreto a 
ABNT sugere a realização de ensaios e análises que 
são resumidas a seguir.

A análise petrográfica visa a identificação e 
estimativa dos minerais, microtexturas e microes-
truturas presentes na amostra, além do seu estado 
de alteração e da propriedade físico-mecânica da 
rocha/sedimento, e deve obedecer à norma ABNT 
NBR 7389:2009 (Parte 1 - Agregado miúdo e Parte 2 
- Agregado graúdo). Ao ser realizada por profissional 
capacitado, esta apreciação petrográfica deve forne-
cer alguns subsídios necessários para o cumprimen-
to das condições observadas nos requisitos gerais. As 
técnicas utilizadas para a investigação do agregado 
através da análise petrográfica auxiliam na identifica-
ção de minerais potencialmente reativos, que resul-
tam na Reatividade Álcali-Agregado (RAA). Trata-se 
de um processo químico que tem origem na reação 
química de alguns dos componentes mineralógicos 
do agregado com hidróxidos alcalinos originários 
do cimento, água de amassamento e agentes exter-
nos, os quais estão dissolvidos na solução dos poros 
do concreto. Essa reação resulta no surgimento de 
expansões, com ou sem formação de gel, podendo 
originar fissuras, aumento de permeabilidade, dimi-
nuição da resistência física e química e consequente 
perda de homogeneidade, resistência mecânica e de 
durabilidade.

A avaliação desta reação deve seguir as diretri-
zes da norma da ABNT NBR 15.577- 3: 2008 - Parte 1. 
Nas amostras de agregados estudadas neste informe 
não foram feitos ensaios de RAA, no entanto, foram 
realizadas algumas observações sobre o comporta-
mento reativo de algumas amostras, tomando como 

INTERVALO GRANULOMÉTRICO (mm) UTILIZAÇÃO

0,075 a 1,00 Obras para acabamento (reboco) e alvenaria.

1,00 a 2,40 Concreto estrutural e acabamento (reboco)

2,40 a 4,80

Concretos estruturais, sejam manuais, em betoneiras ou centrais de 
concreto; usinas de asfalto (CBUQ, PMF e PMQ); fábricas de pré-mol-
dados de concreto (lajes, blocos, tubos e pisos intertravados); produto 

drenante e filtros em estação de tratamento de esgoto.

Tabela 3.1 - Utilização de areia artificial na construção civil conforme a faixa granulométrica do material. CBUQ = Con-
creto betuminoso usinado à quente; PMF = Pré-misturado à frio; PMQ = Pré-misturado à quente.
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base a análise petrográfica e as características mine-
ralógicas do agregado.

 A ABNT NBR 7211:2009 assinala que a análi-
se granulométrica, determinada segundo a NBR NM 
248:2003, deve apresentar limites e distribuição gra-
nulométrica de agregado miúdo, determinada con-
forme as peneiras de aberturas de malha concordan-
te com a NBR NM ISO 3310-1, de maneira que seja 
construída sua curva granulométrica e comparada 
com as curvas padrões que estabelecem os limites 
da Zona Utilizável e da Zona Ótima, podendo ser rea-
lizado ajuste na curva granulométrica, desde que es-
tudos prévios de dosagem comprovem sua aplicabili-
dade. Os dados empíricos da análise granulométrica 
padrão especificados na norma da ABNT 7211:2009 
(Tabela 3.2) são lançados para construir as curvas 
granulométricas que estabelecerão os limites infe-
riores e superiores das três zonas: Ótima, Utilizável 
Inferior e Utilizável Superior. O diagnóstico do ensaio 

de uma amostra é estabelecido através da compara-
ção da sua curva com as zonas padrões citadas.

A norma da ABNT 7211:2009 destaca a neces-
sidade de avaliar a presença de substâncias nocivas 
que podem comprometer a qualidade do concreto. 
A tabela 3.3 especifica os limites máximos aceitáveis 
das substâncias nocivas do agregado em relação à 
massa do material.

3.1.4 Resultados Analíticos

A tabela 3.4 apresenta as amostras de agre-
gados selecionadas para análises laboratoriais e os 
ensaios realizados.

A tabela 3.5 apresenta os resultados dos en-
saios realizados nas quatro amostras de agregados, 
assim como os diagnósticos referentes ao aproveita-
mento como agregados aplicados na construção civil.

ABERTURA DE PENEIRAS
% EM MASSA RETIDA E ACUMULADA

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4

Nº mm Muito Fina Fina Média Grossa

0 6,50 0 0 0 0

2 6,30 0 a 3 0 a 7 0 a 7 0 a 7

4 4,80 0 a 5 (A) 0 a 10 0 a 11 0 a 12

8 2,40 0 a 5 (A) 0 a 15 (A) 0 a 25 (A) 5 (A) a 40

18 1,20 0 a 10 (A) 0 a 25 (A) 10 (A) a 45 (A) 30 (A) a 70

30 0,60 0 a 20 21 a 40 45 a 65 66 a 85

50 0,30 50 a 85 (A) 60 (A) a 88 (A) 70 (A) a 92 (A) 80 (A) a 95

100 0,15 85 (B) a 100 90 (B) a 100 90 (B) a 100 90 (B) a 100

Tabela 3.2 - Limites da distribuição granulométrica do agregado miúdo.  (A) Pode haver uma tolerância de até um má-
ximo de 5% em um só dos limites marcados com a letra “A” ou distribuídos em vários deles; (B) Para agregado miúdo 

resultante de britamento este limite poderá ser 80.

SUBSTÂNCIA MÉTODO DE ENSAIO AGREGADO 
MIÚDO (%)

AGREGADO 
GRAÚDO (%)

Torrões de argila e 
materiais friáveis ABNT NBR 7218

Concreto aparente 3,0 1,0

Concreto submetido a desgaste superficial 3,0 2,0

Outros concretos 3,0 3,0

Materiais carbonosos (a) ASTM C 123
Concreto aparente 0,5 0,5

Concreto não aparente 1,0 1,0

Material Fino que passa 
através da peneira 75 

µm por lavagem (mate-
rial pulverulento)

ABNT NBR NM 46

Concreto submetido a desgaste superficial 3,0 1,0 (b e c)

Concreto protegido de desgaste superficial 5,0 1,0 (b e c)

Impurezas Orgânicas

ABNT NBR NM 49 A solução obtida no ensaio deve ser 
mais clara do que a solução padrão

ABNT NBR 7221
Diferença máxima aceitável entre os 

resultados de resistência à compressão 
comparativos

10%

Tabela 3.3 – Limites máximos aceitáveis de substâncias nocivas no agregado em relação à massa do material. Ver ob-
servações sobre índices “a”, “b” e “c” na norma da ABNT 7211:2009, item 5.2, Tabela 3 (agregados miúdos) e item 6.2, 

tabela 7 (agregados graúdos).
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A caracterização destes materiais constitui 
uma grande contribuição para a compreensão das 
potencialidades minerais da região no setor dos 
agregados, tendo em vista que com o conhecimento 
de suas propriedades é possível avaliar se os mesmos 
têm desempenho adequado, ou não, para utilização 
na construção civil, conforme as especificações da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ademais, 
análises químicas realizadas possibilitam diagnosti-
car se as areias silicosas podem ser utilizadas como 

minerais industriais na fabricação de diversos tipos 
de vidro e/ou em outras finalidades.

3.1.4.1 Ensaios em amostras de areias de Por-
to grande

 Foram selecionadas para ensaios duas amos-
tras de agregados miúdos (areias) deste município. 
A amostra AF-06B apresentou na análise granulomé-

AMOSTRA TOPONIMIA UNIDADE ESTRATIGRÁFICA SUBSTÂNCIA ENSAIOS REALIZADOS

AF-04 Porto Grande Depósitos Aluvionares Seixos avermelhados

 Massa específica aparente; 
porosidade aparente; absorção 

de água (ABNT NBR 5564:2011); 
resistência à abrasão Los Angeles 

(ABNT NM 51: 2001); ensaio 
de forma de fragmentos (ABNT 
5564:2001); determinação da 
composição granulométrica 

(ABNT NM 248:2003); determi-
nação de material fino < 0,075 
mm por lavagem (ABNT NBR 

46:2001); teor de argila em tor-
rões friáveis ( ABNT 7218:2010).

AF-06B*
Porto Grande Cobertura

Sedimentar
Indiferenciada

Areia branca fina Análise granulométrica, análise 
petrográfica, teor de material 

fino, teor de sais, cloretos e sulfa-
tos solúveis em água.

AF-06E* Areia amarelada

AF-17ª* Itaubal Areia branca fina

Tabela 3.4 - Amostras selecionadas para ensaios tecnológicos no IPT-SP. *Amostra analisada por fluorescência de Raio-X 
na SGS Geosol Laboratórios Ltda.

Município Porto Grande Itaubal

Nº da Amostra AF-06B AF-06E AF-04 AF-017A

Natureza do Material               Areia fina 
branca

Areia média-
grossa amarela Seixo marrom claro Areia fina branca

PR
O

PR
IE

DA
DE

S

Dimensão máxima (mm) 2,4 2,4 19 1,18

Módulo de Finura 1,87 2,17 6,07 1,45

Classificação granulomé-
trica

Zona Utilizável 
Inferior Zona Utilizável Não se enquadra nas 

zonas estabelecidas
Fora dos Limites

de aproveitamento (muito fina)

Principal Constituinte Quartzo Quartzo Quartzo Quartzo

Abrasão Los Angeles – – Perda de 53% 
(graduação B) –

Material fino < 75 µm 3,10% 1,98% 0,3 % 11,3%

Teor de Argila em Torrões – – 0,0 % –

Índice de forma – – 1,8 –

Forma predominante – –  91% (cúbica) –

Formas secundárias (%) – –
Lamelares 8%

–
Alongados 1%

Massa específica Kg/m3 – – 2631 –

Porosidade (%) – – 0,98% –

Absorção de Água (%) – – 0,38 –

Absorção de Água (%) – – 0,38 –

Teor de argila em torrões e 
materiais friáveis – – 0,00% –

Tabela 3.5 - Resultados dos ensaios de agregados das amostras de areias e seixos.  (–) Ensaio não realizado.
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trica um teor de 100% de quartzo nas frações retidas 
nas peneiras 4,75 mm (grânulo), 0,3 mm (areia mé-
dia) e 0,15 mm (areia fina).

Na tabela 3.6 observam-se os resultados da 
análise granulométrica realizada conforme ABNT 
NBR 248:2003 e a curva da distribuição granulo-
métrica da referida amostra de areia é mostrada 
na figura 3.3, onde esta é comparada com as curvas 
padrões dos limites da zona utilizável e da zona óti-
ma. A curva da amostra AF-06B, embora esteja si-
tuada na parte inferior da zona utilizável, demons-
tra que, segundo a norma ABNT NBR 7211:2009, 
esta areia apresenta resultados compatíveis com 
agregados miúdos de bom desempenho na cons-
trução civil.

No gráfico da figura 3.3 estão plotadas as cur-
vas das distribuições granulométricas das amostras 
AF-06B, AF-06E e AF-17A.

A análise petrográfica da amostra AF-06B foi 
realizada de acordo com norma da ABNT NBR 7389: 
2009 - Parte 1 no laboratório do IPT-SP, através de 
Lupa Estereoscópica marca Wild, modelo M-8. Na 
referida apreciação, após a identificação dos mine-
rais, foi realizada a classificação dos grãos dentro das 
seguintes classes: grãos inócuos, grãos deletérios, 
grãos potencialmente deletérios e grãos friáveis (Ta-
bela 3.7). Estas classes recebem as seguintes defini-
ções conforme a ABNT NBR 9935:2011:

Os “grãos inócuos” são constituídos por mine-
rais que não reagem quimicamente quando em con-

PENEIRA SÉRIE NORMAL (mm)
PORCENTAGEM RETIDA

Simples Acumulada

4,75 0 0

2,4 2 2

1,18 7 9

0,6 19 28

0,3 33 61

0,15 26 87

< 0,15 13 100

Classificação (conforme ABNT NBR 7211: 2005): Zona Utilizável Inferior

Módulo de Finura: 1,87 (Areia Fina)
Dimensão máxima característica: 2,4 mm

Teor de Fino: 3,10%

Tabela 3.6 – Resultados da análise granulométrica (NBR NM 248:2003) para a amostra AF-06B.

Figura 3.3 – Curvas de distribuições granulométricas referentes às amostras AF-06B, AF-06E (município de Porto Grande) e AF-
017 (município de Itaubal), comparadas com os limites padrões das zonas utilizável e ótima (ABNT NBR 2211:2005 e 2009).
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Peneira
(Abertura em mm)

Porcentagem 
Retida em Massa Composição Mineralógica do Material Retido (% em número de grãos)

Simples Acumulada
Simples Acumulada

Simples
Quartzo Quartzo Policristalino Calcedônia Feldspato alterado

4,75 0,4 0,4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2,4 1,6 2,0 99,5 0,0 0,0 0,5 100,0

1,18 7,0 8,9 99,8 0,0 0,0 0,2 100,0

0,6 18,7 27,7 98,8 0,0 0,0 0,2 100,0

0,3 33,2 60,9 100,0 0,0 0,0 0,2 100,0

0,15 25,9 86,8 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

< 0,15 13,3 100,0 – – – –

TOTAL 100,0 TOTAL* 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Tabela 3.7 - Resultados de análise petrográfica da amostra AF-06B.

tato com a pasta de cimento e apresentam resistên-
cia físico-mecânica adequada, por exemplo: quartzo, 
feldspato pouco alterado, minerais ferro-magnesia-
nos, turmalina, fragmento de conchas (desde que 
não friáveis). Na amostra AF-06B quase todos os 
grãos de quartzo apresentam-se inócuos.

Os “grãos deletérios ou reativos” são aqueles 
que reagem quimicamente quando em contato com 
a pasta de cimento, mesmo apresentando resistência 
físico-mecânica adequada, por exemplo, calcedônia, 
opala, vidro, certas formas de pirita, marcassita, pir-
rotita, gipsita e anidrita. A matéria orgânica também 
pode ser deletéria. No caso da amostra AF-06B não 
foram registrados grãos deletérios, tipo calcedônia.

Os “grãos potencialmente deletérios ou re-
ativos” são aqueles dos quais se suspeita devido a 
seus aspectos estruturais, texturais e/ou mineralógi-
cos, da possibilidade de virem a apresentar reação 
nociva com a pasta de cimento, por exemplo, grãos 
de quartzo policristalinos, quartzito, arenito, etc. No 
caso da amostra AF-06B não foram vistos grãos de 
quartzo policristalino, que no caso representariam 
referida classe.

Os “grãos friáveis” são aqueles que apresen-
tam resistência mecânica inadequada, podendo ser 
desagregados sob pressão manual através de uma 
espátula. São exemplo, feldspato intemperizado, se-
dimento argiloso, siltito, mica, torrões de argila, etc. 
A amostra AF-06B apresenta 0,5% de grãos friáveis 
de composição feldspática, retidos na peneira de 
2,4 mm, e 0,2% nas peneiras de 1,18 mm e 0,6 mm, 
quantidade de certa forma insignificante.

Um dos requisitos de relevante importância, 
prescritos na norma ABNT NBR 7211:2009, é o da 
análise de sais solúveis em água, íons sulfatos e íons 
cloreto, tendo em vista que a presença destas subs-
tâncias e/ou íons constitui um dos principais causa-
dores da corrosão das armaduras e deterioração do 
concreto, alterando sua durabilidade e colocando 
em risco as construções. Em vista deste fato, foram 
realizadas nas amostras de areias (AF-06B, AF-06E e 
AF-17A), análises visando atender o pré-requisito de 
item 5.3 - Durabilidade da referida norma, que pres-
creve que “os agregados provenientes de regiões 
litorâneas ou extraídos de águas salobras ou ainda 
quando houver suspeita de contaminação natural 
(regiões onde ocorrem sulfatos naturais como a gip-
sita) ou industrial (água do lençol freático contami-
nada por efluentes industriais), devem apresentar os 
teores de cloretos e sulfatos inferiores aos limites es-
tabelecidos na tabela 4”, reproduzida parcialmente 
na tabela 3.8 abaixo.

Os índices (2), (3) e (4) da tabela 3.8 da referi-
da norma trazem as seguintes anotações: (2) Agre-
gados que excedam os limites estabelecidos para 
cloretos podem ser utilizados em concreto, desde 
que o teor total trazido ao concreto por todos os 
seus componentes (água, agregados, cimento, adi-
ções e aditivos químicos), verificado por ensaio 
realizado pelo método ABNT NBR 14832 (determi-
nação no concreto) ou ASTM C 1218, não excedam 
os limites, dados em porcentagem sobre a massa 
de cimento (concreto protendido ≤ 0,06% concreto 
armado exposto a cloretos nas condições de expo-

Determinações Método 
de ensaio

Limites de Teores
NBR 7211: 2009

Amostras

AF-06B AF-06E AF-17A

Sais solúveis em água NBR 9917:2009 – 0,05 0,07 0,07

Íons cloreto2 (Cl-)
NBR 9917:2009

NBR 148323

< 0,2% concreto simples

< 0,01 < 0,01 < 0,01< 0,1% concreto armado

< 0,01% concreto protendido

Íons sulfato4 (SO4
-2) NBR 9917:2009 < 0,1% < 0,01 < 0,01 < 0,01

Tabela 3.8 - Resultados das análises de sais solúveis em água, sulfatos e cloretos na amostra AF-06E. Todos os resul-
tados em %.
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sição não severas (seco ou protegido da umidade 
nas condições de serviços da estrutura) ≤ 0,40%); 
(3) O método da ABNT NBR 14832 estabelece como 
determinar o teor de cloretos em clínquer e cimen-
to Portland. Neste caso específico, o método pode 
ser utilizado para o ensaio de agregados; (4) Agre-
gados que excedam o limite estabelecido para sul-
fatos podem ser utilizados em concreto, desde que 
o teor total trazido ao concreto por todos os seus 
componentes (água, agregados, cimento, adições 
e aditivos químicos) não exceda 0,2% ou que fique 
comprovado o uso no concreto de cimento Por-
tland resistente a sulfatos conforme a ABNT NBR 
5737:1992.

O resultado da análise granulométrica na 
amostra AF-06E indica, segundo a ABNT NBR 7.211: 
2005/2009, que referida areia se encontra na Zona 
Utilizável Inferior (Módulo de Finura igual a 2,17, 
situado entre 1,55 a 2,20) e Dimensão Máxima Ca-
racterística igual a 2,4 mm (Tabela 3.9, Figura 3.3). 
Esta última grandeza, conforme definição da ABNT 
NBR 9.935:2011, está associada à granulometria do 
agregado, correspondente a abertura nominal, em 

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

A apreciação petrográfica (Tabela 3.10) nesta 
amostra mostrou 100% de grãos de quartzo (grãos 
inócuos), e grãos de quartzo policristalinos (po-
tencialmente deletérios), calcedônia (deletérios) 
e feldspato alterado (friáveis) não foram observa-
dos na amostra. Os grãos de quartzo apresentam-
-se preponderantemente com esfericidade alta, 
subarredondados e com superfícies foscas. A maior 
concentração granulométrica dos grãos se dá nas 
classes das areias média e grossa (68,8% em massa 
retida).

A análise de sais solúveis em água, íons sul-
fatos e íons cloreto para a amostra AF-06E (Tabela 
3.8) mostram valores abaixo do limite de detecção 
do aparelho para os íons sulfato (SO4

-2) e cloreto (Cl-), 
portanto, acusando ausência e/ou teores traços não 
detectáveis dos referidos íons na areia analisada, o 
que favorece sua aplicabilidade como agregado con-
siderando este item.

3.1.4.2 Ensaio em amostra de areia de Itaubal

Uma única amostra de areia branca (AF-17A) 
foi coletada no município de Itaubal. A  análise 
granulométrica realizada de acordo com a norma  
ABNT NM 248:2003 mostrou os resultados expos-
tos na tabela 3.11.

A curva granulométrica da amostra AF-17A, 
observada na figura 3.3, demonstra seu posicio-
namento fora do limite inferior da zona utilizável, 
devido excesso de finos abaixo de 75 µm, em tor-
no de 11,3%, impedindo seu uso in natura, confor-
me recomendação da ABNT NM 46 e ABNT NBR 
7211:2005/2009. Embora o material apresente 
propriedades mineralógicas e químicas compatí-
veis com agregado miúdo de bom desempenho, é 
necessária a remoção da referida fração fina, o que 

Peneira 
(abertura 
em mm)

Porcentagem Retida 
em Massa

Composição Mineralógica do Material Retido
(% em número de grãos)

Simples Acumulada
Inócuo Potencialmente 

deletério Deletério Friáveis
Total na 
Fração

Quartzo Quartzo 
policristalino Calcedônia Feldspato 

alterado
4,75 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2,4 0,7 0,7 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

1,18 6,6 7,4 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
0,6 33,0 40,3 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
0,3 35,8 76,2 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

0,15 16,4 92,5 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
< 0,15 7,5 100 – – – – 100,0
TOTAL 100,0 TOTAL* 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Tabela 3.10 - Resultados de análise petrográfica da amostra AF-06E.

Peneira 
(Abertura em mm)

Porcentagem Retida

Simples Acumulada

4,75 0 0

2,4 1 1

1,18 6 7

0,6 33 40

0,3 36 76

0,15 16 92

< 0,15 8 100

Classificação conforme ABNT NBR 7211/2005: 
Zona Utilizável Inferior

Módulo de Finura: 2,17 Dimensão Máxima Característica: 
2,4 mm

  Tabela 3.9 – Resultados da análise granulométrica (NBR 
NM 248:2003) para a areia referente à amostra AF-06E.
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permitiria sua classificação dentro da zona granulo-
métrica utilizável. O Módulo de Finura da referida 
areia é igual a 1,45, situando-a na faixa da areia fina 
(MF < 2,4).

A análise petrográfica realizada (Tabela 3.12) 
indicou a presença predominante de grãos de quart-
zo (inócuos), entre 97,3% e 70%. Grãos de quartzo 
policristalinos (potencialmente deletérios) e calce-
dônia (deletérios) são ausentes na amostra. No que 
se refere ao feldspato, foram observados grãos in-
temperizados friáveis deste mineral na maioria das 
peneiras, nas proporções de 30% a 1,5%. Os grãos de 
quartzo mostram alta esfericidade, e quanto ao grau 
de arredondamento são predominante subarredon-
dados, e mostram superfícies foscas.

As análises de sais solúveis, íons cloretos e 
íons sulfatos solúveis em água realizada na amostra 
AF-17A (Tabela 3.8) indicam ausências e/ou teores 
traços não detectáveis dos referidos íons na areia 
analisada, o que favorece sua aplicabilidade como 
agregado considerando o item 5.3 - Durabilidade, 
prescrito na ABNT NBR 7211:2009.

3.1.4.3 Ensaio em Amostras de Seixos de Por-
to grande

 A amostra AF-04 corresponde a sedimentos 
com granulometria de seixo, e foi coletada no leito 
ativo do rio Araguari (Depósitos Aluvionares).  As 
propriedades determinadas nos ensaios realizados 
no laboratório do IPT-SP são apresentadas na tabela 
3.5. Na determinação das propriedades físicas (Mas-
sa Específica, Porosidade Aparente e Absorção de 
Água) foram utilizados 12 corpos de prova, enquan-
to para determinação das formas dos fragmentos 
(ABNT NBR 5564:2011), foram utilizados 200 corpos 
de prova. Os resultados mostraram a presença pre-
dominante de 91% da forma cúbica, seguida de 8% 
da forma lamelar e 1% alongada e índice de Forma 
(ABNT NBR 7899:1983) igual a 1,8.

A determinação da Abrasão Los Angeles, que 
representa a medida em porcentagem da massa do 
material que passa após o ensaio pela peneira de 
malhas quadrada de 1,7 mm (ABNT nº 12), foi re-
alizada na graduação B, e acusou um valor de 53% 
de perda, levemente superior ao valor determinado 
pela norma ABNT NM 51: 2001, que especifica como 
limite aceitável um valor inferior a 50% em massa do 
material. Ressalta-se, no entanto, que devido ao ta-
manho excessivo dos seixos e/ou blocos, a amostra 
foi britada antes dos ensaios, o que produziu faces 
angulosas nos seixos, o que pode ter favorecido a 
produção do índice obtido.

O teor de Material Fino (material pulverulento 
com granulometria menor que areia muito fina, silte 
e argila) que passa na peneira de 75 µm (0,075 mm) 
por lavagem, determinado pela norma ABNT NBR NM 
46:2003, acusou um valor de 0,3% dentro do parâ-
metro estabelecido pela norma ABNT NBR 7211:2009 
(item 6.2 - Substâncias Nocivas), cuja quantidade má-
xima relativa à massa do agregado graúdo (no pre-
sente caso, seixos) é de 1% (Tabela 3.3). Consideran-
do, no entanto, a distribuição granulométrica (ABNT 
NBR 7211:2005/2009) a amostra de seixos não se en-
quadra nas zonas estabelecidas.

Peneira 
(Abertura em mm)

Porcentagem Retida

Simples Acumulada

4,75 0 0

2,4 0 0

1,18 3 3

0,6 14 17

0,3 32 49

0,15 27 76

< 0,15 24 100

Classificação conforme ABNT NBR 7211/2005: 
Fora dos Limites (muito fina)

Módulo de Finura: 1,45 Dimensão Máxima Característica: 
1,18 mm

Tabela 3.11 - Resultado da análise granulométrica realiza-
da na amostra AF-17A (areia fina). Ocorrência localizada 

no município de Itaubal.

Peneira 
(abertura 
em mm)

Porcentagem Retida em 
Massa

Composição Mineralógica do Material Retido
(% em número de grãos)

Simples Acumulada
Inócuo Potencialmente 

deletério Deletério Friáveis
Total na 
Fração

Quartzo Quartzo 
policristalino Calcedônia Feldspato al-

terado

4,75 0 0 0 0 0 0 0

2,4 0,1 0,1 70 0 0 30 100

1,18 3,1 3,2 93,3 0 0 2,7 100

0,6 13,5 16,7 98,3 0 0 1,7 100

0,3 32,3 49,0 98 0 0 2 100

0,15 27,9 76,2 98,5 0 0 1,5 100

< 0,15 23,8 100,0 – – – – 100

TOTAL 100 TOTAL* 98,2 0 0 0 100

Tabela 3.12 - Resultados de análise petrográfica da amostra AF-17A.
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Não foram realizadas análise de Reação Álcali-
-Agregado e petrográfica nos seixos, o que não permi-
tiu tirar conclusões sobre sua mineralogia, textura, fra-
turas e reatividade álcali-concreto, ainda que se saiba 
a priori que os seixos são constituídos predominante-
mente por quartzo.

3.1.5 Análises químicas por fluorescência de 
Raios-x (FRx) em areias

Três amostras de areia (AF-06B, AF-06E, AF-
-17A) foram analisadas por fluorescência de Raios-X 
com fusão com tetraborato de lítio no laboratório da 
SGS GEOSOL. A Perda ao Fogo (PF) foi determinada 
através calcinação a 405°C/1000°C. Estas análises 
foram realizadas com intuito de determinar os teo-
res de sílica (SiO2) e outros óxidos (Al2O3, Fe2O3, CaO, 
TiO2, MgO*, P2O5*, Na2O*, K2O* e MnO*) com o ob-
jetivo de avaliar a aplicação alternativa destas areias 
para fins industriais, como por exemplo na fabrica-
ção de vidros. Os resultados são expostos na tabela 
3.13. Os óxidos assinados com asterisco (*) foram ex-
cluídos da tabela pelo fato de apresentaram valores 
abaixo do limite de detecção do aparelho de análise.

A tabela 3.14 reúne os teores especificados 
por Hermann (1992) para uso de areia na indústria 
vidreira, onde as graduações A, B, C e D são os tipos 
de vidros possíveis de se fabricar com as especifica-
ções químicas correspondentes.

Além do diagnóstico de utilização destas 
areias na construção civil, destaca-se que a correla-
ção dos resultados de análises das amostras com os 
parâmetros de Hermann (1992) permite concluir que 
as amostras AF-06B, AF-06E (areal de Porto Grande) 

apresentam teores de SiO2 inferiores aos especifi-
cados para fabricação de vidro dos tipos A,B,C, no 
entanto, os teores obtidos se aproximam do valor 
exigido para fabricação de vidro do tipo D. Por outro 
lado, a amostra AF-17A não se enquadra em nenhu-
ma das especificações para fabricação de vidros ci-
tadas anteriormente. A presença de teores de Fe2O3 
acima dos teores especificados é outro fator impedi-
tivo para uso destas areias para vidraçaria, embora 
atualmente já exista tecnologia para extração desta 
substância das areias visando seu aproveitamento.

Destaca-se, no entanto, que os teores de síli-
ca das areias industriais que ocorrem nos estados de 
Santa Catarina, Paraná e Rio grande do Sul (Tabela 
3.15), que são utilizadas na indústria da cerâmica 
branca, apresentam teores superiores a 97% de SiO2, 
enquanto que as utilizadas para fundição e indústria 
do vidro têm seus teores maiores que 99,6% de SiO2, 
o que mostra, comparativamente, que as areias de 
Porto Grande (teor de SiO2 situados entre 96,3% - 
98,5%) e Itaubal (teor de 96,9% de SiO2) não apre-
sentam teores adequados para uso em fundição, 
embora possa ser utilizada na indústria da cerâmica 
branca.

3.1.6 Análise global dos depósitos de areia e 
seixo

Em face dos resultados obtidos nos agregados 
estudados as conclusões apresentadas pelos ensaios 
(IPT, 2013) foram as seguintes:

1) As amostras de areia apresentam predo-
mínio de quartzo, o que lhes confere propriedades 
mecânicas adequadas à utilização como agregado 

Local Amostra
PF SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO TiO2

 5,00 (#) 0,10% (#) 0,10% (#) 0,01% (#) 0,01% (#) 0,01% (#)

Porto Grande
AF-06B -0,17 98,3 < 0,10 1,17 0,01 0,26

AF-06E 0,07 98,50 < 0,10 0,96 0,02 0,53

Itaubal AF-17A 0,06 96,9 < 0,17 0,90 0,01 0,37

Óxidos (%) Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D
Amostras

AF-06B AF-06E AF-17A

SiO2 99,50 99,50 99,40 99,0 98,30 98,50 96,90

Al2O3 0,20 0,20 0,30 0,50 < 0,10 <0,10 < 0,17

Fe2O3 0,002 0,015 0,03 0,15 1,77 0,96 0,90

TiO2 0,02 0,02 0,03 0,05 0,26 0,53 0,37

Cr2O3 0,0002 0,0003 0,0005 0,0005 NA NA NA

PF (%) 0,10 0,20 0,20 0,30 - 0,17 - 0,07 0,06

Tabela 3.13 - Resultados de análises semi-quantitativas de Ffluorescência de Raios-X. (#) limite de detecção do aparelho 
utilizado na análise. Teores de óxidos em %.

Tabela 3.14 - Especificações químicas da areia para indústria vidreira segundo Hermann (1992). Tipo A - vidros especiais 
(ex. ópticos, oftálmicos); Tipo B - vidros brancos de alta qualidade (ex. cristais, frascarias e vidros de mesa); Tipo C - 

vidros brancos comuns (ex. embalagens gerais e planos); Tipo D - vidros coloridos (ex. frascarias, embalagens em geral 
e vidros planos). NA= óxido não analisado.
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na construção civil. Nenhuma das amostras de areia 
apresentaram grãos de quartzo policristalino (poten-
cialmente deletérios) e calcedônia (deletérios), fato 
que poderia apresentar reatividade álcali-agregado;

2) A amostra AF-17A apresenta 1,8% de grãos 
de feldspato intemperizados friáveis;

3) Os seixos apresentam 91% de forma cúbica, 
8% de forma lamelar e 1% de forma alongada. A for-
ma equidimensional do agregado graúdo é funda-
mental para sua melhor acomodação e consequente 
economia de cimento no concreto;

4) Por outro lado é importante que a distri-
buição granulométrica do agregado permita um 
bom preenchimento de vazios, o que ocorre quan-
do o agregado atende às especificações granulomé-
tricas da norma ABNT NBR 7211:2009. Neste quesi-
to, apenas as amostras AF-06B e AF-06E atendem à 
norma. Mas o fato de um agregado não apresentar 
granulometria conforme a norma, como é o caso 
da amostra AF-17A, não impede sua utilização para 
concreto, mas se ele não tiver sua curva granulo-
métrica corrigida pela mistura com outros agrega-
dos, o consumo de cimento deverá ser maior para 
atender à resistência pretendida. Neste caso, tem-
-se também, que considerar as outras propriedades 
do agregado;

5) Os seixos referentes à amostra AF-04, 
apresentam um valor de 53% de perda no ensaio 
de Abrasão Los Angeles, por isso não apresentam 
resistência mecânica adequada, conforme a ABNT 
NBR 7211:2009 (item 6.1.3 – Desgaste), pois apre-
sentam valores acima de 50% de perdas no ensaio 
Los Angeles. Este parâmetro, no entanto, não é con-
clusivo, necessitando de estudos complementares, 
tendo em vista que os seixos foram britados e tive-
ram suas propriedades naturais alteradas, quanto 
à forma;

6) Quanto ao Material Fino (que passa em 
diâmetro abaixo de 75µm por lavagem), somente a 
amostra AF-06E apresenta-se dentro do padrão, acu-
sando um valor de 1,98%. A norma NBR 7211:2009 

recomenda valores inferiores aos limites máximos 
de 3% e 5%. O limite máximo de 3% é recomendado 
para concretos submetidos a desgaste superficial, e 
o limite máximo de 5% é aceito caso o concreto seja 
protegido do desgaste superficial;

7) As amostras de seixo apresentaram massa 
específica igual a 2.631 Kg/m3 condizente com sua 
composição predominantemente quartzosa;

8) Os resultados da análise química por flu-
orescência de Raios-X indicaram teores de 96,9% a 
98,8% de sílica, condizentes com a mineralogia das 
amostras de areia. O ferro ocorre como impregna-
ções de óxidos e hidróxidos na superfície e em fissu-
ras nos grãos, variando entre 0,90% a 1,17%.

3.2 ARgIlA

3.2.1 Conceitos

Argila é um material natural constituído essen-
cialmente de argilo-minerais, podendo conter outros 
minerais (quartzo, mica, pirita, hematita, etc), maté-
ria orgânica e outras impurezas. Os argilominerais, 
principalmente caulinita, illita, esmectita, são carac-
terísticos das argilas. Quimicamente são silicatos de 
alumínio ou magnésio hidratados, podendo conter 
outros elementos, como ferro, potássio, lítio e ou-
tros. Devido à presença dos argilo-minerais, as argi-
las quando misturadas com água desenvolvem uma 
série de propriedades, tais como plasticidade, resis-
tência mecânica a úmido, retração linear de secagem, 
compactação, tixotropia e viscosidade de suspensões 
aquosas, que explicam sua grande variedade de apli-
cações tecnológicas desta matéria prima.

Dados de literatura mostram que são observa-
das variações na composição das argilas aluvionares, 
dependendo do local de ocorrência. Os principais 
elementos presentes, além da caulinita e o quartzo, 
é a matéria orgânica, o ferro, na forma de óxido-hi-
dróxidos, e o titânio.  A caulinita é um silicato básico 

Mineração Município/Estado Material Teor de SiO2 Utilização

A Campo largo-PR Quartzito > 97% Cerâmica branca (fabricação de louça e porcelanas de 
alta qualidade)

B Campo largo-PR Quartzito 98,50% Indústria cerâmica branca e construção civil

C Guabiroba-PR Quartzito > 97% Cerâmica branca (porcelana)

D Lapa-PR Arenito – Tijolos e massas refratárias

E Araquari-SC Areia branca 99,60% Indústria de fundição. Subproduto: aplicação na 
construção civil e argamassa

F Araquari-SC Areia > 99,60% Fundição (90%) e construção civil (10%)

G Benedito Novo e 
Imbituba-SC Areia/Dunas 99,68% Indústria de fundição

H Imbituba-SC Areia/Dunas 99,60% Indústria de fundição e construção civil

I Viamão e Tapes-RS Sedimentos 
arenosos 99,70 (areia lavada) Indústrias de vidro e de fundição

Tabela 3.15 - Teores das principais de areias industriais utilizadas no sudeste e no sul do Brasil para fins industriais na 
fabricação de cerâmica branca (louças, etc), fundição e na construção civil, segundo Ferreira e Daitx (2003).
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de alumínio [Al2Si2O5(OH)4], tem composição química 
de 39,50% de Al2O3, 46,54% de SiO2 e 13,96% de H2O. 
O ferro está presente nas argilas em grande parte 
nos minerais goethita [FeO (OH)], hematita (Fe2O3), 
magnetita (Fe3O4), pirita (FeS2) e ilmenita (FeTiO3), e 
o titânio nos minerais rutilo (TiO2), anatásio (TiO2) e 
ilmenita (FeTiO3). O ferro pode ser encontrado como 
impureza na estrutura da caulinita, onde o Fe3

+ subs-
titui o Al3

+ em sítios octaédricos. É o elemento quími-
co ferro que dá a coloração avermelhada, caracterís-
tica dos produtos cerâmicos.

A argila é o insumo básico utilizado na cerâ-
mica vermelha na fabricação de peças, tais como, 
blocos de vedação (tijolos com furos), blocos estru-
turais, telhas, tijolos maciços, lajes, elementos vaza-
dos (cobogós), argilas expandidas (agregado leve) e 
também utensílios de uso doméstico e de adorno. 
Sua aplicação industrial constitui o setor da cerâmica 
vermelha, que é o principal fornecedor de materiais 
para alvenarias e coberturas para uso residencial e 
comercial. A argila aluvionar é a matéria-prima utili-
zada nos polos cerâmicos de Macapá e regiões pro-
dutoras adjacentes.

3.2.2 Especificações

As informações sobre a importância dos cuida-
dos técnicos na produção de peças cerâmicas, con-
forme recomendados por normas da ABNT (Tabela 
3.16), visam contribuir para a melhoria da qualidade 
dos produtos fabricados na região e na sustentabili-
dade produtiva das indústrias no futuro.

A fabricação de peças cerâmicas, principal-
mente tijolos e telhas de boa qualidade, depende da 
obtenção de um bom rendimento e bons níveis de 
qualidade na extrusão das massas da matéria prima 
utilizadas. A extrusão constitui um processo de con-

formação plástica de tijolos e tarugos (bastonetes) 
para prensagem plástica de telhas. Para obtenção de 
uma matéria prima adequada visando é necessário 
observar os seguintes fatores:

Fase Pré-Extrusão: a) Composição da massa: 
minerais presentes e resíduos (matéria orgânica, 
etc.); b) Grau de maturação (descanso) das argilas 
armazenadas nas pilhas de estoque no pátio da ce-
râmica, visando atingir um grau suficiente de apo-
drecimento da matéria orgânica e lixiviação de com-
postos derivados desta, além da retirada de excesso 
de água, e decomposição de pirita e outros minerais 
indesejáveis; c) Preparação da massa cerâmica atra-
vés destorroamento, desintegração, mistura (homo-
geneização + umidificação) e laminação, objetivando 
ajuste da plasticidade e da granulometria, visando 
sua extrusão; d) A plasticidade da massa, que depen-
de do teor de umidade, hábito ou forma dos argilo-
minerais e da granulometria das partículas envolvi-
das; e) Os moldes (boquilhas) usados na extrusão da 
massa; f) O tipo de extrudora utilizada, e g) A quali-
dade do vácuo da extrudora;

Fase Pós-Extrusão: a) O manuseio adequado 
das peças durante o transporte e a secagem das pe-
ças, e b) Queima e resfriamento em temperaturas, 
tempo e fornos adequados, com boa distribuição do 
calor pela carga.

As argilas mais adequadas para fabricação de 
cerâmica vermelha devem ser uma mistura de argilo-
minerais, grãos de quartzo (silte e areia), hidróxidos 
de ferro e impurezas diversas (incluindo matéria or-
gânica, micas, feldspatos, carbonatos, sais solúveis, 
etc.), numa granulometria bem distribuída, com pro-
porções reduzidas de componentes deletérios (quí-
micos ou minerais). Segundo Pracidelli e Melchiades 
(1997), as composições granulométricas ideais para 
fabricação de tijolos e telhas são aquelas apresenta-
das na tabela 3.17.

Tipo de Produto ABNT NBR Especificação

Bloco de vedação 
(tijolo) e bloco 

estrutural

15812-1:2010 Alvenaria estrutural - Blocos cerâmicos.
Parte 1: Projetos

15270-1:2005 Componentes cerâmicos. 
Parte 1: Blocos cerâmicos para alvenaria de vedação - Terminologia e requisitos.

15270-2:2005. Componentes cerâmicos. 
Parte 2: Blocos cerâmicos para alvenaria estrutural - Terminologia e requisitos.

15270-3:2005. Componentes cerâmicos. 
Parte 3: Blocos cerâmicos para alvenaria estrutural e de vedação - Métodos de ensaio.

8545:1984. Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos cerâmicos - 
Procedimentos.

8949:1985 Paredes de alvenaria estrutural - Ensaio à compressão simples - Método de ensaio.

Telha
15310:2005

- Emenda 1:2009 Componentes cerâmicos - Telhas - Terminologia, requisitos e métodos de ensaio.

15310:2009 Componentes cerâmicos - Telhas - Terminologia, requisitos e métodos de ensaio.

Tijolo maciço 
cerâmico para 

alvenaria

6460:1983 Tijolo maciço cerâmico para alvenaria - Verificação da resistência à compressão.

7170:1983 Tijolo maciço cerâmico para alvenaria.

8041:1983 Tijolo maciço cerâmico para alvenaria - Forma e dimensões - Padronização.

Tabela 3.16 - Relação de normas da ABNT aplicadas aos produtos de cerâmica vermelha de interesse neste projeto.
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3.2.3 Aplicações

A argila constitui o insumo principal utilizado 
na fabricação de cerâmica vermelha, sendo empre-
gada também para cerâmica branca, peças de reves-
timento e outros produtos (Tabela 3.18). Na referi-
da tabela os autores Motta, Zanardo e Cabral Junior 
(2001) assinalam que relativo à fabricação de cerâ-
mica vermelha as seguintes temperaturas de queima 
são necessárias: 1) Blocos de vedação e lajes: (800 - 
900°C; 2) Telhas: 900 - 1.000°C; e 3) Agregados leves: 
1.100 - 1.200°C.

3.2.4 Caracterização dos depósitos de argila

Os depósitos de argila ocorrentes na área 
do projeto, envolvidos no processo de produção 
de  cerâmica vermelha, de uma maneira geral es-
tão relacionados às unidades Depósitos Aluvionares 
Antigos e Depósitos Flúvio-Marinhos. Os primeiros 
encontram-se associados às áreas conhecidas como 
“ressacas”, termo que designa um ecossistema típi-
co da zona costeira do Amapá, instalado em canais 
fluviais antigos que foram colmatados pela eleva-
ção do nível do mar (Santos et al, 2004). São repre-
sentados por sedimentos aluvionares antigos, de 
coloração cinza, natureza argilosa a argilo-arenosa, 
contendo restos orgânicos vegetais. Os segundos, 
referidos como de várzea, são sedimentos argilosos 
a síltico-arenosos de coloração cinza na base e ama-
relada no topo, influenciados total ou parcialmente 
pelas marés diárias, bem como, sedimentos argi-
losos de coloração cinza amarelada, influenciados 
sazonalmente pelas águas pluviais e/ou eventual-
mente pelas marés. O processo de deposição dos 
sedimentos citados se dá por decantação nas pla-
nícies associadas às bacias hidrográficas ocorrentes 
na região de Macapá, Santana e Mazagão. Tais se-
dimentos, denominados simplesmente de argilas, 
são na realidade uma mistura predominante de 
minerais aluminossilicáticos hidratados (argilo-mi-
nerais), principalmente, caulinita, Illita, esmectita e 
quartzo, além de outros minerais menos abundan-
tes, tais como rutilo, anatásio e micas, bem como 
matéria orgânica disseminada.

Vale salientar que na área do projeto, não 
são utilizadas na produção de cerâmicas vermelhas 
as argilas que foram registradas num único aflora-
mento (estação AF-014) como intercalação (1,8 m 

de espessura) em sedimentos arenosos 
a conglomeráticos da unidade Cobertura 
Sedimentar Indiferenciada.

Durante os trabalhos de campo 
foram executados 23 furos de trado mo-
torizado (Tabela 3.19,  Figura 3.4), dos 
quais locados nos municípios de Maza-
gão, Santana, Macapá e Ferreira Gomes. 
Além dos furos citados foram também 
executados 2 poços manuais (Tabela 
3.20, Figura 3.5).

Os 19 furos executados no município de Ma-
zagão revelaram espessuras de 0,9 a 4,8 m de argila 
para cerâmica vermelha, ressaltando uma excelente 
potencialidade deste município para o aproveitamen-
to da substância citada, embora, a execução de novos 
furos de trado seja necessária para melhor caracte-
rização da potencialidade das faixas aluvionares e 
flúvio-marinhas que se estendem nas áreas limitadas 
pelos rios Curuçá, Mazagão, Vila nova e Amazonas.

No setor sudeste do lago Samaúma (município 
de Mazagão), foram registradas por meio de poço 
manual (AF-31) e furos de trado (AF-51, AF-52 e AF-
53), executados durante a estiagem, camadas de 
argila com espessuras de 2,10 a 4,10 m. No mesmo 
município, no lago Grande (cabeceiras do rio Ajudan-
te), por meio de furos de trado (AF-54 e AF-55) rea-
lizados também durante a estiagem, foram registra-
das espessuras de 0,90 a 1,20 m de argila.

No município de Santana, na margem esquer-
da do rio Vila Nova, praticamente na zona limite com 
o município de Mazagão, foram reveladas em furo de 
trado (AF-56) e frente de extração (AF-30), espessu-
ras de argila de 1,70 a 2,60 m. No mesmo município, 
à margem esquerda do rio Matapi, a cerca de 4,7 km 
ao norte da sua foz, foi registrada por meio do poço 
manual ( AF-43) realizado em tempo de estiagem, ca-
mada de argila com 0,70 m de espessura.

No município de Macapá, nos arredores de seu 
limite com a zona urbana do município de Santana, ca-
mada de argila com 2,40 m de espessura, foi registrada 
com base em dados referentes a furo de trado (AF-68).

No setor norte da Folha NA.22-Y-D-III, muni-
cípio de Ferreira Gomes, foi executado um furo de 
trado motorizado (AF-14) em camada de argila que 
ocorre intercalada em arenitos conglomeráticos de 
unidade Cobertura Sedimentar, o qual foi encerrado 
à profundidade de 1,8 m, devido a dificuldades ope-
racionais, mas até a profundidade citada o material 
perfurado (argila) manteve-se constante.  Destaca-se 
que esta área já foi objeto de pesquisas pela Compa-
nhia Brasileira de Equipamentos (CBE), com vistas ao 
aproveitamento de argila industrial, a qual foi des-
cartada em função de relatórios negativos.

3.2.5 Ensaios preliminares de cerâmica ver-
melha em argilas

Foram selecionadas para realização de en-
saios preliminares de argila para cerâmica vermelha 
11 amostras, sendo 5 de Macapá, 5 de Mazagão e 1 

PRODUTO CERÂMICO ARGILA SILTE AREIA

Materiais de qualidade
com dificuldade de produção 40-50% 20-40% 20-30%

Telhas e Capas 30 a 40% 20 a 50% 20 a 40%

Tijolos Furados 20 a 30% 20 a 55% 20 a 50%

Blocos maciços 15 a 20% 20 a 55% 20 a 50%

Tabela 3.17 - Distribuição granulométrica ideal para cada tipo de peça 
cerâmica, segundo Pracidelli e Melchiades (1997).
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de Ferreira Gomes, nas quais foram determinados 
os seguintes parâmetros físicos: 1) Caracterização de 
Resíduos (Determinação de impurezas e análise gra-
nulométrica); 2) Limite de Plasticidade - LP; 3) Contra-
ção Linear - CL; 4) Unidade de Extrusão - UE, 5) Perda 
ao Fogo - PF; 6) Tensão de Ruptura à Flexão - TRF; 
7) Absorção de Água - AA; 8) Porosidade Aparente - 
PA; 9) Massa Específica Aparente - MEA e 10) Análise 
Térmica Diferencial - ATD. Adicionalmente foram re-
alizadas análises de difração de raios-X (DRX) nas 11 
amostras, visando a caracterização mineralógica dos 
componentes do sedimento argiloso, assim como é 
apresentada uma avaliação química semi-quantitati-
va dos minerais presentes, com a ordem de abundân-
cia relativa das fases.

Os resultados das análises das características 
físicas, químicas e propriedades tecnológicas destas 
amostras e sua correlação com as matérias-primas 
de composição argilosa ideais para aplicação na ce-
râmica vermelha são importantes por determinarem 

a qualidade dos produtos cerâmicos obtidos de sua 
industrialização. Os resultados dos referidos ensaios 
são apresentados nas tabelas 3.21 a 3.24, que reú-
nem as características dos corpos de prova nas tem-
peraturas de 110°C, 850°C e 950°C, assim como os 
respectivos diagnósticos sobre uso provável das refe-
ridas argilas e sugestões para ajustes da plasticidade, 
visando a melhoria de seu desempenho na fabricação 
de cerâmica vermelha.

 As figuras 3.6 e 3.7 exibem exemplos de corpos 
de prova obtidos nos ensaios preliminares de cerâmi-
ca vermelha utilizando-se amostras de argila de Ma-
capá (amostra AF-19B) e Mazagão (amostra AF-52A).

3.2.5.1 Caracterização de resíduos

Estes ensaios visaram quantificar e qualificar 
as impurezas presentes nas argilas. Estas informações 
podem ser utilizadas para estudar o comportamen-
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 Tabela 3.18 - Produtos cerâmicos e suas características de composição e processo, segundo Motta, Zanardo e Cabral 
Junior (2001).   P = Processo ou composição Principal (>20%), S = Processo ou composição Secundaria (>10%), O = 

Processo ou composição Ocasional.
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Furo de trado Profundidade (m) Perfil (m) Substância Município

AF-48* 1,60

0,15 Argila cinza escura

Mazagão

1,15 Argila amarela

0,30 Argila cinza

AF-49* 3,70

0,80 Argila amarela

1,40 Argila amarela e cinza

1,50 Argila cinza escura

AF-50* 2,50

0,15 Argila cinza escura

0,40 Argila cinza a preta

1,55 Argila amarela acinzentada

0,40 Argila cinza

AF-51 4,10

0,45 Argila síltica creme

1,10 Argila amarela

2,55 Argila amarela e vermelha com óxido de ferro

AF-52* 2,40

0,45 Argila síltica

1,10 Argila amarela 

0,85 Argila cinza com matéria orgânica

AF-53* 2,10

0,30 Argila síltica cinza escura

0,70 Argila amarela esverdeada

1,10 Argila cinza esverdeada

AF-54* 1,20
0,30 Argila preta

0,90 Argila cinza com fragmentos de matéria orgânica 

AF-55* 0,90

0,30 Argila preta

0,30 Argila cinza com matéria orgânica

0,30 Argila com matéria orgânica

AF-57 2,20

0,30 Argila cinza escura

0,60 Argila amarelada

0,80 Argila cinza

0,50 Argila preta com matéria orgânica

AF-58* 1,90

0,30 Argila cinza a preta

0,50 Argila amarela acinzentada

1,10 Argila preta a cinza com matéria orgânica

AF-59 4,00

 0,30 Argila preta

 2,00 Argila cinza amarelada

 0,70 Argila cinza

 1,00 Argila cinza amarelada

AF-60 4,50

0,15 Argila cinza

1,49 Argila amarela

1,01 Argila cinza

AF-60 4,50

0,05 Argila cinza a avermelhada

1,52 Argila cinza amarelada

0,28 Argila cinza com matéria orgânica

AF-61* 4,40

0,10 Argila cinza escura

2,63 Argila amarelada

1,67 Argila cinza com matéria orgânica

AF-62* 4,80

0,10 Argila cinza a preta

2,30 Argila amarela acinzentada

1,37 Argila cinza com tons amarelados

1,03 Argila cinza com matéria orgânica

Tabela 3.19 - Dados referentes aos furos de trado motorizado, executados em áreas de argila. Os furos assinalados com 
* foram finalizados devido terem alcançado o nível freático.
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Furo de trado Profundidade (m) Perfil (m) Substância Município

AF-63* 3,44

 0,10 Argila cinza escura

   1,50 Argila cinza amarelada

 1,84 Argila cinza chumbo

AF-65 3,40

0,20 Argila preta

0,70 Argila cinza com tons amarelos

0,70 Argila amarela

0,40 Argila cinza

0,60 Argila amarela 

0,70 Argila cinza chumbo

0,10 Argila cinza e avermelhada

AF-66* 2,70

0,10 Argila preta

1,40 Argila amarela 

1,20 Argila preta

AF-67* 2,85
0,25 Argila cinza a preta 

2,60 Argila cinza a amarelada

AF-68* 2,40

0,10 Argila preta

Macapá1,90 Argila cinza com tons amarelos

0,40 Argila cinza a azulada

AF-64 3,60

0,20 Argila cinza escura

Santana

1,10 Argila amarela com tons cinzas 

0,91 Argila cinza

1,39 Argila cinza com matéria orgânica

AF-56* 0,90
0,30 Argila cinza amarelada

0,60 Argila amarelada

AF-14 1,80 1,80 Argila creme, mosqueada Ferreira Gomes

Tabela 3.19 - Dados referentes aos furos de trado motorizado, executados em áreas de argila. Os furos assinalados com 
* foram finalizados devido terem alcançado o nível freático.

(continuação)

to do material durante as fases de conformação, se-
cagem das peças cerâmicas e estimativa do grau de 
sinterização após queima. Nos ensaios preliminares 
foram realizados peneiramentos de 100 gramas de 
argila seca de cada amostra nas malhas Tyler/ ABNT 
com aberturas de 100 mesh (ø = 0,149 mm), 150 
mesh (ø = 0,106 mm), 200 mesh (ø = 0,074 mm) e 350 
mesh (ø = 0,044 mm), visando determinar as massas 
das frações de minerais (impurezas) retidos e a sua 
mineralogia correspondente, assim como outras im-
purezas não mineral (matéria orgânica, por exemplo). 
Os resultados obtidos (Tabela 3.21) indicam, em to-
das as amostras, além da presença de argilominerais, 
a presença de mica, sílica livre na forma de grãos de 
quartzo (silte grosso, areia), ferro e matéria orgânica. 
A presença de matéria orgânica é muito comum nas 
argilas aluvionares e confere uma cor acinzentada ao 
sedimento in natura. A maturação destas argilas no 
pátio da cerâmica visando à decomposição da maté-
ria orgânica e a lixiviação de ácidos orgânicos é um 
procedimento comum nos polos cerâmicos.

A tabela 3.22 apresenta a quantificação de re-
síduos das amostras de Macapá, com base na análi-
se granulométrica, nas peneiras Tyler/ABNT de 100, 
150, 200 e 325 # (mesh). As amostras de argila (AF-
-59D, AF-61A e AF-62B), foram as que apresentaram 

os maiores percentuais de resíduo retido nas penei-
ras de 100, 150, 200 e 350 mesh, respectivamente. 
Destacando-se a presença de silte grosso como a 
fração mais abundante nas amostras, com exceção 
da amostra AF-14, onde a granulometria ≥ areia fina 
perfaz 81,86% do resíduo (Figura 3.8), resultando no 
seu baixo valor de TRF.

3.2.5.2 testes de limite de plasticidade

Este ensaio consiste basicamente em se deter-
minar a umidade da argila quando uma amostra co-
meça a fraturar ao ser moldada com a mão sobre uma 
placa de vidro, na forma de um cilindro com cerca de 
10 cm de comprimento e 3 mm de diâmetro. A quan-
tidade de água de amassamento da massa cerâmica é 
um requisito significativo e deve ser considerado na fa-
bricação de blocos cerâmicos. Os ensaios de Limite de 
Plasticidade foram realizados segundo a norma ABNT 
NBR-7180, e são apresentados na tabela 3.23. No caso 
específico de argilas para cerâmicas, as elevadas plas-
ticidades impactam na secagem e poderão favorecer 
o aparecimento de problemas dimensionais ou até 
mesmo trincas. Além disso, quanto maior a plasticida-
de, maior o tempo de secagem, e consequentemente, 
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Figura 3.4 - A) Execução de furo de trado motorizado na área do lago Samaúma (estação AF-51), durante período de es-
tiagem. O lago situa-se no setor noroeste da Folha SA.22-VB-III, município de Mazagão; B) Coleta de amostra de argila 

a partir de furo de trado.

Poço Manual Profundidade (m) Perfil (m) Substância Município

AF-31* 2,25

0,50 Argila cinza a preta

Mazagão

0,75 Argila cinza com tons amarelos

0,50 Argila cinza com tons avermelhados e amarelos

0,40
Argila cinza com tons amarelos

0,10

AF-43 0,70
0,10 Argila preta

Santana
0,60 Argila cinza a amarelada

Tabela 3.20 - Dados referentes aos dois 2 poços manuais, executados na área do projeto, em zona de ocorrência de 
argila. O poço assinalado com * foi finalizado por ter alcançado o nível freático.

Figura 3.5 - A) Poço Manual escavado no lago Samaúma (AF-31/Retiro Santo Antônio), B) Detalhe do poço manual: 2,25 
m de espessura de argila de coloração cinza com tons avermelhados. O poço foi encerrado ao alcançar o nível freático.
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Local Amostra Carbonato Mica Matéria 
Orgânica

Óxidos e
hidróxidos de ferro Sílica livre Ferro

Macapá

AF-18A Não Sim Sim Não Sim Sim

AF-19A Não Sim Sim Não Sim Sim

AF-19B Não Sim Sim Não Sim Não

AF-27A Não Sim Sim Não Sim Sim

AF-27B Não Sim Sim Não Sim Sim

Mazagão

AF-50B Não Sim Sim Sim Sim Sim

AF-59D Sim Sim Sim Sim Sim Sim

AF-61A Sim Sim Sim Sim Sim Sim

AF-62B Não Sim Sim Sim Sim Sim

AF-52BA Sim Não Sim Sim Sim Sim

Ferreira Gomes AF-14 Sim Não Sim Sim Sim Sim

Tabela 3.21 - Impurezas contidas nas argilas de Macapá, Mazagão e Ferreira Gomes.

Peneira
Tyler
ABNT

AMOSTRA
Granulometria

do ResíduoAF-
18A

AF-
19A

AF-
19B

AF-
27A

AF-
27B

AF-
50B

AF-
59D

AF-
61A

AF-
62B

AF-
52A

AF-
14

100 # 26,14 9,44 22,22 42,35 47,06 15,20 47,23 17,00 5,24 21,83 81,86 ≥ Areia Fina (0,25-
0,125 mm)

150 # 17,06 6,44 22,22 15,29 19,61 13,18 13,19 8,62 3,89 17,61 6,08 Areia Muito Fina 
(0,125-0,0625 mm) 

200 # 21,58 8,58 14,29 10,89 8,80 13,85 12,40 10,10 11,25 14,08 6,08 Areia Muito Fina 
(0,125-0,0625 mm)

325 # 35,23 75,54 41,27 31,76 23,83 57,77 27,18 64,29 79,62 46,48 5,98 Silte grosso 
(0,0625-0,310 mm)

Total do 
Resíduo (g) 0,88 2,33 0,63 0,85 0,51 2,96 3,79 4,06 14,13 1,42 10,53 –

silte grosso 
+ argila 
em (g) 

em cada 
100 g de 

sedimento 
in natura

99,12 97,67 99,37 99,15 99,49 97,04 96,21 95,94 85,87 98,58 89,47 –

Município Macapá Mazagão Ferreira
Gomes –

Tabela 3.22 - Quantificação de resíduos em faixas granulométricas das peneiras de 100 # (0,149 mm), 150 #(0,105 mm), 
200 # (0,074 mm) e 325 # (0,044 mm).

maior gasto energético e menor produção. Na tabela 
3.25 são apresentados os limites de plasticidade da ar-
gila, segundo Teixeira, Souza e Nobre (2004).

Para facilitar a extrusão, que é um processo de 
conformação plástica, limitada à fabricação de obje-
tos de seção constante, muito utilizada na indústria 
cerâmica vermelha, uma determinada massa neces-
sita de uma dosagem de água correta. Entretanto, 
esta quantidade de água deve ser mínima para que 
os blocos não apresentem defeitos devido à retração 
como trincas, que ocorrem em geral durante o pro-
cesso de secagem e também na etapa de queima.

De acordo com o ilustrado na figura 3.9, as 
amostras de Macapá, Mazagão e Ferreira Gomes 

apresentaram limites de plasticidades dentro dos 
parâmetros aceitáveis conforme os valores sugeridos 
por Santos (1989), que considera o limite mínimo, 
igual a 17,2% e o limite máximo igual a 32%. Todas as 
amostras atendem ao pré-requisito de limite de plas-
ticidade mínima e máxima mostrando que podem 
ser utilizadas para fabricação de cerâmica vermelha.

3.2.5.3 Tensão de ruptura à flexão

Nas tabelas 3.26 e 3.27, baseadas em Santos 
(1989), são mostrados os valores limites de Tensão 
de Ruptura à Flexão (TRF) para blocos de vedação 
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Amostra Município T
(°C)

PF
(%)

CL
(%)

TRF
(Mpa)

TRF
(Kgf/cm2)

AA
(%)

PA
(%)

M.E.A
(Kg/m3) Cor

AF-50B

Mazagão

850 7,10 -0,02 17,71 180,6 16,08 29,54 2,61 Laranja

950 7,26 1,00 30,99 315,96 14,38 27,10 2,62 Laranja

AF-59D
850 6,90 0,21 12,40 126,40 15,4 28,28 2,56 Laranja

950 7,08 0,45 20,82 315,96 14,38 27,10 2,62 Laranja

AF-61A
850 5,74 -0,21 10,37 105,78 17,26 29,79 2,46 Bege

950 5,91 0,66 15,43 157,39 16,35 28,71 2,47 Amarelo

AF-62B
850 7,01 -0,22 13,98 142,6 16,81 29,43 2,48 Bege

950 7,17 0,51 18,62 189,87 15,38 27,5 2,47 Bege

AF-52A
850 7,27 -0,15 12,93 131,8 18,1 32,03 2,62 Amarelo

950 7,45 0,98 25,64 261,43 16,81 30,49 2,61 Amarelo

AF-14 Ferreira
Gomes

850 13,64 1,34 0,47 4,21 32,26 45,87 2,63 Púrpura

950 13,75 2,41 0,52 5,35 30,56 45,49 2,73 Púrpura

AF-18A

Macapá

850 7,84 0,13 23,32 237,83 13,12 24,03 2,41 Laranja

950 8,47 1,45 31,9 325,31 11,33 22,65 2,61 Laranja

AF-19A
850 7,31 0,09 18,25 186,14 17,28 29,57 2,43 Laranja

950 7,41 1,28 25,42 259,26 15,66 28,1 2,5 Laranja

AF-19B
850 5,65 -0,36 22,04 224,72 14,34 25,82 2,43 Laranja

950 5,94 -0,60 27,42 279,59 14,1 25,57 2,44 Laranja

AF-27A
850 7,45 -0,60 13,4 136,61 16,86 30,38 2,59 Laranja

950 8,03 1,88 25,81 263,22 14,03 26,46 2,57 Laranja

AF-27B
850 7,74 -0,09 26,95 274,79 13,12 24,19 2,43 Bege

950 7,93 1,73 34,03 346,97 10,97 20,97 2,42 Bege

Tabela 3.24 - Resultados físicos de corpos de prova de ensaios preliminares de argila nas temperaturas de 110, 850 e 
950 °C. Perda ao Fogo - PF, Contração Linear - CL, Tensão de Ruptura à Flexão - TRF, Absorção de Água - AA, Porosidade 

Aparente - PA, Massa Especifica Aparente - MEA.

Tabela 3.23 - Resultados físicos dos ensaios preliminares de argila realizados nos corpos de provas na temperatura de 110°C. 
LP - Limite de Plasticidade; AA - Água de Amassamento; UC - Unidade de Conformação por extrusão; RL - Retração Linear 
de Secagem a 110°C; TRF - Tensão de Ruptura de Flexão a três pontos; Cor - Cor após secagem a temperatura de 110°C.

Amostra Município LP
(%)

AA
(%)

UC
(%)

Vácuo
(mm/Hg) RL TRF

(Mpa) Cor

AF-18A

Macapá

28,81 33,62 28,76 94 7,67 10,69 Amarelo

AF-19A 28,30 30,63 30,07 94 7,79 8,72 Amarelo

AF-19B 20,02 21,03 28,26 94 7,83 10,73 Cinza

AF-27A 30,34 33,68 32,76 94 9,11 8,00 Amarelo

AF-27B 23,00 34,77 29,98 94 8,90 11,40 Cinza

AF-50B

Mazagão

21,84 22,92 27,81 94 7,34 10,27 Cinza

AF-59D 21,39 22,08 27,67 94 8,01 7,94 Amarelo

AF-61A 20,13 21,04 26,63 94 6,22 6,82 Cinza

AF-62B 20,65 21,07 26,30 94 6,35 7,09 Cinza

AF-52A 22,66 23,52 30,27 94 7,44 8,29 Amarelo

AF-14 Ferreira 
Gomes 27,63 28,57 36,22 94 5,52 0,48 Cinza
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Figura 3.6 - Corpos de prova referentes à amostra AF-19B nas temperaturas de 
110, 850 e 950°C mostrando variações de cores de queima.

Figura 3.7 - Corpos de prova referentes à amostra AF-52A nas temperaturas 
de 110, 850 e 950°C mostrando variações de cores de queima.

Figura 3.8 - Histograma representativo das proporções de resíduos em porcentagem (%) com destaque para as frações de 
silte grosso (barra azul celeste) nas amostras AF-19A, AF-50B, AF-61A, AF-62-B e areia fina (barra verde) na amostra AF-14.
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Figura 3.9 - Limites de plasticidades das argilas de Mazagão, Ferreira Gomes e Macapá, comparadas com limites míni-
mo e máximo aceitáveis para aplicação em cerâmica vermelha, segundo Santos (1989).

(tijolos furados), blocos estruturais, telhas, e a cor-
relação com a plasticidade.  Com base nos valores 
de TRF especificados por Santos (1989), os resulta-
dos de TRF obtidos neste projeto indicam que to-
das as amostras, com exceção da AF-14, podem ser 
utilizadas na fabricação de telhas, blocos e tijolos 
(Figura 3.10).

3.2.5.4 difração de raios-x

Segundo Formoso (1984), a difração de raios- 
X é uma ferramenta importante na identificação de 
argilo-minerais, pois estes geralmente apresentam 
diâmetros menores que 0,002 mm, o que impossibi-
lita sua determinação por outros métodos clássicos 
de estudo.

A figura 3.11 apresenta os difratogramas obti-
dos das análises de DRX referentes a algumas amos-

tras as amostras coletadas os depósitos do município 
de Macapá. Todas as argilas analisadas mostram a 
mesma composição mineralógica, qual seja: quart-
zo abundante, seguido de caulinita, mica, traços de 
K-feldspato e esmectita. Neste último caso, como o 
pico apresenta d�14.5 Å (1 Angstrom=10-8 cm), tam-
bém é possível ser uma clorita. A principal diferen-
ça observada está na amostra AF-19A (difratograma 
vermelho), que apresenta maior conteúdo de ferro 
(background mais elevado), na forma de hidróxido de 
ferro [FeO (OH)], mineral denominado de goethita.

As amostras de Mazagão (AF-50B, AF-50D, 
AF-61A, AF-62B e AF-52A), conforme mostrado na 
figura 3.12,  apresentam padrões difratométricos 
muito semelhantes e, portanto, aproximadamen-
te a mesma composição mineralógica, qual seja: 
quartzo como mineral majoritário, seguido de cauli-
nita, mica e traços de feldspatos. Ocorre um argilo-
mineral/filossilicato em 14,2 Å que pode ser clorita 
ou esmectita.

A amostra coletada em Ferreira Gomes (AF-
14) de, acordo com a figura 3.13, caracteriza-se pela 
seguinte mineralogia: caulinita é o mineral dominan-
te, seguido de quartzo e menor quantidade de ana-
tásio. Goethita deve estar presente.

As 11 amostras que foram submetidas aos 
ensaios preliminares de cerâmica vermelha, foram 
também analisadas por fluorescência de raios-x. Fo-

ARGILA LIMITE DE PLASTICIDADE

Alta Plasticidade > 15%

Cerâmica Vermelha 17,20% < LP < 32%

Extrusão 26% < LP < 32%

Tabela 3.25 - Limites de Plasticidade da argila.
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Massa Cerâmica (extrudada e prensada) Tijolos Blocos Telhas

TRF de massa seca a 110º C (mínima) 15 kgf/cm2 25 kgf/cm2 30 kgf/cm2

TRF de massa após queima de 950º C (mínima) 20 kgf/cm2 55 kgf/cm2 65 kgf/cm2

Absorção de água da massa após queima de 950º C  (máxima) – 8 a 22% Máximo admissível 20%

Tabela 3.26 - Tensão de Ruptura à Flexão exigida para alguns produtos cerâmica vermelha.

Plasticidade TRF a seco
(MPa)

Contração a seco
 (%) Observações

Pouco plástica Até 3 3 a 5 Misturar com outras argilas plásticas

Plasticidade normal 3 a 6 4 a 7 Argilas Ilíticas

Plasticidade alta 6 a 8 7 a 9 Argilas Ilíticas/montmoriloníticas

Plasticidade muito alta 8 a 14 8 a 11 Argilas montmoriloníticas.
Imprescindível desplastificar

Tabela 3.27 - Correlação plasticidade e Tensão de Ruptura à Flexão.

Figura 3.10 - Comparação de valores de TRF obtidos neste projeto nas temperaturas de 850 °C (barras vermelhas) e 950 °C 
(barras azuis) com os valores limites de TRF sugeridos por Santos (1989) e indicação da possível aplicação destas argilas.

ram determinadas as proporções de óxidos (SiO2, 
Al2O3, Fe2O3, TiO2, CaO, MgO, Na2O, K2O, MnO e 
P2O5) e ferda ao fogo (PF), que foi realizada na tem-
peratura de 950 ± 50°C. A tabela 3.28 reúne os da-
dos obtidos das referidas análises.

As amostras de argila coletadas no município 
de Macapá apresentam teores SiO2 que variam 
entre 61,83 e 66,41, as da região de Mazagão os 
teores variam entre 66,31 e 59,89, e na amostra da 
área de Ferreira Gomes foi a que apresentou mais 

baixos teores (49,49%).  Os teores de SiO2  estão 
relacionados a presença de caulinita (Al2Si2O5(OH)4) 
e de quartzo (SiO2). A presença maior de silte e/ou 
areia na argila pode elevar o teor de sílica e com isto 
prejudicar a queima na fabricação de tijolos e telhas. 
No jargão ceramista da região de abrangência do 
projeto, as argilas são denominadas de “barro fraco” 
ou “argila magra”, pelo fato de favorecer a trincagem 
das peças cerâmicas. O barro forte ou argila gorda 
são características das argilas mais plásticas.
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Figura 3.13 - Difratogramas da amostra de argila (AF-14) da região de Ferreira Gomes. Legenda: Kln - Caulinita,  Mca - 
Mica, Qtz - quartzo, Gt - Goethita, A - Anatásio.

Figura 3.11 - Difratogramas de amostras de argilas (AF-19A, AF-27B, AF-18A, AF-19B, AF-27A) da região de Macapá. 
Sme - esmectita, Mca - Mica, Kln - Caulinita, Qtz - quartzo, Gt - Goethita, Kfs - Feldspato potássico; Fe - Ferro.

Figura 3.12 - Difratogramas de amostras de argilas (AF-50B, AF-50D, AF-61A AF-62B, AF-52A) da região de Maza-
gão. Legenda: Mca -Mica, Kln – Caulinita, Qtz - quartzo, Gt - Goethita, Kfs - Feldspato potássico.
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Óxidos
Amostras

AF-18A AF-19A AF-19B AF-27A AF-27B AF-50B AF-59D AF-61A AF-62B AF-52A AF-14

PF 6,41 6,53 5,25 6,72 6,57 6,64 7,14 5,2 8,44 6,78 12,36

SiO2 63,11 63,42 66,41 61,83 63,15 61,31 62,52 66,31 64,87 59,89 49,49

Al2O3 18,69 18,61 17,73 18,46 19,97 19,40 17,76 16,21 15,83 17,39 33,45

Fe2O3 7,15 5,92 5,28 8,06 4,55 8,21 8,97 5,73 5,09 10,48 2,62

TiO2 1.05 0,93 1,01 0,96 1,04 1,12 1,06 0,96 0,96 2,43 1.58

CaO 0,26 0,46 0,4 0,38 0,29 0,11 0,05 0,65 0,43 0,08 0,19

MgO 0,94 1,00 0,97 0,95 0,96 0,86 0,61 1,17 1,05 0,71 < 0,01

Na2O 0,42 0,25 0,39 0,19 0,28 0,24 <0,01 0,67 0,38 0,17 –

K2O 2,07 2,21 2,34 2,14 2,37 2,03 1,91 2,25 2,11 1,97 0,21

MnO 0,03 0,06 0,03 0,16 0,15 0,07 0,05 0,07 0,04 0,01 <0,01

P2O5 0,05 0,08 0,04 0,05 0,04 0,08 0,07 0,13 0,14 0,05 0,07

Município Macapá Mazagão Ferreira 
Gomes

Tabela 3.28 - Composição química das argilas com base em espectrometria de fluorescência de raios-x. Valores em %.

No que se refere ao alumínio (Al2O3), a amos-
tra AF-14 foi a que apresentou teores mais elevados 
(33,45%), possivelmente devido a proporção maior de 
caulinita. As argilas de Macapá mostram teores entre 
17,73 e 19,97%, e as argilas de Mazagão mostraram 
teores entre 15,83 e 19,40%. O ferro (Fe2O3) detectado 
nas amostras analisadas está associado à presença de 
óxidos e hidróxidos de ferro e é identificado visualmen-
te nos ensaios cerâmicos preliminares através uso de 
uma solução de ácido clorídrico. As argilas de Macapá 
e Mazagão mostraram valores entre 4,55 e 8,06%, e 
entre 5,73 e 10,489,67%, respectivamente. A presen-
ça de óxido de ferro nas argilas é responsável pela in-
tensidade e pela coloração vermelha após tratamento 
térmico nos fornos das indústrias cerâmicas. A presen-
ça deste óxido influência na redução da plasticidade e 
pode também diminuir a retração e facilitar a secagem.

Os teores de TiO2 nas amostras são pouco ex-
pressivos, variando entre 0,93% a 2,43%. A presença 
deste óxido no sedimento argiloso via de regra des-
via a cor do corpo de prova para um tom alaranjado. 
O elemento Ti está relacionado a presença de mine-
rais resistados na argila, como ilmenita, rutilo, tita-
nita e anatásio. Os óxidos CaO, MgO, Na2O, K2O são 
fundentes e conferem resistência mecânica quan-
do sinterizados entre 950° e 1000°C. Nas amostras 
analisadas os teores são considerados baixos e não 
influenciaram na temperatura de transformações de 
fase. A Perda ao Fogo indica em percentagem uma 
diminuição da massa de material devido à produção 
de gás e vapor durante o aquecimento. Nas amos-
tras de argilas de Macapá e Mazagão os valores de 
PF variam entre 5,20 e 8,44%, e a de Ferreira Gomes 
apresentou PF mais elevado, de 12,36%.

3.2.5.5 Análise térmica diferencial

A Análise Térmica Diferencial (ATD), conforme 
Ionashiro e Giolito (1980), é uma técnica na qual a di-
ferença de temperatura entre a substância e o material 

de referência é medida em função de uma programa-
ção controlada de temperatura. O uso principal da ATD 
é detectar a temperatura inicial dos processos térmicos, 
e qualitativamente, caracterizá-los como endotérmico 
e exotérmico, reversível ou irreversível, transição de pri-
meira ordem ou de segunda ordem, etc. Este tipo de 
informação, bem como sua dependência em relação a 
uma atmosfera especifica, faz deste método particular-
mente valioso na determinação de diagramas de fase.

O processo de queima da argila é uma das eta-
pas mais importantes do processamento cerâmico. É 
nesta etapa que o material adquire as propriedades 
necessárias para sua utilização, e por isso uma curva 
de queima bem definida proporciona uma melhor 
qualidade ao produto final, aumentando a produ-
tividade e redução do consumo específico de ener-
gia térmica (Dutra et al, 2006), daí a importância de 
conhecimento dos picos de acidentes térmicos das 
amostras com base na ATD.

Os fenômenos comuns durante o aquecimen-
to de materiais argilosos são:

1) Os acidentes endotérmicos que ocorrem 
nas temperaturas entre 100 e 160°C, que marcam a 
perda de água livre, adsorvida pela argila com preen-
chimento capilar ou adsorvida na superfície externa 
dos argilominerais;

2) Os acidentes endotérmicos que ocorrem 
nas temperaturas entre 200 e 800°C correspondem 
a decomposição de hidróxidos e outros minerais que 
contêm água na sua estrutura. Por exemplo, na tem-
peratura de 360°C ocorre a desidroxilização do hidra-
to Fe(OH)3, a goethita perde OH e se transforma em 
óxido de ferro, fato que propicia a cor avermelhada 
do produto cerâmico;

3) Acidente exotérmico na temperatura entre 
305 e 410°C quando ocorrem picos da combustão 
(queima) de matéria orgânica;

4) Entre 500 e 1200°C ocorre a decomposição 
de sulfatos, carbonatos, entre outros compostos que 
contêm oxigênio;
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5) Entre as temperaturas de 656 e 575°C, ocor-
re a transição de fase do quartzo-α, para quartzo-ß;

6) Entre as temperaturas de 550 e 600°C ocor-
re um acidente endotérmico, que marca a saída 
brusca da água de constituição da caulinita com for-
mação da metacaulinita;

7) Em temperaturas superiores a 800°C ocorre 
a destruição da estrutura cristalina dos argilominerais;

8) Temperaturas superiores a 850°C marcam a 
recristalização da estrutura cristalina e a sinterização;

9) Acidentes exotérmicos na temperatura de 
980°C marcam a reorganização da estrutura da me-
tacaulinita para formar mulita (nucleação).

Neste projeto foram realizadas análises de ATD 
nas mesmas 11 amostras de argila, o que proporcio-
nou o estudo dos acidentes térmicos (endotérmicos e 
exotérmicos) produzidos pelo aquecimento das amos-
tras nas temperaturas de 110, 850 e 950°C, e estudo 
das caracterizações das ocorrências físico-químicas 
que afetaram essas amostras. A taxa (velocidade) de 
aquecimento utilizada foi de 10°C/min. Os resultados 
permitiram conhecer os acidentes térmicos que corre-
ram nos ensaios durante o aquecimento das amostras 
a velocidade de 10°C/minuto (Tabela 3.29).

As curvas resultantes das Análises Térmicas Di-
ferenciais das cinco amostras de argilas de Macapá 
(Figura 3.14) indicam as seguintes características que 
ocorreram durante o processo de aquecimento:

a) Perdas de água de adsorção das argilas nas 
temperaturas entre 115 a 136°C, fato caracterizado 
pela presença dos acidentes endotérmicos indicados 
pela curva com pico para baixo, significando que o 
material absorveu calor, que foi utilizado para expul-
sar as moléculas de água (processo de desidratação);

b) No intervalo de temperaturas entre 550 e 
600°C ocorre a saída brusca da hidroxila de consti-

tuição da argila (desidroxilização) com formação da 
metacaulinita a partir da caulinita, segundo a equa-
ção: 2SiO2 Al2O3 2H2O → 2SiO2 Al2O3 + H2O↑ (acidente 
endotérmico). Estes acidentes endotérmicos ocorre-
ram para as argilas em foco, entre as temperaturas 
de 569 - 581°C. Ressalta-se que a temperatura alcan-
çada pelo ensaio foi de 950°C, não atingindo o valor 
de 980°C suficiente para a reorganização da estrutu-
ra da metacaulinita para formar mulita, que via de 
regra ocorre durante um acidente de intensidade 
forte-exotérmico, motivo pelo qual as curvas dos ter-
mogramas do lado direito não mostram variações. 
Somente a amostra AF-19A apresenta uma pequena 
inflexão na curva próximo da temperatura de 800°C.

As curvas de ATD evidenciam que os acidentes 
térmicos indicam padrões com presença do mineral 
caulinita, característica dos depósitos sedimentares 
holocênicos da região. Este fato é corroborado pelos 
resultados das análises de difração de raios-x, que 
evidenciaram que todas as amostras apresentam 
a mesma composição mineralógica (quartzo abun-
dante, caulinita, mica e traços de K-feldspato e es-
mectita). A principal diferença na composição destas 
argilas está na amostra AF-19, que apresenta maior 
conteúdo de ferro (background mais elevado), na 
forma de goethita (Figura 3.11).

A presença de material refratário (feldspato) 
não influencia na propriedade do produto cerâmica 
devido a sua presença em pequena quantidade (tra-
ços), assim como também a presença de esmectita, 
que poderia aumentar a plasticidade da argila, mas 
não influencia sobremaneira na referida propriedade.

Comparando-se, no entanto, as propriedades 
obtidas da análise de resíduo das argilas verifica-se 
que cerca de 85/87% a 99,37% da massa das amos-
tras são constituídas por silte grosso e argila, o que 
dá a massa cerâmica uma plasticidade muito elevada, 

Município Amostra
Acidente Endotérmico Acidente Exotérmico

Baixo Médio Alto Baixo Médio Alto

Macapá

AF-18A 571 °C 115 °C – – – –

AF-19A 569 °C 119 °C – – – –

AF-19B
136 °C

– – – – –
577 °C

AF-27A
129 °C

– – – – –
577 °C

AF-27B 581 °C 115 °C – – – –

Mazagão

AF-50B
126 °C

– 607 °C – – 969 °C
323 °C

AF-59D
307 °C

– –
605 °C

– –
910 °C 910 °C

AF-61A 117° C – 594 °C – – –

AF-62B 120° C – 590 °C – – –

AF-52A – 565 °C – – 935 °C –

Ferreira Gomes AF-14 133 °C 591 °C – – –

Tabela 3.29 - Graus de intensidades e temperaturas de acidentes térmicos (endotérmicos e exotérmicos) obtidos nas 
análises térmicas diferenciais das amostras de Macapá, Mazagão e Ferreira Gomes.
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necessitando, portanto de uma mistura com material 
mais arenoso visando a diminuição da plasticidade a 
fim de facilitar o processo de extrusão das peças.

As análises térmicas diferenciais das argilas de 
Mazagão e Ferreira Gomes mostraram padrões de 
curvas conforme apresentados na figura 3.15. As aná-
lises de ATD das argilas coletadas em Mazagão mos-
traram que os acidentes endotérmicos se realizaram 
entre as temperaturas 116°C e 126°C, e resultaram na 
perda de água adsorvida pelas argilas, enquanto no 
intervalo de 565°C a 607°C, realizou-se a desindroxili-
zação, ou perda de água estrutural dos argilominerais, 
o que teoricamente causa a formação de metacaulini-
ta. Por outro lado, as amostras AF-52A, AF-50B e AF-
-59D apresentaram acidente exotérmicos de média, 
alta, e baixa intensidade, respectivamente, devido a 
mudanças de fase e formação outros componentes.

Referente à amostra AF-14 (Ferreira Gomes), 
destaca-se que os teores de Al2O3 igual a 33,45%, 

devem-se à presença de caulinita em teores mais 
elevados do que aqueles observados nas demais 
amostras de argilas, que apresentaram teores de 
Al2O3 entre 15,83 - 19,40%. Caso inverso ocorreu 
com o teor de Fe2O3 igual a 2,62%, que é inferior aos 
valores de Fe2O3 das demais amostras de argilas que 
apresentaram teores entre 4,55 - 10,48%. Estes fa-
tores, provavelmente, influenciaram na presença de 
acidentes endotérmicos médio e alto nas tempera-
turas de 133°C e 591°C, respectivamente, mostran-
do um comportamento diferente desta amostra em 
relação às outras argilas aluvionares analisadas. Os 
corpos de prova (Figura 3.16) obtidos nas tempera-
turas de 110°, 850° e 950° C, mostraram trincas e 
cores claras, características  inadequadas para uso 
em cerâmica vermelha. As fraturas observadas nos 
referidos corpos resultaram do simples manuseio 
dos mesmos, devido aos baixos valores de TRF, o 
que explica a fragilidade do material submetido ao 
processo de queima.

Figura 3.14 - Termogramas de amostras de argilas de Macapá.

Figura 3.15 - Curvas de Análises Térmicas Diferenciais referentes às argi-
las de Mazagão e Ferreira Gomes.
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Figura 3.16 - Corpos de prova da amostra AF-14 (Ferreira Gomes) nas tempe-
raturas de 110, 850 e 950 °C, mostrando variações de cores de queima.
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4  - UTILIZAÇÃO DE GPR (RADAR DE PENETRAÇÃO 
NO SOLO) PARA ESTUDO DOS DEPÓSITOS DE AREIA

Com a finalidade de verificar a profundidade 
e extensão dos depósitos de areia em exploração 
na área de estudo, foram realizados perfis com GPR 
(Ground Penetrating Radar - Radar de Penetação no 
Solo) ao longo dos depósitos e fora dos mesmos.

O GPR é um método geofísico eletromagnéti-
co que emprega ondas de rádio em altas frequências 
(normalmente entre 10 MHz a 2500 MHz) para iden-
tificar estruturas e feições geológicas rasas de subsu-
perfície, ou localizar objetos enterrados pelo homem 
(PORSANI, 1999).

Esse método consiste na transmissão de on-
das eletromagnéticas (EM), repetidamente radiadas 
para dentro do subsolo, por uma antena transmis-
sora, colocada na superfície. A propagação do sinal 
das EM depende da frequência do sinal transmitido 
e das propriedades elétricas dos materiais, as quais 
são principalmente dependentes do conteúdo de 

água presente no solo (TOPP; DAVIS; ANNAN, 1980). 
As mudanças das propriedades elétricas, em subsu-
perfície, fazem com que parte do sinal seja refletido. 
As ondas de radar refletidas e difratadas, em subsu-
perfície, são recebidas através de outra antena de-
nominada de antena receptora, também colocada na 
superfície da Terra (Figura 4.1). A energia refletida é 
então registrada em função do tempo de chegada, 
amplificada, digitalizada e gravada no disco rígido de 
um computador notebook (DANIELS, 1996). Após o 
processamento dos dados, o resultado obtido é uma 
imagem de alta resolução da subsuperfície.

Os fatores mais importantes que governam a 
propagação da onda EM num determinado meio, são 
a velocidade e a atenuação. Para materiais geológi-
cos com baixa perda, o campo EM propaga-se com 
uma velocidade que depende, essencialmente, da 
constante dielétrica dos materiais.

Figura 4.1 - Diagrama mostrando posicionamento das antenas do GPR (modo biestático) e o comportamento das frentes de onda.
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Os principais fatores que influenciam a pro-
fundidade de penetração do sinal GPR são: o espa-
lhamento geométrico, a atenuação pelo terreno e 
a partição da energia nas interfaces, todos relacio-
nados à perda de energia durante a propagação da 
onda EM. A profundidade de investigação e a reso-
lução do GPR variam de acordo com a frequência da 
antena. Quanto maior a frequência, maior a reso-
lução vertical e menor a profundidade de investiga-
ção, e vice-versa.

Existem três técnicas de aquisição de dados de 
GPR: perfis de reflexão (usando antenas monoestá-
ticas ou biestáticas), sondagens de velocidade (com-
mon mid point – CMP e wide angle reflection and 
refraction – WARR) e transiluminação ou tomografia 
de radar (REYNOLDS, 1997; BOOTH et al., 2004).

Nos perfis de reflexão, uma ou mais antenas 
de radar são movidas simultaneamente na superfície 
do solo, e os traços são adquiridos em intervalos de 
distância ou tempo contínuos. O resultado é uma se-
ção common offset ou constant offset (perfil de GPR), 
onde no eixo horizontal são registradas as posições 
das antenas, mostrando as  variações das proprieda-
des dielétricas de subsuperfície em função do tempo 
duplo dos refletores, que é registrado no eixo vertical 
(Figura 4.2).

4.1 LOcALIZAÇÃO DOS PERfIS

Foram realizados 27 perfis com GPR em quatro 
áreas de depósitos de areia, perfazendo um total de 
aproximadamente 14.647 metros. Os depósitos es-
tudados estão localizados nos municípios de Porto 
Grande, Ferreira Gomes e Macapá (estações AF-06, 

AF-07, AF-17 e AF-69) (Figura 4.3), e fazem parte da 
unidade estratigráfica Cobertura Sedimentar Indife-
renciada. A tabela 4.1 mostra a distribuição dos per-
fis dos depósitos.

4.2 MéTODOS UTILIZADOS

4.2.1 Aquisição de dados

Durante a execução dos levantamentos foi uti-
lizado o equipamento MALA ProEx (fabricado pela 
Mala GeoScience), que consiste em um módulo de 
aquisição conectado a um par de antenas blindadas 
de 250 MHz (Figura 4.4A). Os perfis foram realizados 
através de caminhamento (Figura 4.4B) e também 
com o equipamento de GPR acoplado a carroceria do 
carro (Figura 4.4C). Em função do tempo em campo 
e da elevada quantidade de vegetação na área, não 
foi possível realizar uma amostragem regular (malha) 
de perfis de GPR, que possibilitasse a realização de 
uma estimativa de reserva medida. Deste modo, foi 
realizada uma análise de reserva inferida, uma vez 
que a execução dos perfis de GPR foi desenvolvida 
ao longo de estradas e caminhos próximos às frentes 
de lavra de areia.

Os dados foram adquiridos deslocando-se o 
GPR através da técnica do afastamento constante 
(common offset). Os parâmetros de aquisição de da-
dos foram:

• A frequência de amostragem temporal foi de 
1250 MHz, o intervalo de amostragem temporal foi 
de 0,3999 nanosegundos (ns), o número de amostras 
por traço foi de 888, o que resultou em uma janela 
temporal de 355 ns;

Figura 4.2 - Esquema de aquisição de dados no modo common offset. S = espaçamento entre as antenas; nx = 
espaçamento entre os traços.
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Figura 4.3 - Localização das estações geológicas/depósitos de areia nos quais foram realizados os perfis com GPR.

Estação Nome Comercial Município N0 de Perfis de GPR Somatória dos Perfis (m)

AF-06 Areal Irene Pimentel Porto Grande 6 3642,20
AF-07 Areal H. Gurgel Porto Grande 5 3616,80
AF-17 Areal Bela Vista Macapá 11 6281,00
AF-69 Areal Morro Branco Ferreira Gomes 5 1106,70

Tabela 4.1 - Quantidade de perfis de GPR realizados em cada depósito de areia.

• O intervalo de amostragem entre os traços foi 
de 5 cm. Esta amostragem foi realizada automatica-
mente com o uso de um odômetro eletrônico (roda).

4.2.2 Processamento

O processamento dos dados de campo adqui-
ridos pelo método GPR 2D foram processados no 
software ReflexW, versão 7.0 (Sandmeier, 2012). A 
rotina de processamento dos dados 2D consistiu em:

• IMPORT – conversão de formato dos arqui-
vos (*.RD3 – saída do equipamento MALA ProEX, 
para o formato *.dat – arquivo do ReflexW);

• SET TIME ZERO (ajuste do tempo zero) – ajus-
te das primeiras chegadas da onda eletromagnética;

• ENERGY DECAY (ganho) – aplicado para recu-
peração da amplitude do sinal eletromagnético ate-
nuada durante a propagação do sinal no meio;

• BANDPASS (filtro 1D) – eliminação dos ruídos 
eletrônicos e estáticos inerentes ao sistema;

• DIFFRACTION STACK MIGRATION – processo 
utilizado para colapsar as hipérboles de difração. A 
migração é um processo inverso no qual as ondas re-
gistradas são propagadas de volta à localização cor-
respondente ao difrator;

• TIMEDEPTH CONVERSION – conversão dos 
perfis de tempo para profundidade. A velocidade de 
conversão, utilizada nesta etapa, foi obtida através 
da medida da profundidade real de alguns refletores 
nas frentes de lavra de areia (Figura 4.5). Em cada 
área investigada realizou-se um perfil de calibração, 
obtendo-se assim, a velocidade de propagação da 
onda eletromagnética do GPR.

A mesma rotina de processamento foi aplicada 
a todos os radargramas 2D, com o intuito de compara-
ção das amplitudes dos sinais. Posteriormente desen-
volveu-se a edição das imagens (inserção da legenda 
e padronização das figuras) no software Corel Draw, 
com o objetivo de melhorar a resolução das imagens. 
Para a melhor visualização impressa das seções, op-
tou-se por segmenta-las em perfis de 300 metros.

4.2.3 cálculo de reserva

Além das interpretações dos padrões de refle-
xão foram realizadas também análises estatísticas para 
se inferir a espessura das camadas de areia maciça e 
cascalho com matriz arenosa, a partir da elaboração 
de histogramas com o cálculo das espessuras médias.

A área dos depósitos de areia foram calcula-
das a partir da interpretação de imagens do satéli-
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te RapidEye, que possui uma resolução espacial de 
5 metros, e foram adquiridas nos dias 28/09/2012, 
15/10/2013 e 02/11/2013.

A partir desses dados foi possível inferir o vo-
lume das camadas de areia maciça e cascalho com 
matriz arenosa.

4.3 INTERPRETAÇÃO E DIScUSSÃO DOS RESUL-
TADOS

Os resultados provenientes dos levantamen-
tos de GPR foram analisados através da correlação 

entre a geometria e a amplitude dos eventos refleto-
res. Nas seções de radar notam-se padrões distintos 
de reflexão que traduzem o comportamento elétrico 
do meio à passagem dos campos eletromagnéticos 
de altas frequências.

Em todas as áreas notam-se padrões de refle-
xão do GPR semelhantes para os depósitos de areia 
e de cascalho com matriz arenosa. Esta semelhança 
é função do comportamento sedimentar dos depó-
sitos.

A areia branca que atualmente encontra-se 
em exploração, apresenta o aspecto maciço, com 
poucos e esparsos clastos de quartzo leitoso (Figu-
ra 4.6). Em função da proximidade com a superfí-
cie notam-se inúmeras raízes dentro do pacote de 
areia maciça. O padrão de reflexão (PR1) caracte-
rístico para este pacote sedimentar é de ausência 
de refletores contínuos e horizontalizados, uma vez 
que inexistem interfaces com impedância elétrica 
capaz que produzir tais refletores. Registram-se, 
dentro deste padrão de reflexão, inúmeras hipérbo-
les de difração causadas por raízes, alguns blocos 
de quartzo centimétricos e raros buracos de peque-
nos animais (Figura 4.7).

O padrão de reflexão PR2 corresponde ao cas-
calho e ocorre em camadas horizontalizadas e deci-
métricas que se alternam com camadas centimétri-
cas a decimétricas de areia maciça (Figura 4.8). Em 
função da impedância elétrica entre estas camadas, 
notam-se refletores horizontalizados e de alta ampli-
tude nas profundidades em que estas ocorrem (Fi-
gura 4.9).

O terceiro padrão de reflexão (PR3) identifi-
cado é interpretado como o embasamento rochoso 
dos depósitos, uma vez que possui refletores carac-
terísticos de superfícies de erosão, e ocorre abaixo 
dos demais padrões de reflexão (Figura 4.10). Ele é 
registrado tanto abaixo do padrão PR2, como do pa-
drão PR1. Em nenhum local do campo registrou-se 
afloramentos rochosos, deste modo esta interpreta-
ção é fundamentada apenas no padrão característi-
co de reflexão do GPR.

4.3.1 Areal Morro Branco

No Areal Morro Branco (estação AF-69), onde 
se executaram 5 perfis de GPR (Figura 4.11), a velo-
cidade eletromagnética calculada a partir de correla-
ção entre um refletor horizontal identificado no tem-
po duplo de 56 ns e a profundidade de 4,2 metros 
medida em campo, foi de 0,15 m/ns (Figura 4.12). 
Esta velocidade foi usada na conversão dos radargra-
mas de tempo duplo para profundidade.

Os perfis de GPR realizados e interpretados 
no Areal Morro Branco podem ser vistos na figura 
4.13. Estes foram segmentados em perfis de até 
300 metros de extensão e com 300 metros de pro-
fundidade, para melhor visualização. Apesar de o 
GPR registrar espessuras de até 6,1 metros de areia 
maciça na área do Areal Morro Branco, a análise 
estatística, realizada em 22.401 pontos amostrados 

Figura 4.4 - Aquisição de dados no campo: A) Equipamen-
to MALA ProEx; B) Perfil realizado através de caminha-
mento; C) Perfil realizado através do acoplamento do 

equipamento na carroceria do carro.
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Figura 4.5 - Foto evidencia a medida da espessura dos pacotes de areia, para calibração da velocidade eletromagnética 
do GPR. Depósito do Morro Branco, Amapá.

Figura 4.6 - Aspecto maciço da camada de areia branca.
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Figura 4.8 - Aspecto característico das camadas de casca-
lho intercalando-se com as camadas de areia maciça.

Figura 4.7 - Seções de GPR evidenciam o padrão de reflexão (PR1) característico do pacote de areia maciça com algu-
mas hipérboles relacionadas a presença de raízes, clastos de quartzo e buracos de animais.

dos 5 perfis de GPR, indica uma espessura média de 
3,5 metros, com um desvio padrão de ± 0,8 metro 
(Tabela 4.2).

Usando-se uma área aproximada de 8 hec-
tares, obtida a partir da interpretação de campo 
e imagens do satélite RapidEye, e uma espessura 
de 3,5 metros, estima-se uma reserva inferida de 
280.000 m3 de areia maciça para o Areal Morro 
Branco.

A camada de cascalho com matriz arenosa, 
apesar de atualmente não lavrada, mostra espes-
suras de até 13,8 metros, o que a torna economica-
mente viável no futuro. Esta camada registra uma 
espessura média de 10,3 metros, com um desvio 
padrão de ± 1,5 metros (Tabela 4.2). Utilizando-se a 
área atual do areal, calcula-se uma reserva inferida 
de 824.000 m3 de cascalho com areia.

4.3.2 Areal Irene Pimentel

No Areal Irene Pimentel (estação AF-06) foram 
executados 6 perfis com GPR (Figura 4.14), além de 
um perfil pequeno (2,3 metros), para a calibração da 
velocidade eletromagnética do GPR. No local de rea-
lização do perfil de calibração, enterrou-se um arte-
fato metálico (facão) na profundidade de 0,7 metro, 
identificou-se o refletor hiperbólico relacionado ao 
objeto no tempo duplo de 10,5 ns, obtendo-se assim 
uma velocidade de propagação da onda eletromag-
nética de 0,14 m/ns (Figura 4.15). Esta velocidade foi 
usada na conversão dos radargramas de tempo du-
plo para profundidade.

Os perfis de GPR realizados e interpretados no 
areal Irene Pimentel podem ser vistos na figura 4.16. 
Apesar de o GPR registrar espessuras de até 7,1 me-
tros de areia maciça na área do Areal Irene Pimen-
tel, a análise estatística, realizada em 20.997 pontos 
amostrados dos 6 perfis de GPR indica uma espessu-
ra média de 4,4 metros, com um desvio padrão de ± 
1,0 metro (Tabela 4.3).

Usando-se uma área aproximada de 70 hecta-
res, obtida a partir da interpretação de campo e ima-
gens do satélite RapidEye, e uma espessura de 4,4 
metros, estima-se uma reserva inferida de 3.080.000 
m3 de areia maciça para o Areal Irene Pimentel.

A camada de cascalho com matriz arenosa, 
apesar de atualmente não lavrada, mostra espessu-
ras de até 9,1 metros, o que pode torná-la econo-
micamente viável no futuro. Esta camada registra 
uma espessura média de 5,8 metros, com um desvio 
padrão de ± 1,4 metros (Tabela 4.3). Utilizando-se a 
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Figura 4.9 - Seções de GPR evidenciam o padrão de reflexão (PR2) característico do pacote de cascalho com matriz are-
nosa que se alternam com camadas delgadas de areia maciça.

área atual do Areal, calcula-se uma reserva inferida 
de 4.060.000 m3 de cascalho com areia.

4.3.3 Areal H. Gurgel

No Areal H. Gurgel (estação AF-07) foram exe-
cutados 5 perfis de GPR (Figura 4.17), mais um perfil 
pequeno (13,3 metros), para a calibração da veloci-
dade eletromagnética do GPR. No local de realização 
do perfil de calibração, enterrou-se um artefato me-
tálico (facão) na profundidade de 0,7 metro, identi-
ficou-se o refletor hiperbólico relacionado ao objeto 
no tempo duplo de 10,72 ns, obtendo-se assim uma 
velocidade de propagação da onda eletromagnética 
de 0,13 m/ns (Figura 4.18). Esta velocidade foi usada 
na conversão dos radargramas de tempo duplo para 
profundidade 

Os perfis de GPR realizados e interpretados 
no areal H. Gurgel podem ser vistos na figura 4.19. 
Apesar de o GPR registrar espessuras de até 12,6 
metros de areia maciça na área do areal H Gurgel, 
a análise estatística, realizada em 39.802 pontos 
amostrados dos 5 perfis de GPR indica uma espes-
sura média de 3,6 metros, com um desvio padrão 
de ± 1,3 metros (Tabela 4.4). Usando-se uma área 
aproximada de 172 hectares, e uma espessura 
de 3,6 metros, estima-se uma reserva inferida de 
6.192.000 m3 de areia maciça para o areal H Gur-
gel.

A camada de cascalho com matriz arenosa, 
apesar de atualmente não lavrada, mostra espes-
suras de até 13,2 metros, o que pode torná-la eco-
nomicamente viável no futuro. Esta camada registra 
uma espessura média de 6,5 metros, com um desvio 
padrão de ± 2,0 metros (Tabela 4.4). Utilizando-se a 

área atual do Areal, calcula-se uma reserva inferida 
de 11.180.000 m3 de cascalho com areia.

4.3.4 Areal Bela Vista

No Areal Bela Vista (estação AF-17) executaram-
-se 11 perfis de GPR (Figura 4.20), mais um perfil pe-
queno (5,4 metros), para a calibração da velocidade 
eletromagnética do GPR. No local de realização do 
perfil de calibração, enterrou-se um artefato metálico 
(facão) na profundidade de 0,75 metro, identificou-se 
o refletor hiperbólico relacionado ao objeto no tempo 
duplo de 12,2 ns, obtendo-se assim uma velocidade de 
propagação da onda eletromagnética de 0,123 m/ns 
(Figura 4.21). Esta velocidade foi usada na conversão 
dos radargramas de tempo duplo para profundidade.

Os perfis de GPR realizados e interpretados no 
areal Bela Vista podem ser vistos nas figuras 4.22 e 
4.23. Nas seções de GPR registram-se espessuras de 
areia maciça de até 2,9 metros na área do areal Bela 
Vista. A análise estatística, realizada em 33.718 pon-
tos amostrados dos 11 perfis de GPR indica uma es-
pessura média de 1,0 metro, com um desvio padrão 
de ± 0,4 metro (Tabela 4.5).

Em função da assimetria na ocorrência da 
areia maciça nesta área, usou-se uma área aproxi-
mada de 59 hectares, e uma espessura de 1,0 me-
tro, estima-se uma reserva inferida de 590.000 m3 de 
areia maciça para o areal Bela Vista.

Não se registrou a ocorrência da camada de 
cascalho com areia na área, e sim uma camada de 
solo argilo arenoso abaixo da camada de areia maci-
ça. É importante ressaltar também que a areia maci-
ça encontrada no areal Bela Vista é de menor granu-
lometria que nos demais locais investigados.
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Figura 4.10 - Seções de GPR evidenciam o padrão de reflexão (PR3) característico do embasamento rochoso. Ele ocorre 
tanto abaixo de PR1 quanto de PR2.
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Figura 4.11 - Imagem RapidEye (2 de novembro de 2013), com a localização dos perfis de GPR e área interpretada do 
depósito de areia Morro Branco “I” é o ponto inicial do perfil e “F” é o ponto final do perfil.

Figura 4.12 - Seção de GPR, de calibração da velocidade da onda eletromagnética, obtida no Areal Morro Branco. Em 
detalhe a fotografia evidencia a interface entre a areia maciça e o cascalho com matriz arenosa.
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N0 de Pontos Espessura Mínima Espessura Máxima Média Mediana Desvio Padrão

Areia Maciça 22.401 0,30 6,10 3,50 3,80 0,80
Cascalho/Areia 22.401 4,60 13,80 10,30 10,90 1,50

Tabela 4.2 - Análise estatística dos dados de espessura, obtidos com o GPR, das camadas de areia maciça e cascalho/
areia para o Areal Morro Branco.

Figura 4.13 - Perfis de GPR interpretados, realizados no Areal Morro Branco.
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Figura 4.14 - Imagem RapidEye (02 de novembro de 2013), com a localização dos perfis de GPR e área interpretada 
do depósito de areia Irene Pimentel. “I” é o ponto inicial do perfil e “F” é o ponto final do perfil.

Figura 4.15 - (a) Seção de GPR de calibração da velocidade da onda eletromagnética obtida no depósito de areia 
Irene Pimentel. (b) Seção com a identificação da hipérbole e da velocidade eletromagnética do GPR no meio.
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N0 de Pontos Espessura Mínima Espessura Máxima Média Mediana Desvio Padrão

Areia Maciça 20.997 0,80 7,10 4,40 4,60 1,00
Cascalho/Areia 20.997 1,00 9,10 5,80 5,80 1,40

Tabela 4.3 - Análise estatística dos dados de espessura, obtidos com o GPR, das camadas de areia maciça e cascalho/
areia para o Areal Irene Pimentel.

Figura 4.16 - Perfis de GPR interpretados, realizados no Areal Irene Pimentel.
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Figura 4.17 - Imagens RapidEye de 15 de outubro e 02 de novembro de 2013. Com a localização dos perfis de GPR e 
área interpretada do depósito de areia H. Gurgel. Onde “I” é o ponto inicial do perfil e “F” é o ponto final do perfil.

Figura 4.18 - (a) Fotografia evidencia o afloramento de areia maciça sobreposta ao cascalho com matriz arenosa, onde 
se executou a instalação de um facão para a calibração da velocidade da onda do GPR. (b) Seção de GPR, de calibração 

da velocidade da onda eletromagnética, com a hipérbole relacionada ao facão, obtida no areal H. Gurgel.
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Figura 4.19 - Perfis de GPR interpretados, realizados no Areal H. Gurgel.

N0 de Pontos Espessura Mínima Espessura Máxima Média Mediana Desvio Padrão

Areia Maciça 39.802 0,50 12,60 3,60 3,70 1,30
Cascalho/Areia 39.802 0,40 13,20 6,50 6,20 2,00

Tabela 4.4 - Análise estatística dos dados de espessura, obtidos com o GPR, das camadas de areia maciça e cascalho/
areia para o Areal H. Gurgel.



Projeto Materiais de Construção da Região de Macapá

75

Figura 4.20 - Imagem RapidEye de 28 de setembro de 2012. Com a localização dos perfis de GPR e área interpre-
tada do Depósito de areia Bela Vista. Onde “I” é o ponto inicial do perfil e “F” é o ponto final do perfil.

Figura 4.21 - (a) Fotografia evidencia o afloramento de areia maciça, onde se executou a instalação de um facão 
para a calibração da velocidade da onda do GPR. (b) Seção de GPR, de calibração da velocidade da onda eletro-

magnética, obtida no areal Bela Vista, com a hipérbole relacionada ao facão.
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Figura 4.22 - Perfis de GPR interpretados do areal Bela Vista. São apresentados os 300 m iniciais de cada perfil.
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N0 de Pontos Espessura Mínima Espessura Máxima Média Mediana Desvio Padrão

Areia Maciça 33.718 0,10 2,90 1,00 0,90 0,40

Figura 4.23 - Perfis de GPR interpretados do areal Bela Vista. São apresentados os 300 m iniciais de cada perfil.

Tabela 4.5 - Análise estatística dos dados de espessura, obtidos com GPR, das camadas de areia maciça e cascalho/
areia para o Areal Bela Vista.
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4.4 cONSIDERAÇõES fINAIS

As investigações com GPR realizadas nos areais 
Morro Branco, Irene Pimentel, H Gurgel e Bela Vista 
possibilitaram a individualização das camadas sedi-
mentares de areia maciça, de cascalho com areia, 
de solo argilo arenoso, e também do embasamento 
rochoso. O padrão de reflexão PR1 (ausência de re-
fletores contínuos e presença de hipérboles de difra-
ção) caracteriza a areia maciça. O padrão de reflexão 
PR2 (refletores contínuos, planos a inclinados, e de 
alta amplitude) define a presença de camadas de 
cascalho interdigitado com camadas de areia grossa. 
O padrão de reflexão PR3 (refletores de alta a baixa 
amplitude, com geometria de superfícies erosivas) é 

característico do embasamento rochoso. Além des-
tes 3 padrões, registrou-se na área do Areal Bela Vis-
ta um padrão de reflexão de um solo argilo- arenoso, 
e este padrão caracteriza-se por refletores caóticos 
de baixa a média amplitude.

Dos areais investigados com o GPR, com exce-
ção do Areal Bela Vista, todos possuem grandes re-
servas estimadas de areia, e com alto potencial para 
o uso na construção civil em função da baixa concen-
tração de argila na matriz. 

Em função dos bons resultados obtidos, po-
de-se afirmar que o GPR (Radar de Penetação no 
Solo) é uma ferramenta muito eficiente na deter-
minação dos volumes dos pacotes sedimentares 
arenosos.
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5 - MÉTODOS DE LAVRA E BENEFICIAMENTO

As técnicas de extração que são empregadas 
na mineração estão em constante evolução, devendo 
os métodos utilizados serem condicionados às condi-
ções geológicas do jazimento, à disponibilidade e ao 
desenvolvimento dos equipamentos, assim como to-
dos os fatores que interferem em sua seleção devem 
ser avaliados com relação aos aspectos tecnológicos, 
social, econômico e político.  

A seleção do método de lavra é um dos prin-
cipais elementos em qualquer análise econômica de 
uma mina, e sua escolha deve permitir o desenvolvi-
mento da operação, valendo salientar que a seleção 
imprópria do método de lavra provoca efeitos nega-
tivos na viabilidade da mina.

Comumente o método de lavra é referido 
como sendo a técnica de extração do material, situ-
ação que destaca claramente a importância de sua 
seleção, uma vez que todo o projeto é elaborado em 
torno da técnica utilizada para lavrar o depósito. Os 
trabalhos de infraestrutura estão diretamente rela-
cionados com o método de lavra utilizado.

Na área do presente projeto, entre as matérias 
primas de uso imediato na construção civil, desta-
cam-se as areias, seixos e argilas, rochas para brita e, 
em menor escala, saibros e lateritos.  Neste capítulo 
serão abordados os principais métodos de lavra e be-
neficiamento referentes aos materiais citados.

5.1 PROCESSOS DE LAVRA

5.1.1 Lavra de seixos por dragagem em leitos 
ativos de rios

A operação de lavra em leitos ati-
vos objetiva o aproveitamento de seixos, 
em geral de quartzo, os quais devido à 
coloração superficial, em geral averme-
lhada, são frequentemente referidos 
na região como seixos vermelhos ou la-
vados. Tal processo de lavra se efetiva 
somente ao longo do rio Araguari, nos 
arredores do município de Porto Grande 
e Ferreira Gomes. A operação de lavra 
é realizada de acordo com as seguintes 
etapas: 1) Efetua-se o bombeamento do 
material de interesse (seixo) ao longo da 
área de lavra, com a utilização de bom-
ba de sucção fixada sobre uma balsa 
flutuante, na qual é sustentado um com-
pressor cilíndrico de oxigênio acoplado a 
uma maraca, ou seja, um tubo flexível de 
plástico; 2) Um mergulhador equipado 
com um cilindro de oxigênio, macacão 
impermeável, chupeta, máscara, cinto e 

touca de mergulho, leva a maraca até o depósito de 
seixo para que o mesmo seja succionado pela refe-
rida bomba; 3) o seixo é canalizado por tubo PVC 6’ 
até à balsa, com capacidade para 100 m3; 4) Após o 
bombeamento o material é levado para a margem 
do rio onde é desembarcado da balsa (Figuras 5.1 
e 5.2), por meio de uma pá carregadeira W20, para 
o pátio de estocagem que, em geral, situa-se a uma 
distância de 100 metros da margem do rio (Figura 
5.3). O seixo é acumulado sem que seja realizada 
sua classificação granulométrica, uma vez que o 
mercado regional da construção civil absorve toda 
a produção de seixo, sem exigência do pré-requisito 
de classificação. 

Com respeito às areias, chama-se a atenção 
que, embora no início do processo de explotação 
elas sejam succionadas juntamente com os seixos, 
posteriormente elas são separadas dos seixos, e 
por não terem, atualmente, interesse comercial, em 
virtude preferência do mercado pelas areias bran-
cas, são devolvidas ao rio, medida que tem causado 
como impacto ambiental, o assoreamento de alguns 
trechos do rio Araguari. 

Levando-se em conta que a lavra de rochas 
para brita não causa o impacto citado e que a área 
do projeto denota satisfatória potencialidade para 
a produção deste material, torna-se importante 
considerar a possibilidade de uso da brita em subs-
tituição ao do seixo na construção civil. Os custos 
para a produção de brita são superiores aos do sei-
xo (em torno de 40%), tornando-se vital considerar 
a necessidade de incentivos fiscais para viabilização 
desta alternativa.

Figura 5.1 - Balsa utilizada na dragagem e transporte de seixos do 
leito ativo do rio Araguari.
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5.1.2 Lavra de areias brancas e seixos de pa-
leodepósitos fluviais

Na porção norte da área do projeto, especial-
mente no âmbito dos municípios de Porto Grande e 
Ferreira Gomes, e excepcionalmente no município 
de Itaubal, são reconhecidos depósitos de areias 
brancas associadas a seixos, relacionados à unidade 
Cobertura Sedimentar Indiferenciada, que se cons-
tituem como as principais fontes de abastecimento 
desses materiais, tanto para os municípios citados, 
como para Macapá e Santana. De acordo com ob-
servações diretas obtidas durante os trabalhos de 
campo, os pacotes de areias brancas referentes aos 
depósitos Irene Pimentel (AF-06), H.Gurgel (AF-07), 
Morro Branco (AF-69) e Bela Vista (AF-17) apresen-
tam espessuras de até 7,1 metros, 12,6 metros, 6,1 
metros e 2,9 metros, respectivamente, informações 
estas, concordantes com as obtidas por meio de  le-
vantamentos com GPR realizados nos depósitos cita-
dos. Na figura 5.4 é apresentada uma visão geral do 
Areal Irene Pimentel (AF-06). 

Os areais ocorrentes na área do projeto po-
dem conter apenas subordinados níveis de seixos de 

quartzo (Figura 5.5), tal como é o caso do areal H. 
Gurgel (AF-07). Excepcionalmente, como na região 
do rio Matapi (AF-08), areias se apresentam reco-
brindo camada de até 3 metros de espessura de con-
glomerado, a qual, por jateamento hidráulico, é ob-
jeto de extração de cascalho. É importante ressaltar 
que, em situações nas quais os pacotes de areias se 
apresentam apenas com subordinados níveis de sei-
xos de quartzo (estações AF-06, AF-07 e AF-69), es-
tes exibem na base zonas ferruginizadas (Figura 5.6). 
Destaca-se que a relação de contato entre as areias 
brancas que ocupam a porção superior do perfil com 
as amarelas que ocorrem na parte inferior se efetiva 
de maneira gradativa, havendo na primeira em rela-
ção à segunda, clara superioridade de quartzo, bem 
como visível inferioridade de minerais ferrosos e alu-
minosos.

Estes depósitos de areia têm sua gênese inter-
pretada como decorrente de processos pedogenéti-
cos de formação de espodossolos.  De acordo com 
Brandy e Weil (2013), a formação de espodossolos 
envolve processos de lixiviação ácida sobre sedimen-
tos arenosos em climas tropicais. Por tal concepção 
os sedimentos de coloração branca que hoje são ob-

Figura 5.2 - Operação de descarregamento de seixos do 
rio Araguari.

Figura 5.3 - Estocagem para comercialização de seixos 
dragados do leito ativo do rio Araguari (estação AF-01/

Porto Prainha). 

Figura 5.5 - Níveis de grãos de quartzo de até 1,2 metro 
de espessura, ocorrentes em depósito de areia branca. 

Estação AF-07 (Areal H. Gurgel).

Figura 5.4 - Depósito de areia branca ocorrente na região 
de Porto Grande apresentando até 7 metros de espessu-

ra. Estação AF-06 (Areal Irene Pimentel).
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jeto de explotação referem-se ao horizonte Eluvial 
“E” do perfil de solos, enquanto que os de coloração 
amarelados que com eles se limitam são considera-
dos como de natureza iluvial, correspondendo assim 
ao horizonte para onde translocaram-se, por meio 
do processo de lixiviação, os elementos a base de 
ferro e alumínio (principalmente).

Na área do projeto, os processos de lavra que 
se efetivam nos depósitos de agregados de colora-
ção branca, relacionados a paleodepósitos fluviais 
da unidade Cobertura Sedimentar Indiferenciada, 
iniciam-se da mesma maneira, ou seja, por meio da 
retirada da vegetação e camada superior do  solo, 
constituída  pelos  horizontes  “A”  e  “O”  do  perfil  
do  espodossolo, utilizando-se o trator de esteira e 
lâmina, visando a limpeza e preparação da área para 
a lavra propriamente dita. Tal material é estocado 
separadamente para ser reutilizado na cava que re-
sultará da retirada do bem mineral de interesse. A 
retirada deste capeamento se faz necessária devido 
a presença de contaminantes indesejáveis na areia, 
tais como, matéria orgânica finamente disseminada, 
ou em folhas, raízes e troncos de árvores, abundan-
tes na camada superior do solo.

O processo de lavra a ser utilizado nos depósi-
tos de areia branca varia de acordo com a sua natu-
reza composicional. Nos depósitos de areias brancas 
nos quais os seixos de quartzo ocorrem como níveis 
subordinados, a lavra se desenvolve com a utilização 
direta de pás carregadeiras, por meio das quais as 
areias (com seixos subordinados) são removidas e 
disponibilizadas, após comercialização, para as ca-
çambas “truckers” dos compradores/revendedores, 
sem que haja classificação desses materiais (Figura 
5.7). A operação de lavra das areias brancas se de-
senvolve até o contato das areias brancas com as 
areias amareladas, as quais apresentam, via de re-
gra, zonas ferruginizadas, e atualmente na região 
não são comercializadas.

Na região do rio Matapi, correspondente ao 
setor centro-sudeste da Folha NA.22-Y-D-III efetiva-
-se a extração de seixos. O deposito situa-se no rio 
Matapi, sendo representado por uma camada de 
conglomerado de 3 metros de espessura que se 
apresenta recoberta por areia amarelada a cinza es-
cura devido a matéria orgânica, O aproveitamento 
de seixo/cascalho se faz às expensas do  conglomera-
do, enquanto que a areia não é comercializada.

 O processo de lavra do depósito se dá inicial-
mente com decapeamento da camada superior, que 
na região das cabeceiras da bacia do rio Matapi al-
cança até 2 metros de espessura, a qual é represen-
tada por areia grossa de coloração escura, devido à 
presença de matéria orgânica. A seguir, por meio da 
utilização de jato d’água, a camada de seixo (com 3 
metros de espessura no local citado), situada ime-
diatamente abaixo da areia grossa escura, é desinte-
grada e acumulada na cava juntamente com a água, 
sendo o material subsequentemente succionado por 
outro conjunto de motobomba e conduzido por tu-
bulação para a parte de cima da cava, onde por meio 
de tela graduada é classificado por granulometria 

(areia, seixo fino e seixo grosso). As figuras 5.8 e 5.9 
ilustram a operação descrita. Destaca-se que do ma-
terial classificado, apenas o seixo fino e o grosso são 
comercializados, enquanto que a areia  é utilizada 
para recomposição do solo.

Durante os trabalhos de campo foram registra-
dos 18 depósitos de areias brancas/seixos, informa-
ções que ao serem locadas em imagem de satélite 
Google Earth, acessadas no dia 20/02/2015, permi-
tiu a delimitação desses depósitos, que apresentam 
dimensões que variam de 0,1357 a 268,3 hectares. 
Desses depósitos, 16 situam-se na porção norte da 
área do projeto, em áreas correspondentes à Folha 
Ferreira Gomes (NA.22-Y-D-III) e 2 à Folha NA.22-
-V-C-I, (Figuras 5.10 e 5.11), valendo salientar que, 
embora durante os trabalhos de campo do projeto 
esses areais ainda se encontrassem em fase de lavra, 
atualmente, a maioria deles já pode estar exaurida 
atualmente. Tais areais estão representados na tabe-
la 5.1 e nas figuras 5.10 e 5.11, identificados com as 
letras de A a R.

Figura 5.6 - Detalhe das areias amareladas ferruginizadas 
ocorrentes na área urbana do município de Porto Grande 

as quais, por meio da lixiviação, dão origem às areias 
brancas utilizadas na construção civil. 1.400 metros a 

nordeste da estação AF-06.

Figura 5.7 - Operação de lavra de areia branca e seu car-
regamento em caçambas para utilização na construção 

civil. Estação AF-06 (Areal Irene Pimentel).
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Figura 5.8 - Lavra de seixos brancos que ocorrem em ca-
mada de 3 metros de espessura relacionada a depósitos 
fluviais na região de Matapi (estação AF-08). O seixo é 

desagregado com bico jato, succionado por chupadeira, e 
a seguir conduzido até a parte superior do barranco para 

ser classificado e acumulado para comercialização.
Figura 5.9 - Vista geral do depósito de Matapi (estação 

AF-08), durante a operação de lavra de seixos.

Figura 5.10 - Depósitos de areias brancas ocorrentes nos municípios de Porto Grande e Ferreira Gomes, delimitadas 
em imagem de satélite Google Earth, com suporte de dados de campo.  As letras de A até Q correspondem aos areais 

referenciados na Tabela  5.1. 

Vale salientar que nos areais H. Gurgel (esta-
ção AF-07), Irene Pimentel (estação AF-06), Morro 
Branco (estação AF- 69) e Bela Vista (estação AF- 17) 
foi efetuado levantamento geofísico com GPR, para 
facilitar a delimitação e estimativa das espessuras 
desses depósitos, com vistas a auxiliar na estimativa 
de suas reservas, além de caracterizar padrões geo-
físicos desses sedimentos para indicações de áreas 
potenciais para aproveitamento. Tal estudo foi exe-
cutado no período de 09 a 14/09/2013 e culminou 

com a elaboração de um relatório, cuja síntese é 
apresentada no Capítulo 4.

5.1.3 Lavra de depósitos argila relacionados a 
planícies aluviais

A lavra de argila, no âmbito da área do presen-
te projeto, se efetiva com vistas à produção de tijolos 
e telhas, que abastecem a capital do estado do Ama-
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Figura 5.11 - Depósitos de areias brancas ocorrentes no município de Itaubal, delimitadas em imagem de satélite Goo-
gle Earth, com suporte de dados de campo.  As letras Q e R correspondem aos areais referenciados na Tabela 5.1. 

Areal Referência Nome do Depósito/
Estação Município Folha

01 A –

Porto Grande

NA.22-Y-D-III

02 B H. Gurgel / Af-07
03 C Matapi / AF-08
04 D Irene Pimentel / AF-06
05 E –

06 F –
Porto Grande/
Ferreira Gomes07 G –

08 H –

09 I –

Ferreira Gomes

10 J –

11 K –

12 L –

13 M –

14 N –

15 O –

16 P Morro Branco / AF-69
17 Q –

Itaubal NA.22-V-C-I
18 R Bela Vista / AF-17

         Tabela 5. 1 - Depósitos de areias brancas/seixos situados no norte da área do projeto.
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pá, além dos municípios de Mazagão, Porto Grande, 
Ferreira Gomes e Santana. Os depósitos de argila uti-
lizadas no processo de produção estão relacionados 
às unidades Depósitos Aluvionares Antigos e Depó-
sitos Flúvio-Marinhos. Os primeiros, conhecidos na 
região como áreas de “ressacas”, correspondem às 
antigas rias afogadas, representadas por depósitos 
de planícies fluviais antigas, de natureza dominan-
temente argilosa, coloração cinza, contendo restos 
orgânicos vegetais, e no topo do pacote apresenta 
coloração amarelada com manchas avermelhadas. 
Os segundos incluem os sedimentos associados a 
áreas inundáveis da planície costeira. São depósitos 
argilosaos a síltico-arenosos, de coloração cinza na 
base e amarelada no topo, influenciados total ou 
parcialmente pelas marés diárias, bem como, sedi-
mentos argilosos de coloração cinza amarelada, in-
fluenciados sazonalmente pelas águas pluviais e/ou 
eventualmente pelas marés.

Vale salientar que na área do projeto, ainda não 
são utilizadas na produção de cerâmicas vermelhas as 
argilas que foram registradas em único afloramento 
(estação AF-14), que ocorrem em camada intercala-
da a sedimentos arenosos, incluídos na unidade Co-
bertura Sedimentar Indiferenciada. Destaca-se, no 
entanto, que trabalhos de pesquisas foram desen-
volvidos por empresa privada (Companhia Brasileira 
de Equipamentos - CBE) nestas argilas, em depósitos 
localizado na porção norte da Folha Ferreira Gomes 
(NA.22-Y-D-III), com vistas ao seu aproveitamento 
como argila industrial. Tal atividade de pesquisa foi 
desenvolvida em duas áreas (de 930,86 e 886,32 hec-
tares), as quais foram posteriormente descartadas, 
em função de relatórios negativos. Durante os traba-
lhos de campo do presente projeto, foi coletada nas 
proximidades das áreas citadas, por meio de furo de 
trado, amostra de argila, caracterizada por meio de 
ensaios tecnológicos, como de natureza caulinítica.

De uma maneira geral, nas frentes de extra-
ção cadastradas na área do projeto, os depósitos de 
argilas utilizados na produção de cerâmica verme-
lha alcançam uma espessura média em torno de 2,5 
metros, dos quais 0,5 metro da parte inferior são re-
presentados por uma argila cinza escura a azulada, 
enquanto os 2 metros da porção superior são cons-
tituídos de argila cinza amarelada, estando tal con-
junto sobreposto a uma camada de matéria orgânica 
cuja espessura, embora não tenha sido determinada, 
foi verificado nas diversas frentes de extração estu-
dadas que esta alcança mais de 0,5 metro. A produ-
ção de cerâmicas vermelhas na região se faz utilizan-
do-se a mistura dos dois tipos de materiais argilosos 
citados, independentemente da estrutura produtiva 
do empreendimento cerâmico. Chama-se a atenção 
que durante o processo de lavra há que se evitar a 
exposição da camada de matéria orgânica para que 
não seja prejudicada a possibilidade de aproveita-
mento da área em sua fase pós-lavra.

Na área do projeto foram cadastradas 29 mi-
nas de argila para cerâmica vermelha, sendo que 
destas, 9 situam-se no município de Macapá, 19 no 
de Santana e 1 no de Mazagão. A lavra desses de-

pósitos inicia com a remoção da cobertura vegetal 
e do solo, por meio do uso de retroescavadeira e/
ou trator de esteira. A extração da argila é realiza-
da durante os seis meses de menor intensidade de 
chuvas da região. O material é retirado por meio de 
concha articulada (Figuras 5.12 e 5.13.) e acumulado 
em pilhas ao redor da cava, para posteriormente ser 
carregado por caçambas basculantes de 12 ou 16 m3 

para o pátio da indústria cerâmica com vistas a sua 
maturação (sazonamento), que, na região, ocorre 
durante o período de aproximadamente seis meses.

O processo de sazonamento visa proporcionar 
à matéria-prima uma melhoria significativa nas suas 
propriedades tecnológicas para produção de cerâmi-
ca vermelha. Na região, a estocagem da argila para 
sazonamento (Figura 5.14) se dá a céu aberto e sua 
exposição às intempéries provoca a lavagem de sais 
solúveis, o alívio de tensões nos blocos de argilas, 
melhora sua plasticidade e provoca a homogenei-
zação da umidade. A comprovação da eficiência do 
mecanismo de sazonamento na melhoria das pro-
priedades das matérias-primas é bem reconhecida 
no meio científico (ZANDONADI; IOSHIMOTO, 1991), 

Figura 5.13 - Visão de frente de extração de argila (esta-
ção AF-18) no município de Macapá.

Figura 5.12 - Frente de extração de argila (estação AF-19) 
no município de Macapá. A argila é retirada por meio de 
concha articulada e posteriormente transportada para o 

pátio da indústria cerâmica para sua maturação.
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tendo sido, inclusive, verificada nas argilas ocorren-
tes no município de Itaboraí e Rio Bonito, no estado 
do Rio de Janeiro (GAIDZINSKI, 2002).

5.1.4 Processo produtivo de cerâmicas 
vermelhas

O processo de produção de cerâ-
micas vermelhas, notadamente tijolos e 
telhas, embora obedeça a um fluxogra-
ma que em termos gerais é semelhante 
na maioria das cerâmicas da área, apre-
senta em diversos casos variações decor-
rentes da incorporação ou da mudança 
de disposição das máquinas (misturador, 
desintegrador e laminador) nos circuitos 
de produção desses empreendimentos.

De uma maneira geral, no proces-
so de produção de cerâmica vermelha, a 
argila, que desde a fase de sazonamento 
foi disposta em camadas no estoque, é 
retirada com a pá carregadeira em por-
ções que reúnem diferentes tipos de 
argila, as quais alimentam o processo 
produtivo, cujo fluxograma é represen-
tado pela figura 5.15. Assim, no princi-
pal empreendimento cerâmico da área 
do projeto, inicialmente a matéria prima 
é acumulada em um caixão de alimen-
tação, a partir do qual as principais eta-
pas de produção passam a ser realizadas 
pela utilização de máquinas, cujas fun-
ções e arranjos obedecem em geral ao 
circuito produtivo citado. A argila acu-
mulada no caixão de alimentação é libe-
rada por uma passagem situada na parte 
inferior do mesmo, caindo de maneira 
controlada, numa esteira transportado-
ra por meio da qual o material citado é 
conduzido para um misturador, o qual 
é o principal equipamento de uma in-
dústria de cerâmica vermelha. Este tem 

Figura 5.14 - Estocagem de argila (ao ar livre) para sazo-
namento, em cerâmica situada no município de Macapá 

(estação AF-18).

Figura 5.15 - Fluxograma referente ao sistema de produção de cerâ-
mica vermelha.

formato cilíndrico e é provido de motores elétricos 
de custo elevado. No misturador, a massa argilosa 
primeiramente é misturada, recebendo água até 
atingir a umidade ideal, sendo a seguir conduzida 
por meio de uma esteira transportadora para um 
desintegrador (destorrador), que é uma máquina ci-
líndrica que tem a função de quebrar os torrões de 
argila, tornando a matéria argilosa mais fina e uni-
forme. Logo após sua passagem pelo desintegrador, 
a massa argilosa cai numa esteira que a transporta 
até ao laminador, máquina cujo objetivo é laminar a 
argila, tornando-a por compressão uma massa mais 
homogênea. Após passar pelo laminador a argila é 
conduzida por uma esteira para uma extrusora, ou 
maromba, por meio da qual o ar é retirado, sendo 
a seguir, extrusada através de uma pequena bo-
quilha, por meio de uma rosca sem fim. No prosse-
guimento, efetiva-se o corte, processo pelo qual a 
argila, já modelada pela boquilha, é cortada em ta-
manhos regulares, conformando-se, em tijolo, cada 
peça industrializada. No caso da telha o processo de 
extrusão gera bastonetes cilíndricos que são enca-
minhados para prensagem. Em ambos os casos, os 
produtos, após a conformação, são posteriormente 
submetidos a etapa de secagem. Tal processo é uma 
operação muito importante na fabricação da cerâ-
mica vermelha e requer cuidados especiais para ga-
rantir que a água contida nos produtos seja lenta e 
uniformemente eliminada por toda a massa cerâmi-
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ca, visando evitar possíveis defeitos nas peças, como 
trincas, empenamentos ou quebras durante a futu-
ra queima dos produtos. O processo de secagem 
pode ser efetivado, tanto em secadores naturais (ao 
ar livre), como em estufas construídas em áreas da 
indústria, as quais se mostram revestidas por tijo-
los refratários, utilizando-se o calor canalizado que 
emana dos fornos usados na queima. A figura 5.16 
ilustra as etapas do processo produtivo de cerâmica 
vermelha, desde a acumulação de argila no caixão 
de alimentação até a secagem e conformação da 
peça cerâmica.

A queima é a etapa mais importante de todo 
processo produtivo. As peças são queimadas em 
fornos, sob temperaturas que variam entre 650 °C e 
1.000 °C, por até 4 dias.

Na região, os principais tipos de fornos utiliza-
dos na queima são Caieira, Abóbada e Túnel. O forno 
Caieira é do tipo intermitente de chama ascendente 
ou direta, e sua utilização restringe-se aos pequenos 
e médios empreendimentos cerâmicos. Entre os ti-
pos citados é o que tem construção mais simples, 
e também apresenta menor rendimento térmico e 
maior tempo para aquecimento. É o mais utilizado 
pelas cerâmicas ocorrentes na área do projeto.

O forno Abóbada é do tipo intermitente de 
chama ascendente ou inversa, sua utilização é pró-
pria para empreendimentos de grande porte e con-
siste num conjunto de câmaras circulares com pa-
redes e teto em forma de abóbada, construído com 
tijolos comuns. As fornalhas são construídas nas 
paredes laterais da câmara e dispõem-se radialmen-
te. Sob as aberturas que se mostram distribuídas 
no assoalho interno das câmaras, ocorrem canais 
subterrâneos que fazem a ligação do forno com os 
secadores e com a chaminé, sendo esta construída 
com tijolos. As peças para serem queimadas são ma-
nualmente transportadas para dentro dos fornos por 
meio das portas laterais e dispostas em pilhas sobre 
o assoalho até que todo o espaço disponível seja 
preenchido. No prosseguimento as portas são fecha-
das com tijolos já queimados e vedados. Quando a 
temperatura do forno atingir 900 °C deve ser feito 
o resfriamento gradativo até alcançar a temperatura 
ambiente. Na área do projeto, foi constada a utiliza-
ção de forno Abóbada em quatro empreendimentos 
cerâmicos de grande porte (Figura 5.17).

O forno tipo Túnel é usado apenas nos gran-
des empreendimentos cerâmicos em virtude do alto 
custo (R$ 800.000,00) para sua aquisição. Tal forno, 
no entanto, produz peças cerâmicas de qualidade su-
perior em relação aos demais, uma vez que no mes-
mo o processo de queima está relacionado a uma 
distribuição regular de calor, o que garante um pa-
drão de qualidade das peças produzidas.  Para serem 
submetidos ao processo de queima os materiais ar-
gilosos são transportados por um corredor, passando 
sequencialmente pelas zonas de pré-aquecimento, 
queima e, finalmente, pela de resfriamento. Das ce-
râmicas existentes na área do projeto, apenas uma 
delas (estação AF-19) faz uso do referido tipo de for-
no (Figura 5.18).

Com respeito aos combustíveis utilizados nos 
fornos e nas estufas (não naturais) durante o proces-
so produtivo de cerâmica vermelha, de acordo com 
as informações obtidas pelas equipes de campo jun-
to aos gerentes dos empreendimentos cerâmicos da 
área do projeto, referem-se predominantemente a 
restos de madeiras de construções civis, bem como 
serragens de serrarias e caroços de açaí.

Com respeito ao processo de produção de ce-
râmica vermelha, apresentado no fluxograma corres-
pondente a figura 5.15, as seguintes considerações 
adicionais devem ser destacadas:

- Em uma das maiores cerâmicas de Macapá 
(estação AF-18), a matéria prima argilosa, antes de 
ser acumulada no caixão de alimentação, é distribuí-
da sobre uma lona, em camada de aproximadamente 
0,3 metro de espessura, numa área de aproximada-
mente 30 m2, a qual é integralmente percorrida por 
um trator com esteira rotativa (Figura 5.19), cuja fun-
ção é fragmentar os pedaços endurecidos de argila. 
Somente após esta operação, a argila é acumulada 
no caixão de alimentação, passando o processo a ser 
balizado pelo referido fluxograma;

- Em outra grande cerâmica de Macapá (esta-
ção AF-30), a argila, após ser acumulada no caixão 
de alimentação passa subsequentemente, antes 
da extrusão, por um circuito representado pelos 
equipamentos Misturador/1º Laminador/Caixão/
Misturador/2º Laminador. Tal procedimento, de 
acordo com a direção do empreendimento, garante 
uma melhor homogeneização do material citado;

- Na grande maioria das cerâmicas de pequeno 
porte existentes na área do projeto, o circuito produ-
tivo que antecede o processo de Extrusão obedece 
ao seguinte padrão: Caixão de alimentação/Mistura-
dor/Laminador.

Finalmente, convém destacar que na área foi 
registrado um único empreendimento (estação AF-
48) voltado para produção de peças cerâmicas de 
natureza artesanal. Tal atividade se desenvolve por 
meio do aproveitamento de argila de “ressaca” (De-
pósitos Aluvionares Antigos).

5.1.5 Extração de rocha para brita

Na área do projeto as rochas potenciais para 
aproveitamento como brita e revestimento estão 
relacionadas a unidades de idades arqueanas (Com-
plexo Tumucumaque, Complexo Guianense) e pale-
oproterozoicas (Complexo Tatarugal Grande, Granito 
Porto Grande), que ocorrem principalmente na Folha 
Ferreira Gomes NA.22-Y-D-III (Figura 2.2). Das rochas 
correspondentes às unidades citadas, apenas aque-
las do Complexo Tartarugal Grande (estações AF-02, 
AF-03 e AF-16) e o Granito Porto Grande (estação AF-
05) têm sido objeto de aproveitamento comprovado 
para brita. No entanto, no banco de dados de mine-
ração do DNPM (SIGMINE) constam diversas áreas 
com processos visando utilização de rochas para re-
vestimentos, o que não foi comprovado durante os 
trabalhos de campo deste projeto.
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Figura 5.16 - Processo de beneficiamento da argila: A) Caixão de alimentação por meio do qual a argila chega ao 
misturador; B) Mistura e umidificação do material argiloso no misturador; C) Homogeneização da massa argilosa 
pelo desintegrador; D) Passagem da argila do laminador para a maromba; E) Extrusão da argila; F) Cortador dos 

bastonetes para produção de telhas; G) Cortador de tijolos; H) Transporte dos tijolos (após a secagem), para a 
queima. 
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Figura 5.17 - Forno tipo Abóbada, cuja utilização na região ocorre 
apenas aos empreendimentos de grande porte.

  Figura 5.18 - Forno tipo Túnel observado em único empreendimento 
(estação AF-19) na área do projeto, em virtude do seu alto custo.

A brita que abastece a capital Macapá é produ-
zida nos municípios de Porto Grande (estação AF-05/
Pedreira Souza Ferreira) e Ferreira Gomes (estações 
AF-02/Pedreira BPS, AF-03/Pedreira Gran Amapá e 
AF-16/Pedreira Expedito). No primeiro, as rochas utili-
zadas, são da unidade Granito Porto Grande, e no se-
gundo relacionam-se ao Complexo Tartarugal Grande.

A operação de lavra para aproveitamento de 
brita abrange as fases de preparação da área (pré-ex-
tração), extração e beneficiamento. A fase de prepa-
ração envolve a limpeza da área para remoção da co-
bertura vegetal e decapeamento do regolito (em geral 
com espessura de 1 a 5 metros) por meio de escava-
deiras de esteira, e transporte do material retirado por 
caminhões de 15 toneladas para áreas de “bota-fora”.

A fase de extração corresponde à lavra propria-
mente dita e se efetiva a céu aberto, em bancadas 
de 2 a 6 metros, e se inicia com a execução do plano 
de fogo para desmonte primário, o qual consiste na 
detonação do maciço rochoso por meio de explosivos 

instalados nos furos previamente execu-
tados (Figura 5.21), visando fragmenta-
ção do trecho das bancadas da frente de 
lavra. Os fragmentos rochosos gerados 
pelo processo de detonação com dimen-
sões maiores do que 1 metro não são 
encaminhados diretamente para a planta 
de beneficiamento, mas são submetidos 
ao desmonte secundário, por meio de 
martelos/rompedores hidráulicos (Fi-
gura 5.22). No prosseguimento, todo o 
material desmontado é transferido por 
pás carregadeiras diretamente para ca-
minhões basculantes (Figura 5.23), que o 
conduzem até às proximidades das insta-
lações de britagem, que são conhecidas 
como praças de alimentação, nas quais 
fica armazenado temporariamente até 
que seja utilizado no britador primário, 
em etapa que já se notabiliza como bene-
ficiamento do produto.

A britagem primária é realizada a 
seco e tem como objetivo a fragmentação 
dos blocos através de britador de man-
díbula, que tem bocas de dimensões de 
80/50 e 100/80, e operam sempre em cir-
cuito aberto. O produto oriundo da brita-
gem primária é submetido a um processo 
de rebritagem (britagem secundária) por 
meio da utilização de um britador giros-
férico, passando o produto resultante por 
correia transportadora até as peneiras 
classificadoras, por meio das quais são se-
paradas em geral as frações granulométri-
cas correspondentes a brita 1, 2 e 3, ou 
em certos casos, a brita 0, 1, 2, 3 e pó de 
brita (Figuras 5.24 e 5.25), produtos estes 
que são transportados por outras esteiras 
e acumulados no pátio da pedreira, em 
pilhas distintas, correspondentes a cada 
fração citada, para comercialização.

A figura 5.26 mostra o fluxograma correspon-
dente ao processo produtivo de rocha britada na área 
do projeto, sintetizando desde a atividade de extração 
da rocha até a estocagem da brita para comercialização.

Vale salientar que, de acordo com a especifi-
cação das rochas britadas produzidas na área do pro-
jeto, em geral, as mesmas se destinam às seguintes 
aplicações:

- Brita “0” (4,8 a 9,5 mm): usada na massa as-
fáltica e construção de fornos;

- Brita “1” (9,5 a 19,0 mm) e brita “2” (19,0 a 
25,0 mm): mais consumidas na preparação de con-
creto para construção civil;

- Brita “3” (25,0 mm a 38,0 mm): comumente 
utilizada como lastro de ferrovias;

- Pedra pulmão/rachão (976,0 a 100,0 mm): 
amplamente usada em muro de contenção/arrimo;

- Pó de brita: usado em asfaltamento;
- Brita corrida: útil no processo de compacta-

ção de rodovias.
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Figura 5.19 - Trator de esteira rotativa utilizado em cerâmica 
de Macapá, para fragmentar a matéria prima argilosa, an-
tes que a mesma seja acumulada no caixão de alimentação. 

Figura 5.20 - Peças de artesanatos que são produzidas 
com a utilização de argila de “ressaca” (Depósitos Aluvio-

nares Antigos).

   Figura 5.21 - Execução de furos para instalação de ex-
plosivos e, posterior detonação da rocha com vista a sua 

fragmentação.

Figura 5.22 - Desmonte secundário por meio de rompe-
dores hidráulicos visando a cominuição dos fragmentos 
maiores que 1 m para adequação ao britador primário.

Figura 5.23 - Remoção por escavadeira e transporte em ca-
çamba basculante dos fragmentos rochosos oriundos do des-
monte primário/secundário, para as praças de alimentação.

Figura 5.24 - Planta de beneficiamento da rocha granítica em 
brita, com separação de diversas frações granulométricas.
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Figura 5.25 - Especificações das britas produzidas em pedreira de 
Porto Grande (estação AF-05): A) Brita “0” (4,8 a 9,5 mm); B) Brita 

“1” (9,5 a 19,0 mm); C) Brita “2” (19,0 a 25,0 mm); D) Brita “3” 
(25,0 a 38,0 mm); E) Pedra pulmão (76,0 a 100,0 mm); F) Brita 

corrida; G) Pó de brita.   

Figura 5.26 - Fluxograma do processo produtivo de rocha britada em pedreira situada no município 
de Porto Grande.
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6 - DIREITOS MINERÁRIOS E POTENCIAL MINERAL

A partir de consulta no banco de dados SIGMINE 
(DNPM, 2014), foram selecionadas todas as áreas re-
queridas para pesquisa, lavra e licenciamento referen-
tes aos materiais de uso imediato na construção civil, 
situadas dentro dos limites da área do presente projeto.

Para facilitar a análise, as substâncias foram 
agrupadas de acordo com o uso (areia, argila, cas-
calho, granito, saibro e seixo/cascalho). A tabela 6.1 
traz a síntese desses dados, que também podem ser 
visualizados na figura 6.1. Existem na área do pro-
jeto um total de 130 áreas oneradas, assim conta-
bilizadas: 41 para areia, 25 para argila, 11 para sei-
xo/cascalho, 34 de granito, 18 para saibro e 1 para 
substância não cadastrada. Essas 130 áreas oneradas 
contemplam 30 requerimentos de pesquisa, 17 auto-
rizações de pesquisa, 13 requerimentos de licencia-
mento, 66 licenciamentos, 01 requerimento de lavra, 
02 concessões de lavra, 01 requerimento de registro 
de extração (Tabela 6.2).

Nas figuras 6.2 e 6.3 estão representados os 
direitos minerários e as diversas áreas oneradas 

para aproveitamento de materiais de uso imediato 
na construção civil, situadas no âmbito do presente 
projeto. A análise das figuras citadas e da tabela 6.3, 
permitem as seguintes considerações:

- No município de Santana situam-se 12 áreas 
oneradas, das quais 11 visam o aproveitamento de 
argila e apenas uma o de saibro. Dessas áreas, ape-
nas uma de argila refere-se a requerimento de pes-
quisa, enquanto que as demais (10 de argila e 1 de 
saibro) referem-se a registro de licenciamento;

- No município de Porto Grande existe um to-
tal de 44 áreas oneradas das quais 27 referem-se a 
areia, 10 a seixo/cascalho e 7 a granito para brita. 
Das 27 áreas voltadas para areia, 13 correspondem 
a registro de licenciamento, 3 a autorização de pes-
quisa, 3 a requerimento de licenciamento, e, 8 a re-
querimento de pesquisa. Das 10 áreas de seixo/cas-
calho, 7 relacionam-se a registro de licenciamento, 1 
a autorização de pesquisa , e, 2 a requerimento de 
licenciamento. Das 7 áreas de granito para brita, 1 
refere-se a concessão de lavra, 1 a requerimento de 
lavra, e 5 a requerimento de pesquisa;

- No município de Mazagão, há apenas 2 áreas 
oneradas para materiais de uso na construção civil, 
sendo que 1 refere-se a saibro e corresponde a regis-
tro de licenciamento, enquanto que a outra,  embora 
corresponda a material não cadastrado, relaciona-se 
a requerimento de pesquisa;

- No município de Macapá foram contabili-
zadas 30 áreas oneradas para materiais de uso na 
construção civil, das quais 15 referem-se a saibro, 
12 a argila, e, 3 a areia. Das 15 áreas de saibro, 
10 relacionam-se a registro de licenciamento, 4 a 
requerimento de licenciamento, 1 a requerimento 
de registro de extração. Das 12 áreas de argila, 10 
referem-se a registro de licenciamento, 1 a con-
cessão de lavra, e, 1 a requerimento de licencia-
mento. Das 3 áreas de areia, 1 refere-se a registro 

SUBSTÂNCIA NÚMERO DE ÁREAS ONERADAS

Areia 41

Argila 25

Seixo/cascalho 11

Granito 34

Saibro 18

Dado não cadastrado 01

Total 130

Figura 6.1 - Distribuição estatística das substâncias de uso 
imediato na construção civil, na área do projeto.  Fonte: 

DNPM (2014).

Tabela 6.2 - Títulos minerários/fases processuais referen-
tes a insumos minerais para construção civil, na área do 

projeto. Fonte: DNPM (2014).

TÍTULO MINERÁRIO / FASE PROCESSUAL QUANTIDADE

Requerimento de Pesquisa 30

Autorização de Pesquisa 17

Requerimento de Licenciamento 13

Licenciamento 66

Requerimento de Lavra 01

Concessão de Lavra 02

Requerimento de Registro de Extração 01

TOTAL 130

Tabela 6.1 - Áreas oneradas na área do projeto referentes 
às substâncias minerais de uso imediato na construção 

civil. Fonte: DNPM (2014).



Informe de Recursos Minerais

92

Figura 6.2 - Distribuição dos títulos minerários na área do projeto.  Fonte: DNPM (2014).
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Figura 6.3 - Títulos minerários/Fases processuais vigentes na área do projeto. Fonte: DNPM (2014).
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de licenciamento, e, 2 associam-se a requerimento 
de pesquisa;

- No município de Ferreira Gomes, existe um 
total de 32 áreas oneradas, referentes a materiais de 
uso imediato na construção civil, das quais 24 refe-
rem-se a granito para brita, 4 a areia, 2 a argila, 1 a 
seixo/cascalho, e, 1 a saibro. Das 24 áreas de granito 
para brita, 11 relacionam-se a autorização de pesqui-
sa, 5 a registro de licenciamento, e, 8 a requerimento 
de pesquisa. Das 4 áreas de areia, 3 correspondem a 
registro de licenciamento, e, 1 refere-se a  requeri-
mento de pesquisa. As 2 áreas de argila relacionam-
-se a requerimento de pesquisa, enquanto que a 
única área de seixo/cascalho refere-se registro de 
licenciamento e, a única área de saibro corresponde 
a requerimento de licenciamento;

- No município de Tartarugalzinho, existem 
apenas 5 áreas oneradas, das quais, 3 relacionam-se 
a granito para brita, e, 2 referem-se a areia. Das 3 
áreas  de granito para brita, 1 corresponde a autori-
zação de pesquisa, e, 2 referem-se  a requerimento 
de pesquisa. As 2 áreas de areia referem-se a registro 
de licenciamento;

- No município de Itaubal situam-se 5 áreas 
oneradas, todas referentes à areia, das quais 1 rela-

ciona-se a registro de licenciamento, 1 a autorização 
de pesquisa, e, 1 a requerimento de licenciamento.

As observações supracitadas sobre as áreas 
oneradas e títulos minerários/fases processuais das 
substâncias de emprego imediato na construção ci-
vil, também são deduzidas pela análise da figura 6.4. 

A distribuição de títulos minerários por mu-
nicípio e fases processuais estão representadas nas 
figuras 6.5 e 6.6. Com respeito aos títulos minerários 
vigentes na área do projeto, vale destacar as seguin-
tes considerações:

- Os municípios de Porto Grande, Ferreira Go-
mes e Macapá, detêm 44, 32 e 30, direitos minerá-
rios/fases processuais, respectivamente. Em relação 
aos demais municípios, os citados são os que con-
tabilizam as maiores quantidades de áreas oneradas 
para o referido tipo de  aproveitamento;

- De modo geral, o regime de licenciamento é o 
mais utilizado pelos mineradores de areia, cascalho e 
argila, certamente por ser mais simples, menos one-
roso e por não exigir a pesquisa mineral da área. Vale 
destacar, no entanto, que a sua vigência é vinculada a 
um prazo menor, bem como depende da autorização 
do superficiário, e da Licença da Prefeitura do municí-
pio no qual é executada atividade de mineração;

MUNICÍPIO SUBSTÂNCIA RP AP RL L RLV RE CL TOTAL

Porto Grande

Areia 08 03 03 13 – – – 27

Seixo/Cascalho – 01 02 07 – – – 10

Granito 05 – – – 01 – 01 07

TOTAL 13 04 05 20 01 – 01 44

Macapá

Areia 02 – 00 01 – – – 03

Argila – – 01 10 – – 01 12

Saibro – – 04 10 – 01 – 15

TOTAL 02 – 05 21 – 01 01 30

Ferreira Gomes

Areia 01 – – 03 – – – 4

Argila 02 – – – – – – 02

Seixo/Cascalho – – – 01 – – – 01

Granito 08 11 – 05 – – – 24

Saibro – – 01 – – – – 01

TOTAL 11 11 01 09 – – – 32

Santana

Argila 01 – – 10 – – – 11

Saibro – – – 01 – – – 01

TOTAL 01 – – 11 – – – 12

Mazagão

Dado Não Cadastrado 01 – – 00 – – – 01

Saibro – – – 01 – – – 01

TOTAL 01 – – 01 – – – 02

Tartarugalzinho

Areia – – – 02 – – – 02

Granito 02 01 – – – – – 03

TOTAL 02 01 – 02 – – – 05

Itaubal
Areia 1 1 01 02 – – – 05

TOTAL 01 01 01 02 – – – 05

Tabela 6.3 - Títulos minerário referentes aos insumos para construção civil, nos municípios da  área deste projeto.  RP - 
Requerimento de Pesquisa; AP - Autorização de Pesquisa; RL - Requerimento de Licenciamento; L - Licenciamento; RLV 
- Requerimento de Lavra; CL - Concessão de Lavra; RE - Requerimento de Registro de Extração. Fonte: DNPM (2014).
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Figura 6.4 - Estatística dos títulos minerários/fases processuais referentes às substâncias de uso imediato na construção 
civil, nas porções dos municípios presentes na área deste projeto. A: Santana; B: Porto Grande; C- Mazagão; D: Maca-

pá; E: Ferreira Gomes; F: Tartarugalzinho; G: Itaubal. Fonte: DNPM (2014).

- os empreendimentos com vida útil mais lon-
ga e que demandam maiores investimentos, como é 
o caso das pedreiras de brita, optam na grande maio-
ria pelo Regime de Autorização e Concessão, com 
obtenção da Portaria de Lavra. Apesar do processo 
mais moroso, a outorga da Portaria de Lavra se faz 
por tempo indeterminado e tem maior amparo legal 
em relação à autorização do superficiário e ao Poder 
Público Municipal.

6.1 CADASTRO MINERÁRIO NO CAMPO

Com base no levantamento das áreas cor-
respondentes aos direitos minerários referentes a 
materiais de emprego imediato na construção civil 
foram realizadas visitas às principais frentes de extra-
ção dessas substâncias, atividade que culminou com 
o cadastro de 70 jazimentos minerais (Tabela 6.4), 
dos quais 40 correspondem a minas e 30 foram con-
siderados como ocorrências (Figura 6.7). As 40 fren-
tes de extração visitadas se apresentam distribuídas 
em: a) 7 frentes de extração de areia e/ou seixos; b) 

29 frentes de extração de argila para cerâmica ver-
melha; c) 4 frentes de extração de rochas para brita.  
As 30 ocorrências minerais cadastradas estão assim 
distribuídas: 4 ocorrências de rocha para brita e/ou 
revestimento; 23 ocorrências de argila para cerâmi-
ca; 2 ocorrências de saibro; 1 ocorrência de arenito 
ferruginoso.

6.1.1 Frentes de extração de areias
e/ou seixos

Foram cadastradas 7 frentes de extração de 
areias e/ou seixos, das quais apenas duas (estações 
AF-01 e AF-04)  referem-se a depósitos de seixos do  
leito ativo do rio Araguari, que é menos importante 
na área do projeto, em virtude da falta de mercado 
para este produto nesta região. Tal situação ocorre 
porque as areias brancas que ocorrem relacionadas 
aos paleodepósitos aluvionares têm a preferência 
dos usuários, e também apresentam custos mais bai-
xos para extração.
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As cinco frentes identificadas pelas estações 
AF-06, AF-07, AF-08, AF-17 e AF-69, referem-se aos 
depósitos de agregados dos areais Irene Pimentel, 
H. Gurgel, rio Matapi, Boa Vista  Morro Branco, res-
pectivamente, os quais são representados por areias 
e/ou seixos, em geral de coloração branca, devido, 
principalmente, ao processo de lixiviação, conforme 
discutido anteriormente. Apenas na estação AF-08 
a explotação de seixos se faz de modo exclusivo (a 
areia não é aproveitada), enquanto que nas quatro 
restantes, como os seixos ocorrem de maneira su-
bordinada, somente as areias brancas são explota-
das. A frente de extração Irene Pimentel (AF-06) si-
tua-se num areal de 70 ha, representado por camada 
horizontal de areia branca com 6,40 m de espessura, 
cuja parte inferior (3,0 m) denota granulação média 
e contém níveis de seixos de quartzo, enquanto que 
a porção superior (3,40 m) apresenta areia de granu-
lação fina. A areia é aproveitada até a profundidade 
de 6,40m, a partir da qual assume paulatinamente 
coloração mais amarelada a avermelhada, devido ao 
maior enriquecimento em ferro e alumínio. Destaca-
-se que de acordo com levantamento geofísico pelo 

método GPR que foi realizado ao longo 
no referido areal, a espessura de areia 
branca atinge até 7,1 m.

 A frente de extração H. Gurgel 
(AF-07) se localiza num areal de 172 
ha, representado por areias brancas de 
granulação média, na qual ocorrem ní-
veis lenticulares de seixos de quartzo. O 
aproveitamento das areias é feito até a 
profundidade aproximada de 4 m, pois, 
a partir desta profundidade as areias 
passam a assumir coloração amarelada 
o que as restringe para comercialização. 
Por meio de levantamento geofísico pelo 
método GPR que foi realizado no citado 
areal, foi registrada a presença de areia 
branca até à profundidade de 12,6 m.

A frente de extração Morro Bran-
co (AF-69) situa-se em areal de 8 ha,  
representado por areias brancas de gra-
nulação fina a média. O aproveitamento 
dessas areias se efetiva até a uma pro-
fundidade de aproximadamente 11 m, a 
partir da qual as mesmas se tornam mais 
amareladas, característica que limita sua 
comercialização.

A frente de extração Boa Vista (AF-
17) se posiciona em areal de 59 ha,  cons-
tituído por areias sílticas, de coloração  
branca a cinza clara, as quais são aprovei-
tadas até a profundidade de 1 m. A partir 
da profundidade de 1 m, tais areias se 
apresentam, em geral, mais cinza amare-
ladas, o que limita sua comercialização.

A frente de extração do rio Matapi 
(AF-08), situa-se em uma área de 268,3 
ha, e é representada por uma camada 
de conglomerado de aproximadamen-
te 3 m de espessura, a qual é recoberta 

por camada de areia creme a cinza com 2 a 8 m de 
espessura. O aproveitamento dos seixos/cascalhos, 
conforme já foi explicado no Capítulo 5, é efetivado, 
após o decapeamento da areia grossa, a partir da 
desagregação do conglomerado citado, por meio de 
jato d’água, enquanto que a areia, é usada no pró-
prio local, para recomposição do solo, não sendo, 
portanto, comercializada.

A gênese das areias brancas relacionadas aos 
areais Irene Pimentel, H. Gurgel, Morro Branco e Boa 
Vista, em princípio é admitida como relacionada ao 
processo de podsolização decorrente da lixiviação 
ácida sobre sedimentos arenosos em climas tropicais, 
conforme citado no Capítulo 5. Por tal concepção, as 
areias brancas referentes aos depósitos citados, são 
correlacionadas ao horizonte Eluvial “E” do perfil de 
solos, enquanto que as de coloração amarelada são 
consideradas como de natureza iluvial, correspon-
dendo, assim, ao horizonte para onde deslocam-se, 
por meio do processo de lixiviação, os elementos a 
base de ferro e alumínio (principalmente).

Além das cinco frentes citadas, foram interpre-
tadas e delimitadas em imagem  de satélite Google 

Figura 6.5 - Levantamento dos títulos minerários por município, dentro 
dos limites do projeto. Fonte: DNPM (2014).

Figura 6.6 - Levantamento dos títulos minerários por fase na área do 
projeto. Legenda: RP - Requerimento de Pesquisa; AP - Autorização 

de Pesquisa; REQ LIC - Requerimento de Licenciamento; LIC - Licencia-
mento; REQ LAV - Requerimento de Lavra ; CL - Concessão de Lavra;   

REQ EXT - Requerimento de Extração. Fonte: DNPM (2014).
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Earth pela equipe do projeto, mais 13 areais, cujas 
áreas variam de 0,1357 a 175,49 ha, conforme, cons-
ta na tabela 5.1. Vale ressaltar que, destes 18 areais 
citados, apenas 2 deles estão localizados no setor 
sudoeste da Folha NA.22-Z-C-I, enquanto que os de-
mais estão localizados na porção sudoeste da Folha 
NA.22-Y-D-III. Vale salientar que todas as 18 áreas ci-
tadas referentes às areias e/ou seixos foram conside-
radas como Áreas de Relevante Interesse Mineral de 
Aproveitamento Comprovado para areia e/ou seixos, 
com base na interpretação de Satélite Google Earth e 
em dados de campo e/ou SIGMINE (vide Capítulo 7).  

As frentes de extração de areias dos depósitos 
Irene Pimentel, H. Gurgel, Boa Vista e Morro Branco 
foram objetos de levantamento geofísico com GPR 
(Ground Penetrating Radar), em 2013, com vistas à 
determinação das reservas destes agregados, cujos 
dados são apresentados no Capítulo 4. As reservas 
dos 4 citados depósitos, foram estimadas com base 
nos valores de espessura média e área de distribui-
ção,  considerados para cada um deles, estão con-
templada na tabela 6.5.

6.1.1.1 Perspectivas futuras e vida útil dos 
depósitos

Com relação às perspectivas futuras dos de-
pósitos de seixos relacionados ao  leito ativo do rio 

Araguari, deve ser considerado que na 
área do projeto tal rio  é o único que tem 
sido objeto da extração desses sedimen-
tos. Pelo que foi  observado durante os 
trabalhos de campo, aparentemente há 
um certo  sentimento de otimismo por 
parte dos titulares das áreas de extração, 
sobre as perspectivas futuras dos depósi-
tos, primeiramente, em virtude do porte 
avantajado do mesmo, e em segundo lu-
gar, em decorrência da atividade de ex-
tração neste rio se manter durante todos 
os meses do ano, o que tem garantido 
uma participação bastante satisfatória, 
historicamente, de parte substancial das 
demandas de seixos para construção 
civil, concernente principalmente aos 
municípios de Macapá, Santana, Porto 
Grande e Ferreira Gomes.

Há uma dificuldade notória no 
setor em decorrência de que durante o 
processo de lavra dos seixos do rio Ara-
guari, a areia que é inicialmente succio-
nada com os seixos acaba retornando ao 
seu leito, provocando com isso, o assore-
amento de partes do seu curso. Apesar 
disso, tal atividade continua se manten-
do na região, em virtude da demanda 
preferencial pelos seixos de leito ativo do 
rio Araguari, em detrimento dos casca-
lhos oriundos dos paleodepósitos fluviais 
que ocorrem na área do rio Matapi, por 
exemplo. A manutenção do referido seg-

mento produtivo, apesar do impacto ambiental que 
gera, parece ser uma tendência natural, até porque, 
a extração de cascalhos a partir de conglomerados 
que ocorre na região do rio Matapi, se efetiva de ma-
neira descontínua.

As duas frentes de extração de seixos (esta-
ções AF-01 e AF-04), referentes ao leito ativo do rio 
Araguari visitadas durante os trabalhos de campo 
(setembro/2012), de acordo com as informações 
obtidas nos locais citados, produzem 1.000 m3/mês 
(Porto Prainha/AF-01) e 6.900 m3/mês (Mineração 
Araguari /AF-04), perfazendo um total de produção 
anual de aproximadamente 95.000 m3. Nas frentes 
citadas o preço do m3 do cascalho era de R$ 35,00, 
enquanto que, em Macapá, variava de R$ 80,00 a R$ 
90,00.

A respeito dos depósitos de areias/seixos de 
paleodepósitos fluviais da unidade Cobertura Sedi-
mentar Indiferenciada, nos quais apenas as areias 
brancas são aproveitadas (Irene Pimentel/AF-06, H. 
Gurgel/AF-07, Morro Branco/AF-69 e     Boa Vista/AF-
17), é importante ressaltar que a contribuição dos 
mesmos no  processo de abastecimento de areias na 
região é fundamental, uma vez que suprem majori-
tariamente as demandas dos municípios de Macapá, 
Santana, Porto Grande e Ferreira Gomes. As reservas 
estimadas de areias maciças (camada superior) refe-
rentes aos areais Morro Branco, H. Gurgel, Irene Pi-
mentel e Bela Vista, foram de 280.000 m3, 6.192.000 
m3, 3.080.000 m3 e 590.000 m3, respectivamente (Ta-

Figura 6.7 - Distribuição por substância das minas (A) e ocorrências (B) 
visitadas durante os trabalhos de campo deste projeto.
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bela 6.5). No mesmo sentido, as reservas estimadas 
de areias com níveis de cascalho (areia + cascalho) 
referentes a camada inferior dos  areais Morro Bran-
co, H. Gurgel e Irene Pimentel, foram de 824.000 m3, 
11.180.000 m3 e 4.060.000 m3, respectivamente. Vale 
salientar que no areal Bela Vista, sotoposto à camada 
de areia maciça, diferentemente do que ocorre  nos 
outros areais, não foi  identificada a camada inferior 
correspondente às areias com níveis de cascalhos 
(areia + cascalhos), mas sim uma camada areno-argi-
losa de 4 metros de espessura média, cuja utilização 
na construção civil ainda não foi  investigada.

As reservas totais dos areais Irene Pimentel 
(AF-06), H. Gurgel (AF-07), Morro Branco (AF-69) 
e Boa Vista (AF-17), referentes à camada superior 
(areia maciça) e inferior (areia + cascalho) alcançam 
os valores de 10.142.000 m3 e 16.064.000 m3, res-
pectivamente. Chama-se a atenção, no entanto, que, 
atualmente estão sendo aproveitados na construção 
civil apenas os materiais correspondentes à camada 
superior (areia maciça) dos depósitos citados, en-
quanto que os da camada inferior (areia + cascalho), 
em virtude dos sedimentos se apresentarem amare-
lados e localmente ferruginizados, são atualmente 
refutados pelo mercado local. Com base no cenário 
atual, portanto, a reserva utilizável de agregados 
desses depósitos é de 10.142.000 m3.

As reservas de areia maciça, estimada por GPR 
para os areais Morro Branco, H. Gurgel, Irene Pimen-
tel e Bela Vista, promove uma visão bastante otimis-
ta com respeito às perspectivas de vida útil desses 
depósitos, quando se utiliza como comparação com 
os dados de produção de agregados das frentes de 
extração H. Gurgel, Irene Pimentel e Morro Branco, 
referentes a 2012, coletados durante os trabalhos de 
campo, que foram de 2.000 a 3.000 m3/mês, 2.000 
a 3.000 m3/mês e 4.000 a 5.000 m3/mês, respecti-
vamente. Nesse sentido, a reserva de areia maciça 
desses depósitos, em torno de 10.142.000 m3, ao ser 
comparada com a produção mensal total dos mes-
mos (8.000 a 11.000 m3) projeta para esses depósitos 
uma expectativa de vida útil bastante otimista.

Além das áreas referentes as 5 frentes de ex-
tração de areias brancas e/ou seixos visitadas du-
rante os trabalhos de campo, foram delimitadas, 
interpretativamente, em imagem de satélite Google 
Earth, com base em dados do Programa SIGMINE do 
DNPM, mais 13 áreas (com 0,1357 a 175,49 ha), cor-
respondentes à areias brancas, sobre as quais, em-
bora não se disponha de dados de campo, em sua 
grande maioria se situam dentro dos limites de áreas 
oneradas por meio de Licenciamentos, motivo pelo 
qual, foram consideradas também como Áreas de 
Relevante Interesse Comprovado para Areia (a ser 
abordado no Capítulo 7). 

A respeito da frente de extração de seixos (AF-
08) que se desenvolve às  expensas de camada de 
conglomerado, com aproximadamente 3m de espes-
sura, que ocorre sotoposta a camada de areia grossa 
de 2 a 8 m de espessura, na região do rio Matapi, 
são raras as informações disponíveis. De acordo com 
o Diagnóstico do Setor Mineral do Estado do Ama-
pá (OLIVEIRA, 2010), as atividades de lavra de seixos 
são realizadas normalmente por um período de 2 a 3 
meses por ano, dependendo da demanda, ao longo 
deste tempo são acumulados para comercialização, 
e posteriormente as atividades de lavra são manti-
das paralisadas até que o estoque seja totalmente 
comercializado. Com base em dados de campo e do 
SIGMINE, foi interpretada e delimitada em Imagem 
de Satélite Google Earth, área de 268,3 ha, consi-
derada como de Relevante Interesse Mineral, para 
aproveitamento comprovado de seixos. Tal área en-
globa também, além da frente de extração visitada 
(estação AF-08) durante os trabalhos de campo, as 
frentes de extração que atualmente se encontram 
paralisadas. 

 De acordo com o Diagnóstico do Setor Mine-
ral do Estado do Amapá (OLIVEIRA, 2010), em função 
da descontinuidade das atividades de lavra na região 
do rio Matapi, há muita dificuldade para quantificar a 
produção total de seixos. De todo modo, apesar das 
dificuldades citadas, não há como desconsiderar a 
importância do depósito de Matapi na participação 

AREAL / ESTAÇÃO SUBSTÂNCIA ESPESSURA MÉDIA (m) ÁREA DO DEPÓSITO (m2) VOLUME (m3)

Morro Branco/AF-69
Areia maciça 3,50

80.000
280.000

Cascalho/areia 10,30 824.000

Irene Pimentel/AF-06
Areia maciça 4,40

700.000
3.080.000

Cascalho/areia 5,80 4.060.000

H. Gurgel/AF -07 Areia maciça 3,60
1.720.000

6.192.000

Cascalho/areia 6,50 11.180.000

Bela Vista/AF -17

Areia maciça 1,0 590.000 590.000

Solo argiloarenoso
Camada argiloarenosa com espessura média maior que 4,0 m; ocorre em 
superfície superior a 590.000 m2. Estudos analíticos são necessários para 

investigar possibilidade de seu uso na construção civil.

Total em Volume
Areia maciça 10.142.000 m3

Cascalho/areia 16.064.000 m3

Tabela 6.5 - Reservas indicadas de Areia maciça e Cascalho/areia, referentes aos depósitos de Morro Branco, Irene 
Pimentel, H. Gurgel e Bela Vista, a partir de levantamento geofísico (GPR).
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do processo de abastecimento de seixos do municí-
pio de Macapá. É importante destacar, no entanto, 
que o segmento produtivo de brita que começa a al-
cançar envergadura na região, bem como o de extra-
ção de seixos de leito ativo do rio Araguari, que tam-
bém se mantém atuante no estado, já se destacam 
em relação ao empreendimento produtivo de seixos 
da região do rio Matapi.

6.1.2 Frentes de extração de argilas para ce-
râmica vermelha

No estado do Amapá a extração de argilas se 
desenvolve apenas nos meses de estiagem, de agosto 
a novembro, período ao longo do qual há estocagem 
de argila para ser utilizada na produção de cerâmica 
durante o período de maior precipitação pluvial (de-
zembro a julho). A distribuição de argila na área do 
projeto se faz nas zonas de ressacas e de várzeas das 
principais drenagens e abrange uma superfície total 
de 11.068 ha, a qual se mostra representada na figura 
6.8. Esses sedimentos holocênicos de onde a argila é 
extraída corresponde aos Depósitos Flúvio-Marinhos 
e Depósitos Aluvionares Antigos, e sua delimitação 
foi efetivada com base na interpretação de imagem 
de satélite Google Earth, subsidiada com dados de 
campo (visitas às  frentes de extração, execução de 
furos de trados e escavação de poços). A primeira 
área de distribuição de argila se estende desde a 
porção centro-norte da Folha Macapá NA.22-Y-D-VI, 
ao longo das faixas aluvionares do rio Matapi e de 
seus afluentes, Flechal, Palma, Maruanum e Pirativa, 
bem como dos rios Fortaleza e Bonito, até  à Folha 
Santana SA.22-V-B-III, no rio  Amazonas. Na porção 
citada (centro-norte da Folha NA.22-Y-D-VI), a área 
de distribuição das argilas referentes aos Depósitos 
Aluvionares Antigos (ressacas) é amplamente majo-
ritária em relação a dos Depósitos Flúvio-Marinhos.

A segunda zona de distribuição de argila na 
área do projeto ocorre no setor norte e sudoeste da 
Folha Santana SA.22-V-B-III, ao longo das faixas alu-
vionares do rio Vila Nova e de seus afluentes, igarapé 
do Lago e Miritizal, bem como dos rios Ajudante, Pre-
to e Maracá, bem como ao longo da diagonal NE-SW 
da Folha citada, balizando a margem esquerda do rio 
Amazonas. Na área citada há um amplo predomínio 
das argilas relacionadas aos Depósitos Flúvio-Mari-
nhos, em relação às correspondentes aos Depósitos 
Aluvionares Antigos em virtude das extensas faixas 
de inundação sujeitas ás marés diárias, que no domí-
nio da referida área, se encontram relacionadas aos 
rios de grande porte, tais como Maracá, Vila Nova, 
Matapi e Amazonas.

Das áreas referentes aos processos vigentes 
na área do projeto, que são utilizadas no aproveita-
mento de argilas para cerâmica vermelha, 29 frentes 
de extração de argila foram visitadas. Foram execu-
tados também 23 furos de trado e 2 poços manuais, 
cujos dados integrados com os coletados nas frentes 
de extração, facilitaram a  delimitação das áreas con-
sideradas potenciais para aproveitamento de argila.

Com vistas a permitir uma noção sobre a va-
riação das espessuras de argila na área, serão apre-
sentados os valores registrados nas frentes de extra-
ção de argila, assim como em furos de trado e poços 
manuais:

  - Na frente de extração de argila, correspon-
dente a estação AF-33, situada no setor extremo su-
deste da Folha NA.22-Y-D-VI, numa área de 41,1 ha, 
onerada  por meio de Licenciamento, ocorre argila 
com espessura de  1,50 m;

- No setor sul da Folha NA.22-Y-D-VI, em ressa-
cas relacionadas ao rio Matapi, ocorre frente de extra-
ção de argila, atualmente exaurida (estação AF-22). 
A cerca de 1.200 metros a oeste da referida frente, 
foram executados dois furos de trado, sendo um na 
estação AF-42 e outro na AF-68, que revelaram argila 
com espessuras de 1,50 e 2,30 m, respectivamente;

- Na parte nordeste da Folha SA.22-V-B-III, em 
ressacas referentes ao igarapé Fortaleza, ocorrem 
frentes de extração de argila, correspondentes às es-
tações AF-34 e AF-18, representadas por argilas com 
espessuras de 1,60 m e 2,0 m, respectivamente, sob 
as quais foram registrados materiais  turfáceos;

- Na porção norte da Folha SA.22-V-B-III, em 
área de inundação do rio Matapi, ocorre, numa área 
de 21,02 ha (Licenciamento), frente de extração, cor-
respondente a estação AF-43, representada  por ar-
gila com espessura de 0,60 m. A cerca de 4.200 m ao 
sul da referida área, também, no setor norte da Folha 
SA.22-V-B-III, nas proximidades da foz do rio Matapi, 
ocorre, numa área de 7,92 ha (Licenciamento), frente 
de extração de argila atualmente exaurida, corres-
pondente a estação AF-23. Nas proximidades da esta-
ção AF-23, ocorrem mais quatro frentes de extração 
(AF-44, AF-45, AF-46 e AF-47), atualmente exauridas. 
Em torno de 5.500m, a oeste da estação AF-23, tam-
bém, no setor norte da Folha SA.22-V-B-III, em área 
ressaca  correspondente à  mesopotâmia dos rios Vila 
Nova e Matapi, foi executado um furo de trado (AF-
64) que revelou argila com 3,40 m de espessura;

- Na porção nordeste da Folha SA.22-V-B-III, 
em área de inundação do rio Amazonas, ocorrem as 
frentes de extração correspondentes às estações AF-
19, AF-20, AF-21, AF-26, AF-27, AF-28, AF-29 e AF-
35, representadas por argila com espessuras de 3,50 
m, 2,30 m, 2,50 m, 2,30 m, 1,70 m, 2,80 m e  2,80 
m, respectivamente. Nas proximidades da estação 
AF-26, ocorrem frentes de extração de argila (AF-24, 
AF-25, AF-37, AF-38 e AF-39), as quais, se encontram 
exauridas. A cerca de 2.200 m, no sentido noroeste 
da estação AF-26, em áreas de ressacas do igarapé 
Provedor, ocorrem duas frentes de extração de argila 
(AF-40 e AF-41), cada uma delas apresentando argila 
com 2,50 m de espessura;

- Na porção centro-norte da Folha, SA.22-V-B-
-III, em área de inundação do rio   Vila Nova, ocorre 
frente de extração de argila (AF-30), relacionada a  Li-
cenciamento, correspondente a 29,44 ha, que apre-
senta argila com espessura de 1,50 a 2,60 m, sob a 
qual ocorre material turfáceo. Tal frente de extração 
supre as demandas de um empreendimento empre-
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Figura 6.8 - Localização das frentes de extrações e ocorrências de argila na área do projeto. 
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sarial que produz aproximadamente 800.000 peças 
de cerâmicas (telhas e tijolos)/mês. Há expectativa de 
grande potencialidade da extensa área de inundação 
do rio Vila Nova, para o aproveitamento de argila para 
cerâmica vermelha, embora, haja necessidade de tra-
balhos de campo para comprovação de tal assertiva;

- No setor centro-norte da Folha SA.22-V-
-B-III, em área de inundação dos rios Amazonas e 
Vila nova, ocorre uma frente de extração de argila, 
atualmente paralisada, correspondente à estação 
AF-32, representada por argila com espessura em 
torno de 1,0 m. Na área, por meio de furos de trado, 
referentes às estações AF-57, AF-58, AF-59, AF-60, 
AF-61, AF-62, AF-63 e AF-65, foi registrada a pre-
sença de argila, com espessuras de 1,40 m, 1,60 m, 
3,70 m, 4,35 m, 4,30 m, 4,70 m, 3,34 m e 3,20 m, 
respectivamente.

- No setor noroeste da Folha SA.22-V-B-III, em 
área referente ao lago Samaúma, por meio dos furos 
AF-52 e AF-53, efetivados durante à época de estia-
gem, foi registrada presença de argila, com espessu-
ras de 1,95 m e 1,80 m, respectivamente;

- No setor sudoeste da Folha SA.22-V-B-III, na 
área correspondente à mesopotâmia dos rios Preto e 
Mazagão, por meio do furo AF-49, foi registrada a pre-
sença de argila, até à profundidade de 3,70 m, na qual 
o furo foi paralisado por ter alcançado o nível freático.

6.1.2.1 Perspectivas futuras e vida útil dos 
depósitos

Inicialmente, é fundamental destacar que, 
com base nos trabalhos de campo efetivados du-
rante o presente projeto, somente é possível esta-
belecer uma visão geral sobre a potencialidade da 
área, uma vez que para o dimensionamento dos 
depósitos de argila é necessária a realização de tra-
balhos de campo específicos, contando com a exe-
cução sistemática de furos de trado. Em virtude do 
exposto, procurou-se considerar na delimitação da 
área de influência referente a cada frente de extra-
ção, os dados de furo de trado, os limites de cada 
área onerada, como, também, o contexto geológico. 
Desse modo, no presente trabalho, procurou-se ao 
longo do texto, tanto quanto possível, estimar-se a 
área de distribuição de argila, em geral por meio de 
imagens de satélite do Google Earth, destacando-se 
sempre as espessuras de argila registradas nas fren-
tes de extração e/ou nos furos de trado, com vistas a 
justificar a potencialidade da área de interesse, sem 
no entanto utilizar tais dados para uma estimativa 
de reserva, mesmo de natureza geológica.  Apesar 
disso, levando-se em conta a grande distribuição de 
argila registrada na área do projeto, bem como os 
dados inerentes às frentes de extração visitadas e 
furos de trado, fica evidente o grande potencial para 
expansão do setor cerâmico da região.

Vale salientar que a área que contempla as 
principais frentes de extração de argilas que são uti-
lizadas na produção de cerâmicas vermelhas na re-
gião, abrange a porção limitada pelo rio Amazonas e o 

baixo curso do rio Matapi, desde o setor nordeste da 
Folha Santana SA.22-X-B-III  até a porção sudeste da 
Folha Macapá NA.22-Y-D-VI, nas cabeceiras do igara-
pé Fortaleza. Tais frentes situam-se nos municípios de 
Santana (estações AF-20, AF-40, AF-41, AF-24, AF-21, 
AF-23, AF-26, AF-36, AF-37, AF-38, AF-39) e Macapá 
(estações AF-18, AF-19, AF-27, AF-28, AF-33, AF-34). 
A produção das referidas frentes de extração, em ter-
mos de peças cerâmicas (tijolos e/ou telhas) alcança 
o valor de 7.170.000 por mês, conforme será de-
monstrado no Capítulo 9, situação que garante a im-
portância da área no abastecimento dos municípios 
de Santana, Macapá, Porto Grande, Ferreira Gomes, 
Mazagão e outros. Também se revela potencialmente 
importante para produção de argila a área que abran-
ge o setor noroeste da Folha Santana SA.22-X-B-III, 
na mesopotâmia dos cursos inferiores dos rios Vila 
Nova e Matapi, prolongando-se tanto para o nordeste 
acompanhando o rio Matapi, como para o noroeste 
seguindo o  rio Vila Nova e, também, para sudoes-
te, margeando os rios Amazonas, Ajudante, Preto e 
Marauá. No âmbito da área citada, especialmente 
na mesopotâmia dos rios Vila nova e Preto, no setor 
noroeste da Folha Santana SA.22-V-B-III, foram exe-
cutados 21 furos de trado, a partir dos quais foram 
registradas espessuras de até 4,70 m de argila.

Os dados obtidos no presente trabalho, ao de-
monstrar a potencialidade de extensas áreas de dis-
tribuição de argila, nas proximidades dos municípios 
de Macapá, Santana, Porto Grande, Mazagão e Fer-
reira Gomes, transmitem um justificado sentimento 
de otimismo, uma vez que proporcionam aos em-
preendedores do setor a segurança da existência de 
novas opções de áreas potencialmente disponíveis, 
no caso de exaustão de seus presentes empreendi-
mentos cerâmicos.

6.1.3 Frentes de extração de rochas para pro-
dução de brita

Na área do projeto, foram registradas 4 fren-
tes de extração de rochas para brita, sendo que 1 
situa-se no município de Porto Grande, em terreno 
correspondente a unidade Granito Porto Grande, en-
quanto que as demais localizam-se no município de 
Ferreira Gomes, no domínio das rochas do Complexo 
Tartarugal Grande.

A mina de rocha granítica para brita que está 
situada no Granito Porto Grande (estação AF-05/
pedreira Souza Ferreira), tem seu aproveitamento 
com base no regime de Concessão, de uma área de 
46,31 ha. De acordo com informações coletadas, em 
setembro de 2012, na própria frente de extração, a 
produção de brita era 12.000 m3/mês. Naquela opor-
tunidade, foi informado pelos empreendedores que 
a demanda se apresentava em expansão e, que a 
meta era de 35.000 a 40.000 m3/mês. Vale ressaltar 
que o domínio de rochas graníticas do Granito Porto 
Grande, alcança em torno de 8.575 ha.

Com respeito as 3 minas que estão localiza-
das em  domínio da unidade Complexo Tartarugal 
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Grande (estação AF-02/Pedreira BPS; estação AF-03/
Pedreira Gran Amapá; estação AF-16/Pedreira Expe-
dito), as frentes de extração referentes ás pedreiras 
BPS e Gran Amapá se situam mais especificamente 
no setor nordeste da Folha NA.22-Y-D-III, em áreas 
de 48,21 ha e 50 ha, respectivamente, cujo apro-
veitamento se faz por regime de Licenciamento. De 
acordo com dados obtidos nas duas frentes citadas 
em 2012, a produção total de rochas britadas era de 
25.000 m3/mês. Não foram obtidos dados de produ-
ção na Pedreira Expedito, localizada na porção cen-
tro-norte da Folha NA.22-Y-D-III, em virtude de que, 
na data dos trabalhos de campo (2012), a mesma se 
encontrava paralisada.

6.1.3.1 Perspectivas futuras e vida útil dos 
depósitos

A área deste projeto é representada em seu 
setor extremo-norte/noroeste por rochas graníticas 
(sensu lato) arqueanas (Complexo Tumucumaque e 
Complexo Guianense) e paleoproterozoicas (Com-
plexo Tartarugal Grande e Granito Porto Grande) que 
abrangem em torno de 134.078 ha. Tais unidades 
são potencialmente importantes para a produção de 
brita, embora, atualmente, apenas os litótipos refe-
rentes às unidades Granito Porto Grande e Complexo 
Tartarugal Grande, que juntas abrangem 75.415 ha, 
estejam sendo objeto de aproveitamento para bri-
ta. Convém salientar, no entanto, que embora ain-
da haja a necessidade de realização de trabalhos de 
campo e analíticos para comprovação da real possi-
bilidade de aproveitamento para brita das rochas do 
Complexo Tumucumaque e Complexo Guianense, a 
área total de distribuição de 58.662 ha destas duas 
unidades, garante uma otimista expectativa de vida 
útil para os depósitos.

É fundamental ressaltar que tanto as áreas de 
distribuição de rochas referentes às unidades Gra-
nito Porto Grande, Complexo Tartarugal Grande, 
Complexo Tumucumaque e Complexo Guianense, 
situam-se nas proximidades dos centros consu-
midores, especialmente Macapá e Santana, e que 
a região é servida com malha viária compatível, o 
que configura um cenário altamente favorável para 
produção de brita. Destaque-se ainda que, conside-
rando-se os questionamentos de natureza ambien-
tal que normalmente são levantados a respeito da 
explotação de seixos a partir do leito ativo do rio 
Araguari e, também dos paleoterraços do rio Ma-
tapi, parece coerente admitir-se para a região em 
tela, a possibilidade de uso crescente de brita na 
construção civil, em substituição aos seixos que são 
extraídos dos rios citados.

Deve ser ressaltada que, embora na área do 
projeto as rochas das unidades citadas ainda não 
sejam utilizadas como rochas para revestimento e/
ou ornamentais, elas se mostram potencialmente 
importantes para tais aplicações. Neste sentido vale 
destacar que três ocorrências de rochas graníticas 
(sensu lato) são citadas no Atlas de Rochas Orna-
mentais da Amazônia (MELLO; CHIODI FILHO; CHIO-
DI, 2011), as quais se situam no setor centro-oeste 
da Folha Porto Grande NA.22-Y-D-III. Tais ocorrências 
são referidas na obra citada como não apresentan-
do restrições para uso em revestimentos, uma vez 
que apresentam baixíssima absorção d’água, além 
de boa resistência à flexão, compressão e abrasão. 
Amostras correspondentes às unidades Complexo 
Tartarugal Grande (AF-R- 16) e Granito Porto Grande 
(AF-R-.05A),  coletadas na área do presente projeto, 
semelhantes às estudadas por Mello; Chiodi Filho e 
Chiodi (2011) e potencialmente vocacionadas para 
aproveitamento como rochas industriais ou de re-
vestimentos, são apresentadas nas figuras 6.9 e 6.10.

Figura 6.9 - A) Aspecto mesoscópico de rocha granulítica com índice de coloração mesotipo  e 
granulação fina,  exibindo pronunciada anisotropia estrutural representada por uma foliação mi-
lonítica, com forte orientação preferencial das palhetas de biotita; B) Fotomicrografia mostrando 

uma composição dominada por quartzo e feldspato em arranjo textural granoblástico deformado. 
Amostra da estação AF-16. Complexo Tartarugal Grande.
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  Figura 6.10 - A) Aspecto mesoscópico de rocha granítica inequigranular, com fenoblastos de feldspato potássico 
em matriz recristalizada quartzo-feldspática, com pronunciada foliação milonítica; B) Fotomicrografia em que se 

observa fenoblasto de feldspato potássico contrastando com a matriz cominuída e microrecristalizada de composição 
granítica. Amostra da Estação AF-05. Granito Porto Grande.
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7 - ÁREAS DE RELEVANTE INTERESSE MINERAL 
E DE RESTRIÇÃO À MINERAÇÃO

Com objetivo de proporcionar uma visão geral 
da área do projeto com respeito à possibilidade de 
aproveitamento de substâncias de uso imediato na 
construção civil, são apresentadas neste capítulo as 
Áreas de Relevante Interesse Mineral – ARIM (BRA-
SIL, 2008) bem como as áreas sujeitas a algum tipo 
de restrição legal para o desenvolvimento de ativida-
des de explotação dos insumos citados.

Para a consecução de tal objetivo foram inte-
gradas as informações geológicas disponíveis, dados 
da base de dados do SIGMINE do DNPM (2014), junta-
mente com as informações de campo. Assim, os limi-
tes das áreas correspondentes aos direitos minerários 
dos materiais citados obtidos no SIGMINE, bem como 
os dados de campo foram plotados em carta geológica 
da área do projeto. A partir dessa integração, foram 
definidas as Áreas de Relevante Interesse Mineral, as 
quais foram classificadas, de acordo com os dados dis-
poníveis, nos níveis: Áreas de Aproveitamento Mineral 
Comprovado, Áreas Indicativas para Aproveitamento 
Mineral e Áreas com Vocação para o Aproveitamento 
Mineral, com base em BRASIL (2008).

As Áreas de Aproveitamento Mineral Comprova-
do são as que já se encontram  em fase de explotação 
por regime de Licenciamento ou de  Autorização/Con-
cessão, incluindo-se nesta condição aquelas nas quais,  
durante as visitas de campo, a atividade de explotação 
estava paralisada ou  até mesmo abandonada.

As Áreas Indicativas para Aproveitamento Mi-
neral são aquelas que, com base na existência das 
ocorrências minerais cadastradas durante os traba-
lhos de campo, foram consideradas como apresen-
tando potencial para aproveitamento.

As Áreas com Vocação para o Aproveitamento 
Mineral são aquelas que pela sua vocação geológica 
podem conter depósitos minerais, embora em seus 
limites não tenham sido cadastradas frentes de ex-
tração e/ou ocorrências minerais, em número satis-
fatório para a sua própria delimitação.

As substâncias minerais que foram considera-
das para classificação das ARIMs são: argilas, areias 
brancas, seixos, rochas graníticas (sensu lato) para 
brita e revestimento, e saibros. Não foram delimita-
das ARIMs para as rochas do Grupo Vila Nova, mas, 
isso não significa que as mesmas, com base em en-
saios tecnológicos futuros, não possam ser aprovei-
tadas para rochas de revestimento.

7.1 ÁREAS DE RELEVANTE INTERESSE MINERAL

As ARIMs que foram delimitadas e classifica-
das de acordo com a substância e nível de aproveita-
mento dos insumos são as seguintes:

 - Areias e seixos de depósitos de leito ativo – 
relacionam-se ao leito ativo de canal do rio Araguari 
(municípios de Porto Grande e Ferreira Gomes), ao 
longo do qual se estende ARIM com nível de Apro-
veitamento Comprovado. Conforme já foi reportado 
anteriormente, embora na primeira fase do processo 
de explotação os dois tipos citados de agregados se-
jam succionados do rio Araguari, por uma questão de 
mercado, na fase final do processo apenas os seixos 
são estocados e comercializados para utilização na 
construção civil, uma vez que as areias são descarta-
das e reconduzidas para o rio Araguari, procedimen-
to, aliás, cujo impacto ambiental é o assoreamento 
do mesmo.

- Argilas dos depósitos aluvionares antigos 
e flúvio-marinhos – ocorrem na área do projeto as-
sociadas às planícies predominantemente dos rios 
Amazonas, Ajudante, Vila Nova, Matapi, Flechal, Pal-
ma, Maruanum, Pirativa, e igarapés Provedor, Casca-
lheira, Fortaleza, Barreira, Acará e Curiaú. Tais áreas, 
em geral, se apresentam imersas durante o período 
de maior precipitação pluvial (dezembro a julho) e 
emersas durante o período de estiagem (agosto a 
novembro), período ao longo do qual é efetivada a 
extração da argila, a qual é estocada para ser traba-
lhada na produção de cerâmica vermelha.

No domínio dos municípios de Macapá e San-
tana, foram delimitadas ARIMs com Aproveitamento 
Comprovado, visto que já são áreas objeto de explo-
tação de argila para cerâmica vermelha, suprindo as 
necessidades dos municípios de Macapá, Santana, 
Mazagão, Porto Grande e Ferreira Gomes, principal-
mente.

No âmbito dos municípios Santana e, princi-
palmente, Mazagão, foram também delineadas ARI-
Ms Indicativas para Aproveitamento, com base em 
registros de ocorrências de argila para cerâmica ver-
melha durante os trabalhos de campo.

Nos municípios de Macapá, Santana e Maza-
gão foram também demarcadas ARIMs com Vocação 
para Aproveitamento de argila para cerâmica verme-
lha, as quais, tal como foi observado com relação às 
ARIMs de Aproveitamento Comprovado e Indicativas 
para Aproveitamento, anteriormente citadas, real-
çam claramente em imagem de satélite Google Ear-
th, proporcionando excepcional facilidade para sua 
delimitação. Trabalhos adicionais de com base em 
furos de trado certamente seriam suficientes para 
seleção e indicação de áreas para explotação de argi-
la para cerâmica vermelha.

- Areias brancas de paleodepósitos aluvio-
nares – ocorrem distribuídas nos municípios de 
Porto Grande, Ferreira Gomes e Itaubal, em áreas 
da unidade Cobertura Sedimentar Indiferenciada. 
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Sua origem é admitida como relacionada a pro-
cessos pedogenéticos de formação de espodosso-
los, desenvolvidos sobre paleodepósitos fluviais, 
possivelmente pleistocênicos. Associados às areias 
ocorrem níveis de até 20 cm de quartzo bem como, 
excepcionalmente camada de conglomerado com 
3 m de espessura. Com base em dados de campo 
e interpretação de imagem de satélite Google Ear-
th, foram delimitadas ARIMs com Aproveitamento 
Comprovado, concernentes à areias brancas e, ex-
cepcionalmente, cascalhos.

- Rochas para brita – referem-se às rochas 
granitoides (sensu lato) relacionadas aos complexos 
Tumucumaque, Guianense e Tartarugal Grande e ao 
Granito Porto Grande. Foram delimitadas no domí-
nio das unidades Granito Porto Grande e Complexo 
Tartarugal Grande ARIMs com Aproveitamento Com-
provado para rochas britadas, sendo que, três dessas 
áreas estão registradas no SIGMINE como oneradas 
por meio de autorização de pesquisa para aproveita-
mento de rocha para revestimento.

Vale destacar que o abastecimento dos muni-
cípios de Macapá, Santana, Porto Grande, Ferreira 
Gomes e Mazagão, com respeito a rochas britadas 
são feitos a partir das ARIMs com Aproveitamento 
Comprovado que foram delimitadas em terrenos re-
ferentes às unidades Granito Porto Grande (estação 
AF-05/Pedreira Souza Ferreira) e Complexo Tartaru-
gal Grande (estação AF-02/Pedreira da BPS, estação 
AF-03/Pedreira da Gran Amapá do Brasil, e estação 
AF16/ Pedreira do Expedito).  No domínio das uni-
dades Complexo Tumucumaque, Guianense, Tartaru-
gal Grande e Granito Porto Grande, também foram 
demarcadas ARIMs Indicativas para Aproveitamento 
para rochas britadas.

- Saibros – estão representados por conglo-
merados (grânulos de quartzo suportados por matriz 
areno-argilosa) e arenitos conglomeráticos relacio-
nados à unidade Cobertura Sedimentar Indiferencia-
da, que na região são utilizados unicamente como 
material de empréstimo. ARIMs de Aproveitamento 
Comprovado para saibro foram delimitadas no setor 
sudeste da Folha Na.22-Y-D-VI.

 - Areias, seixos e argilas – estão relaciona-
das à unidade Cobertura Sedimentar Indiferencia-
da, que se distribui amplamente na área do projeto. 
ARIM Indicativa para Aproveitamento de argila (cau-
linita) foi delimitada com base no registro efetivado 
durante os trabalhos de campo de camada de argila 
com mais de 1,80 m de espessura, que se apresenta 
sotoposta a arenitos conglomeráticos (estação AF-
14). A referida ARIM engloba duas áreas que sob o 
regime de Licenciamento para aproveitamento de 
argila foram objetos de pesquisa por empresa priva-
da, mas apresentaram resultados desabonadores. 
Ressalta-se que, ensaios tecnológicos efetivados 
em amostra coletada na referida ocorrência de cau-
linita, descartaram em princípio a sua utilização na 
produção de cerâmica, principalmente, em função 

do seu alto teor em silte. De todo modo, não deve 
ser descartada uma utilização alternativa deste ma-
terial como, por exemplo, para aditivo na produção 
de cerâmica.

ARIMs com Vocação para Aproveitamento de 
argila, seixo e argila foram delimitadas em terrenos 
correspondentes a unidade Cobertura Sedimentar 
Indiferenciada, sendo necessários trabalhos adicio-
nais para comprovação do potencial dessas áreas 
com respeito às substâncias citadas.

Vale salientar que a delimitação de áreas de 
assentamentos agrários e de quilombolas na área do 
projeto é fundamental para o caso de planejamento 
de eventuais atividades de explotação voltadas para 
materiais de uso imediato na construção civil, auxi-
liando na previsão e tomada de decisão com vistas a 
evitar possíveis conflitos. Destaca-se, em adição, que 
para não comprometer a clareza das figuras elabora-
das não foram delimitadas as Áreas de Preservação 
Permanente (APP) que decorrem diretamente do 
art. 4º da Lei nº 12.651/2012, referentes aos cursos 
d’água da área.

 Com objetivo de apresentar uma visão por-
menorizada sobre a distribuição dos dados supra-
citados, foram elaboradas as figuras 7.1 a 7.10, as 
quais referem-se às ARIMs delimitadas na área do 
projeto, com a numeração sequencial de 1 a 22, rela-
cionadas na Tabela 7.1. Cada uma destas figuras cita-
das refere-se a uma fração da área do projeto que foi 
ampliada para melhor visualização dos dados nelas 
representados.

Para maior facilidade de entendimento dos 
dados, também foram geradas as figuras 7.11 a 7.13, 
nas quais são representados os dados referentes 
às folhas NA.22-Y-D-III/NA.22-Z-C-I, NA.22-Y-D-VI e 
SA.22-V-B-III, respectivamente.

Destaca-se que na figura 7.11 (folhas NA.22-Y-
-D-III/NA.22-Z-C-I) estão delimitadas (em amarelo) as 
frações da área do projeto referentes  às figuras 7.1 a 
7.4. Do mesmo modo, na figura 7.12 (Folha NA.22-Y-
-D-VI ) está delineada (em amarelo) a fração da área 
do projeto concernente à figura 7.5, bem como na 
figura 7.13 (SA.22-V-B-III), estão demarcadas (em 
amarelo) as frações da área do projeto correspon-
dentes às figuras 7.6 a 7.10.

Finalmente, para obter-se uma visão geral da 
área do projeto, sobre a distribuição dos dados su-
pracitados, foi elaborada a figura 7.14 na qual são 
apresentadas as Áreas de Relevante Interesse Mi-
neral para materiais de uso imediato na construção 
civil, correspondentes à área integral do projeto, 
identificando o nível de aproveitamento (Compro-
vado, Indicativo e Vocação) e áreas referentes aos 
direitos minerários (áreas DNPM), unidades de con-
servação ambiental, áreas de assentamento agrá-
rio, áreas urbanas e quilombolas, limites munici-
pais, recursos minerais/grau de importância/status 
econômico, limites municipais, malha viária e rede 
hidrográfica.
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Substância(s)
Características gerais dos 

depósitos
Folha Município

Figura 
ampliada

Áreas de Relevante Interesse 
Mineral

Nível de 
aproveitamento

Identificação 
das áreas

Argila

Depósitos Aluvionares An-
tigos (Ressacas), e, Depósi-
tos Flúvio-Lagunares sendo 
os primeiros representa-
dos por sedimentos cinza, 
de natureza argilosa a 
argilo-arenosa, enquanto 
que os segundos incluem 
os sedimentos argilosos 
a síltico-arenosos, cinza e 
amarelados, influenciados 
pelas marés diárias, e, sa-
zonalmente pelas águas 
pluviais.

NA.22-Y-D-VI Macapá FIG. 7.5

Comprovado

1, 2, 3

SA.22-V-B-III

Santana
FIG. 7.6 4

FIG. 7.7 5

Macapá FIG. 7.7
6

7

Santana
FIG. 7.6 8

FIG. 7.9 9

Santana FIG. 7.6

Indicativo 10
Mazagão

FIG. 7.8

FIG. 7.9

FIG. 7.10

Macapá/Santana FIG. 7.5

Vocação 11
Santana FIG. 7.6

Macapá/Santana FIG. 7.7; 7.9

Mazagão FIG. 7.8; 7.9; 7.10

Areia e seixo
Depósitos aluvionares de 
leito ativo de canal do rio 
Araguari

NA.22-Y-D-III
Porto Grande/
Ferreira Gomes

FIG. 7.1; 7.2; 7.3 Comprovado 12

Areia branca

Areias brancas relaciona-
das a paleodepósitos alu-
vionares resultantes de 
processos de lixiviação. 
Relacionam-se á unidade 
Cobertura Sedimentar In-
diferenciada.

NA.22-Y-D-III
Porto Grande

FIG. 7.3

Comprovado

13

Ferreira Gomes 14

NA.22-Z-C-I Itaubal FIG. 7.4 15

Rocha britada

Rochas cristalinas do Com-
plexo Guianense, Com-
plexo Tartarugal Grande, 
Granito Porto Grande.

NA.22-Y-D-III

Porto Grande FIG. 7.3

Comprovado

16

Porto Grande/
Ferreira Gomes

FIG. 7.1; 7.3
17

Ferreira Gomes FIG. 7.1

Ferreira Gomes/
Tartarugalzinho

FIG. 7.1
18

Ferreira Gomes FIG. 7.2

NA.22-Y-D-III
NA.22-Y-D-VI

Tartarugalzinho/ 
Ferreira Gomes/
Porto Grande/

Macapá/Santana

FIG. 7.1; 7.2; 7.3 Indicativo 19

Saibro

Conglomerados repre- sen-
tados por seixos imersos 
em matriz arenoargilosa. 
Relacionam-se a unidade 
Cobertura Sedimentar In-
diferenciada.

NA.22-Y-D-VI Macapá FIG. 7.5 Comprovado 20

Areia, seixo e 
argila

Sedimentos  inconsolida-
dos referentes a unidade 
Cobertura Sedimentar In-
diferenciada.

Ocorrem em todas as folhas que 
compõem a área do projeto, 
ocupando diferentes frações dos 
municípios de Porto Grande, Fer-
reira Gomes, Macapá, Santana, 
Mazagão e itaubal .Em Ferreira 
Gomes (NA.22-Y-D-II) foi delim-
itada Área Indicativa (ARIM 21) 
para aproveitamento de argila 
(caulinita) que ocorre em camada 
de 1,8m de espessura sob areni-
tos  conglomeráticos.

FIG. 7.1 a 7.10 Vocação 22

Tabela 7.1 - Áreas de Relevante Interesse Mineral referentes às substâncias cadastradas na área do projeto. A numera-
ção da última coluna refere-se a identificação das áreas citadas.
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Figura 7.14 - Áreas de Relevante Interesse mineral correspondente à área do projeto, identificando o nível de aproveitamento das substâncias, unidades de conservação, assentamento agrá-
rio, áreas urbanas, áreas quilombolas, malha viária e rede hidrográfica. As áreas em preto estão representadas de forma ampliada nas figuras 7.1 a 7.10.
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8 - MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE 

 Neste capítulo são apresentadas conside-
rações a respeito das técnicas de lavra de insumos 
minerais da construção civil na área do projeto bem 
como os impactos ambientais a elas relacionados, in-
formações estas que foram obtidas diretamente das 
frentes de extração de argila, areia, cascalho, saibro 
e pedra britada. Adicionalmente, visando fazer fren-
te aos impactos negativos decorrentes da extração 
desses insumos, são propostas ações preventivas e/
ou mitigadoras.

8.1 IMpAcTOs dEcORRENTEs dA MINERAÇÃO

8.1.1 desmatamento e remoção do solo

Os depósitos de argila da área do projeto que 
são utilizados na produção de cerâmica vermelha, 
referem-se aos Depósitos Aluvionares Antigos (áreas 
de ressacas) e Depósitos Flúvio-marinhos (áreas de 
várzeas). Na fase que antecede a operação de lavra 
dos depósitos citados é feito o desmatamento da 
área de interesse, pela supressão da cobertura ve-
getal nativa, incluindo às vezes a mata ciliar, e em 
seguida é feito o decapeamento, com remoção do 
solo orgânico, para que haja a liberação do acesso 
ao material a ser explotado. Essas atividades quan-
do levadas a efeito sem que se proceda às medidas 
preventivas e/ou mitigadoras provocam impactos 
diretos na vegetação e na fauna, como também no 
próprio solo, pela intensificação do escoamento das 
águas pluviais e maior erosão, ocasionando maior 
turbidez das águas dos rios.

Tais atividades embora sejam efetivadas majo-
ritariamente na área de extração da substância de in-
teresse, também, de modo mais restrito, são levadas 
a efeito nas rodovias de acesso, proporcionando os 
mesmos impactos citados anteriormente, além das 
alterações morfológicas do terreno, decorrentes de 
sua retificação topográfica, contexto este que propi-
cia mudanças no ciclo hidrológico. A movimentação 
dos veículos, além de acentuar a compactação do 
solo, intensificando o processo de escoamento, tam-
bém provoca a emissão de gases e particulados que 
comprometem a qualidade do ar atmosférico, além 
da poluição sonora que comprometerem a saúde 
dos empregados e contribuem sobremaneira com o 
afugentamento da fauna. 

As medidas sugeridas, com vistas à atenuação 
dos impactos citados na área de extração de argila 
são:

- com respeito ao desmatamento e remoção 
do solo das vias de acesso é fundamental que tais 
operações sejam estritamente limitadas aos espaços 

necessários para o desenvolvimento de circulação de 
veículos, evitando-se a abertura de vias que não se-
jam imprescindíveis;

 - para mitigação dos impactos causados pelo 
desmatamento e decapeamento do solo é importan-
te que o solo removido para viabilização da extração, 
em virtude de sua função como banco de sementes 
de espécimes nativas, seja estocado e reutilizado pos-
teriormente à lavra, com vistas a natural revegetação 
da área minerada. Uma sistematização do processo de 
extração de argila no sentido de facilitar a recupera-
ção da área pode ser viabilizada por meio do desmem-
bramento da área a ser lavrada, em diversos setores. 
As atividades de desmatamento, decapeamento, 
desmonte mecânico e carregamento e transporte do 
material lavrado devem ser desenvolvidas no primeiro 
setor e, após a extração da argila neste setor, tanto 
o material resultante do desmatamento como do de-
capeamento devem ser mobilizados para o primeiro 
setor, e assim, sucessivamente, mecanismo este que 
facilitará sobremaneira a recuperação da área.

As areias brancas com subordinados níveis de 
cascalhos correspondentes a paleodepósitos aluvio-
nares (unidade Cobertura Sedimentar Indiferenciada) 
são consideradas como oriundas da lixiviação ácida e 
ocorrem predominantemente na porção noroeste da 
área do projeto (setor sudoeste da Folha NA.22-Y-D-
-III). A lavra de areias é iniciada com a retirada da ve-
getação e remoção do solo orgânico, para em seguida, 
processar-se a extração da areia branca (lixiviada) por 
meio da utilização de retroescavadeira até alcançar a 
profundidade máxima de 12 metros, a partir da qual 
a areia gradativamente passa a apresentar coloração 
amarelada e zonas ferruginizadas, características estas 
que fazem com que, a partir da profundidade citada, 
tais areias deixem de ser lavradas, pois, tais caracte-
rísticas passam a comprometer a sua comercialização. 
Medida importante que deve ser tomada é a reutili-
zação do solo orgânico, na área objeto da lavra, provi-
dência, aliás, que nem sempre é tomada.

8.1.2 Erosão

Nas áreas remanescentes do processo de ex-
tração de argila a erosão gerada pela ação de agentes 
climáticos se manifesta de modo marcante, notada-
mente por águas pluviais, que carreiam os sedimen-
tos argilosos remanescentes do processo de extração 
para os rios, provocando a turbidez de suas águas. 
Tal situação é gerada principalmente em função do 
desmatamento e decapeamento, que precedem o 
processo de lavra, no entanto, pode ser mitigada por 
meio da implementação das medidas descritas no 
item anterior.
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8.1.3 Assoreamento

De uma maneira geral, tanto as atividades 
voltadas para a viabilização das vias acessos para a 
entrada e saída de maquinários, como para extra-
ção e transporte das substâncias de uso imediato na 
construção civil, acabam contribuindo com o assorea-
mento das drenagens locais, uma vez que, para a via-
bilização das vias de acessos é feita a sua retificação 
topográfica e também a remoção da vegetação nati-
va e da cobertura superficial do solo. Tais atividades 
proporcionam alterações morfológicas do terreno, in-
tensificam o processo de escoamento das águas plu-
viais em detrimento de sua infiltração, provocando 
mudanças no ciclo hidrológico e aumento da erosão 
da área do entorno. O quadro é agravado pela mo-
vimentação dos veículos que, além de acentuarem a 
compactação do solo, intensificam o processo de es-
coamento das águas, contribuindo com o processo de 
assoreamento das drenagens e de áreas de baixios.

Na área do projeto, a extração de agregados 
do leito ativo de rio está voltada   exclusivamente 
para a explotação de seixos do rio Araguari.  No pro-
cesso de lavra a areia e os seixos são succionados do 
leito do rio, e apenas os seixos são acumulados na 
balsa, enquanto que as areias são reconduzidas ao 
rio, por falta de interesse comercial (o mercado pre-
fere as areias brancas que ocorrem fora dos cursos 
dos rios). Esta operação tem contribuído para o asso-
reamento do referido rio.

Além da situação ressaltada, a própria opera-
ção com a bomba de sucção nas  proximidades das 
margens do rio que tem seus sedimentos dragados 
promove  um turbilhonamento que pode provocar 
tanto o desmoronamento das suas  margens à mon-
tante, como o seu assoreamento à jusante. Por tal  
entendimento, a extração de sedimentos ativos de 
rios, tal como ocorre no rio  Araguari, à rigor, deve 
ser subsidiado por monitoramento, feito  preferen-
cialmente a partir de estudos batimétricos.

 
8.1.4 contaminação de aquíferos

A vulnerabilidade de um aquífero refere-se ao 
seu grau de proteção natural às possíveis ameaças 
de contaminação potencial, e depende das caracte-
rísticas litológicas e hidrogeológicas dos estratos que 
o separam da fonte de contaminação (geralmente 
superficial), e dos gradientes hidráulicos que deter-
minam os fluxos e o transporte das substâncias con-
taminantes através dos sucessivos estratos e dentro 
do aquífero. A contaminação ocorre pela ocupação 
inadequada de uma área que não considera a sua 
vulnerabilidade, ou seja, a capacidade do solo em 
degradar as substâncias tóxicas introduzidas no am-
biente, principalmente na zona de recarga dos aquí-
feros. A contaminação pode se dar por fossas sép-
ticas e negras, infiltração de efluentes industriais, 
fugas da rede de esgoto e galerias de águas pluviais, 
vazamentos de postos de serviços, por aterros sa-
nitários e lixões, uso indevido de fertilizantes nitro-

genados, depósitos de lixo próximos dos poços mal 
construídos ou abandonados e, no caso, por impu-
rezas provenientes da área exaurida e/ou em lavra, 
que poderá causar enormes prejuízos, à medida que 
impossibilita o uso das águas subterrâneas.

A contaminação de aquífero é um tipo de 
impacto que na área está associado à extração de 
areias brancas e seixos e saibros da unidade Cober-
tura Sedimentar Indiferenciada, reconhecida como 
excelente armazenador de água subterrânea.

Os reservatórios se restringem aos estratos 
mais arenosos, que em geral são de natureza livre, 
mas que, podem apresentar-se como semiconfi-
nados, recobertos por capeamento de sedimentos 
pelíticos, tal como o que foi registrado na região do 
Triunfo. Sob tal situação, a lavra de sedimentos pe-
líticos no empreendimento, acaba representando a 
exposição do reservatório arenoso à contaminação, 
daí a necessidade de que perante contextos similares 
ao citado, estudos hidrogeológicos sejam encetados 
com vistas a nortearem a alternativa de uma lavra 
seletiva e/ou análise com base na relação custo/be-
nefício, sob a ótica ambiental, para que o órgão fisca-
lizador competente possa decidir sobre a efetivação 
ou não da lavra.

8.1.5 Impacto na paisagem

O impacto na paisagem relaciona-se a qual-
quer ação decorrente do processo de lavra, a qual 
por ser conduzida sem a preocupação com o meio 
ambiente acaba causando na paisagem um aspecto 
visual desagradável. Na área do projeto uma situação 
de alta gravidade que se verifica em diversos empre-
endimentos de extração de argila tanto nas planícies 
de inundação de rios como nas áreas de ressacas, 
refere-se, principalmente, à presença de cavas re-
manescentes do processo de extração, as quais são 
abandonadas (Figura 8.1), e acabam servindo como 
zonas de acumulação de água e restos de vegetais 
em decomposição, além de resíduos sólidos, confi-
gurando um quadro paisagístico altamente negativo. 
Tal situação se mostra ainda mais perturbadora, em 
virtude de que diversos empreendimentos que se 
encontram na condição exposta estão localizados no 
entorno de áreas urbanas, o que  faz com que o pro-
blema citado, além de produzir paisagem ambiental 
negativa, se configure como questão de saúde públi-
ca. Um estudo de natureza multidisciplinar torna-se 
indispensável para avaliação sobre a possibilidade de 
utilização de tais cavas, por exemplo, em atividades 
de piscicultura ou até de lazer.

Chama-se a atenção que nas áreas de ressacas, 
a espessura média da camada de argila que é utiliza-
da na produção de cerâmica vermelha é em torno de 
2,50 metros. Sob tal camada ocorre matéria orgânica 
cuja espessura alcança mais de 0,50 metro. Por tal 
situação, é fundamental destacar que, para que não 
seja prejudicada a possibilidade de aproveitamento 
da área, em atividade de piscicultura, a camada de 
matéria orgânica citada não deve ficar exposta du-
rante a fase pós-lavra.
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A extração de cascalhos a partir de conglo-
merados, somente se efetiva na região do rio Ma-
tapi, a qual é considerada o principal polo de pro-
dução do referido insumo da área do projeto. No 
referido depósito, por meio de jato d’agua é feita 
a desintegração de uma camada de conglomerado 
com 3 m etros de espessura, que ocorre sotoposta 
a uma camada de areia branca de até 2 metros de 
espessura. Os seixos desintegrados são acumulados 
numa cava e, após serem classificados, são esto-
cados para comercialização. A operação se realiza 
numa área de aproximadamente 150 m x 150 m, 
com profundidade superior a 6 metros, em cujas 
proximidades já se distinguem duas cavas de 100 
m x 100 m que foram mineradas no passado, as 
quais se apresentam permanentemente inundadas 
e sem uma destinação de uso. A utilização dessas 
duas áreas citadas para atividades de piscicultu-
ra se mostra uma opção ambientalmente correta, 
mas que infelizmente ainda não foi materializada. 
Idêntica providência se mostra apropriada para, no 
futuro, ao final da lavra, ser tomada também com 
relação a área do rio Matapi, primeiramente citada, 
a qual, em janeiro/2013 se apresentava inundada 
(Figura 8.2). Vale ressaltar que a camada de areia 
branca que ocorre na região do rio Matapi é remo-
vida por retroescavadeira e reutilizada nas cavas 
oriundas da explotação de seixos.

8.1.6 poluição sonora

Das atividades de lavra que são efetivadas 
para insumos de uso imediato na construção civil na 
área do projeto, as referentes à brita são as que pro-
vocam em termos de poluição sonora os efeitos mais 
substanciais. Tal modalidade de impacto ambiental é 
decorrente de detonações, vibrações (Figura 8.3)  e 
atritos dos equipamentos utilizados no processo de 
lavra, bem como pelos ruídos decorrentes das mo-
vimentações de veículos no transporte de materiais 
ao longo das vias de acessos dos empreendimentos 
mineiros.

Em geral a poluição sonora atinge as pes-
soas diretamente envolvidas no processo de ex-
tração e as que habitam na zona do entorno. Tal 
processo também pode causar afugentamento da 
fauna.

Como medidas mitigadoras dos impactos ex-
plicitados, devem ser utilizados equipamentos de 
proteção individual pelas pessoas envolvidas na 
extração. Para proteção dos habitantes da área de 
entorno do empreendimento, pode ser implantada 
uma barreira natural para servir de anteparo entre á 
área de lavra e os núcleos habitacionais mais próxi-
mos, como, por exemplo, uma plantação de eucalip-
to (Figura 8.4).

Figura 8.1 - Cavas inundadas, remanescentes da extração de argila para cerâmica vermelha, passíveis de utilização 
para piscicultura. Município de Macapá. 
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Figura 8.2 - Cava em processo de extração de cascalhos, situada no município de Porto Grande, na área do rio Mata-
pi. Apresentava-se inundada em janeiro de 2013. No final da lavra poderá ser utilizada em atividade de piscicultura.

Figura 8.3 - Poluição sonora e atmosférica relacionada ao desmonte secundário de rocha granítica, em pedreira da 
região de Ferreira Gomes.
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8.1.7 poluição atmosférica

As atividades de lavra para aproveitamento 
de insumos de uso imediato na construção civil, de 
uma maneira geral, provocam poluição atmosférica 
relacionada à emissão de gases decorrentes do fun-
cionamento dos equipamentos utilizados, tanto na 
extração como no transporte do material. Na área 
do projeto, o processo de extração de rocha para uso 
como brita nos municípios de Porto Grande e Ferrei-
ra Gomes se efetiva em quatro minas, das quais uma 
(AF-05/Pedreira Souza Fereira) situa-se no município 
de Porto Grande, e três (AF-02/Pedreira da BPS, AF-
03/Pedreira Gran Amapá e AF-16/Pedreira do Expe-
dito), localizam-se no município de Ferreira Gomes. 
As pedreiras citadas, com exceção apenas da Pe-
dreira do Expedito, que se encontra atualmente pa-
ralisada, produzem um acentuado grau de poluição 
atmosférica, relacionada, principalmente, a emissão 
de particulados decorrentes da fragmentação da ro-
cha, gerando uma redução da intensidade de luz e 
da visibilidade (Figura 8.5). O quadro exposto pode 
causar comprometimento da saúde das pessoas en-
volvidas com a extração se não forem utilizados equi-
pamentos de proteção individual, e até da população 
existente no entorno da área de lavra, gerando pro-
blemas respiratórios e alérgicos, além de outros. Tais 
efeitos decorrentes diretamente do processo de la-

vra em uma pedreira estão relacionados às seguintes 
atividades: perfuração das rochas e detonação das 
cargas explosivas (desmonte primário), britagem pri-
mária, desmonte secundário, carregamento e trans-
porte do material rochoso fragmentado.

Vale destacar, com relação à lavra de rochas 
para brita, as seguintes ações mitigadoras e de con-
trole dos impactos ambientais referentes a poeiras e 
gases poluidores da atmosfera, que podem ser im-
plementadas:

 a) Usar dispositivo úmido na perfuração para 
desmonte das rochas;

 b) Levando-se em conta o sentido preferencial 
do vento, utilizar como anteparo entre a frente de 
lavra e o núcleo populacional uma faixa de vegeta-
ção para retenção de poeiras e gases, e também com 
vistas a atenuar a poluição sonora e o impacto visual;

 c) Para evitar a formação de poeiras, usar 
carros-pipa para umectar os acessos de veículos e de 
transporte de materiais, bem como nas pilhas de es-
toques e circuito de britagem.

8.2 cARAcTERIzAÇÃO AMBIENTAl 

Os impactos ambientais observados nas diver-
sas frentes de lavra de materiais de uso imediato na 
construção civil observados na área do projeto são 

Figura 8.4 - Plantação de eucaliptos: possibilidade de utilização no entorno das pedreiras existentes na área, para mitiga-
ção dos impactos sonoros relacionados às detonações provocadas nas rochas graníticas, durante o desmonte primário.
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resumidos na Tabela 8.1, em termos qualitativos e 
quantitativos. Com base na tabela, fica caracterizado 
que a lavra de argila é a que mais produz impactos 
ambientais na área estudada, relacionados ao des-
matamento e, principalmente, à poluição visual (im-

pacto na paisagem). Outro tipo de impacto registra-
do na área está associado às atividades de extração 
de seixos do leito ativo do rio Araguari. Em ambos os 
casos, os processos de extração se efetivam aparen-
temente sem controle ambiental.

Foto 8.5 - Dispersão de particulados durante o processo de execução de furo para instalação de explosivo em pedreira 
da região de Ferreira Gomes.

Tipo de 
Depósito 
Lavrado

Status Porte Impacto Ambiental
Total Percen-

tual (%)
Exaurido Paralisado Ativo P M DE ER PV AS CA PS PA

Argilas para 
cerâmica
 vermelha

7 5 17 25 4 29 29 29 – – – – 29 72,5

Areias brancas – – 4 4 – 4 – 4 – 4 – – 4 10,0

Seixos de 
leito ativo – 1 1 2 – – 4 – 4 – – – 2 5,0

Seixos de ter-
raço fluvial – – 1 1 – 1 1 1 – 1 – – 1 2,5

Rocha 
para brita – 1 3 4 – 4 – 4 – – 1 1 4 10,0

TOTAL 7 7 26 36 4 38 34 38 4 5 1 1 40 100,0

Percentual (%) 17,5 17,5 65,0 90,0 10,0 95,0 85,0 95,0 10,0 7,7 2,5 2,5 – –

Tabela 8.1 - Resumo dos impactos ambientais relacionados à extração de materiais de uso imediato na construção civil 
na área do projeto.

PORTE: P - Pequeno,  M - Médio; IMPACTO AMBIENTAL: DE - Desmatamento,   ER - Erosão, PV - Poluição Visual , AS - Assoreamento, 
CA - Contaminação de  Aquífero, PS - Poluição Sonora, PA - Poluição Atmosférica.
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9 - ASPECTOS ECONÔMICOS

O principal objetivo deste projeto foi o estu-
do de materiais de uso na construção civil, principal-
mente areias, seixos, brita e argila aluvionar. Os três 
primeiros materiais são denominados de agregados, 
termo que também é empregado no Brasil para iden-
tificar um segmento do setor mineral que produz 
matéria-prima mineral bruta ou beneficiada de uso 
imediato na indústria da construção civil.

Os agregados, principalmente a areia e a bri-
ta, são as substâncias minerais mais consumidas no 
Brasil e no mundo. No Brasil, em 14 anos, a deman-
da por agregados da construção civil partiu de 460 
milhões de toneladas (1997) para 673 milhões de 
toneladas (2011). O crescimento da demanda foi de 
46,30%, correspondente a um CAGR (Compound An-
nual Growth Rate) de 2,8% a.a. O setor foi um dos 
poucos que não sentiu o impacto das crises interna-
cionais de 2008/2009 e 2011/2012 (IBRAM, 2012).

No entanto, após passar por um período de 
virtuoso crescimento, sustentado pelos investimen-
tos em obras de infraestrutura e habitação, reflexo 
do crescimento do nível de renda da população, da 
redução do desemprego e maior disponibilidade de 
crédito e as obras do PAC, este setor demonstra cres-
cimento mais atenuado, em função da recessão eco-
nômica a qual passa o Brasil. O bônus demográfico é 
outro componente positivo na sustentabilidade des-
se crescimento, pelo menos por mais uma década.

Embora persista a expectativa de manutenção 
de forte demanda por agregados em médio e longo 
prazo no Brasil, ocorrem pontualmente quedas de 
atividades em setores relacionados à construção ci-
vil, como observado em junho 2012, com o decrésci-
mo de 8,5% na produção de aço, segundo o Institu-
to Aço Brasil, e de 9% no comércio de materiais de 
construção, como informa a Associação Nacional dos 
Comerciantes de Material de Construção - Anamaco.

As obras do PAC e o aumento dos investimentos 
nacionais em infraestrutura para que o Brasil realizas-
se a Copa do Mundo de 2014 e sedie as Olimpíadas 
em 2016 garantem uma alta demanda por agregados 
até 2022. De acordo com o IBRAM (2012), o indica-
dor BRASIL para o consumo de agregados em 2011 foi 
de 3,50 t/habitante. O consumo per capita brasileiro 
evoluiu de 3,3 toneladas de agregados por habitante/
ano em 2010 para 3,5 t/habitante em 2011, ou seja, 
um incremento de 6%. Comparativamente aos paí-
ses desenvolvidos, o Brasil ainda está muito distante 
do valor médio histórico de 6 a 7 toneladas por ha-
bitante/ano, como por exemplo, ocorre nos Estados 
Unidos. O consumo de agregados per capita é um 
importante indicador da situação econômica e social 
de um país, bem como seu nível de desenvolvimento, 
uma vez que o uso de agregados é relacionado com a 
melhoria da qualidade de vida e geração de conforto.

O Brasil consumiu no ano de 2012, cerca de 
673.741.863 toneladas agregados, enquanto o es-
tado do Pará consumiu neste período 19.012.575 t, 
correspondendo a 2,82% do material consumido no 
Brasil e 41,33% da região norte (Tabela 9.1).

Dados técnicos-científicos demonstram que 
para cada quilômetro de uma linha de metrô cons-
truída são consumidos 50.000 t de agregados, en-
quanto a construção de cada quilômetro de estrada 
pavimentada consome cerca de 9.800 t. Para se ter 
uma ideia, em casas populares de 50 m2 são consu-
midas 68 t de agregados e em edifícios são consumi-
dos 1.360 t para cada 1.000 m2.

De acordo com a ANEPAC (2012), os principais 
segmentos consumidores de brita e areia são lista-
dos na tabela 9.2.

O Brasil é um grande produtor mundial de 
produtos cerâmicos, ao lado da Espanha, Itália e 
China, mas consome quase toda a sua produção. 
De acordo com a Associação Brasileira de Cerâmica 
- ABC, a abundância de matérias-primas naturais, 
fontes alternativas de energia e disponibilidade de 
tecnologias práticas embutidas nos equipamentos 
industriais, fizeram com que as indústrias cerâmicas 
brasileiras evoluíssem rapidamente e muitos tipos 
de produtos dos diversos segmentos cerâmicos atin-
gissem nível de qualidade mundial com apreciável 
quantidade exportada.

As regiões que mais se desenvolveram foram 
a Sudeste e a Sul, em razão da maior densidade de-
mográfica, maior atividade industrial e agropecuária, 
melhor infraestrutura, melhor distribuição de renda, 
associado ainda às facilidades de matérias-primas, 
energia, centros de pesquisa, universidades e escolas 
técnicas. Portanto, são nestas regiões onde se tem 
uma grande concentração de indústrias de todos os 
segmentos cerâmicos. Convém salientar que as ou-
tras regiões do país têm apresentado certo grau de 
desenvolvimento, principalmente no Nordeste, com 
aumento da demanda de materiais cerâmicos, prin-
cipalmente nos segmentos ligados a construção civil, 
o que tem levado à implantação de novas fábricas 
cerâmicas nessa região.

O setor cerâmico brasileiro, de um modo ge-
ral, apresenta uma deficiência grande em dados 
estatísticos e indicadores de desempenho, ferra-
mentas indispensáveis para acompanhar o seu de-
senvolvimento e melhorar a competitividade, entre 
outros fatores. Daí as dificuldades de se ter um pa-
norama mais amplo dessa importante área indus-
trial, com diversos segmentos altamente geradores 
de empregos, e com forte apelo social. Na tabela 
9.3 é apresentado um resumo das entidades rela-
cionadas direta ou indiretamente com o setor cerâ-
mico no Brasil.
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De acordo com a ANICER – Associação Nacio-
nal da Indústria Cerâmica, este segmento é compos-
to por aproximadamente 6.900 empresas, distribuí-
das em todos os estados brasileiros. Na sua grande 
maioria, cerca de 90%, são empresas classificadas 
como micro ou pequenas, algumas médias, geral-
mente de estrutura familiar. O segmento da cerâmi-
ca vermelha brasileira produz mensalmente cerca de 
4 bilhões de blocos/tijolos e 1,3 bilhões de telhas, 
consumindo 10,3 milhões de toneladas de argila. O 
faturamento anual desse setor gira em torno de 18 
bilhões de reais, originando aproximadamente 300 
mil postos de trabalho diretos, somados a quase 1 
milhão indiretos, o que representa 4,8% da indústria 
da construção civil.

9.1 CENárIO dA rEgIãO dE MACAPá E MUNICÍ-
PIOS AdJACENTES

Neste trabalho foram efetuados levantamen-
tos no âmbito dos municípios de Macapá, Santana 
Ferreira Gomes, Porto Grande e Itaubal, sobre os as-
pectos relacionados à explotação de matérias-primas 
para construção civil, como áreas produtoras, produ-
ção e consumo. A divulgação dos dados gerados pela 
pesquisa visa estimular o desenvolvimento da eco-
nomia mineral destes municípios, uma vez que este 
estudo poderá ser utilizado pelos setores público e 
privado no momento de estabelecerem prioridades 
nos respectivos planejamentos estratégicos, tornan-
do-os mais eficazes e exitosos.

Estado/Região Agregados (toneladas) Percentual de Consumo

Amazonas 10.511.744 –

Pará 19.012.575 41,33 %

Acre 1.888.866 –

Rondônia 7.408.262 –

Roraima 1.183.520 –

Amapá 1.801.562 3,91 %

Tocantins 4.192.791 –

Norte 45.999.319 6,83 %

Bahia 37.702.689 –

Alagoas 7.484.543 –

Sergipe 5.769.790 –

Pernambuco 26.778.265 –

Paraíba 8.823.781 –

Rio Grande do Norte 8.547.150 –

Ceará 19.692.468 –

Piauí 6.696.278 –

Maranhão 14.024.997

Nordeste 135.519.961 20,11 %

Goiás 23.595.020 –

Distrito Federal 14.915.681 –

Mato Grosso 11.426.783 –

Mato Grosso do Sul 8.572.237 –

Centro Oeste 58.509.721 8,68 %

São Paulo 177.158.361 –

Minas Gerais 71.076.418 –

Rio de Janeiro 61.930.077 –

Espírito Santo 13.877.637 –

Sudeste 324.042.493 48,10 %

Paraná 41.941.737 –

Santa Catarina 28.455.865 –

Rio Grande do Sul 39.272.768 –

Sul 109.670.369 16,28 %

Tabela 9.1 - Consumo de agregados no Brasil. Fonte: Associação Nacional das Entidades de Produtores de Agregados 
para Construção Civil - ANEPAC (2012) apud IBRAM (2012).



Projeto Materiais de Construção da Região de Macapá

131

Brita (%) Segmento Areia (%)

32 Concreteiras 20

24 Construtoras 15

14 Indústrias de pré-fabricados 10

10 Revendedores/Lojas 10

9 Pavimentadoras/ Usinas de Asfalto 5

7 Órgãos Públicos 3

4 Outros 2

– Argamassa 35

Tabela 9.2 - Principais segmentos consumidores de brita e areia. Fonte: 
ANEPAC (2012).

Entidades Quantidade

Associações - Área Cerâmica 26

Sindicatos - Área Cerâmica 51

Associações e Sindicatos Diversos 25

Instituições de Ensino 45

Instituições de Pesquisas e Serviços 15

Empresas Fabricantes e Distribuidoras/ 
Representante de Produtos e Serviços 418

Empresas Fornecedoras para Indústria, 
Instituições e Mineração 249

Empresas Fornecedoras para 
Artistas Ceramistas 15

Tabela 9.3 - Entidades relacionadas ao setor cerâmico no Brasil. Fonte: 
Associação Brasileira de Cerâmica (2014).

A região estudada possui potencial geológico 
natural para o desenvolvimento da mineração de 
agregados. A presença de argilas, areias, seixos e ro-
chas para brita garante boa oferta destes materiais 
de uso imediato na construção civil, e o crescimento 
econômico associado à demanda sobrepujada por 
construções habitacionais e ainda, as deficiências da 
estrutura urbana formam o cenário favorável á ex-
pansão dessa atividade na região.

Historicamente, o uso de materiais de constru-
ção iniciou-se em Macapá - Amapá, com o surgimen-
to de um destacamento militar criado em 1737, vi-
sando a defesa e a fortificação das fronteiras do Brasil 
colônia. Posteriormente em 4 de fevereiro de 1758, 
foi fundada a Vila de São José de Macapá, a partir de 
então, foram surgindo edificações, até hoje preserva-
das, que constituem em verdadeiro patrimônio cul-
tural, como a Fortaleza de São José de Macapá, e um 
fato que marca a importância do uso de agregados no 
surgimento e no desenvolvimento das cidades.

 Deve-se ressaltar que não foram encontrados 
dados oficiais referentes a reservas, produção e pre-
ços praticados para os insumos minerais da área de 
estudo do presente projeto. A dificuldade na obten-
ção destes dados se prende ao fato de que muitas 
empresas trabalham na maioria dos casos sob o re-
gime de Licenciamento, que não exige cubagem de 
reservas, e em muitos casos em caráter informal.

O levantamento de reservas de recursos mine-
rais é importante para saber a relação entre produ-
ção e reservas, de modo a acompanhar sua evolução, 
prever exaustão de reservas, indicar necessidade de 
novos investimentos em pesquisa mineral, criar polí-
ticas de incentivo à busca de recursos, etc.

A falta de mão de obra qualificada é um dos 
maiores problemas enfrentados hoje pela indústria 
no Brasil. Na região do projeto e entorno este qua-
dro se repete, principalmente no segmento da cons-
trução civil, necessitando, portanto, de pessoal com 
maior qualificação, tanto na esfera gerencial/admi-
nistrativa, como na área operacional. Praticamente 
inexistem geólogos e engenheiros de minas a frente 
destes empreendimentos, com dedicação exclusiva.

9.1.1 - Analisando a CFEM

Cabe ressaltar a importância para a economia 
dos municípios estudados na arrecadação da CFEM 
- Compensação Financeira pela Exploração de Re-
cursos Minerais oriunda da exploração de agregados 
para construção civil. 

Para interpretação destes dados, são impor-
tantes alguns esclarecimentos:

I - Os dados disponíveis da CFEM não especi-
ficam a fonte geradora (título de lavra), sendo tota-

lizados por substância para todo o muni-
cípio;

II - A análise da CFEM foi feita por 
substância e por município;

III - Nos casos em que há ocor-
rência de pelo menos um título para a 
substância analisada, toda a CFEM do 
município relativa a essa substância foi 
computada;

IV - Também estão excluídos desta 
análise os bens minerais que não estão 
no escopo do projeto;

V - Em relação ao cascalho e seixo, 
acredita-se tratar de uma mesma finali-
dade de uso.

VI - Somente foram incluídos os 
materiais produzidos nos respectivos 
municípios.

Nos dados apurados na tabela 
9.4 observa-se um crescimento na ar-
recadação da CFEM relativa ao casca-
lho produzido no município de Porto 
Grande para o período 2012 até 2014, 
e um decréscimo no primeiro semestre 
de 2015 (Figura 9.1). Os números re-
fletem um maior consumo deste bem 
mineral na construção civil nos anos de 
2010 (R$ 18.789,88), caindo em 2012 
(R$ 25.322,57) e subindo novamen-
te em 2013 (R$ 49.967,20) e 2014 (R$ 
88.525,95). O primeiro semestre de 
2015 mostra um declínio vertiginoso 
para o patamar de R$ 10.464,54, refle-
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Município  Substância 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

Macapá
Argila – 2.277,23 1.405,66 3.753,24 1.066,40 4.470,78

Saibro 4.423,97 2.091,62 3.118,39 1.489,25 456,15 96,45

Santana
Saibro 3.354,35 242,69 – – – –

Argila – – 7.750,14 3.285,67 6.800,77 143,95

Mazagão
Argila Sem arrecadação de CFEM

Saibro – 5.003,11 – – – –

Porto Grande

Areia 17.814,64 35.940,08 73.233,80 35.943,82 11.314,34 12.973,13

Cascalho 18.789,88 52.320,37 25.322,57 49.967,20 88.525,93 10.464,54

Seixo 15.086,86 11.255,50 3.856,64 – – –

Granito 104.115,28 114.956,00 187.287,35 168.555,86 236.532,66 13.842,67

Ferreira Gomes
Areia – – 4.927,83 15,640,71 – 27.504,23

Granito 2.890,56 9.297,72 – 111.922,51 176.735,50 25.320,00

Itaubal Sem arrecadação de CFEM

Tartarugalzinho Saibro 3.354,35 – – – – –

Total 167.964,79 229.627,77 299.152,24 371.631,88 514.630,98 94.671,80

Figura 9.1 - Evolução da arrecadação de CEFEM referente  a agregados do município de Porto Grande, entre 2010 e 2015.

Tabela 9.4 - Evolução da CEFEM por substâncias/município no período de 2010-2015 (DNPM, 2015).  (*) valores parciais 
referentes período de janeiro-julho/2015. Valores especificados nas células estão em real (R$).

tindo principalmente as finalizações das obras do 
PAC 2 e redução de consumo pela população.

O município de Porto Grande se sobressai no 
recolhimento da CFEM devido a extração conco-
mitante de areia, seixo e granito/brita (Figura 9.1), 
seguido do município de Ferreira Gomes.  Quanto à 
argila, destacam-se Santana e Macapá, onde estão 

instalados os maiores produtores de cerâmica dos da 
área de abrangência do projeto.

Destaca-se que a maior arrecadação da CEFEM 
referente a granito no município de Porto Grande 
nos anos entre 2012 e 2014 (Figura 9.1), realizou-se 
devido ao uso deste insumo na consecução das obras 
do PAC 2 (2011-2014).
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9.2 INSUMOS PArA CONSTrUçãO CIvIl

9.2.1 Areia

De acordo com a ANEPAC, a areia é concei-
tuada na indústria como um bem mineral constitu-
ído predominantemente por quartzo, de granulação 
fina, e pode ser obtida a partir de depósitos de leitos 
de rios e planícies aluviais, rochas sedimentares e 
mantos de alteração de rochas cristalinas. Areias de 
praias e dunas litorâneas não apresentam boa quali-
dade como material para construção civil, devido à 
presença de sais.

Na área do projeto, os depósitos de areias e 
de seixos são de origem fluvial. As areias brancas 
denotam uma origem secundária através proces-
sos de podzolização, instalados em paleodepósitos 
de origem fluvial localizados no Município de Porto 
grande. O principal uso desses materiais se destina a 
fabricação de concreto e de argamassa utilizados no 
levante de estruturas de alvenaria. As diversas areias 
produzidas atendem principalmente as demandas 
de Macapá e demais municípios adjacentes.

Porto Grande e Ferreira Gomes se destacam 
como os maiores produtores de areia branca, en-
quanto que o município de Itaubal apresenta uma 
produção de areia bastante incipiente. Embora tais 
areias atualmente, sejam unicamente utilizadas na 
construção civil, conforme demonstrado no Capítulo 
3, com base nos resultados analíticos processados no 
presente projeto, há possibilidade de sua utilização 
na indústria de fabricação de vidros.

9.2.2 Argila

Na área de abrangência do projeto, foram visi-
tadas 29 minas de argila, sendo que 17 estavam ati-
vas durante os trabalhos de campo, as quais estão  
voltadas para produção de tijolos e/ou telhas. Tais 
empreendimentos apresentam uma produção supe-
rior a 7 milhões de peças /mês, gerando em torno de 
470 empregos diretos (Tabela 9.5).

 A representatividade deste setor dentro do 
contexto socioeconômico do estado do Amapá não 
é bem conhecida, principalmente devido a falta de 
dados estatísticos oficiais sobre os empreendimen-
tos citados. De todo modo, se mostra incontestável 
a importância do setor no processo de geração de 
empregos e renda da região bem como na melhoria 
da qualidade de vida da população local, por propor-
cionar maior facilidade de aquisição de materiais im-
prescindíveis à construção de casas residenciais e de 
prédios comerciais.

O IBGE (2012) estima que em torno de 95% 
das empresas do setor cerâmico do Brasil são micro- 
e pequenas empresas. Na região de interesse deste 
projeto, elas representam somente 0,44% deste to-
tal, mas apresentam relevante papel na economia e 
na geração de empregos da região, embora se ob-
serve um descompasso tecnológico com relação aos 

outros setores cerâmicos no Brasil.
Na área do projeto a argila utilizada é extraída 

principalmente da porção limitada pelo rio Amazo-
nas e o baixo curso do rio Matapi, abrangendo parte 
dos municípios de Santana e Macapá. Na porção ci-
tada ocorre a grande maioria das frentes de extração 
de cerâmica vermelha, cuja produção é de aproxima-
damente 7.170.000 tijolos e/ou telhas por mês, situ-
ação que garante a importância da área no abaste-
cimento dos municípios de Santana, Macapá, Porto 
Grande, Ferreira Gomes, Mazagão e outros.

O processo produtivo de cerâmica vermelha se 
caracteriza por duas etapas distintas: a primária, que 
envolve a explotação e transporte da matéria prima, 
e a de transformação para elaboração do produto fi-
nal. O processo produtivo é relativamente simples, 
entretanto, requer controle de qualidade.

A localização das cerâmicas é determinada 
por dois fatores principais: a proximidade das jazidas 
(necessidade de transporte de grande volume e peso 
da argila) e proximidade dos mercados consumido-
res (custos do transporte). Os fatores secundários 
são, principalmente, a mão de obra e sua rotativida-
de, custo de energia, tecnologia acessível, linhas de 
crédito e financiamento e fornecimento de equipa-
mentos.

Os preços praticados, de acordo com infor-
mações coletadas em campo em 2013, mostram um 
valor médio de R$ 350,00 por milheiro de tijolos, R$ 
630,00 por milheiro de telhas Plan e R$ 800,00 por 
milheiro de telhas hidrofugadas.

9.2.3 rochas para Brita

A pedra britada ou brita na área do projeto é 
proveniente basicamente de rochas graníticas (sensu 
lato), que ocorrem nos municípios de Porto Grande 
(Pedreira Porto Grande) e Ferreira Gomes (pedreiras 
BPS, Gran Amapá e Expedito).  As frentes de extra-
ção de britas referentes às pedreiras Porto Grande, 
BPS  e Gran Amapá, segundo informações coletadas 
em setembro de 2012, totalizaram a produção men-
sal de 37.000 m3/mês, valor este que desconsidera a 
produção da Pedreira Expedito, uma vez que à épo-
ca, a mesma encontrava-se paralisada. Os preços da 
brita, nas referidas frentes de extração (FOB em  se-
tembro/2012), são apresentados na tabela 9.6.

9.2.4 Seixo

O seixo é considerado como agregado graúdo, 
destinado para uso da construção civil em aplicações 
na fabricação de concreto, concreto ciclópico, na re-
gularização/preenchimento de baldrame em cons-
truções, preenchimento de leito/camada base em 
asfaltamento de estradas rodoviárias e ferroviárias. 

A utilização na manutenção da extensa rede 
de estradas de terra como revestimento superficial 
é o que mais consome seixos na área do projeto, 
sendo o fator determinante a proximidade do local 
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de aplicação, independente da extensão superfi-
cial e grandeza do depósito. Este insumo é extraído 
principalmente do leito ativo do rio Araguari (seixo 
vermelho), ou ainda de depósitos associados aos 
paleoterraços ocorrentes na região do rio Mata-

pi (seixo branco). O valor médio do frete é de R$ 
25,00/m3, enquanto que os preços médios infor-
mados por produtores locais durante os trabalhos 
de campo (setembro de 2012) são apresentados na 
tabela 9.7.

Município Cerâmica
Porte da Cerâmica Tijolos/mês Telhas/mês

P M № de Peças № de Peças

Macapá Amapá Telhas – X 1.600.000 700.000

Santana Tramontina – X 200.000 600.000

Macapá M. Cavalcante – X 600.000 –

Macapá Calandrini – X 1.500.000 –

Macapá Santa Fé X – 650.000 –

Santana Luiz de Freitas X – 400.000 –

Macapá Raubel X – 250.000 –

Macapá Fortaleza X – 250.000 –

Santana Forte X – 220.000 –

Macapá Nossa Sra. Aparecida X – 170.000 –

Macapá João de Barro X – 150.000 –

Santana Sardos & Filho X – 120.000 –

Santana Miranda X – 50.000 –

Santana  Chico X – 35.000 –

Santana Farofa X – 25.000 –

Santana Evaristo X – 25.000 –

Santana J. J. X – 20.000 –

Santana Jacemira X – 20.000 –

Santana Borgens X – 20.000 –

TOTAL 6.305.000 1.300.000

Tabela 9.5 - Localização, distribuição e porte das indústrias de cerâmica vermelha em atividade em Macapá, Santana e 
Mazagão.

Tipo de Brita Preço Médio / m3 FOB (R$)

Brita 0 90,00

Brita 1 85,00

Brita 2 80,00

Tipo de Seixo Preço Médio / m3 FOB (R$)

Seixo vermelho (rio Araguari) 35,00

Seixo branco (região do rio Matapi) 30,00 

                      Tabela 9.6 - Preços praticados em pedreira de brita de Porto Grande (AF-05)

            Tabela 9.7 - Preços de seixos praticados na área do projeto.
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10 - ASPECTOS INSTITUCIONAIS

O ordenamento constitucional brasileiro no 
que tange ao aproveitamento das riquezas mine-
rais se coaduna com a tradição dos grandes países 
mineradores na qual o Estado detém o domínio e o 
controle sobre os recursos minerais e consente sua 
exploração pelo particular. Nesse sentido, para o 
aproveitamento de substâncias minerais no Brasil, 
o interessado deve cumprir, além das leis próprias 
exigidas para o exercício de uma atividade econô-
mica, também legislações minerais e ambientais. Tal 
atividade é disciplinada pela Constituição Federal, 
pelo Código de Mineração - Decreto Lei nº 227/1967 
(BRASIL, 1967) e pelas regulamentações que ema-
nam do Departamento Nacional de Produção Mine-
ral (DNPM), autarquia vinculada ao Ministério de Mi-
nas e Energia (MME), além de regulamentações do 
Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA).

 Com base nessas referências legais os seguin-
tes pontos gerais devem ser realçados:

- As riquezas minerais, de acordo com a Cons-
tituição do país pertencem a União e não ao proprie-
tário da área onde elas se localizam;

- O direito ao aproveitamento do recurso mine-
ral será prioridade do interessado cujo requerimento 
tenha por objeto a área considerada livre, para a fina-
lidade  pretendida à data de protocolização do pedi-
do no DNPM, atendidos os demais requisitos cabíveis 
(alínea “a” do artigo 11 do código de Mineração);

- O Código de Mineração - Decreto-Lei 227/1967 
é o diploma que detalha sobre pesquisa, extração e co-
mercialização de massas individualizadas de substân-
cias minerais ou fósseis, encontradas na superfície ou 
no interior da terra, formando os recursos minerais;

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

- O DNPM é o órgão que regulamenta e fisca-
liza a pesquisa, extração e comercialização de bens 
minerais no país.

10.1 LEgISLAçãO mINErAL

A diversidade de substâncias minerais, o grau 
de dificuldade de seu aproveitamento, o destino da 
produção obtida, bem como os aspectos de seu ca-
ráter social, serviram de base para que, no Brasil, o 
Código de Mineração, criado pelo Decreto–Lei nº 
227/1967 contemple os seguintes regimes de apro-
veitamento de recursos minerais: Regimes de Au-
torização e Concessão, Regime de Licenciamento, 
Regime de Registro de Extração, Regime de Permis-
são Garimpeira e Regime de Monopolização. Desses 
regimes, com base no objetivo do presente projeto, 
serão abordados apenas os  referentes ao aprovei-

tamento ao aproveitamento de substâncias minerais 
de emprego imediato na construção civil, os quais de 
acordo com o Código de Mineração são os seguintes:

 - Regime de Autorização: autoriza o reque-
rente a realizar a pesquisa mineral, ou seja, a exe-
cutar trabalhos necessários à definição da jazida, à 
sua avaliação e à determinação da exequibilidade de 
seu aproveitamento econômico. Essa autorização é 
outorgada pelo DNPM a brasileiros, pessoa natural 
ou empresa legalmente habilitada, mediante reque-
rimento em formulário padrão do DNPM, documen-
tação e pagamento de taxas;

 - Regime de Concessão: A Concessão de Lavra 
tem por objeto a outorga do direito de lavra pelo po-
der público a quem satisfaça as condições legais, en-
tendendo-se por lavra o conjunto de operações coor-
denadas que objetiva o aproveitamento industrial da 
jazida, desde a extração das substâncias minerais úteis 
até o seu beneficiamento. A lavra de um minério de-
pende da outorga de concessão do Ministro de Minas 
e Energia, por meio de portaria de lavra. Após a reali-
zação da pesquisa, a apresentação do Relatório Final 
de Pesquisa e a sua aprovação pelo DNPM, o titular 
disporá de um ano para requerer a concessão de lavra, 
o que deverá ser feito por meio de um requerimen-
to acompanhado de diversos documentos, entre os 
quais, o Plano de Aproveitamento Econômico da Jazi-
da, contendo um conjunto de operações coordenadas 
para a lavra e o beneficiamento do minério que, apro-
vado, habilita a outorga da Portaria de Lavra. A partir 
deste momento, obriga-se o minerador a iniciar os tra-
balhos dentro dos parâmetros propostos e a apresen-
tar anualmente ao DNPM, o Relatório Anual de Lavra 
com a descrição das operações realizadas. Quanto à 
validade da concessão de lavra, ela é outorgada por 
prazo indeterminado, até o esgotamento da jazida, 
de acordo com a estimativa apresentada no Plano de 
Aproveitamento Econômico, aprovado pelo DNPM;

 - Regime de Licenciamento: O aproveitamen-
to mineral por Licenciamento, destinado a substân-
cias de emprego imediato na construção civil, além 
de argila vermelha e calcário para corretivos de solo, 
é facultado exclusivamente ao proprietário do solo 
ou a quem dele tiver a expressa autorização, salvo 
se a jazida situar-se em imóveis pertencentes à pes-
soa jurídica de direito público. Este regime depende 
da obtenção, pelo interessado, de licença específica, 
expedida pela autoridade administrativa local, no 
município de localização da jazida e da efetivação do 
registro no DNPM. O requerente deverá entregar ao 
DNPM um requerimento padronizado, acompanha-
do da documentação exigida, ressaltando que o limi-
te máximo permitido por área é de 50 hectares. Nes-
te regime não há prazo mínimo e nem máximo para 
uma licença municipal, ficando o empreendedor 
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sujeito ao prazo estabelecido pelo proprietário do 
imóvel, onde se situarem os trabalhos de extração. 
São consideradas como sendo de emprego imediato 
na construção civil, para fins de aplicação do dispos-
to no Decreto nº 3.358, de 02 de fevereiro de 2000, 
as seguintes substâncias minerais: 1) Areia, cascalho 
e saibro, quando utilizados in natura na construção 
civil e no preparo de agregado e argamassas; 2) Ma-
terial sílico-argiloso, cascalho e saibro empregados 
como material de empréstimo; 3) Rochas, quando 
aparelhadas para paralelepípedos, guias, sarjetas, 
moirões ou lajes para calçamento; e 4) Rochas, quan-
do britadas para uso imediato na construção civil.

Na área do projeto o Regime de Licenciamento 
é o mais utilizado no aproveitamento das substâncias 
de emprego imediato na construção civil. Quando se 
compara o Regime de Licenciamento com o de Au-
torização e Concessão, verifica-se que no primeiro, 
na maior parte dos casos, a obtenção do título tem 
uma tramitação mais rápida e menos onerosa para o 
minerador que no segundo, pois não exige a realiza-
ção de trabalhos de pesquisa, com todos os trâmites 
ocorrendo localmente. No entanto, o Licenciamento 
depende da disponibilidade das prefeituras e dos pro-
prietários da área, o que pode complicar o processo.

- Regime de Registro de Extração: destina-se 
exclusivamente aos órgãos da administração direta e 
autárquica da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, permitindo aos mesmos a extra-
ção de substâncias minerais de emprego imediato na 
construção civil, para uso exclusivo em obras públicas 
por eles executadas diretamente, respeitados os di-
reitos minerários em vigor nas áreas onde devem ser 
executadas as obras, e é vetada à comercialização. 
Por tal instituto o prazo concedido para a extração é 
determinado pelo DNPM, de acordo com as neces-
sidades da obra e a extensão da área objetivada no 
requerimento, sendo possível uma única renovação.

Vale ainda ressaltar, os seguintes pontos refe-
rentes ao regime de Registro de Extração:

- Depende de registro no DNPM, e a extração 
fica adstrita à área máxima de cinco hectares;

- O Registro de Extração será efetuado em área 
considerada livre, nos termos do art. 18 do Código de 
Mineração, mas excepcionalmente, será admitido em 
área onerada, desde que o titular do direito minerá-
rio pré-existente autorize expressamente a extração;

- O Registro de Extração será requerido ao 
Diretor-Geral do DNPM, por intermédio da unidade 
regional da autarquia em cuja circunscrição se locali-
ze a área pretendida, onde será mecânica e cronolo-
gicamente numerado e registrado;

- O prazo do Registro de Extração será determi-
nado e ao juízo do DNPM, com base nas necessida-
des da obra devidamente especificada a ser executa-
da e a extensão da área objetivada no requerimento, 
admitida uma única prorrogação.

É importante destacar que os trabalhos de mo-
vimentação de terras e de desmonte de materiais in 
natura que se fizerem necessários à abertura de vias de 
transporte, obras gerais de terraplenagem e de edifica-
ções, não estão sujeitos aos preceitos do Código de Mi-

neração, desde que não haja comercialização dos mate-
riais resultantes dos referidos trabalhos, ficando o seu 
aproveitamento restrito à utilização na própria obra.

10.1.1 Taxa Anual por Hectare (TAH)

De acordo com o DNPM, a TAH é devida pelo 
titular da autorização de pesquisa, em decorrência 
da publicação no DOU do título autorizativo de pes-
quisa (Alvará de Pesquisa) e destina-se exclusiva-
mente ao DNPM.

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

O pagamento da TAH será efetuado anualmen-
te obedecendo aos seguintes prazos:

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

- Até o último dia útil do mês de julho, para as 
autorizações de pesquisa e respectivas prorrogações 
de prazo publicadas no DOU no período de 1º de ja-
neiro a 30 de junho imediatamente anterior.

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

10.1.2 Compensação Financeira pela Explora-
ção de recursos minerais (CFEm)

A CFEM  é uma contraprestação aos municí-
pios, estados e União pela utilização econômica dos 
recursos minerais em seus respectivos territórios.

Toda e qualquer pessoa física ou jurídica que ex-
plore substâncias minerais com fins de aproveitamen-
to econômico deve efetuar o recolhimento da CFEM, 
que é calculada sobre o valor do faturamento líquido, 
obtido por ocasião da venda do produto mineral.

Quando não ocorre a venda, porque o produto 
mineral é consumido, transformado ou utilizado pelo 
próprio minerador, o valor da CFEM é baseado na 
soma das despesas diretas e indiretas ocorridas até o 
momento da utilização do produto mineral.

As alíquotas aplicadas sobre o faturamento 
líquido para obtenção do valor da CFEM variam de 
acordo com a substância mineral, sendo que para os 
agregados de uso na construção civil e calcário, a alí-
quota da CFEM é de 2%.Tais recursos devem ser dis-
tribuídos da seguinte maneira: 12% para a União (2% 
para o Fundo de Desenvolvimento Científico e Tecno-
lógico - MCT/FNDCT; 9,8% ao DNPM e 0,2% ao IBA-
MA), 23% para o estado onde foi extraída a substân-
cia mineral, e 65% para o município produtor. No caso 
da extração ocorrer em mais de um município, deverá 
ser preenchida uma Guia/CFEM para cada município, 
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levando-se em conta a proporcionalidade da produ-
ção efetivamente ocorrida em cada um deles.

É importante destacar com relação aos recur-
sos originados da CFEM que os mesmos não poderão 
ser aplicados em pagamento de dívida ou no quadro 
permanente de pessoal da União, dos estados, Distri-
to Federal e dos municípios. As receitas deverão ser 
aplicadas em projetos, que direta ou indiretamente 
revertam em prol da comunidade local, na forma de 
melhoria da infra-estrutura, da qualidade ambiental, 
da saúde e educação.

Vale destacar que, a partir de 30 de dezembro 
de 2011, foi instituída pela Lei Nº 1.613/AP, a Taxa de 
Controle, Acompanhamento e Fiscalização das Ativida-
des de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento 
de Recursos Minerários (TFRM) e o Cadastro Estadual 
de Controle, Acompanhamento e Fiscalização das Ativi-
dades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamen-
to de Recursos Minerários (CERM). Tal mecanismo, à 
semelhança do que ocorreu nos estados do Pará e Mi-
nas Gerais, deverá gerar um crescimento significativo 
na arrecadação de impostos sobre a atividade mineral 
no Estado do Amapá. O valor da TFRM corresponde a 
3 Unidades Padrão Fiscal do estado do Amapá (UPF/
AP), vigente na data do pagamento, por tonelada de 
minério extraído. Para 2013 o valor da UFP/PA foi de 
R$ 1,6268. Vale ressaltar que ficaram isentos da refe-
rida taxa, a produção de calcário para agricultura e de 
minérios destinados à construção civil e água mineral.

10.2 NOvO mArCO rEgULATórIO dA mINErAçãO

 
 O novo Código de Mineração (Projeto de Lei 
5807/2013), que se encontra em análise na Câmara 
dos Deputados, promete proporcionar maior pla-
nejamento do setor mineral, permitindo ao Estado 
garantir o uso racional dos recursos minerais para o 
desenvolvimento sustentável do País. Duas mudan-
ças merecem destaque neste projeto, são elas:

- Criação do Conselho Nacional de Política Mineral 
(CNPM) - órgão de assessoramento da Presidência da Re-
pública na formulação de políticas para o setor mineral;

- Criação da Agência Nacional de Mineração 
(ANM) - órgão responsável pela regulação, gestão 
das informações e fiscalização do setor mineral, tra-
tando-se de uma autarquia especial dotada de auto-
nomia administrativa e financeira, vinculada ao Mi-
nistério de Minas e Energia. Esta agência substituirá 
as funções exercidas pelo Departamento Nacional de 
Produção Mineral (DNPM).

Com relação ao aproveitamento dos recursos 
minerais, a proposta do novo Código estabelece a 
celebração de contrato de concessão, precedido de 
licitação ou de chamada pública, ou o regime de au-
torização. Os direitos minerários somente poderão 
ser concedidos ou autorizados a sociedades cons-
tituídas segundo as leis brasileiras, organizadas na 
forma empresarial ou em cooperativas, com sede e 
administração no País.

Ato do Poder Executivo Federal definirá, a par-
tir de proposta elaborada pelo CNPM, as áreas nas 

quais a concessão será precedida de licitação. O pra-
zo de vigência do contrato de concessão será de até 
40 anos, prorrogáveis por períodos sucessivos de até 
20 anos. O contrato de concessão disporá sobre as 
fases de pesquisa e de lavra e conterá cláusulas como 
o prazo máximo de duração da fase de pesquisa e o 
programa exploratório mínimo, critérios de habilita-
ção técnicos e econômico-financeiros, exigência de 
conteúdo local, entre outras.

A lavra dos minérios para emprego imediato 
na construção civil, das argilas destinadas à fabrica-
ção de tijolos, telhas e afins, das rochas ornamentais, 
da água mineral e dos minérios empregados como 
corretivos de solo na agricultura será objeto de au-
torização, na forma de regulamento. O poder  conce-
dente poderá autorizar,  mediante requerimento do 
interessado, o aproveitamento desses bens minerais 
por meio de celebração de termo de adesão, o qual 
conterá as regras aplicáveis ao aproveitamento mi-
neral, os direitos e obrigações do seu titular e o pra-
zo, que será de 10 anos renovável por igual período.
 
10.3 LEgISLAçãO AmBIENTAL

10.3.1 Licenciamento ambiental

O licenciamento ambiental foi regulamentado 
pela União em 1981, por meio da Lei 6.938, que esta-
belece a Política Nacional de Meio Ambiente. Após a 
promulgação desta Lei, o Conselho Nacional de Meio 
Ambiente (CONAMA) editou várias resoluções visan-
do orientar e disciplinar o processo de licenciamen-
to, destacando-se as resoluções CONAMA 09/1990, 
10/1990, 237/1997, 303/2002 e 369/2006.

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente 
(SEMA) é um órgão da administração direta do poder 
executivo do estado do Amapá, criado para formular 
e coordenar as políticas de meio ambiente do esta-
do, cuja origem remonta à Coordenadoria Estadual 
do Meio Ambiente (CEMA), criada através do decre-
to (E) nº 0011 de 12 de maio de 1989, e regulamen-
tada pelo Decreto nº 0304 de 18 de dezembro de 
1991, com a finalidade de orientar a política de meio 
ambiente do estado do Amapá.

O Instituto do Meio Ambiente e de Ordena-
mento Territorial do Estado do Amapá (IMAP), enti-
dade autárquica dotada de personalidade jurídica de 
direito público, vinculada à SEMA, com patrimônio e 
receitas próprios, autonomia administrativa e finan-
ceira, com sede e foro em Macapá, tem por finalida-
de executar as políticas de meio ambiente, quanto 
ao licenciamento ambiental, fiscalização e monitora-
mento ambiental, e de gestão do espaço territorial 
do Amapá, quanto à regularização fundiárias e de-
senvolvimento de assentamentos urbanos e rurais.

O licenciamento ambiental é um instrumen-
to da política estadual do meio ambiente pelo qual 
o poder público autoriza os empreendimentos, sob 
condições pré-estabelecidas, a exercer atividades 
que utilizem recursos naturais ou que sob qualquer 
forma causem degradação ambiental, visando com-
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patibilizar o desenvolvimento econômico social com 
a preservação da qualidade do meio ambiente e do 
equilíbrio ecológico. Estão sujeitas ao licenciamento 
ambiental todos os empreendimentos que utilizem 
recursos ambientais ou que sejam potencialmente 
poluidores ou degradadores do meio ambiente em 
qualquer fase da atividade (instalação ou operação).

Os tipos de licenças ambientais são as seguintes:
- Licença Prévia: Concedida na fase de planeja-

mento do empreendimento, atesta a viabilidade dos 
compromissos ambientais assumidos no projeto e 
localização da atividade;

- Licença de Instalação: Concedida autorizan-
do a instalação do empreendimento, atesta que os 
projetos estão de acordo com normas ambientais;

- Licença de Operação: Concedida após as veri-
ficações das instalações e equipamentos de controle 
ambiental autorizando a operação/funcionamento 
da atividade.

- As licenças Prévia, de Instalação e de Opera-
ção são emitidas isoladas ou sucessivamente;

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

- Autorização Ambiental: É expedida para ativida-
des artesanais ou empreendimentos de pequeno porte.

10.3.2 Unidades de Conservação

A Lei nº 9.885, de 18.07.2000 (Brasil, 2000), re-
gulamentada pelo Decreto 4.340, de 22.08.2002 (Bra-
sil, 2002), instituiu o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza, disciplinando os critérios 
para a sua criação implantação e gestão. Com base no 
art. 2º, I, do referido diploma, Unidade de Conservação 
consiste no “espaço territorial e seus recursos ambien-
tais, incluindo as águas jurisdicionais, com caracterís-
ticas naturais relevantes, legalmente instituído pelo 
poder público, com objetivos de conservação e limites 
definidos, sob regime especial de administração, ao 
qual se aplicam garantias adequadas de proteção”.

O Sistema Nacional de Unidades de Conserva-
ção da Natureza tem âmbito nacional, de forma que 
os estados e municípios também podem criar uni-
dades de conservação as quais estarão inseridas no 
referido sistema.

O art. 22 da Lei nº 9.985/2000 (Brasil, 2000), 
prevê que “as unidades de conservação são criadas 
por ato do poder público“, não exigindo, portanto, a 
forma de lei. Da mesma forma, a ampliação dos seus 
limites territoriais. Já a desafetação ou a redução dos 
limites de uma unidade de conservação, de acordo 
com o art. 225, §1º, III, da Constituição Federal (Bra-
sil, 1988), só poderá ser feita mediante lei específica.

Há dois grandes grupos de unidades de con-
servação, as Unidades de Proteção Integral e as Uni-
dades de Uso Sustentável. As Unidades de Proteção 
Integral incluem cinco categorias (Estação Ecológica, 
Reserva Biológica, Parque Nacional, Monumento Na-
tural, Refúgio de Vida Silvestre) e têm como objetivo 

básico preservar a natureza, sendo admitido apenas 
o uso indireto dos seus recursos naturais, com exce-
ção dos casos previstos em lei. Já as Unidades de Uso 
Sustentável englobam sete categorias (Área de Pro-
teção Ambiental, Área de Relevante Interesse Ecoló-
gico, Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva 
de Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável, 
Reserva Particular do Patrimônio Natural).

A resolução CONAMA Nº 428/2010 (CONAMA, 
2010), estabelece as regras relativas ao licenciamen-
to ambiental para empreendimentos situados dentro 
dos limites de unidades de conservação da natureza.

Na área correspondente ao presente projeto, 
de acordo com o Atlas das Unidades de Conservação 
do Estado do Amapá (Drummond; Dias; Brito, 2008) 
e os órgãos ambientais, foram criadas 3 unidades de 
conservação da natureza (Área de Proteção Ambien-
tal do Rio Curiaú, Área de Proteção Ambiental de Fa-
zendinha e Floresta Estadual do Amapá), todas elas, 
pertinentes ao grupo de Unidades de Conservação 
de Uso Sustentável. As atividades relacionadas aos 
regimes de aproveitamento de substâncias minerais 
nessas áreas estão sujeitas às limitações enumera-
das na resolução CONAMA 428/2010.

A Área de Proteção Ambiental do Rio Curiaú 
(APA do Rio Curiaú) se estende pelo setor leste da 
área do projeto (porção sudeste da Folha NA.22-
-Y-D-VI). Foi criada pelo Decreto nº 1417, de 28 de 
setembro de 1992, sendo que sua proteção tem ori-
gem com o Decreto Federal nº 89.336, de 31 de ja-
neiro de 1984, quando foi classificada como Área de 
Relevante interesse Ecológico (ARIE).

Para criação da APA do Rio Curiaú, o poder pú-
blico estadual privilegiou os aspectos culturais e de 
preservação ambiental, tendo em vista que a região 
citada, por ser habitada por população remanescente 
de escravos negros, constitui importante legado da 
cultura afro-brasileira no Amapá. Posteriormente, em 
25 de novembro de 1999, a Fundação Cultural Palma-
res, do Ministério da Cultura, criou por força do Título 
de Reconhecimento nº 001/99, o Remanescente de 
Quilombo da Comunidade do Rio Curiaú, que corres-
ponde a uma área  situada dentro dos limites da APA 
do Rio Curiaú, cujo objetivo é assegurar atividades 
extrativistas, agropecuárias e de preservação am-
biental, que sustentem a comunidade e preservem os 
aspectos sociais, culturais e históricos da área.

A Floresta Estadual do Amapá (FLOTA/AP) ocu-
pa o setor extremo noroeste da área do presente pro-
jeto, predominantemente, a porção noroeste da Folha  
NA.22-Y-D-III  e, subordinadamente, a parte extremo 
noroeste da Folha NA.22-Y-D-VI. Trata-se de uma área 
de floresta nativa, que foi decretada como unidade de 
conservação em 2006, com a finalidade de fomentar 
o uso sustentável dos recursos florestais no estado do 
Amapá, visando a exploração dos produtos madeirei-
ros e não madeireiros, de forma racional e sustentá-
vel. Tal unidade foi concebida entre 2003 e 2005, pelo 
governo do estado do Amapá, para dar destinação 
adequada às áreas arrecadadas da União, com a fina-
lidade de desenvolver o estado de forma sustentável, 
focando no potencial do setor florestal.
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A Área de Proteção Ambiental de Fazendinha 
foi criada pela Lei nº 0873, de 31 de dezembro de 
2004, abrange o setor sudeste da área do projeto 
(porção nordeste da Folha SA.22-V-B-III), e limita-se 
ao norte com a Rodovia Salvador Diniz (AP-010),  a 
oeste com o Igarapé Fortaleza, ao leste com o igara-
pé Paxicu,  e ao sul com o rio Amazonas.

10.3.3 Áreas de Preservação Permanente

De acordo com o art. 3º, II, da Lei nº 12.651, 
de 25 de maio de 2012 (Brasil, 2012), que estabele-
ce o novo Código Florestal, uma Área de Preservação 
Permanente (APP) é aquela protegida, coberta ou 
não por vegetação nativa, com a função ambiental de 
preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabi-
lidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo 
gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar 
o bem-estar das populações humanas. O art. 4º esta-
belece as áreas de preservação permanente a partir 
de um critério meramente geográfico/topográfico, 
englobando a vegetação natural encontrada nas mar-
gens dos cursos dos corpos d’água, dos lagos, lagoas 
e nascentes, denominadas matas ciliares, bem como 
as situadas nos topos e encostas de morros e demais 
elevações topográficas, prescindindo, portanto,  a 
criação de tais áreas de qualquer ato do poder públi-
co, pois, elas se originam diretamente pela lei.

Grande parte das frentes de extração de insu-
mos minerais para uso imediato na construção civil 
existentes na área do presente projeto, especialmen-
te as de argila para cerâmica vermelha, de acordo 
com a Lei nº 12.651/2012, situam-se no âmbito das 
APPs. Tal situação, embora em princípio inviabili-
ze o processo de extração dessas substâncias, pela 
impossibilidade legal de supressão de vegetação 
nas áreas citadas, mostra-se flexibilizada pela pró-
pria lei citada, uma vez que o seu art. 8 estabelece 
que, excepcionalmente, poderá haver intervenção 
ou supressão, total ou parcial, de vegetação nativa 
localizada em APP, na hipótese de interesse social. A 
referida hipótese se configura no caso das atividades 
de pesquisa e extração de areia, argila, saibro e cas-
calho, outorgadas pela autoridade competente, uma 
vez que tais atividades são incluídas, conforme o teor 
do art. 3º, IX, Alínea “f”, da Lei nº 12.651/2012 (Bra-
sil, 2012), como de interesse social.

O processo de extração de substâncias de uso 
imediato na construção civil em APP, tal como ocor-
re de modo especial no caso de argila para cerâmica 
vermelha, das áreas de ressacas e várzeas, no âmbito 
do projeto, tem fundamento legal, pois, decorre de 
autorização do órgão ambiental competente.

    É importante destacar que a extração de 
substâncias minerais de emprego imediato na cons-
trução civil em APP, sem que haja prévia autorização 
expedida pelo órgão ambiental competente, sujeita o 
infrator às penalidades estabelecidas no art. 44 da Lei 
nº 9.605/1998 (Brasil, 1998), a qual é conhecida como 
Lei de Crimes Ambientais. Por outro lado vale salientar 
que, mesmo no caso de uma APP ser utilizada para 
aproveitamento de substâncias de uso imediato na 

construção civil, com base no consentimento do ór-
gão ambiental competente, haverá a incumbência de 
exigir a recuperação do meio ambiente, com base na 
Constituição Federal do Brasil, que, em seu art. 225, § 
2º, estabelece que aquele que explorar recursos mi-
nerais fica obrigado recuperar o meio ambiente de-
gradado, de acordo com solução técnica exigida pelo 
órgão público competente, na forma da lei.

   Finalmente, visando facilitar a visualização 
das áreas restritivas à mineração, no âmbito do pro-
jeto, apresenta-se a seguir a figura 10.1, na qual se 
encontram representadas os limites das Unidades 
de Conservação, Assentamentos Agrários, Áreas Ur-
banas e Áreas de Quilombolas, bem como os dados 
referentes a recursos minerais e Áreas Oneradas.

10.3.4 Planos diretores municipais

O Estatuto da Cidade é a denominação da Lei 
nº 10.257, de 10 de julho de 2001 (Brasil, 2001), que 
regulamenta as disposições constitucionais referen-
tes ao desenvolvimento urbano com base em com-
petências previstas na Constituição Federal (Brasil, 
1988). Tal lei, cujos princípios básicos são o plane-
jamento urbano e a função social da propriedade, 
criou uma série de instrumentos para que a cidade 
busque seu desenvolvimento urbano, sendo o prin-
cipal deles, o Plano Diretor.

O Plano Diretor é obrigatório para cidades 
com mais de 20.000 habitantes e se constitui como o 
instrumento básico da política de desenvolvimento e 
expansão urbana, devendo, de acordo com o art. 10, 
§3º, da Lei nº 10.257/2001, ser revisado pelo menos 
a cada dez anos.

A área do projeto engloba frações dos municípios 
de Macapá, Santana, Porto Grande, Ferreira Gomes, 
Mazagão, Tartarugalzinho e Itaubal, valendo salientar 
que somente os municípios de Macapá, Santana, Por-
to Grande, Ferreira Gomes e Mazagão apresentam os 
limites urbanos de suas sedes, situados dentro da área 
do presente projeto e que, apenas Macapá e Santana 
contabilizam uma população superior a 20.000 habi-
tantes. Os Planos Diretores  dos municípios citados, se 
referem ao setor mineral de uma maneira bastante ge-
nérica e, pelo que foi observado durante os trabalhos 
de campo do projeto, há necessidade de uma ação in-
tegrada por parte dos órgãos ambientais no sentido de 
que, com base no planejamento das ocupações e na 
potencialização do aproveitamento das infraestrutu-
ras existentes, possa a atividade de mineração ser de-
senvolvida de maneira sustentável. A necessidade de 
fiscalização mais efetiva na área por parte dos órgãos 
ambientais torna-se imperiosa, levando-se em conta a 
constatação, no âmbito das zonas urbanizadas dos di-
versos municípios citados, atividades de lavras de ma-
teriais de uso imediato na construção civil. Tal situação 
nos municípios de Macapá, Porto Grande e Santana 
tende a agravar-se, uma vez que requerimentos para 
aproveitamento desses minerais em locais que se ajus-
tam à condição citada, continuam a ser deferidos pelo 
DNPM, na área do projeto.
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Por outro lado, a despeito da existência no âm-
bito do projeto de algumas áreas oriundas da lavra de 
argila, as quais são utilizadas para piscicultura, vale 
salientar que, em diversas áreas de ressacas, a exem-
plo do que ocorre nos municípios de Macapá e San-
tana, numerosas cavas de extração de argila se en-
contram abandonadas, sem uma destinação racional, 
condição esta que se mostra em franco descompasso 
com o que estabelece a grande maioria dos planos di-
retores, os quais enfatizam a prioridade de recupera-
ção das áreas ressacas remanescentes da lavra de ar-
gila. Tal situação exige solução urgente, e exemplifica 

o longo distanciamento existente entre os objetivos e 
a realidade dos planos diretores de alguns municípios 
do estado do Amapá, no que se refere ao processo de 
recuperação de áreas degradadas.

Além das questões supracitadas, vale salientar 
que na maioria dos municípios do estado do Ama-
pá que se estendem ao longo da área do projeto, há 
possibilidade de futuros conflitos, uma vez que áreas 
correspondentes a direitos minerários de materiais 
de uso imediato na construção civil estão, em alguns 
casos, situadas em domínios projetados para áreas 
de assentamentos pelo INCRA e de quilombolas.

Figura 10.1 - Áreas restritivas à mineração, situadas no âmbito do projeto.
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11 - CONCLUSÕES

A área do Projeto Materiais de Construção da 
Região de Macapá está localizada na região sudeste 
do Estado do Amapá, que contempla as sedes dos 
municípios de Macapá, Santana, Mazagão, Porto 
Grande e Ferreira Gomes.

As unidades litoestratigráficas mais antigas da 
área são de idades arqueanas (Complexo Tumucu-
maque e Complexo Guianense) e paleoproterozoicas 
(Grupo Vila Nova, Granulito Cobra, Complexo Tarta-
rugal Grande e Granito Porto Grande), enquanto as 
mais novas são pleistocênicas a holocênicas (Cober-
tura Sedimentar Indiferenciada, Depósitos Aluviona-
res Antigos, Depósitos Flúvios-marinhos e Depósitos 
Aluvionares).

De acordo com o seu arcabouço geológico, 
cadastro de jazimentos e informações oficiais, a 
área do projeto se notabiliza como importante polo 
de produção de materiais de emprego imediato 
na construção civil, especialmente, areia/cascalho, 
areia branca, argila, saibros e brita, suprindo às de-
mandas desses materiais com relação aos municí-
pios da Região Metropolitana de Macapá (Macapá 
e Santana), bem como, parcialmente, dos municí-
pios localizados no eixo da rodovia BR-156, que in-
terliga Macapá a fronteira Brasil-Guiana Francesa. 
O contexto exposto serviu de base para execução 
do presente projeto cujo objetivo é o de realizar 
a caracterização das matérias primas (areia, seixo 
e argila) utilizadas no setor da construção civil na 
região de Macapá, Mazagão, Santana e municípios 
adjacentes, e o diagnóstico técnico da atividade mi-
neira, com avaliação das questões legais, ambien-
tais e socioeconômicas envolvidas, visando forne-
cer subsídios aos mineradores e gestores públicos 
para o ordenamento desta importante atividade 
econômica na região.

As frentes de extração de argila registradas na 
área do projeto e que estão envolvidas na produção 
de cerâmica vermelha, situam-se nos municípios de 
Macapá e Santana e estão relacionadas às unidades 
Depósitos Aluvionares Antigos e Depósitos Flúvios-
-marinhos.

Nos municípios de Porto Grande e Ferreira Go-
mes são explotadas areias e seixos brancos, corres-
pondentes a Cobertura Sedimentar Indiferenciada, 
além de seixos vermelhos que são extraídos do leito 
ativo do rio Araguari. Tais insumos que são utilizados 
amplamente na construção civil, abastecem majori-
tariamente o mercado de Macapá e municípios limí-
trofes.

A produção de brita na região relaciona-se à 
explotação de rochas de composição granítica (sensu 
lato) que ocorrem no município de Porto Grande, e, 
embora, no Estado como um todo, ainda, tenha ca-
ráter restrito em relação aos seixos, os quais são de 

uso generalizado na região, já começa a ser reconhe-
cida no atendimento das demandas do município de 
Macapá.

Com vistas a obter informações sobre a apli-
cabilidade na construção civil dos agregados e  ar-
gilas, registradas na área do projeto, foram analisa-
das 15 amostras referentes a ocorrências e minas 
desses insumos. Assim, foram submetidas a análi-
ses e ensaios laboratoriais, 4 amostras de agrega-
dos, sendo 3 de areias brancas (AF-06B, AF-06E e 
AF-17) referentes a unidade Cobertura Sedimentar 
Indiferenciada, 1 de seixo vermelho (AF-04) corres-
pondente aos sedimentos ativos do rio Araguari 
(Depósitos Aluvionares), além de 11 amostras de 
argila, das quais 1 relaciona-se à unidade Cobertura 
Sedimentar Indiferenciada (AF-14) e 10 referem-se 
a Depósitos Aluvionares Antigos/Depósitos Flúvio-
marinhos.

Com base na comparação das curvas de dis-
tribuição granulométrica das amostras de areia 
(AF-06B, AF-06E e AF-17 A) com as curvas padrões 
dos limites da Zona Utilizável  e da Zona Ótima, 
podem ser feitas as seguintes considerações: a) 
As amostras de areia, AF-06B e AF-06E, embora 
tenham suas curvas granulométricas, situadas na 
parte inferior da Zona Utilizada, apresentam resul-
tados compatíveis para aproveitamento na cons-
trução civil; b)  A amostra de areia AF-17 A, tem 
sua curva granulométrica situada fora do limite da 
Zona Utilizável, devido ao excesso de finos abaixo 
de 75 µm, em torno de 11,3%, impedindo seu uso 
in natura. Assim,  embora o material apresente 
propriedades mineralógicas e químicas compatí-
veis com agregado miúdo de bom desempenho, é 
necessária a remoção da referida fração fina, o que 
permitiria sua classificação dentro da zona granulo-
métrica utilizável.

Com respeito a amostra de seixo vermelho 
(AF-04) do leito ativo do rio Araguari, a mesma  apre-
senta componentes com formatos cúbicos (91%), la-
minares (8%) e alongados (1%). O valor de 53% de 
perda no ensaio de Abrasão Los Angeles denotado 
pela amostra de seixo, induz ao entendimento pre-
liminar da falta de resistência mecânica do material 
para uso, mas, para um posicionamento conclusivo 
sobre a questão, há necessidade de estudos comple-
mentares, uma vez que tal amostra foi britada para 
ser analisada, processo este que alterou o formato 
natural das partículas. 

Com relação aos ensaios preliminares de ce-
râmica vermelha consoante aos valores de Índice de 
Plasticidade e Tensão de Ruptura à Flexão, de uma 
maneira geral, foram enquadradas dentro do padrão 
especificado por Santos (1989), para produção de 
blocos, tijolos e telhas, excetuando, apenas, a amos-
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tra de argila AF-14, cujo valor de TFR não a credencia 
para a utilização citada.

De acordo com a base de dados do SIGMINE 
do DNPM, em junho de 2014, na área do projeto es-
tavam vigentes 98 processos atinentes aos regimes 
de aproveitamento de materiais de emprego ime-
diato na construção, sendo 41 para areia, 11 para 
cascalho/seixo, 25 para argila para cerâmica verme-
lha, 34 de rocha para brita e revestimento, e 18 para 
saibro.

Durante os trabalhos de campo, realizados en-
tre 10/09/2012 e 01/02/2013, foram visitadas e ca-
dastradas as frentes de extração de 40 minas (7 de 
areia e/ou seixos, 29 de argila para cerâmica verme-
lha e 4 de rocha para brita e/ou revestimento) além 
de 30 ocorrências minerais (23 de argila para cerâmi-
ca, 4 rocha para brita e/ou revestimento, 2  de saibro 
e 1 de arenito ferruginoso).

A região da área do projeto na qual se con-
centra a maior quantidade de frentes de extração 
de argila, corresponde à porção limitada pelo rio 
Amazonas e o baixo curso do rio Matapi, desde o 
setor nordeste da Folha NA.22-X-B-III até a porção 
sudeste da Folha NA.22-Y-D-VI, abrangendo a ba-
cia do igarapé Fortaleza. Tais frentes situam-se nos 
municípios de Santana (grande maioria) e Macapá 
(subordinadamente), distribuindo-se, diversas delas, 
nas proximidades dos limites urbanos dos referidos 
municípios. A região citada produz 7.170.000 peças 
de tijolos e/ou telhas/mês, se constituindo no prin-
cipal polo produtor de cerâmica vermelha do estado 
do Amapá, suprindo as demandas dos municípios de 
Macapá, Santana, Porto Grande, Ferreira Gomes e 
Mazagão, principalmente.

Os resultados decorrentes de 21 furos de tra-
do motorizado revelaram que as faixas de argila, se 
prolongam pelo setor nordeste da Folha SA.22-X-B-
-III, através da mesopotâmia dos rios Matapi e Vila 
Nova (noroeste da folha SA.22-X-B-III), até as vizi-
nhanças do curso do rio  Mazagão. A constatação 
da existência dessa extensa faixa de distribuição de 
argila na área citada tem grande importância, es-
pecialmente no que se refere a zona limitada pelos 
rios Vila Nova e Mazagão, uma vez que em seus li-
mites, até à presente data, não ocorrem frentes de 
extração de argila. Vale destacar também, que tais 
dados oriundos de furos de trado permitem a in-
ferência de que a faixa de argila citada se estenda 
praticamente por todo o setor sudoeste da Folha 
SA.22-X-B-III, em consonância, portanto, com a in-
terpretação baseada em imagens de satélites exe-
cutada no presente projeto.

Além das frentes de extração de areias e/ou 
seixos relacionadas ao leito ativo do rio Araguari, 
foram visitadas na área do projeto 5 frentes de ex-
tração de areias e/ou seixos/cascalhos, referentes 
às áreas de terras firmes, das quais 4 situam-se no 
setor sudoeste da Folha NA.22-Y-D-III  (areais Irene 
Pimentel, H.Gurgel, Morro Branco e rio Matapi), e 
1 (Boa Vista), localiza-se no setor sudoeste da Fo-
lha NA.22-Z-C-I, que estão relacionadas a unidade  
Cobertura Sedimentar Indiferenciada. Em apenas 

uma dessas frentes (rio Matapi) se efetiva o apro-
veitamento exclusivo de seixos/cascalhos, enquan-
to que nas demais, somente as areias brancas são 
aproveitadas.

Os areais Irene Pimentel, H. Gurgel, Mor-
ro Branco e Boa Vista, abrangem entre 0,4556 e 
318,35 ha. São representados por uma camada su-
perior de areia branca, cuja espessura varia de 1 a 
11 metros, abaixo da qual ocorre camada de areia 
amarelada, localmente ferruginizada e que, em ge-
ral, contém níveis lenticulares de seixos/cascalhos, 
características que praticamente inviabilizam a sua 
comercialização. 

Na região do rio Matapi, numa área de 268,3 
ha, ocorre camada de conglomerado de aproximada-
mente 3 metros de espessura, a qual é recoberta por 
camada de areia creme a cinza com 2 a 8 metros de 
espessura. O aproveitamento dos seixos/cascalhos é 
efetivado a partir da desagregação do conglomera-
do citado, por meio de jato d’água, enquanto que a 
areia, é usada no próprio local, na recomposição do 
solo.

Os areais Irene Pimentel, H. Gurgel, Morro 
Branco e Boa Vista, foram objetos de levantamen-
to  geofísico pelo método GPR (Ground Penetrating 
Radar), tendo sido estimada para cada um deles a 
espessura da camada superior representada por 
areia branca (maciça) bem como a da camada in-
ferior, constituída por areia com níveis de cascalho 
(areia  maciça + cascalho). As   reservas estimadas 
de areias maciças (camada superior) referentes 
aos areais Morro Branco, H. Gurgel, Irene Pimen-
tel e Bela Vista, foram de 280.000 m3, 6.192.000 
m3, 3.080.000 m3 e 590.000 m3, respectivamente, 
perfazendo uma reserva de 10.142.000 m3 de areia 
maciça nos depósitos citados. Tal reserva de areia 
maciça fundamenta uma visão bastante otimista 
sobre as perspectivas de vida útil desses depósitos, 
principalmente quando é comparada com os dados 
de produção mensal de agregados dos mesmos, 
referentes a 2012, coletados durante os trabalhos 
de campo, que foram de 2.000 a 3.000 m3, 2.000 a 
3.000 m3 e 4.000 a 5.000 m3, respectivamente. Por 
meio de GPR foi estimada ainda em 16.064.000 m3 
a reserva total de areia maciça+cascalho, referen-
te a porção inferior destes areais (Irene Pimentel, 
H. Gurgel, Morro Branco  e Boa Vista), reserva esta 
que atualmente não é  aproveitada na construção 
civil, em virtude da coloração amarelada e cará-
ter localmente ferruginoso destas areias. De todo 
modo, não deve ser descartada a possibilidade de 
que, no futuro, por eventual decréscimo de oferta 
de areia branca (camada superior), tais areias ama-
reladas, que hoje são refutadas pelo mercado local, 
sejam aproveitadas na construção civil.

A gênese das areias brancas correspondentes 
aos areais Irene Pimentel, H. Gurgel, Morro Branco 
e Boa Vista em princípio é admitida como relacio-
nada à lixiviação ácida atuante sobre sedimentos 
arenosos, devido a processo de podzolização. Além 
das áreas referentes às frentes de extração de areias 
brancas e/ou seixos visitadas durante os trabalhos 
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de campo, foram delimitadas, interpretativamente, 
em imagem de satélite Google Earth, e com base 
em dados do Programa SIGMINE do DNPM, mais 15 
áreas (0,1357 a 175,49 ha), correspondentes a areias 
brancas, sobre as quais, embora não se disponha de 
dados de campo, em sua grande maioria se encon-
tram oneradas para aproveitamento por meio de Li-
cenciamento.

A área do projeto apresenta excelentes con-
dições para a produção de britas a partir de rochas 
cristalinas lato sensu, a partir das unidades Comple-
xo Tumucumaque, Complexo Guianense, Complexo 
Tartarugal Grande e Granito Porto Grande, uma vez 
que há ampla distribuição destas nos municípios de 
Ferreira Gomes, Porto Grande e Tartarugalzinho, em 
áreas relativamente próximas a Macapá. O abaste-
cimento dos municípios de Macapá, Santana, Porto 
Grande, Ferreira Gomes e Mazagão, com respeito às 
rochas britadas, é feito a partir de minas relaciona-
das às unidades Granito Porto Grande (Pedreira do 
Ferreira) e Complexo Tartarugal Grande (Pedreira da 
BPS, Pedreira da Gran Amapá do Brasil e Pedreira 
do Expedito). Embora, na área do projeto apenas as 
unidades Granito Porto Grande e Complexo Tarta-
rugal Grande, atualmente, estejam sendo objeto de 
aproveitamento para rocha britada, certamente, as 
demais unidades cristalinas mencionadas se revelam 
potencialmente importantes também para aprovei-
tamento como rochas de revestimentos/ornamen-
tais.

Os saibros na região estão representados por 
conglomerados (grânulos de quartzo suportados por 
matriz arenoargilosa) e arenitos conglomeráticos, 
que se apresentam frequentemente ferruginizados 
e, são utilizados como material de empréstimo. Re-
lacionam-se à unidade Cobertura Cenozoica Indife-
renciada, e são explotados na região correspondente 
ao setor sudeste da Folha NA.22-Y-D-VI, em geral por 
meio do regime de Licenciamento ou, excepcional-
mente, pelo registro de extração.

Foram definidas para a área do presente pro-
jeto Áreas de Relevante Interesse Mineral referentes 
aos seguintes materiais de uso imediato na cons-
trução civil: a) Areias e seixos de depósitos de leito 
ativo; b) Argilas dos Depósitos Aluvionares Antigos 
e Depósitos Flúvio-marinhos; c) Areias brancas de 
paleodepósitos aluvionares; d) Rochas para brita; e) 
Saibros; f) Areais, seixos e argilas. Tais áreas foram 
delimitadas e classificadas, de acordo com os dados 
disponíveis nos seguintes níveis: Áreas de Aproveita-
mento Mineral Comprovado, Áreas Indicativas para 
Aproveitamento Mineral e Áreas com Vocação para 
o Aproveitamento Mineral.

Com relação aos impactos ambientais, na 
área do projeto foi registrada a presença de inúme-
ras cavas remanescentes do processo de lavra de 
argila para cerâmica vermelha bem como de areias/
seixos. Tais cavas nas épocas de estiagem se apre-
sentam como corpos d’águas que se mostram entu-
lhados de matéria orgânica, que proporcionam um 
aspecto visual altamente desagradável. A utilização 
desses espaços para utilização em atividades de 

piscicultura pode ser uma alternativa viável em ter-
mos de recuperação ambiental dessas áreas, embo-
ra, considerando a complexidade da própria argila, 
para a viabilização de tal medida há necessidade de 
que sua execução seja conduzida por equipe técni-
ca interdisciplinar.

Outro tipo de impacto que se manifesta na 
área decorre das atividades de extração de seixos no 
leito ativo do rio Araguari por meio de dragas de suc-
ção, uma vez que a continuidade das mesmas acaba 
gerando instabilidade na dinâmica do rio, podendo 
resultar em diferentes locais do seu curso erosão e 
assoreamento. As ações mitigadoras, necessaria-
mente, passam pelo monitoramento do processo de 
extração dos sedimentos de interesse por meio da 
execução de perfis batimétricos dos rios objetos des-
sas atividades.

Entre as principais dificuldades observadas 
durante os trabalhos de campo, destaca-se a de ob-
ter informações sobre as produções reais das diver-
sas frentes de extrações visitadas, situação esta que 
prejudicou uma avaliação técnica e socioeconômica 
mais aprofundada, a respeito dos materiais de em-
prego imediato na construção civil. De todo modo, 
mostra-se notória a tendência de crescimento no 
consumo destes insumos no âmbito dos municí-
pios de Macapá, Santana e Porto Grande, principal-
mente. Tal situação, além de destacar o importante 
papel desses materiais na balança comercial dos 
municípios citados, também se notabiliza pelo seu 
significado na melhoria de qualidade de vida da po-
pulação da região como um todo, considerando-se 
o interesse social que reveste o conjunto dos mate-
riais citados. Embora tal diagnóstico sobre os mate-
riais citados da área do projeto, indubitavelmente 
se notabilize como verdadeiro em termos de gran-
de abordagem, uma visão mais qualificada sobre o 
tema exigirá um estudo voltado à capacitação tec-
nológica e gestão organizacional em toda a cadeia 
produtiva do setor.

A grande limitação para o desenvolvimento da 
mineração em termos dos insumos citados na região 
de abrangência do projeto é de ordem institucional, 
uma vez que a região carece de ordenamento terri-
torial em praticamente todos os municípios. A explo-
tação desordenada e o manuseio, beneficiamento 
e comercialização irregulares, são problemas reais, 
que exaurem os depósitos e geram passivos ambien-
tais. Em alguns desses municípios a acelerada exaus-
tão das jazidas e dos depósitos mais próximos aos 
núcleos urbanos decorre de atividades exploratórias 
não controladas, e demandas por materiais, que se 
desenvolvem diretamente  proporcional a velocida-
de de expansão dos centros urbanos. Todo o contex-
to citado exige que à luz de um ordenamento territo-
rial eficaz, a sociedade e o poder público organizem 
e refinem o conhecimento referente os recursos mi-
nerais, ainda existentes. A melhor alternativa para o 
desenvolvimento mineral da região em tela deve ser 
estruturada na  explotação com base nos princípios 
de sustentabilidade, mão de obra qualificada e inves-
timento em novas tecnologias.
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 Finalmente, a CPRM – Serviço Geológico do 
Brasil, com a realização deste projeto subsidiado 
pelo PAC, visa contribuir com gestores públicos, mi-
neradores e com a sociedade em geral, pois fornece 
informações sobre a geologia e recursos minerais, 

permitindo uma melhor avaliação da qualidade e 
quantidade dos insumos minerais de uso imediato 
na construção civil, materiais considerados impres-
cindíveis para a realização das atuais e futuras obras 
da região.
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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 - Geologia 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 - Ron-
dônia, 2000.
Nº 21 - Aspectos Geológicos, Geoquímicos e Potencialidade em Depósitos de Ni-Cu-EGP do Mag-
matismo 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 Ca-
teté - Pará, 2001.
Nº 28 - Aspectos geológicos, Geoquímicos e Metalogenéticos do Magmatismo Básico/Ultrabásico do 
Estado de Rondônia e Área Adjacente, 2001.
Nº 29 - Geological, Geochemical and Potentiality Aspects of Ni-Cu-PGE Deposits of the Paraná Ba-
sin Magmatism, 2001.
Nº 30 - Síntese Geológica e Prospecção Geoquímica da Área Barro Alto – Goiás, 2010.
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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.
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.
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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.
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 Prin-
cesa 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, Subá-
rea 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, Subá-
rea Ibaré – Rio Grande do Sul, 2000.
Nº 09 - Resultados da Prospecção para Ouro na Área RS-01 - Lavras do Sul/Caçapava do Sul, Subá-
rea Caçapava doSul - Rio Grande do Sul, 2000.
Nº 10 - Resultados da Prospecção para Ouro na Área RS-01 - Lavras do Sul/Caçapava do Sul, Subá-
rea Passo do Salsinho - Rio Grande do Sul, 2000.
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Nº 11 - Resultados da Prospecção para Ouro na Área RS-01 - Lavras do Sul/Caçapava do Sul, Subá-
rea 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, Subá-
rea Cambaizinho - Rio Grande do Sul, 2001.
Nº 14 - Resultados da Prospecção para Ouro na Área RS-01 - Lavras do Sul/Caçapava do Sul, Subá-
rea 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, Subá-
rea 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.

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 Gros-
so, 2008.
Nº 13 - Projeto Fosfato Brasil – Parte I, Salvador, 2011.
Nº 14 - Projeto Fosfato Brasil – Estado de Mato Grosso – Áreas Araras/Serra do Caeté e Planalto da 
Serra,
2011.
Nº 15 - Projeto Mineralizações Associadas à Plataforma Bambuí no Sudeste do Estado do Tocantins 
(TO) – Goiânia, 2012.
Nº 16 – Rochas Carbonáticas do Estado de Rondônia, Porto Velho, 2015.
Nº 17 – Projeto Fosfato Brasil – Parte II, Salvador, 2016.
Nº 18 – Geoquímica Orientativa para Pesquisa de Fosfato no Brasil, Salvador, 2016.

SÉRIE PEDRAS PRECIOSAS

Nº 01 - Mapa Gemológico da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, 1997.
Nº 02 - Mapa Gemológico da Região Lajeado/Soledade/Salto do Jacuí - Rio Grande do Sul, 1998
Nº 03 - Mapa Gemológico da Região de Ametista do Sul - Rio Grande do Sul, 1998.
Nº 04 - Recursos Gemológicos dos Estados do Piauí e Maranhão, 1998.
Nº 05 - Mapa Gemológico do Estado do Rio Grande do Sul, 2000.
Nº 06 - Mapa Gemológico do Estado de Santa Catarina, 2000.
Nº 07 - Aspectos da Geologia dos Pólos Diamantíferos de Rondônia e Mato Grosso – O Fórum de 
Juína – Projeto Diamante, Goiânia, 2010.
Nº 08 - Projeto Avaliação dos Depósitos de Opalas de Pedro II – Estado do Piauí, Teresina, 2015.
Nº 09 - Aluviões Diamantíferos da Foz dos Rios Jequitinhonha e Pardo - Fase I – Estado da Bahia, 
Salvador, 2015.
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SÉRIE OPORTUNIDADES MINERAIS – EXAME ATUALIZADO DE PROJETO

Nº 01 - Níquel de Santa Fé - Estado de Goiás, 2000.
Nº 02 - Níquel do Morro do Engenho - Estado de Goiás, 2000.
Nº 03 - Cobre de Bom Jardim - Estado de Goiás, 2000.
Nº 04 - Ouro no Vale do Ribeira - Estado de São Paulo, 1996.
Nº 05 - Chumbo de Nova Redenção - Estado da Bahia, 2001.
Nº 06 - Turfa de Caçapava - Estado de São Paulo, 1996.
Nº 08 - Ouro de Natividade - Estado do Tocantins, 2000.
Nº 09 - Gipsita do Rio Cupari - Estado do Pará, 2001.
Nº 10 - Zinco, Chumbo e Cobre de Palmeirópolis - Estado de Tocantins, 2000.
Nº 11 - Fosfato de Miriri - Estados de Pernambuco e Paraíba, 2001.
Nº 12 - Turfa da Região de Itapuã - Estado do Rio Grande do Sul, 1998.
Nº 13 - Turfa de Águas Claras - Estado do Rio Grande do Sul, 1998.
Nº 14 - Turfa nos Estados de Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte, 2001.
Nº 15 - Nióbio de Uaupés - Estado do Amazonas, 1997.
Nº 16 - Diamante do Rio Maú - Estado da Roraima, 1997.
Nº 18 - Turfa de Santo Amaro das Brotas - Estado de Sergipe, 1997.
Nº 19 - Diamante de Santo Inácio - Estado da Bahia, 2001.
Nº 21 - Carvão nos Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, 1997.
Nº 22 - Coal in the States of Rio Grande do Sul and Santa Catarina, 2000.
Nº 23 - Kaolin Exploration in the Capim River Region - State of Pará - Executive Summary, 2000.
Nº 24 - Turfa de São José dos Campos - Estado de São Paulo, 2002.
Nº 25 - Lead in Nova Redenção - Bahia State, Brazil, 2001.

SÉRIE DIVERSOS

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

SÉRIE RECURSOS MINERAIS MARINHOS

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

SÉRIE ROCHAS E MINERAIS INDUSTRIAIS

Nº 01 – Projeto Materiais de Construção na Área Manacapuru-Iranduba-Manaus-Careiro (Domínio 
Baixo Solimões) – Manaus, 2007.
Nº 02 – Materiais de Construção Civil na região Metropolitana de Salvador – Salvador, 2008.
Nº 03 – Projeto Materiais de Construção no Domínio Médio Amazonas – Manaus, 2008.
Nº 04 – Projeto Rochas Ornamentais de Roraima – Manaus, 2009.
Nº 05 – Projeto Argilas da Bacia Pimenta Bueno – Porto Velho, 2010.
Nº 06 – Projeto Quartzo Industrial Dueré-Cristalândia – Goiânia, 2010.
Nº 07 – Materiais de Construção Civil na região Metropolitana de Aracaju – Salvador, 2011.
Nº 08 – Rochas Ornamentais no Noroeste do Estado do Espírito Santo – Rio de Janeiro, 2012.
Nº 09 – Projeto Insumos Minerais para a Construção Civil na Região Metropolitana do Recife – Re-
cife, 2012.
Nº 10 – Materiais de Construção Civil da Folha Porto Velho – Porto Velho, 2013.



Informe de Recursos Minerais

156

Nº 11 – Polo Cerâmico de Santa Gertrudes – São Paulo, 2014.
Nº 12 – Projeto Materiais de Construção Civil na Região Metropolitana de Natal – Recife, 2015.
Nº 13 – Materiais de Construção Civil para Vitória da Conquista, Itabuna-Ilhéus e Feira de Santana 
– Salvador, 2015.
Nº 14 – Projeto Materiais de Construção da Região de Marabá e Eldorado dos Carajás – Belém, 2015.
Nº 15 – Panorama do Setor de Rochas Ornamentais do Estado de Rondônia – Porto Velho, 2015
Nº 16 – Projeto Materiais de Construção da Região Metropolitana de Goiânia – Goiânia, 2015
Nº 17 – Projeto Materiais de Construção da Região Metropolitana de Porto Alegre – Porto Alegre, 
2016
Nº 18 – Projeto Materiais de Construção da Região Metropolitana de Fortaleza – Fortaleza, 2016
Nº 19 – Projeto Materiais de Construção Civil da Região da Grande Florianópolis – Porto Alegre, 
2016
Nº 20 – Projeto materiais de construção da região de Macapá - Estado do Amapá – Belém, 2016.

SÉRIE METAIS - INFORMES GERAIS

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

SÉRIE PROVÍNCIAS MINERAIS DO BRASIL

Nº 01 – Áreas de Relevante Interesse Mineral - ARIM, Brasília, 2015
Nº 02 – Metalogenia das Províncias Minerais do Brasil: Área Tróia-Pedra Branca, Estado do Ceará, 
Fortaleza, 2015
Nº 03 – Metalogenia das Províncias Minerais do Brasil: Área Sudeste do Tapajós, Estado do Pará, 
Brasília, 2015.
Nº 04 – Metalogenia das Províncias Minerais do Brasil: Província Aurífera Juruena-Teles Pires-Ari-
puanã – Geologia e Recursos Minerais da Folha Ilha Porto Escondido – SC.21-V-C-III, Brasília, 
2015.
Nº 05 – Metalogenia das Províncias Minerais do Brasil: Distrito Zincífero de Vazante – MG, Brasí-
lia,2015.
Nº 06 – Metalogenia das Províncias Minerais do Brasil: Rochas Alcalinas da Porção Meridional
do Cinturão Ribeira. Estados de São Paulo e Paraná, Brasília, 2015.
Nº 07 – Metalogenia das Províncias Minerais do Brasil: Área Sudeste de Rondônia, Brasília, 2016.

SÉRIE MINERAIS ESTRATÉGICOS

Nº 01 – Diretrizes para Avaliação do Potencial do Potássio, Fosfato, Terras Raras e Lítio no Brasil, 
Brasília, 2015.
Nº 02 – Avaliação do Potencial de Terras Raras no Brasil, Brasília, 2015.
Nº 03 – Projeto Avaliação do Potencial do Lítio no Brasil – Área do Médio Rio Jequitinhonha, Nor-
deste de Minas Gerais, Brasília, 2016.
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