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APRESENTAÇÃO

A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais/Serviço Geológico do Brasil (CPRM/SGB) 
tem a grata satisfação de disponibilizar aos empresários do setor mineral, aos gestores 
públicos paranaenses e à comunidade geocientífica de um modo geral, mais um produto 
do Programa Geologia do Brasil, denominado Projeto Materiais de Construção da Região 
Metropolitana de Curitiba. 
A execução do projeto ocorre num momento de expressivo crescimento econômico da 
Região Metropolitana de Curitiba – RMC, com reflexos na demanda por matérias-primas 
para construção civil, em função da execução de obras públicas contempladas pelo 
Programa de Aceleração de Crescimento PAC, a começar pelos habitacionais - Minha 
Casa Minha Vida -, bem como nas áreas de saúde e assistência - UBS e UPA - educação 
e cidadania, e de infraestrutura viária e transportes, como a duplicação e melhorias nas 
BR-277 e BR-376 e a ampliação e modernização do aeroporto de Curitiba.
A Região Metropolitana de Curitiba, com 29 municípios e uma área de 16.581,21 km² abriga 
uma população da ordem de 3.400.000 habitantes. Um dos problemas básicos do setor 
produtivo mineral na região é a disputa do espaço físico com outras atividades de uso e 
ocupação do solo. A população, de um lado, em seus justos anseios por melhor qualidade 
de vida, incluindo serviços, transportes e moradia, é o principal beneficiário final do produto 
mineral. A mineração, de outro lado, um tradicional indutor de desenvolvimento, carrega 
um forte estigma negativo, o qual necessita e deve ser revertido a partir do conhecimento 
mais adequado de sua importância econômica, social e das peculiaridades geográficas e 
geológicas, incluindo a introdução dos conceitos de produção limpa. 
Dentro desse contexto, este trabalho buscou organizar e realçar os principais elementos de 
valorização da atividade minerária na região, em confronto com os elementos restritivos à sua 
atuação, sejam de ordem tecnológica, bem como sociais ou ambientais. Da mesma forma, 
buscou apresentar informações que possam representar alternativas para atendimento de 
um ou outro lado desse conflito ou, dentro de uma visão mais propositiva, servir de base 
para futuros trabalhos de planejamento estratégico e zoneamento territorial. Os materiais 
objeto deste estudo foram areias, argilas, calcários, pedras britadas, quartzitos e filitos, que 
se destacam entre os insumos minerais mais empregados na construção civil.
Este informe contempla o texto do relatório final dos trabalhos executados na região, 
contendo: análise de aspectos sócio-econômico da mineração; análises e ensaios 
tecnológicos dos materiais estudados; além de mapas temáticos (geológico; potencial 
mineral; direitos minerários e atividade minerária). A publicação busca enfatizar o papel da 
informação geológica como indutor no desenvolvimento do setor mineral no País, além de 
estimular e atrair investimentos para o mesmo, com efeitos na geração de empregos, renda 
e desenvolvimento social, à luz da sustentabilidade ambiental.
Merece destaque o empenho dos autores para a concretização dessa obra, a qual realça 
a importância das parcerias com instituições locais, não só para a geração de produtos 
geocientíficos, mas como importante ferramenta de uma efetiva política nacional de geologia 
e hidrologia, coordenada e articulada pela Secretaria de Geologia Mineração e Transformação 
Mineral do Ministério de Minas e Energia, através do Serviço Geológico do Brasil.

ESTEVES PEDRO CONALGO

Diretor - Presidente
Serviço Geológico do Brasil - CPRM
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RESUMO

O presente informe avalia as diversas ocorrências e depósitos de matérias primas minerais 
da Região Metropolitana de Curitiba, enfocando os seus aspectos geológicos, potencialidade 
mineral, direitos minerários, infraestrutura e socioeconômicos, tendo como alvo os insumos 
minerais utilizados para a construção civil, dentro dos objetivos propostos pelo Programa de 
Aceleração do Crescimento – PAC para o setor mineral.
O trabalho constou de uma atualização da geologia e outras informações através de pesquisa 
bibliográfica, levantamento de campo para coleta de amostras e dados de produção, realização 
de ensaios tecnológicos e análises minerais, tabulação de dados e inserção das informações 
em base geológica atualizada. Tendo em vista a área de abrangência da Região Metropolitana 
de Curitiba e suas características geológicas, aliada aos aspectos legais e à dimensão do 
setor minerário, o trabalho foi realizado através de amostragem dos empreendimentos mais 
representativos de cada unidade geológica.
Assim foram cadastrados cerca de 60 empreendimentos minerários voltados para a produção 
de areia, argila, calcário, quartzito, filito, rochas granitoides (gnaisses, granitos, migmatitos) e 
outras, no que se refere à produção de pedra britada. Para cada empreendimento visitado foram 
registrados aspectos tais como: localização e acesso; tipologia de depósitos; caracterização 
física; reservas e fontes alternativas de suprimento.
Enfatizou-se a caracterização tecnológica desses insumos com a realização de análises 
granulométricas, químicas e mineralógicas, ensaios de abrasão, determinação de índices 
físicos e cor de queima das argilas, dentre outros. Os ensaios e análises foram executados em 
laboratórios paranaenses como SENAI de Ponta Grossa, LAME/LACTEC e LAMIR/UFPR, este 
último vindo a constituir parceiro nosso no presente trabalho.
Adicionalmente foi elaborado um diagnóstico técnico-econômico sobre os insumos minerais 
levando em conta a produção, consumo e projeção da demanda futura, bem como avaliados 
os aspectos ambientais relacionados à atividade minerária, com indicações quanto à 
sustentabilidade da produção mineral.
Foram produzidas cartas temáticas de geologia, atividade mineira e potencial mineral, aspectos 
legais e restrições ambientais - que se encontram anexas ao presente Relatório. Todas as 
informações estão organizadas em um SIG a ser disponibilizado futuramente através de site 
específico.
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ABSTRACT

This report evaluates several mineral occurrences and deposits at the Metropolitan Region of 
Curitiba-RMC, describing the geologic aspects, mineral potential, legal rights, infrastructure 
and socio-economics. The focus is the mineral inputs utilized for build construction within the 
objectives of the Brazil’s Growth Acceleration Programme – PAC for the mineral sector.
The work consisted of revision of the geology and other information using the available 
literature, field work for sampling of mineral substances and collect production data “in locu” 
at the mine sites, mineral analysis and technological assays, data organizing and insertion of 
such information in to the geologic map to come up with an updated geologic map. Considering 
the vast extent of the Metropolitan Region of Curitiba, its geologic characteristics, legal right 
aspects and the dimension of the mineral sector, the work was done through sampling of the 
most representative ventures at each geologic unit.
Sixty mineral ventures were registered that deal with sand, clay, quartzite, phyllite, granitoid 
rocks (granites, gneisses and migmatites) and other co-products of these major goods. For each 
visited venture were taken information about: location and access; type of the deposit; physical 
characterization; reserve and alternative sources of supply.
Emphasis was given to the technological characterization of the goods with the assays of: 
chemical and mineralogical contents; grain size; abrasion; physical indexes; burning color 
among others. These assays were done at local laboratories as SENAI at Ponta Grossa, LAME/
LACTEC and LAMIR/UFPR. The late one is our partner in this work.
Adjoined to the assays, it was produced an economic report about the mineral goods, taking 
in to account the actual production and consumption with a goal to future demand with 
sustainability but constrained by the environmental aspects.
Annexed to this report are thematic charts on geology, mineral potential and exploitation 
activities, legal aspects and environmental restrictions. All information is organized in a 
Geographic Information System/GIS which will be available at CPRM´s website.
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1 — A REGIÃO METROPOLITANA DE 
CURITIBA: ASPECTOS FISIOGRÁFICOS 

E SÓCIO-ECONÔMICOS 

Dentre as regiões metropolitanas do Brasil, 
a Região Metropolitana de Curiti ba - RMC ocupa 
a 8ª posição em número de habitantes, com uma 
população da ordem de 3.500.000 habitantes ha-
bitantes (IBGE, 2017). O Índide de Dsenvolvimento 
Humano Municipal (IDHM) ... mais baixo (ATLAS DO 
DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL, 2010). 
O 4º melhor entre as 20 regiões metropolitanas do 
país, embora alguns de seus municípios, isolada-
mente, possam apresentar um IDH mais baixo. Com 
29 municípios e uma área pouco inferior a 16.600 
km2, ocupa o segundo lugar em termos de extensão 
territorial, fi cando atrás, apenas, da RM de Manaus. 
Em termos práti cos, a RMC estende-se da divisa 
com o Estado de São Paulo, no seu limite norte, à 
divisa com o Estado de Santa Catarina, no seu limite 
sul (fi gura 1.1).

A economia da região é bastante diversifi -
cada com os três setores econômicos básicos (ex-
trati vo, transformação e comércio/serviços) bem 

equilibrados. Em termos de produção mineral a di-
versidade geológica da região possibilita a oferta de 
uma variada gama de produtos, dentre eles: areia 
para construção civil, areia para vidros, argila para 
cerâmica vermelha, caulins para porcelana branca, 
pedra britada e rochas ornamentais. Existem tam-
bém eventuais substi tuti vos para os mesmos, como 
quartzitos, felsdspato, talco, fi litos cerâmicos, fl uo-
rita e rochas carbonáti cas, que atendem do setor 
cimenteiro aos setores de cal, indústrias químicas e 
de correti vos de solo. No setor de ferti lizantes a re-
gião se destaca como maior produtor nacional. Até 
o ano de 2014 a RMC deti nha a única mina em lavra 
de um bem metálico de toda a Região Sul do Brasil, 
uma jazida de ouro no município de Campo Largo, a 
15 km do centro de Curiti ba.

A tabela 1.1 apresenta alguns indicadores fí -
sicos e socioeconômicos das principais regiões me-
tropolitanas do Brasil. 

Figura 1.1 – Mapa de localização da RMC e listagem dos municípios que a consti tuem.
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1.1 HISTÓRIA DA RMC

De acordo com a Coordenação da Região Me-
tropolitana de Curitiba – COMEC, a configuração 
inicial da RMC, quando da sua criação pela Lei Com-
plementar Federal n.º 14/73, compreendia 14 mu-
nicípios: Curitiba, Almirante Tamandaré, Araucária, 
Balsa Nova, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, 
Campo Largo, Colombo, Contenda, Mandirituba, Pi-
raquara, Quatro Barras, Rio Branco do Sul e São José 
dos Pinhais.

Essa configuração se manteve até a década 
de 90, quando começam a ocorrer os primeiros des-
membramentos de municípios metropolitanos: Fa-
zenda Rio Grande é criado em 28 de janeiro de 1990 
(desmembrado de Mandirituba); Tunas do Paraná 
em 30 de abril de 1990 (desmembrado de Bocaiúva 
do Sul); Itaperuçu em 09 de novembro de 1990 (des-
membrado de Rio Branco do Sul); e, em 18 de março 
de 1992, Pinhais (desmembrado de Piraquara).

Os limites do território metropolitano, entre-
tanto, só são alterados em 1994 pela lei estadual n.º 
11.027/94. Foram incluídos os municípios de Cerro 
Azul, Doutor Ulysses (desmembrado de Cerro Azul 
em 20 de novembro de 1990), Quitandinha (des-
membrado de Contenda e de Rio Negro em 13 de 
junho de 1961) e Tijucas do Sul.

Em 1995 os contornos da RMC são mais uma 
vez expandidos pela Lei Estadual 11.096/95, com a 
inserção de Adrianópolis (desmembrado em 25 de 
julho de 1960 de Bocaiúva dos Sul). Registra-se nesse 
mesmo ano o desmembramento de Campo Magro 
do município de Almirante Tamandaré (11 de dezem-
bro de 1995). A inclusão de Agudos do Sul (desmem-
brado de Tijucas do Sul em 25 de julho de 1960) pela 
Lei Estadual 12.125/98 marca a última alteração da 
década de 90. O território da RMC permanece com 
25 municípios até a inserção da Lapa, por meio da 
Lei Estadual 13.512/2002 e, em 2011, através da Lei 
Complementar Estadual n° 139/11, os municípios de 
Campo do Tenente, Piên e Rio Negro também foram 
incluídos na RMC, atingindo a conformação atual de 
29 municípios. Um resumo dessa evolução e sua con-
formação são ilustrados no quadro 1.1. 

Para tratar das questões de interesse comum à 
RMC foi criada a “Coordenação da Região Metropoli-
tana de Curitiba” (COMEC), com status de secretaria, 
denominada. Tal secretaria visa à formulação e exe-
cução de políticas públicas ligadas aos interesses me-
tropolitanos dos municípios. Como exemplo de sua 
atuação cita-se a Rede Integrada de Transporte (RIT), 
envolvendo 14 municípios, através da qual se estima 
um movimento diário de cerca de 500 mil pessoas, 
entre Curitiba e cidades vizinhas.

Tabela 1.1- Indicadores sócio-econômicos das principais regiões metropolitanas do País

REGIÃO 
METROPOLITANA

Área (km2)a Municípiosa Populaçãoa IDHM PIB p/ca % área
RM/ Estado

Região Sul

CURITIBA 16.581,21 29 3.414.115 0,783 40.207,67 8,3

PORTO ALEGRE 9.803,07 34 4.161.237 0,762 32.916,60 3,7

FLORIANÓPOLIS 2.751,07 09 962.430 0,815* 30.941,00 2,9

Região Sudeste

SÃO PAULO 7.946,96 39 20.935.204 0,794 45.612,69 3,2

RIO DE JANEIRO 5.324,04 21 12.116.616 0,771 33.378,78 15,4

BELO HORIZONTE 9.472,48 34 5.198.678 0,774 32.157,28 1,6

VITÓRIA 2.335,76 07 1.884.096 0,772 31.435,48 5,0

Região Nordeste

RECIFE 2.770,45 14 3.887.261 0,734 23.249,23 2,8

SALVADOR 4.353,77 13 3.919.864 0,743 22.810,12 0,7

FORTALEZA 5.790,72 15 3.818.380 0,732 14.016,00 3,9

ARACAJU 865,81 04 912.647 0,763 19.489,75 3,9

NATAL 2.807,57 11 1.473.877 0,733 18.866,75 5,3

JOÃO PESSOA 3.134,03 12 1.282.944 0,712* 17.907,95 5,5

Norte e Centro-Oeste

MANAUS 101.474,98 08 2.360.491 0,720 29.604,50 6,5

BELEM 2.536,89 07 2.194.766 0,729 15.620,95 0,3

GOIÂNIA 7.315,15 20 2.384.560 0,769 24.825,85 2,1

Fontes: Atlas do Desenvolvimento Humana no Brasil, 2010; Deepask, 2014.
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Quadro 1.1 - Evolução municipal da RMC. Em laranja destacam-se os municípios incorporados a RMC a partir de cada 
lei estadual.

Lei Compl. 
Federal nº 14/73

Lei Estadual nº 
11.027/94

Lei Estadual nº 
11.096/95

Lei Estadual nº 
12.125/98

Lei Estadual nº 
13.512/02

Lei Estadual nº 
139/2011

Almirante 
Tamandaré

Almirante 
Tamandaré

Adrianópolis Adrianópolis Adrianópolis Adrianópolis

Araucária Araucária
Almirante 

Tamandaré
Agudos do Sul Agudos do Sul Agudos do Sul

Balsa Nova Balsa Nova Araucária
Almirante 

Tamandaré
Almirante 

Tamandaré
Almirante 

Tamandaré

Bocaiúva do Sul Bocaiúva do Sul Balsa Nova Araucária Araucária Araucária

Campina Grande 
do Sul

Campina Grande 
do Sul

Bocaiúva do Sul Balsa Nova Balsa Nova Balsa Nova

Campo Largo Campo Largo
Campina Grande 

do Sul
Bocaiúva do Sul Bocaiúva do Sul Bocaiúva do Sul

Colombo Cerro Azul Campo Largo
Campina Grande 

do Sul
Campina Grande 

do Sul
Campina Grande do 

Sul

Contenda Colombo Campo Magro Campo Largo Campo Largo Campo do Tenente

Curitiba Contenda Cerro Azul Campo Magro Campo Magro Campo Largo

Mandirituba Curitiba Colombo Cerro Azul Cerro Azul Campo Magro

Piraquara Dr. Ulysses Contenda Colombo Colombo Cerro Azul

Quatro Barras Itaperuçu Curitiba Contenda Contenda Colombo

Rio Branco do 
Sul

Fazenda Rio 
Grande

Dr. Ulysses Curitiba Curitiba Contenda

São José dos 
Pinhais

Mandirituba Itaperuçu Dr. Ulysses Dr. Ulysses Curitiba

Pinhais
Fazenda Rio 

Grande
Itaperuçu Itaperuçu Dr. Ulysses

Piraquara Mandirituba
Fazenda Rio 

Grande
Fazenda Rio 

Grande
Itaperuçu

Quatro Barras Pinhais Mandirituba Lapa Fazenda Rio Grande

Quitandinha Piraquara Pinhais Mandirituba Lapa

Rio Branco do 
Sul

Quatro Barras Piraquara Pinhais Mandirituba

São José dos 
Pinhais

Quitandinha Quatro Barras Piraquara Piên

Tijucas do Sul
Rio Branco do 

Sul
Quitandinha Quatro Barras Pinhais

Tunas do Paraná
São José dos 

Pinhais
Rio Branco do 

Sul
Quitandinha Piraquara

Tijucas do Sul
São José dos 

Pinhais
Rio Branco do 

Sul
Quatro Barras

Tunas do Paraná Tijucas do Sul
São José dos 

Pinhais
Quitandinha

Tunas do Paraná Tijucas do Sul Rio Branco do Sul

Tunas do Paraná Rio Negro

  São José dos Pinhais

  Tijucas do Sul

Tunas do Paraná

Fonte: COMEC, 2017.
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Outras questões urbanas são pensadas em 
conjunto, como o abastecimento de água da região 
(fornecida em grande parte pelo município de Pira-
quara), além de assuntos como coleta de lixo, cuida-
dos ambientais e atendimento social. O município 
de Araucária possui o próprio sistema integrado de 
transporte urbano, o TRIAR (Transporte Integrado 
de Araucária), ficando sob a responsabilidade da Ur-
banização Curitiba – SA (URBS) apenas a integração 
com a Capital.

Segundo o Instituto Paranaense de Desenvolvi-
mento Econômico e Social, 39,7% do PIB do Estado do 
Paraná foi gerado na região metropolitana em 2014 
(IPARDES, 2017).

A capital sedia e mantém as principais funções 
do governo estadual, além de reunir espaços culturais, 
recreacionais e comerciais de destaque que, somadas 
às condições de maior renda e escolaridade e a loca-
lização do pólo industrial, colocam a RMC em posição 
de relevância no contexto estadual e nacional.

1.2 - OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS 

O objetivo fundamental deste projeto é o ca-
dastramento, pesquisa e avaliação de depósitos de 
materiais para emprego imediato na construção ci-
vil, tais como: argilas, areias, cascalhos, saibro, brita; 
matérias primas necessárias às indústrias especiali-
zadas, como areias para fabricação de vidros, argilas 
refratárias, argilas para agregados leves e argilas para 
cerâmica. Ao mesmo tempo, assegurando a proteção 
à população e ao meio ambiente, disponibilizando os 
insumos a custos acessíveis na RMC.

A população do município de Curitiba e entor-
no vem apresentando um crescimento expressivo 
nos últimos anos. Neste mesmo ritmo acompanha 
a construção civil com empreendimentos de gran-
de porte (pontes, viadutos e edifícios), médio porte 
(conjuntos residenciais, lojas comerciais) e pequeno 
porte (moradias). Sendo assim, faz-se necessário as 
pesquisas de campo para a indicação de áreas poten-
ciais para novos depósitos de materiais destinados 
à construção civil. Essa atividade visa atender a de-
manda do mercado e da sociedade como um todo. 
Os depósitos de areia e argila (principalmente) vêm 
sendo explotados de uma maneira geral sem o acom-
panhamento técnico adequado, com muitas perdas 
de materiais, além da falta de preocupação com o 
meio ambiente. Por isso, com o desenvolvimento 
desse projeto procura-se orientar as empresas e os 
envolvidos na exploração desses materiais para uma 
conscientização, no sentido de um racional aprovei-
tamento desses depósitos, bem como uma maior 
atenção com a preservação ambiental.

1.3 - ASPECTOS FÍSICOS

1.3.1 - Vegetação

A área da RMC é parcialmente recoberta por 
três domínios vegetacionais ou unidades fitogeográ-
ficas (SEMA/IAP, 2016): (i) estepe gramíneo lenhosa; 
(ii) floresta ombrófila densa e; (iii) floresta ombrófila 
mista. O domínio de estepe é constituído por gramí-
neas sobre terrenos suaves a ondulados, característi-
ca de paisagens de planaltos do Sul do Brasil. Possui 
ocorrências de agrupamentos arbóreos nas margens 
dos rios ou formando “ilhas” isoladas sobre o campo. 
O domínio de floresta ombrófila densa possui aspecto 
heterogêneo, sendo constituído por formações flores-
tais em regiões de baixa altitude (0 - 20 m.s.n.m. *) até 
altitudes da ordem de 1200 m s.n.m. É caracterizada 
por cobertura vegetal multiestratificada, com altura 
do dossel entre 30 e 35 m. No domínio de floresta om-
brófila mista observa-se a coexistência da flora tropi-
cal e temperada, ocorrendo como cobertura florestal 
em regiões de altitude entre 800 – 1200 m s.n.m. É 
nela que se faz presente a espécie araucária [Arauca-
ria angustifolia (Bertol.) Kuntze 1898]. 

1.3.2 - Hidrografia

O principal rio na RMC é o Iguaçu, que a cor-
ta na direçãoleste-oeste em sua metade sul. Nessa 
região existem seis sub-bacias dadas pelos cursos 
dos rios Atuba, Belém, Barigui, Passaúna, Padilhas e 
o próprio Iguaçu, todos com características dendríti-
cas de drenagem. No extremo sul da área, nos mu-
nicípios de Lapa e Quitandinha, temos o rio Várzea, 
pertencente à bacia do Rio Negro. No extremo norte 
da área, nos municípios de Cerro Azul, Adrianópolis 
e outros, as drenagens existentes pertencem à bacia 
do Ribeira de Iguape, que faz a divisa com São Paulo.

A maior bacia hidrográfica do núcleo central 
da RMC é a do rio Barigui, com cerca de 267 km² e 
com sentido norte-sul. A menor é a do Ribeirão Padi-
lha, na porção sul de Curitiba, com menos de 34 km2 
de área (SUDERHSA/CH2M HILL, 2002). Devido à pre-
dominância de maiores altitudes ao norte do municí-
pio, todas as sub-bacias hidrográficas correm para o 
sul, indo desembocar no rio Iguaçu, que por sua vez 
irá desaguar no rio Paraná, no oeste do Estado. 

Em razão de certas particularidades, as chu-
vas costumam ocasionar cheias consideráveis nessas 
sub-bacias, com inundação das várzeas e porções 
mais baixas da cidade, recorrente motivo de preo-
cupação para a população e a administração públi-
ca. Atualmente, após uma série de estudos sobre os 
cursos de água locais, quase todos os rios estão em 
processo de canalização.

Nota de Rodapé
* s.n.m = sobre o nível do mar
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1.3.3 - Geomorfologia

A RMC possui superfície de aproximadamente 
16.580km² na região denominada de Primeiro Pla-
nalto Paranaense.  Na área da RMC a topografia é em 
geral ondulada, com colinas suavemente arredonda-
das, dando-lhe uma fisionomia relativamente regular 
(DNPM, 2004).

A região possui uma altitude média de 930 m 
s.n.m., com pontos mais altos de cerca de 1.200 m 
na escarpa de São Luís do Purunã, a oeste, e na Serra 
do Mar, a leste, e mais baixos (140 m) na região do 
Vale do Ribeira, a norte (DNPM, 2004; SANTOS et al., 
2006). 

1.3.4 - Clima 

Na RMC predomina o clima oceânico (Cfb), 
segundo a classificação climática de Köppen (ITCG, 
2006). Nesse tipo de clima o a temperatura média 
do mês mais quente é inferior a 22oC, verão é mais 
úmido que o o invernos e as chuvas são abundantes 
em todas as estações do ano. 

1.4 - ASPECTOS SÓCIOECONÔMICOS

1.4.1 - Produto Interno Bruto (PIB)

De acordo com o Ipardes (2014a), a economia 
paranaense é a quinta maior do País e em 2016 res-
pondeu por 6,2% do PIB nacional (tabela 1.2). 

As economias dos municípios da RMC estão en-
tre as maiores do Estado, representando cerca de 40% 
de seu PIB (IPARDES, 2014b; tabela 1.3). Em razão do 
dinamismo da indústria e dos serviços, Curitiba e São 
José dos Pinhais figuram entre os municípios mais re-
presentativos no PIB do Paraná, juntamente com Lon-
drina (fora da RMC). No interior do Estado, Maringá 
e Ponta Grossa têm forte presença da agroindústria e 
dos serviços e, em Foz do Iguaçu, sobressaem as ati-
vidades ligadas ao turismo e à produção de energia 

elétrica. Já no litoral, Paranaguá se destaca pelas ativi-
dades ligadas ao Porto (tabela 1.4).

1.4.2 - Setores Econômicos

• Agropecuária

Na RMC predominam pequenas lavouras de 
verduras, legumes e frutas , destacando-se a soja e 
a batata-inglesa (IPARDES, 2017; tabela 1.5). Já na 
pecuária, a região destaca-se pela criação de equi-
nos, cuja participação no estado chega a quase 13%  
(IPARDES, 2017; tabela 1.6). De acordo com a COMEC 
(2017b), em 2012 a RMC foi responsável por cerca de 
50% da produção de hortifrutigranjeiros do Estado 
do Paraná.

• Indústria

O valor da transformação industrial do Pa-
raná atingiu R$ 67,4 bilhões em 2011. Na estrutura 

Tabela 1.2 – PIB do Estado do Paraná e sua participação 
no PIB do Brasil.

ANO
PARANÁ BRASIL PARTICIPAÇÃO

Preços correntes
(R$ milhões)

Preços correntes 
(R$ milhão)

PARANÁ/BRASIL 
(%)

2011 257.122 4.376.382 5,9

2012 285.620 4.814.760 5,9

2013 332.481 5.331.619 6,2

2014 348.084 5.778.953 6,0

2015 365.581 6.000.570 6,1

2016 386.957 6.266.896 6,2

Fonte: IPARDES 2014a.

Tabela 1.3 – Maiores economias da RMC em 2014. 

MUNICÍPIO
PIB (em 

bilhões R$) 
Participação 
na RMC (%)

Participação 
no Estado (%)

Curitiba 78,89 57,07 22,66

São José dos Pinhais 23,22 16,80 6,67

Araucária 8,55 6,19 2,46

Pinhais 5,15 3,73 1,48

Colombo 4,35 3,15 1,25

Campo Largo 3,75 2,72 1,08

Outros municípios 14,29 10,34 45,53

RMC 138,23 100,00 39,71

Tabela 1.4 – Maiores economias do Estado do Paraná em 
2014. 

MUNICÍPIO
PIB (em 

bilhões R$) 
Participação no 

Estado (%)

Curitiba (RMC) 78,89 22,66

São José dos Pinhais (RMC) 23,22 6,67

Londrina 15,32 4,40

Maringá 14,23 4,09

Ponta Grossa 11,59 3,33

Foz do Iguaçu 8,72 2,51

Cascavel 9,20 2,64

Araucária (RMC) 8,55 2,46

Paranaguá 6,30 1,81

Pinhais (RMC) 5,15 1,48

Outros municípios 166,87 47,49

PARANÁ 348,08 100,00

Fonte: IPARDES 2014b.

Fonte: IPARDES 2014c.
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industrial do estado, predominam os segmentos de 
veículos automotores (terceiro maior polo automoti -
vo do país), alimentos e refi no de petróleo, responsá-
veis por aproximadamente 58% do valor da transfor-
mação da indústria estadual (fi gura 1.2) e localizados 
principalmente na RMC (COMEC, 2017b).

• serviços

O valor adicionado do setor de serviços do 
Paraná totalizou R$ 130.833.000,00 bilhões em 
2011, com grande participação dos ramos de co-
mércio, administração pública e atividades imobi-
liárias.

1.4.3 - Comércio Exterior

Em 2015, o Paraná respondeu por 7,8% dos 
US$ 191 bilhões das exportações nacionais, fi cando 
na quinta posição entre os estados brasileiros. Nas 
importações, os maiores fornecedores de bens ao 
Paraná foram China, Argenti na, Estados Unidos e 
Alemanha, responsáveis por US$ 8,2 bilhões em ne-
gócios com o estado (IPARDES, 2016; fi gura 1.3).

Figura 1.2 – Composição do valor de transformação indus-
trial – Paraná 2011. Fonte: COMEC, 2017b.

Tabela 1.5 – Principais produtos agrícolas da RMC em 
2015.

PRODUTO
QUANTIDADE

(toneladas)
PARTICIPAÇÃO NO 

ESTADO (%)

Soja (em grão) 425.307 2,46

Batata-inglesa 255.308 30,3

Fumo (em folha) 34.132 19,0

Tabela 1.6 – Quanti dade de animais no setor pecuário da 
RMC em 2015.

TIPO DE ANIMAL
QUANTIDADE 

(cabeças)
PARTICIPAÇÃO NO 

ESTADO (%)

Aves 12.713.332 3,92

Bovino 188.028 2,02

Ovinos 47.207 7,68

Suínos 151.085 2,12

Equinos 38.075 12,66

Figura 1.3 – Importações e exportações do Estado do Paraná 
2010-2015 (fonte: IPARDES, 2016).

Fonte: IPARDES, 2017.

Fonte: IPARDES, 2017.
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2 — CONTEXTO GEOLÓGICO

A Região Metropolitana de Curitiba encontra- 
se inserida, em sua maior parte, no contexto tectôni-
co da Província Mantiqueira, compreendendo predo-
minantemente rochas metamórficas pré-cambrianas 
de três terrenos distintos: Luís Alves, Curitiba e Apiaí. 
Esses terrenos, que apresentam grande variedade 
litológica e complexidade estrutural, se distribuem 
como faixas alongadas segundo a direção NE-SW e 
são limitados entre si por extensas zonas de cisalha-
mento. A evolução desses terrenos deu-se de forma 
independente até sua acresção e amalgamação du-
rante o Ciclo Brasiliano para a formação do continen-
te Gondwana (BRITO NEVES; CAMPOS NETO; FUCK, 
1999). O intenso sistema de falhas transcorrentes e 
o processo de subsidência crustal que então se esta-
beleceu teve, como resultado, a geração e instalação 
de diversos corpos graníticos e básicos e a formação 
de bacias vulcanossedimentares durante o Neopro-
terozoico (ALMEIDA et al., 2010). 

Na porção sudoeste da RMC, inserido no con-
texto tectônico da Bacia do Paraná, estão presentes 
rochas sedimentares de idade devoniana a carboní-
fero-permiana. Diques básicos e intrusões alcalinas 
de idade cretácea cortam as unidades geológicas 
mais antigas e distribuem-se por toda a região (RU-
BERTI; GOMES; COMIN-CHIARAMONTI, 2005). Sobre 
as unidades pré-cambrianas estão depositadas  ro-
chas sedimentares da Bacia de Curitiba (Formação 
Guabirotuba), de idade oligocênica a miocênica, e 
sedimentos recentes. A geodiversidade dessa porção 
de terrenos paranaenses traduz-se numas das áreas 
de maior produção minerária do sul do País.

A figura 2.1 apresenta de forma simplificada o 
arcabouço geotectônico  geotectônico da região. No 
anexo I encontra-se o mapa geológico detalhado da 
RMC e a localização dos pontos descritos.

Figura 2.1 –Mapa tectônico simplificado mostrando as relações entre os terrenos do leste do Estado do Paraná.
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2.1 - TERRENO LUÍS ALVES

O Terreno Luís Alves situa-se na porção sudes-
te da RMC, sendo seu limite a noroeste com o Terre-
no Curiti ba através da Zona de Cisalhamento Man-
dirituba-Piraquara. É representado pelo Complexo 
granulíti co Santa Catarina (Arqueano a Paleoprotero-
zoico) e pelo Complexo máfi co-ultramáfi co de Piên 
(Neoproterozoico). 

2.1.1 - Complexo Granulítico Santa Catarina 
(A4PP2sc)

O Complexo granulíti co Santa Catarina é cons-
ti tuído por ortognaisses intermediários à félsicos, de 
composição trondjemíti ca, tonalíti ca e granodioríti ca 
(TTG), além de ocorrências subordinadas de rochas 
básicas-ultrabásicas e litoti pos paraderivados (BASEI 
et al., 1992; BASEI; McREATH; SIGA JR., 1997). De 
acordo com esses autores e Figueiredo et al. (1991) 
as rochas dessa unidade formaram-se em fácies gra-
nulito e/ou anfi bolito. 

O Complexo granulíti co Santa Catarina limita-se 
a noroeste com granitoides da Suíte graníti ca Rio Piên 
através da Zona de Cisalhamento Piên-Tijucas, a sudo-
este com a Bacia do Paraná e a sul, já fora dos domínios 
da RMC, com rochas do cinturão de dobramentos Dom 
Feliciano. De acordo com estudos geocronológicos, as 
rochas desse conjunto são de idade arqueana (BASEI; 
McREATH; SIGA JR., 1997).

A fi gura 2.2 exibe feições de campo e detalhe de 
uma rocha tí pica dessa unidade, retratada no gnaisse 
granulíti co cataclasado da saibreira Boa Esperança, em 
São José dos Pinhais.

2.1.2 - Complexo Máfi co-ultramáfi co de Piên 
(NP3µp)

O Complexo Máfi co-ultramáfi co de Piên ocor-
re no extremo sul da RMC, sendo de pequena expres-

são geográfi ca. É consti tuído por metaperidoti tos, 
serpenti nitos, xistos magnesianos, metapiroxenitos 
e corpos gabróides, intensamente deformados e 
estruturados segundo direção NE-SW, com origem 
associada a assoalhos. Sua origem é controversa, po-
dendo estar associada a assoalhos oceânicos obduc-
tados, ou a intrusões máfi cas-ultramáfi cas toleíti cas 
(HARARA, 1993).

2.2 - TERRENO CURITIBA 

O Terreno Curiti ba compreende toda a por-
ção central da RMC,  sendo balizado a noroeste, no 
contato com o Terreno Apiaí, pela Zona de Cisalha-
mento Lancinha-Cubatão, e a sudeste, no contato 
com o Terreno Luís Aves, pela Zona de Cisalhamento 
Madirituba-Piraquara. A sudoeste ela encontra-se 
recoberta por unidades sedimentares da Bacia do 
Paraná. No âmbito da área considerada é formado 
pelo Complexo Atuba (Paleoproterozoico) e pelas 
formações Turvo-Cajati  e Capiru (Neoproterozoico).

2.2.1 - Complexo Atuba (PP2at)

Localizado na porção central e nordeste da 
RMC, a unidade é composta por gnaisses e migmati tos 
formados na fácies anfi bolito. De acordo com Siga Jr. 
et al. (1995), os gnaisse do Complexo Atuba apresen-
tam composições heterogêneas, com porções essen-
cialmente quartzo-feldspáti cas (limite W-NW da área), 
até gnaisses granulíti cos de composição mangeríti ca a 
noríti ca, presentes na porção setentrional da área. De 
Curiti ba para sudeste os gnaisses são bandados e os 
migmati tos, geralmente com estruturas estromáti cas, 
apresentam mesossoma composto por bioti ta e anfi -
bólio e leucossoma tonalíti co-granodioríti co. Lentes 
anfi bolíti cas e corpos de xistos magnesianos apresen-
tam-se intercalados em meio aos gnaisses, sendo que 
o conjunto apresenta uma foliação segundo a direção 
NE-SW. A fi gura 2.3 apresenta alguns litoti pos caracte-
rísti cos desse complexo. 

Figura 2.2 – Gnaisse granulíti co cataclásti co do Complexo granulíti co Santa Catarina na Saibreira Boa Esperança (ponto LC-
62, São José dos Pinhais): visão geral da frente de lavra com dique máfi co (A) e detalhe de gnaisse granulíti co róseo (B).
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Figura 2.3 – Litoti pos característi cos do Complexo Atuba: migmati to com paleossoma anfi bolíti co e foliação gnáissica 
no Areal Três Rios (A e B; ponto LC-19, São José dos Pinhais); ortognaisse migmatí ti co na Pedreira São Jorge (C e D; 
ponto LC-63, Balsa Nova); anfi bólio gnaisse com veio aplíti co na Mineração Costa (E e F; ponto LC-66, São José dos 

Pinhais).

O Complexo Atuba limita-se a noroeste com as 
rochas metassedimentares da Formação Capiru a sul 
e a leste com os granitos da Suíte graníti ca Rio Piên, e 
a oeste por rochas sedimentares da Bacia do Paraná. 
Dados geocronológicos indicam para essas rochas 
idades paleoproterozoicas, com posterior reati vação 
no Neoproterozoico, por processos de migmati zação, 
relacionada à colisão dos terrenos Curiti ba e Luís Al-
ves (SIGA JR. et al., 1995).

2.2.2 - Formação Turvo-Cajati (NPtc)

Por se tratar de terreno sem acesso no âmbi-
to da área trabalhada, os dados sobre essa unidade 
foram coligidos de Faleiros, Morais e Costa (2012). 
Segundo esses autores, trata-se de uma sequência de 
rochas metassedimentares siliciclásti cas e carbonáti -
cas compondo diferentes tectonofácies.  Assim, são 
descritas desde unidades de fi litos e xistos fi nos, com 
lentes de quartzitos, mármores e rochas calciossilicá-
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ti cas, até paragnaisses e xistos grossos parcialmente 
migmati zados, com o grau metamótrfi co variando 
de xisto-verde a granulito. A idade máxima de sedi-
mentação (ca.) é 850 a 900 Ma. No âmbito da RMC 
alforam rochas da unidade de xistos (NPtcx): grana-
da-muscovita-bioti ta-quartzo xisto (por vezes com 
clorita e estaurolita) e subordinadamente anfi bólio 
xisto, fi lito, metarritmito, metassilti to arcoseano 
quartzito fi no e metagrauvaca quartzosa.

2.2.3 - Formação Capiru (NPcp)

A Formação Capiru ocorre segundo uma fai-
xa alongada com direção NE-SW na parte central da 
RMC. No âmbito da área considerada, a formação é 
subdividida em três unidades litológicas, da base para 
o topo (FALEIROS; MORAIS; COSTA, 2012): de xistos 
(NPcpx), composta por bioti ta-muscovita quartzo-mi-
ca xisto, sericita xisto, quarzo-bioti ta muscovita xisto e 
fi lito; pelíti ca (NPcpp), composta por fi litos e ardósias; 
e carbonáti ca (NPcpm), composta por metadolomi-
tos com fi lito e quartzito associado. Destaca-se que 
as duas  unidades mais basais podem conter interca-
lações de quartzitos  em lentes por vezes possantes. 
Essas rochas foram formadas em ambiente de baixo 
grau metamórfi co  (fácies xisto verde, zona da clorita) 

e estruturas reliquiares, como estromatólitos, podem 
ser observadas nos metadolomitos (GUIMARÃES; REIS 
NETO; SIQUEIRA, 2002). Estudos paleoambientais 
mostram que essa formação se originou em um am-
biente de plataforma rasa (FIORI, 1992). A fi gura 2.4 
apresenta alguns afl oramentos e feições tí picas dessa 
unidade no âmbito da área considerada.

A Formação Capiru está em contato a sudeste 
com as rochas do Complexo Atuba através de zonas 
de cisalhamento de baixo ângulo e a norte com ro-
chas metassedimentares do Terreno Apiaí pela zona 
de cisalhamento Lancinha-Cubatão A anti clinal do 
Setuva é outra estrutura importante que afetou a 
formação, resultando em intenso dobramento de 
suas rochas, além de expor gnaisses do Complexo 
Atuba em seu núcleo (SIGA JR. et al., 2007).

2.3 - TERRENO APIAÍ

O Terreno Apiaí corresponde a toda a porção 
norte-nordeste da RMC e limita-se a sudeste com o 
Terreno Curiti ba através da Zona de Cisalhamento 
Lancinha-Cubatão, uma das estruturas mais impor-
tantes do pré-cambriano paranaense (CAMPANHA; 
SADOWSKI, 1999). Apesar de não ser o maior ter-

Figura 2.4 – Litoti pos da Formação Capirú: quartzito  no Bairro das Areias (A e B; ponto LC-49, Almirante Tamandaré) e  me-
tadolomito (C e D; ponto RL-03, Itaperuçu).
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reno em área dentro da RMC, é o que apresenta 
a maior quanti dade de unidades litoestrati gráfi cas 
afl orantes: Gnaisse Tigre e Complexo Meia Lua (Pa-
leoproterozoico), Sequência Serra das Andorinhas, 
Formação Betara, Formação Água Clara, Formação 
Perau, Grupo Votuverava e Grupo Lajeado (Meso-
proterozoico) e Grupo Itaiacoca e Formação Anti -
nha (Neoproterozoico).

2.3.1 - Gnaisse Tigre (PP2t) e Complexo Meia 
Lua (PP4ml)

São considerados núcleos do embasamento 
em meio às rochas do  Terreno Apiaí e afl oram como 
faixas alongadas no senti do NE. Nestes núcleos pre-
dominam granitoides de composição sienograníti ca, 
monzoníti ca, granodioríti ca, quartzo-monzoníti ca e 
quartzo-monzodioríti ca intensamente deformados, 
o que resulta na presença de estruturas protomilo-
níti cas, miloníti cas e ultramiloníti cas (CURY et al., 
2002). O Gnaisse Tigre afl ora em dois núcleos de an-
ti clinais disti ntos em meio às rochas da Formação Pe-
rau, entre Tunas do Paraná e Adrianópolis, enquanto 
que o Complexo Meia Lua afl ora como um corpo úni-
co em meio a rochas da Formação Betara, na porção 
centro-oeste da RMC, em parte dos municípios de 
Almirante Tamandaré, Itaperuçu e Campo Magro.

2.3.2 - Sequência Serra das Andorinhas 
(MPsap) e Formação Betara (MPbt)

A sequência Serra das Andorinhas compreen-
de uma associação clásti co-terrígena, com uma uni-
dade siliciclásti ca, ou metapelíti ca, basal e uma uni-
dade carbonáti ca no topo (CAMPANHA et al., 1985). 
No âmbito da RMC ela ocorre no extremo nordeste 
da área, estando representada apenas por fi litos e 
xistos carbonáti cos da unidade metapelíti ca (MPsap). 

A Formação Betara ocorre na porção oeste da 
RMC, desde as proximidades de Rio Branco do Sul até 
Balsa Nova (sudoeste do Terreno Apiaí) onde subdivi-
dida em duas unidades: de xistos (MPbtx), basal, com-
posta por predominantemente por mica xistos que 
podem conter quartzo e/ou granada; e de quartzitos 
(MPbtq; fi gura 2.5), que contém clorita e muscovita, 
variedades ferruginosas e intercalações de fi lito. 

2.3.3 - Formação Água Clara (MP1ac)

A Formação Água Clara ocorre como faixas 
alongadas junto à Zona de Cisalhamento Morro Agu-
do ou como tetos pendentes na Suíte graníti ca Três 
Córregos, formando corpos irregulares de contornos 
ameboides. A unidade é consti tuída por rochas me-
tavulcanossedimentares, tendo como principal com-
ponente uma sequência carbonáti ca impura (MA-
RINI; TREIN; FUCK, 1967; FIORI, 1990; KOPS, 1994 
apud BRUMATTI; TOMITA, 2014) . No âmbito da RMC 
a unidade subdivide-se em duas litofácies: de xisto 
(MP1acx), basal, composta por mica xistos e fi litos 
grafi tosos com intercalações de rochas calciossilicáti -
cas, quartzitos e anfi bolitos; e carbonáti ca (MP1acc), 
na qual predominam metacalcário e rocha calciossi-
licáti ca, com intercalações de metapelitos, quartzitos 
e anfi bolitos (fi gura 2.6).  

2.3.4 - Formação Perau (MP1p)

A Formação Perau, localizada na região da 
Anti clinal Anta Gorda e em contato com rochas do 
Grupo Votuverava, é subdivida em duas unidades, 
conforme Faleiros, Morais e Costa (2013): quartzí-
ti ca (MP1pq), basal, composta por quartzitos co-
mumente micáceos e em geral miloniti zados; e de 

Figura 2.5 - Unidade de quartzito da Formação Betara no Bairro das Bateias (ponto LC-11, Campo Magro): visão geral do 
afl oramento (A) e detalhe da rocha (B).
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xistos (MP1px), composta predominantemente por 
quartzo-bioti ta-muscovita xisto e bioti ta-anfi bólio 
xisto localmente com termos calciossilicáti cos e már-
mores e com intercalações de lentes de anfi bolitos. 

Estas últi mas correspondem a anti gas soleiras 
e derrames, enquanto que os quartzitos e mármores 
formaram-se, possivelmente, em ambientes plata-
formais rasos (DAITX, 1996).

A unidade está condicionada à processos tec-
tônicos de baixo ângulo (cavalgamentos), além de um 
sistema de dobramentos responsáveis pela exposição 
de rochas miloníti cas do embasamento (FIORI, 1992).

2.3.5 - Grupo Votuverava (MP1vo)

O Grupo Votuverava ocorre como uma faixa 
contí nua de xistos de baixo grau metamórfi co posi-
cionados entre as zonas de cisalhamento Lancinha-
-Cubatão, a sudeste, e as de Ribeira e do Morro 
Agudo, a norte e noroeste, respecti vamente. É a uni-
dade mais possante e persistente na RMC, na qual 
predominam mica xistos fi nos (clorita xisto e sericita 

xisto) por vezes com granada e bioti ta e fi litos subor-
dinados  (MP1vomx), além de lentes de quartzito, 
calcários e metabasitos (FALEIROS; MORAIS; COSTA, 
2013). Secundariamente estão presentes lentes de 
quartzito, calcários e metabasitos. 

A origem do grupo está relacionada com am-
bientes distais, de bacia oceânica profunda com de-
pósitos turbidíti cos, enquanto que as rochas metabá-
sicas estão associadas a anti gos derrames e soleiras, 
de série toleíti ca (OLIVEIRA et al., 2002; FALEIROS et 
al., 2011). Assim como a Formação Perau, as rochas 
desta unidade passaram por diversos processos de-
formacionais, associados a tectônicas convergentes 
de baixo ângulo (cavalgamentos), dobramentos e 
tectônica transcorrente de alto ângulo (FIORI, 1992).

2.3.6 - Grupo Lajeado (MPl)

O Grupo Lajeado consiste em uma sequên-
cia de rochas carbonáti cas e siliciclásti cas dispostas 
alternadamente e depositadas em plataforma rasa 
de mar aberto (CAMPANHA et al., 1985, 1986 apud 
BRUMATTI; TOMITA, 2014) 

Figura 2.6 – Litoti pos da Formação Água Clara: xisto gnáissico calciossilicáti co com níveis de anfi bolito (A e B; ponto LC-47, 
Cerro Azul); lente de calcário calcíti co  em granito da Suíte graníti ca Três Córregos na Minérios Furquim (C; ponto LC-54, Cerro 

Azul); metacalcário laminado , junto à Zona de Cisalhamento Morro Agudo (D; ponto LC-44, Rio Branco do Sul).
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No âmbito da RMC ocorre como uma cunha 
de pequena expressão em área, no extremo norte da 
região, limitada por duas zonas de cisalhamento, Ri-
beira e Quarenta Oitava, que convergem para a Zona 
de Cisalhamento do Morro Agudo nas proximidades 
do município de Cerro Azul. A unidade é composta 
pela intercalação de metapelitos (filito, metarritmito, 
metassiltito e xistos) e rochas carbonáticas (metacal-
cários calcítico e dolomítico) e subordinadamente 
por metamargas, quartzitos e metaconglomerados.

2.3.7 - Grupo Itaiacoca (NP1it)

O Grupo Itaiacoca localiza-se no extremo noro-
este da RMC entre duas grandes suítes graníticas: Três 
Córregos, com a qual o contato se dá pela Zona de Ci-
salhamento Itapirapuã, e Cunhaporanga, com a qual 
os contatos são intrusivos. Na área a unidade é subdi-
vidida em duas formações (SOUZA, 1990): Bairro dos 
Campos (NP1bc), basal, composta predominantemen-
te por metacalcários dolomíticos (subordinadamente 
calcíticos) com intercalações de metapelitos e meta-
margas; e Agua Nova (NP1an), na qual predominam 
filito e metarritmito com intercalações de metacalcá-
rios e metarenitos, além de lentes de metabasito. 

O Grupo Itaiacoca encontra-se entre duas 
grandes suítes graníticas: O Complexo Três Córregos 
e o Complexo Cunhaporanga. O contato com o Com-
plexo Três Córregos se dá pela Zona de Cisalhamento 
Itapirapuã. A tectônica e o metamorfismo desse gru-
po sugerem que o mesmo tenha-se formado em uma 
bacia à parte da que originou o Supergrupo Açungui 
(SIGA JR. et al., 2003).

2.3.8 - Formação Antinha (NPan)

A Formação Antinha ocorre na porção noroes-
te da RMC inserida em meio a unidades da Formação 
Água Clara e em contato com rochas do Grupo Votu-
verava através da Zona de Cisalhamento do Morro 
Agudo. É subdividida em duas unidades, de acordo 
com Fiori (1992): metaconglomerado. Segundo esse 
mesmo autor, sua disposição espacial e sequência 
litológica permitiu a caracterização da sinforme do 
Vuturuvu. 

2.4 - BACIAS DE TRANSIÇÃO

Trata-se de unidades metassedimentares ou 
metavulcanossedimentares formadas no final do 
Neoproterozoico, relacionadas aos estágios finais de 
aglutinação do continente Gondwana (ALMEIDA et 
al., 2010). No âmbito da RMC são reconhecidas as 
bacias de Guaratubina na porção sudeste da área e a 
de Camarinha na porção centro-oeste da região.

2.4.1 - Bacia de Guaratubinha (NP3g)  

Encontra-se encaixada nas rochas do Comple-
xo granulítico Santa Catarina, onde é formalmente 
reconhecida uma única unidade litoestratigráfica, 
a Formação Guaratubinha. É composta por riolitos, 
andesitos, tufos vulcânicos, lapili-tufos, ignimbritos, 
brechas vulcânicas, conglomerados, arcósios e silti-
tos, agrupados em três sequências: sedimentar, vul-
cânica ácida e vulcânica intermediária (REIS NETO; 
VASCONCELLOS; BITTENCOURT, 2000). Na figura 2.7 
observam-se as feições típicas de rocha vulcânica, 
no caso um riolito cinza-acastanhado, com destaque 
para as juntas de faturamento horizontal e vertical 
comumente presentes nesse tipo de rocha. A porção 
noroeste dessa unidade faz contato com os grani-
tos gnáissicos das suítes graníticas Rio Piên e Serra 
do Mar (BASEI; CITRONI; SIGA JR., 1998; REIS NETO; 
VASCONCELLOS; BITTENCOURT, 2000).

2.4.2 - Bacia de Camarinha (NP3€1ca)  

Essa unidade ocorre em dois segmentos distin-
tos na porção oeste da RMC entre metassedimentos 
das formações Betara e Água Clara (municípios de 
Campo Largo e Balsa Nova). Assim como a Bacia de 
Guaratubinha, é composta por uma unidade litoestra-
tigráfica, a Formação Camarinha, composta por sedi-
mentos terrígenos de baixo grau metamórfico, nota-
damente metaconglomerado polimítico, metarenito 
conglomerático, metarenito fino a médio, por vezes 
arcosiano, metassiltito argiloso e tipos relacionados 
(SOARES, 1987). Alguns afloramentos dessa unidade 
podem ser observados em cortes de estrada da BR-
277/376, na subida da serra a caminho do município 
de Ponta Grossa.

2.5 - MAGMATISMO NEOPROTEROzOICO

O magmatismo neoproterozoico, presente em 
todos os terrenos tectônicos da RMC, está represen-
tado por quase duas dezenas de corpos granitoides 

Figura 2.7 – Rocha riolítica exposta na frente de lavra da 
Pedreira Guaricana (ponto LC-64, pSão José dos Pinhais).
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individualizados, além de uma suíte magmáti ca de 
natureza básica encaixada em meio aos granitoides 
da Suíte graníti ca Rio Piên. Os granitoides encon-
tram-se agrupados segundo suas característi cas pe-
trográfi cas, litogeoquímicas e geocronológicas em: 
sin-colisionais, formados em ambiente de arco mag-
máti co conti nental, e pós-colisionais, desenvolvidos 
no fi nal do Neoproterozoico durante a agluti nação 
do conti nente Gondwana (GUIMARÃES, 2000; PRA-
ZERRES FILHO, 2005; CURY, 2009).

2.5.1 – Granitoides Sincolisionais

2.5.1.1 - Suíte granítica Rio Piên (NP3gp)

Ocorre em toda a porção sudeste da RMC sen-
do consti tuída por granitos deformados de compo-
sição intermediária a ácida, com claras evidências 
de metamorfi smo (MACHIAVELLI; BASEI; SIGA JR., 
1995). Essa unidade limita-se a norte com o Comple-
xo Atuba através da Zona de Cisalhamento Mandiri-
tuba-Piraquara e a sul com o Complexo granulíti co 
Santa Catarina através da Zona de Cisalhamento Pi-
ên-Tijucas, enquanto que seu limite oeste encontra-
-se recoberto por sedimentos da Bacia do Paraná. Os 

principais litoti pos encontrados são monzodioritos, 
monzogranitos e granodioritos e apresentando um 
bandamento gnáissico, associado a processos de ci-
salhemtno, por vezes com formação de milonitos e 
cataclasitos (fi gura 2.8).  

2.5.1.2 - Suíte granítica Três Córregos (NP3gt)

Localizada no extremo noroeste da RMC, apre-
senta-se como um batólito de grande extensão su-
perfi cial com orientação NE. O contato desta unida-
de com as rochas do Grupo Itaiacoca se dá pela Zona 
de Cisalhamento Itapirapuã, enquanto que o contato 
com os litoloti pos da Formação Água Clara é intrusi-
vo (PRAZERES FILHO et al., 2003). A unidade é com-
postas principalmente por granodioritos, e quartzo 
monzonitos e subordinadamente por monzogranito 
e sienogranito, predominando termos porfi ríti cos 
que localmente apresentam-se deformados (proto-
milonitos) (BRUMATTI; TOMITA, 2014). 

São frequentes nessa unidade os enclaves de 
rochas do embasamento e tetos pendentes da For-
mação Água Clara (fi gura 2.9).

Figura 2.8 – Granitóides foliados da Suíte graníti ca Rio Piên na Saibreira São Mateus (afl oramento LC-39, São José dos Pi-
nhais): visão geral da frente de lavra (A) e detalhe de foliação cataclásti ca em granitoide (B).

Figura 2.9 – Suíte graníti ca Três Córregos (ponto LC-55, Cerro Azul): granodiorito porfi ríti co (A) e detalhe de enclave de rocha 
gnáissica (B).
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2.5.1.3 - Outros granitoides sin-colisionais

Outros granitoides e menor expressão na 
RMC são:

• Suite granítica Cunhaporanga (NP3g2cu)- 
situada no âmbito dos metassedimentos 
do Grupo Itaiacoca, extremo noroeste da 
área, é composta por granito, sienogra-
nito, monzogranito e granodiorito, com 
texturas porfirítica e equigranular e local-
mente protomilonítico (BRUMATTI; TO-
MITA, 2014);

• Granito Itaoca (NP3gita)- alojado no Gru-
po Lajeado, no extremo norte da área, é 
composto por monzogranito e quartzo 
monzonito, localmente foliados (MELLO, 
1995);

• Granito Estrela (NP3ges)- alojado no 
Complexo granulítico Santa Catarina, -no 
extremo sudeste da área, trata-se de um 
granito foliado;

• um corpo sem denominação específica, 
alojado no Complexo Atuba, próximo ao 
município de Lapa. 

2.5.2 – Granitoides Pós Colisionais

Granitoides com características pós-colisionais 
ocorrem em dois conjuntos principais no âmbito da 
RMC: um na porção centro-norte da área, composto 
por stocks situados principalmente em meio à faixa 
de rochas metassedimentares situadas entre as 
zonas de cisalhamento Lancinha-Cubatão, Morro 
Agudo e Ribeira e outro na porção leste-sudeste da 
área, associados aos complexos granulítico Santa 
Catarina e Atuba e à Suíte granítica Rio Piên, e aqui 
designados informalmente de granitos da Serra do 
Mar. 

De acordo com Dressel (2013), todos esses 
corpos são compostos essencialmente por granitos 
subalcalinos a alcalinos e, em menor escala, por ti-
pos calcioalcalinos a alcalinos. A instalação destes 
corpos está associada a ambientes pós- colisionais 
tardi-orogênicos ou até mesmo anorogênicos.

2.5.2.1 - Stocks graníticos Passa Três (NP3g3pt), 
Cerne (NP3g3ce), Piedade (NP3g3pi), Morro 
Grande (NP3g3mg), Varginha (NP3g3va) e 
Banhado (NP3gba)

Tratam-se de corpos com formato alongado 
alinhados na mesma direção da estruturação re-
gional das demais feições geológicas (NE-SW), su-
gerindo que o alojamento dos mesmos tenha tido 

influência de estruturas tectônicas, que podem ter 
imprimido alguma deformação durante a intrusão 
(CURY et al., 2008; DRESSEL, 2013).  

Segundo os autores supracitados, são com-
postos por granitoides de composições variadas, 
dentro os quais álcali-feldspato granitos, granitos, 
granodioritos, quartzo sienitos, quartzo monzonitos, 
sienogranitos e monzogranitos, com características 
geoquímicas de granitos anarogênicos (tipo A).

2.5.2.2 - Granitos da Serra do Mar: Suíte Ser-
ra do Mar (NP3gm), Serra da Igreja (NP3g3si), 
Palermo (NP3g3pa), Marumbi (NP3g3mr), 
Anhangava (NP3g3an), Graciosa (NP3g3gr), 
Alto Turvo (NP3g3atu)

Refere-se a uma série de corpos graníticos que 
compõem grande parte da Serra do Mar paranaense. 
O principal deles é a Suíte Serra do Mar, cujos cimos 
constituem o limite leste da RMC. Ela é composta 
por uma ampla variedade de granitoides de natureza 
alcalina a peralcalina (monzogranitos, sienogranitos, 
quartzo sienitos, quartzo monzonitos, sienitos e álca-
li-feldspato  granitos), enquanto os demais apresen-
tam as mesmas características petrográficas e geo-
químicas dos stocks situados na porção centro-norte 
da área (GUALDA; VLACH, 2007). Destacam-se aqui 
o Granito Anhangava, o qual é localmente explorado 
como pedra de cantaria e para brita (Pedreiras Basal-
to 8 e Boscardim) e um stock granítico da Suíte Serra 
do Mar no município de Agudos do Sul  pela frequen-
te presença de fluorita disseminada (figura 2.10). 

2.5.3 - Suite Rio Piên (NP3pd1p) 

Trata-se de um corpo alongado, de rochas bási-
cas (anfibolito e quartzo diorito) que ocorre em meio 
aos granitoides da Suíte granítica Rio PIên (MACHIA-
VELLI; BASEI; SIGA JR.., 1995), entre os municípios de 
Mandirituba e Agudos do Sul, na porção sul da RMC.

2.6 - BACIA DO PARANÁ

A Bacia do Paraná, de idade fanerozoica, con-
siste em uma bacia cratônica de grande extensão 
superficial que se instalou sobre o continente Gon-
dwana, como resultado de uma possível flexura li-
tosférica, em resposta à sobrecarga dos cinturões 
orogêncios desenvolvidos às suas margens (MILANI 
et al., 2007). Uma pequena porção desta encontra-se 
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nos limites oeste e sudoeste da RMC, principalmente 
no município da Lapa, onde afl oram as rochas dos 
grupos Paraná (Formação Furnas) e Itararé.

2.6.1 - Grupo Paraná (Dpr) - Formação Furnas 
(D1f)

A Formação Furnas, localizada na região oes-
te da RMC, é composta por arenitos quartzosos, fel-
dspáti cos e/ou cauliníti cos, de granulação média a 
grossa, mal selecionados, com níveis conglomerári-
tos e silti tos (ASSINE, 1999). 

O ambiente de sedimentação da Formação 
Furnas foi interpretado como sendo transicional, 
parte depositada em planícies aluviais costeiras, em 
ambiente de costa, com infl uência de correntes de 
maré e plataformas rasas, e se formou durante o 
Devoniano (ASSINE, 1999). Está em contato erosivo 

com as rochas do Grupo Itararé, assim como com as 
rochas do embasamento.

2.6.2 - Grupo Itararé (C2P1I)

O Grupo Itararé, situado na porção oeste-
-sudoeste da RMC, abrange uma grande variedade 
litológica distribuídos em duas formações, segundo 
França e Pott er (1988): Lagoa Azul (C2la), basal, na 
qual predominam diamicti tos com matriz sílti oc-ar-
gilosa e níveis subordinados de argilitos, arenitos e 
conglomerados; e Campo Mourão (C2cm), na qual 
predominam arenitos e diamicti tos (fi gura 2.11).

Essas rochas foram depositadas durante o Car-
bonífero em ambientes marinhos distais e proximais, 
transicionais e fl uviais, com infl uência de geleiras, 
gerando  turbiditos, diamicti tos (argilitos com clas-

Figura 2.10 - Corpos granitoides diferenciados da porção leste da RMC: monzonito do Granito Anhangava explorado para bri-
ta na Pedreira Basalto-8 (A; ponto LC-36,  Quatro-Barras); pedreira da Pegmati tos Paraná em granito alcalino da Suíte Serra 

do Mar (B) e detalhe da rocha com fl uorita disseminada (C; ponto LC -50, Agudos do Sul).
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tos caídos), leques aluviais e depósitos de lavagem 
(FRANÇA; POTTER, 1998; VESELY; ASSINE, 2002). Na 
RMC, o Grupo Itararé faz contato rochas da Forma-
ção Furnas e do embasamento.

2.7 - MAGMATISMO MESOzOICO

Em toda a RMC afl oram diques e stocks, de 
composição básica e alcalina, que estão associados 
a episódios magmáti cos ocorridos durante o Meso-
zoico (Cretáceo). Estes episódios estão relacionados 
com eventos tectônicos que resultaram na quebra do 
Superconti nente Gondwana e ao desenvolvimento 
de uma megaestrutura denominada Arco de Ponta 
Grossa (FERREIRA et al., 1981), a anti clinal que mer-
gulha para dentro da Bacia do Paraná, com eixo no 
senti do NW, senti do ao longo do qual os diques e 
plugs se instalaram.

2.7.1 - Intrusões Básicas

Os diques básicos (JKβ) encontram-se orien-
tados em uma direção preferencial N40- 60W e es-
tão intrudidos tanto  em rochas do embasamento 
quanto da Bacia do Paraná. São compostos essen-
cialmente por microgabro (diabásio), podendo tam-
bém apresentar composições dacíti cas. Apresentam 
espessuras variáveis que vão de 60 cm até dezenas 
de metros. Dados geoquímicos mostram que essas 
rochas são da série toleíti ca, e estudos geocronoló-
gicos datam estas rochas do Cretáceo Inferior (Van-
zela et al., 2004; Raposo, 1995). 

Além dos diques, intrudido no Grupo Votuve-
rava na porção norte da RMC ocorre o Gabro José 
Fernandes (JKβjf), um pequeno stock de composição 
gabroica (FALEIROS; MORAIS; COSTA, 2012).

Figura 2.11 - Aspectos de alguns litoti pos do Grupo Itararé: arenito heterogêneo na Mineração Bassani  (A; ponto LC-35, 
Campo Largo) e diamicti to com matriz sílti co-argilosa na Mineração Accordi (B e C; ponto LC-72, Lapa).
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2.7.2 - Intrusões Alcalinas

As intrusões alcalinas são representadas por 
principalmente por quatro pequenos stocks intrudi-
dos em rochas do embasamento na porção norte da  
RMC (BRUMATTI et al., 2015): 

• Suíte alcalina Banhadão (Kλba)- na qual 
predominam nefelina sienitos;

• Nefelina Sienito Itapirapuã (Kλit); 

• Suíte alcalina Mato Preto (Kλmp)- com-
posta por carbonati to, nefelina sienito, 
fonolito e brechas vulcânicas; 

• Suíte alcalina Tunas (kλtn)- composta pre-
dominantemente por sienitos e subordi-
nadamente por dioritos, gabros e brechas 
vulcânicas. 

Ocorrem ainda diques de composição lampro-
íti ca e traquíti ca, que, assim como os diques básicos, 
apresentem orientação preferencial NW-SE, porém 
estão presentes em menor abundância que os pri-
meiros. 

2.8 - SEDIMENTAÇÃO CENOzOICA

2.8.1 - Formação Guabirotuba (E3N1g)

Localizada na porção central da RMC, a For-
mação Guabirotuba corresponde à Bacia de Curiti -

ba, que consiste, segundo Lima (2010), em argilitos, 
arenitos arcosianos, diamicti tos e calcretes deposita-
dos em ambientes de leques aluviais e rios entrela-
çados, de clima árido (fi gura 2.12). A formação desta 
bacia está associada ao sistema de rift es cenozóicos 
do Sudeste do Brasil (RICCOMINI, 1990), que gera-
ram um sistema de horsts e grábens e a consequen-
te formação de depósitos sedimentares nos blocos 
rebaixados. Estudos geomorfológicos e estruturais 
apontam idade Oligoceno-Mioceno para essa uni-
dade (SALAMUNI; EBERT; HASUI, 2004; LIMA, 2010; 
CUNHA, 2012).

2.8.2 - Sedimentos Recentes

O últi mo episódio de sedimentação da área 
está representado pelos sedimentos de várzea da 
bacia hidrográfi ca que se instalou a parti r do fi nal 
do Terciário, bem como por pequenos depósitos de 
cobertura colúvio-aluvionares, resultado do retra-
balhamento da Formação Guabirotuba ou mesmo 
de rochas do embasamento (KORMANN, 2002). Os 
melhores exemplos estão nas lavras de areia, argila 
e cascalho da várzea do rio Iguaçu ou em cortes de 
rodovia (fi gura 2.13). 

Figura 2.12 - Sedimentos da Formação Guabirotuba: conglomerado basal (A) e arenito arcoseano (B).
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Figura 2.13 – Sedimentos recentes e subatuais dos arredores de Curiti ba: argila turfosa sobre camada de areia conglomerá-
ti ca na várzea do rio Iguaçu (A; ponto LC-09, Balsa Nova); argila turfosa sobre camada de areia conglomertáti ca em corte de 
estrada na BR-277 (B; ponto LC-32, Campo Largo); cascalho sobre rochas metabásicas do embasamento em corte de estrada 

na BR-277 (C; ponto LC-33, Campo Largo); argila siltosa sobre camada de cascalho (D; ponto LC-19, São José dos Pinhais).
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3 — POTENCIAL MINERAL

pessura das camadas de areia de várzea faz com que, 
com o avanço da lavra, seja rapidamente atingido o 
embasamento cristalino. Este, por sua vez, devido ao 
elevado grau de cisalhamento e de alteração, exibe 
características que permitem sua utilização como 
material de empréstimo e/ou saibro. Assim, uma 
grande parcela dos produtores de areia da região é 
também produtora de saibro, bem como de brita e 
de argila. A abundância de formações geológicas de 
natureza quartzítica, em geral bastante cisalhadas, é 
outro fator que leva a grande oferta de saibro na re-
gião e à sua utilização eventual como areia em obras 
de menor rigor técnico.

A dimensão desse setor de mineração na RMC 
pode ser avaliada através da simples consulta ao 
Sistema de Informações Geológicas - SIGMINE, do 
DNPM (DNPM, 2017). São cerca de 848 requerimen-
tos para areia e arenito (substância principal), e mais 
188 requerimentos para saibro e cascalho, totalizan-
do 1036 processos (tabela 3.1 e anexo II).

3.1.1 - Areia – Considerações Gerais

• Conceituação 

Do ponto de vista geológico, areia é todo ma-
terial natural particulado que se apresenta dentro de 
uma faixa de granulometria que varia de 0,062 a 2,0 
mm (escala de Wentworth), com intervalos que vão 
de areia muito fina a areia muito grossa. Os termos 
cuja granulometria encontram-se abaixo ou acima 
desses limites são classificados, respectivamente, 
como silte e grânulos (quadro 3.1). Esse conceito não 
diz respeito à constituição química das areias, que, 
de acordo com a mineralogia predominante podem 
ser qualificadas como areias quartzosas, feldspáti-
cas, zirconíticas, ilmeníticas e outras.

O potencial mineral é aqui apresentado em 
termos de um panorama bastante amplo para os di-
ferentes bens minerais considerados, tomando como 
base os levantamentos de campo e a tipologia dos 
depósitos. Não foram efetuadas previsões volumétri-
cas ou de valor, por si só difíceis de estabelecer, não 
apenas em termos de prospecção geológica, mas 
também em questões da própria mineração.

Por razões compreensíveis, que vão desde 
a estratégia de vendas das empresas até o receio 
ações fiscalizatórias, passando pelas incertezas polí-
ticas para o setor prenunciadas por um “Novo Mar-
co Regulatório para a Mineração”, os mineradores 
mostraram-se bastante reservados em detalhar in-
formações ligadas aos montantes de venda e de pro-
dução. Essa reserva mostrou-se tanto maior quanto 
menos estruturado o setor em termos administrati-
vos e/ou tecnológicos, porém, sempre que possível, 
a coleta de dados contou com o apoio das associa-
ções de produtores locais ou regionais.

Assim, as informações aqui apresentadas de-
vem ser consideradas como mais próximas da rea-
lidade nos setores melhor organizados, como o de 
pedras britadas e alguns produtores de areia. Já para 
cerâmica (argilas e assemelhados) e calcário para 
cal (em parte), as informações carecem de precisão 
maior por conta da baixa representatividade atingida 
nos levantamentos de campo frente às dimensões 
desses setores. 

3.1 - AREIA E SAIBRO

Uma peculiaridade do arcabouço geológico da 
RMC está sugerida no nome da principal associação 
de mineradores do local, a Associação dos Mine-
radores de Areia e Saibro do Paraná - AMAS. A fre-
quente menção conjunta desses dois insumos, areia 
e saibro, deriva da sua notável associação em campo 
devido a duas situações. De um lado, a pequena es-

Tabela 3.1 – Requerimento para areia e assemelhados na RMC.

Fase / Substância Areia Arenito Saibro Cascalho TOTAL

AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA 353 24 59 01 437

CONCESSÃO DE LAVRA 132 05 61 03 201

DISPONIBILIDADE 18 - 01 - 19

LICENCIAMENTO 52 - 13 01 66

REQUERIMENTO DE LAVRA 169 03 28 01 201

REQUERIMENTO DE PESQUISA 89 03 19 01 112

TOTAL 813 35 181 07 1036

Fonte: DNPM, 2017.
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• Gênese

A areia é um produto natural derivado da de-
sagregação, transporte e sedimentação de materiais 
rochosos diversos. A exaustão física de muitos depó-
sitos de areia e a inviabilização de outros, seja por 
crescimento e expansão urbana ou por questões am-
bientais, tem favorecido o aparecimento de alguns 
sucedâneos para a areia, como a areia de brita e a 
areia de calcário.

Considerando a automação de sistemas pro-
dutivos e outras inovações tecnológicas que exigem 
constância dos padrões físicos e químicos dos insu-
mos minerais, tem-se observado uma demanda cres-
cente das denominadas areias artificiais.

Na prática as areias utilizadas em constru-
ção civil são preferencialmente de natureza quart-
zosa, com uma faixa de granulometria específica, 
dada pela norma Associação Brasileiro de Normas 
e Técnicas - ABNT NBR 6502:1995 (ABNT, 1995) e 
que não corresponde aos intervalos acima apre-
sentados (quadro 3.2). Para evitar os conflitos de 
nomenclatura, as instituições responsáveis pela 
normatização de termos e procedimentos técni-
cos (ABNT, Câmaras de Mineração, associações 
de produtores e outros) utilizam o termo agrega-
do miúdo para referir-se especificamente à areia. 
Esse termo, também utilizado em outros países, 
deve-se ao fato desses materiais serem adiciona-
dos (agregados) à cal e/ou cimento, para formar a 
argamassa ou o concreto.

A- EsCala dE WENTWoRTh (siMPlifiCada)

0,004 0,004 – 0,062 0,062 – 2,0 2,0 – 4,0 4,0 – 6,4 6,4 – 25,6

Argila Silte Areia Grânulo Seixo Calhau

B- INTERVALOS GRANULOMÉTRICOS DA AREIA (em mm)

<0,062 0,062 – 0,125 0,125 a 0,250 0,25 a 0,5 0,5 a 1,0 1,0 a 2,0 >2,0

Silte
Areia muito 

fina
Areia fina Areia média Areia grossa

Areia muito 
grossa

Grânulo

Quadro 3.1 - Escala granulométrica de Wentworth (A) e intervalos granulométricos da fração areia (B)

Quadro 3.2 - Classificação dos agregados para concreto segundo a ABNT NBR 7211:2005.

Fonte: ABNT, 2005.
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perizado (fi gura 3.2). Seu aproveitamento, entretanto, 
demanda grandes volumes de água para desmonte e 
lavagem da areia, bem como a construção de bacias 
para decantação e reciclagem da água, com os entra-
ves ambientais e legais relacionados a esses procedi-
mentos (fi gura 3.2C). 

3.1.1.1 - Distribuição das ocorrências 

A produção de areia na RMC concentra-se na 
porção centro-sul da área, sendo oriunda essencial-
mente da várzea do rio Iguaçu. A amplitude dessa 
área e a conveniência de situar-se próxima aos cen-
tros de maior demanda de areia (núcleo urbano cen-
tral e áreas de expansão) favoreceu o estabelecimen-
to de algumas dezenas de empresas produtoras de 
areia na região. Além do Iguaçu, outros rios desen-
volveram planícies aluvionares de maior ou menor 
expressão, às quais se associam depósitos de areia e 
cascalho de igual importância econômica. O anexo II 
mostra a distribuição das principais áreas produtoras 
de areia da RMC, com destaque para as empresas vi-
sitadas e pontos de coleta de amostras. 

A exploração intensiva da várzea do rio Iguaçu 
vingou de forma marcante até o fi nal da década de 
1980, contabilizando-se na época meia centena de 
produtores de areia na região (KAEFER et al., 1988; 
KAEFER; BORCATO, 1991; DNPM, 2004). A parti r de 
então, devido às pressões ambientalistas e à reco-
nhecida necessidade de preservação dos mananciais 
de água e do que restou da vegetação nati va da re-
gião, os mineradores começaram a direcionar seus 
empreendimentos para as formações geológicas de 
maior abrangência geográfi ca e potencial mineral as-
sociado, ou então, num evidente avanço tecnológico, 
para a produção de areia arti fi cial a parti r da brita-
gem de granitoides, calcários e outros ti pos de rocha. 
Ainda assim, pelo menos duas dezenas de empresas 
em mais de 30 frentes de lavra dedicam-se à produ-
ção de areia em áreas de várzea na RMC.

• Tipos de Depósitos

A areia ocorre essencialmente na forma de 
depósitos sedimentares, tanto em formações re-
centes, associadas à atual rede de drenagem, como 
em unidades mais anti gas, desvinculadas da dre-
nagem atual. No primeiro caso temos as areias de 
várzea, também conhecidas como areias de aluvião, 
que formam extensas planícies ao longo da faixa 
meandrante dos rios. Podem situar-se, também, em 
terrenos topografi camente mais elevados, consti -
tuindo terraços sub-atuais relacionados a essa mes-
ma drenagem. A areia apresenta-se tanto na forma 
de lentes descontí nuas de pequena espessura como 
em níveis mais persistentes, com espessuras métri-
cas e recobertas por uma camada de argila turfosa. 
Como regra, esses depósitos são pouco consolida-
dos (fi gura 3.1). 

Os depósitos sedimentares podem também 
ter uma origem mais anti ga e ocupar grandes ex-
tensões geográfi cas, consti tuindo unidades geológi-
cas bem defi nidas que recebem designação própria 
como grupo ou formação. Nesses casos, o pacote 
de areia é geralmente mais espesso e apresenta-se 
como uma rocha consolidada, denominada de are-
nito. É o caso dos arenitos da Formação Furnas e do 
Grupo Itararé, presentes na porção oeste e sudoeste 
da RMC.

Uma terceira categoria de depósito a ser con-
siderada são os depósitos residuais, consti tuídos pelo 
manto de alteração de rochas graníti cas e/ou gnáis-
sico-migmatí ti cas. Os feldspatos caulinizados e outros 
minerais instáveis fragilizam a estrutura da rocha, libe-
rando os grãos de quartzo que podem ser recupera-
dos como areia. O aproveitamento desses depósitos 
surge quase sempre como evolução natural da lavra 
de aluviões, quando a espessura do pacote de areia é 
pequena, sendo logo ati ngido o embasamento intem-

Figura 3.1 – Remanescente de lavra de areia na várzea do rio Iguaçu (A; ponto LC-15, São José dos Pinhais) e camadas de 
areia e coberturas de argila turfosa no Ribeirão da Várzea (B; ponto LC-72, Lapa).  
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De acordo com o DNPM a produção de areia 
na RMC em 2013 ati ngiu o montante de 1.700.000t 
(DNPM, 2014), com um valor de vendas de 34 mi-
lhões de reais, o que situa o preço médio de vendas 
ao redor de R$ 24,11/t ou, aproximadamente, R$ 
33,75/m3, valor compatí vel com aqueles observados 
nos levantamentos de campo. Destaca-se, contudo, 
que esses totais devem ser considerados como mí-
nimos**, uma vez que o DNPM computa apenas os 
dados das empresas legalizadas. 

Confrontando-se a produção dos empreen-
dimentos mineiros localizados em áreas de várzea 
(1.400.000 t) com as demais, é possível esti mar que 
a areia de várzea corresponde a 82,35% do total pro-
duzido na RMC, enquanto que a areia de arenitos 
representa apenas 17,0%, com cerca de 290.000 t 
(tabela 3.2).

A tí tulo de comparação, na região do municí-
pio de Ponta Grossa, situado a 110 km de Curiti ba, 
produziu no mesmo período 472.000 t de areia, a 

Para fi ns de amostragem de material e coleta 
de informações foram visitados 25 produtores de 
areia (substância principal) na RMC e municípios li-
mítrofes, os quais são listados no quadro 3.3 e cuja 
localização encontra-se no anexo I.

3.1.1.2 - Produção

A avaliação da produção de areia na região é 
difi cultada, entre outros aspectos, pela existência 
de certa informalidade no setor, tanto na parte legal 
como comercial. A dimensão dos empreendimentos 
é variada, predominando empresas de médio a gran-
de porte, bem aparelhadas, com produção superior 
a 20.000 t/mês, ao lado de empresas modestas com 
produção inferior a 5.000 t/mês. Por ocasião dos le-
vantamentos de campo os preços prati cados varia-
vam de R$ 30,00 a R$ 40,00/m3 no porto*.

Figura 3.2- Aspectos de lavra em depósitos residuais de areia:  cava de areia em depósito de aluvião (A) evoluindo para apro-
veitamento de rocha granito-gnáissica do embasamento intemperizado (B) na Mineração Extrabel (ponto LC-17, São José dos 

Pinhais) e direcionamento dos efl uentes de lavagem da areia para bacias de decantação no Areal Três Rios (C; ponto LC-19, 
São José dos Pinhais).

Nota de Rodapé
*Os mineradores mantêm o preço de tabela em metro cúbico por conta dos pequenos consumidores, cuja contabilidade de “compra e venda” é feita nessa medida.
**De acordo com a AMAS, a produção de areia na Várzea do rio Iguaçu em 2010 foi esti mada em 200 mil m3/mês.
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Quadro 3.3- Produtores de areia visitados da RMC.

No Ponto Município Empresa
Substância 
secundária

Litologia
Unidade 

litoestratigráfica

LC-06 Balsa Nova Areal Irmãos Stansky  Areia de aluvião Várzea do rio Iguaçu

LC-07 Lapa Areal Irmãos Stansky  Arenito Grupo Itararé

LC-08 Lapa Areal Durau  Areia de aluvião Várzea do rio Iguaçu

LC-09 Balsa Nova Areal Irmãos Stansky  Areia de aluvião Várzea do rio Iguaçu

LC-12 Campo Largo Areal Costa  Arenito Formação Furnas

LC-14 Araucária Areal Costa  Areia de aluvião Várzea do rio Iguaçu

LC-15 Araucária Areal Costa Argila sedimentar Areia de aluvião Várzea do rio Iguaçu

LC-17 São José dos Pinhais Extrabel Argila sedimentar Areia de aluvião Várzea do rio Iguaçu

LC-18 São José dos Pinhais Extrabel  Areia de aluvião Várzea do rio Iguaçu

LC-19 São José dos Pinhais
Três Rios Extração e Com 

de Areia e Argila
Argila sedimentar/

Saibro
Areia de aluvião Várzea do rio Iguaçu

LC-20 São José dos Pinhais Cotragon Minérios
Argila residual/

Saibro/Brita
Areia de aluvião Várzea do rio Iguaçu

LC-21* Teixeira Soares Mauri Ferreira & Cia  Arenito Grupo Itararé

LC-22* Ponta Grossa Mineração Furnas  Arenito Formação Furnas

LC-23* Palmeira Mineração Rogalski  Arenito Formação Furnas

LC-24* Ponta Grossa Minas Brancas  Areia de aluvião Várzea do rio Cará-Cará

LC-25* Teixeira Soares Porto Brasil  Areia de aluvião Várzea do rio Cará-Cará

LC-26* Ponta Grossa Mineração Ipe  Areia de aluvião Várzea do rio Cará-Cará

LC-30* Ponta Grossa
Mauri Ferreira & Cia/
Mineração Rogalski

 Areia de aluvião Várzea do rio Cará-Cará

LC-35 Balsa Nova Mineração Bassani Caulim sedimentar Arenito Formação Furnas

LC-37 Pinhais MT Tortato  Areia de aluvião Várzea do rio Iguaçu

LC-38 Piraquara SSR Mineração Caulim residual Areia de aluvião Várzea do rio Iguaçu

LC-56 Cerro Azul Bestel & Bestel Areias  Areia de aluvião Leito ativo do rio Ribeira

LC-71 Rio Negro Cristalina  Areia de aluvião Várzea do rio da Várzea

LC-72 Rio Negro Accordi  Areia de aluvião Várzea do rio da Várzea

LC-73 Campo do Tenente Rio da Várzea  Areia de aluvião Várzea do rio da Várzea

*- Ponto fora da Região Metropolitana de Curitiba.
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mada de argila escura (fi gura 3.3), que são postos de 
lado para a fase de recuperação da área. Essa etapa 
é, muitas vezes, deixada a cargo de terceiros ou de 
ceramistas interessados na argila, oti mizando, assim, 
os custos operacionais da lavra.

A espessura da camada de areia é variável, 
mas raramente ultrapassa 5 metros, o que favorece 
a uti lização de equipamentos convencionais de es-
cavação. A lavagem é feita através de uma peneira 
rotati va ou uma simples tela inclinada, que separa, 
por retenção, o cascalho mais grosso, pelotas de ar-
gila e restos vegetais. O material passante vai para as 
caixas de classifi cação e a água de lavagem, normal-
mente rica em silte e argila, segue para tanques de 
decantação (fi gura 3.4).

A separação dos diversos ti pos de areia é fei-
ta de forma empírica: o material das bordas ou pe-
riferia da caixa coletora é normalmente mais fi no, 
sendo então separado como areia média a fi na; de 
forma análoga, o material da porção central da cai-
xa e mais próximo às peneiras é recolhido posterior-
mente como areia média a grossa. Em outras situa-
ções, quando o minerador sabe de antemão o ti po 
de material predominante na frente de lavra, a areia 
é direcionada para tanques específi cos já na fase de 
lavagem (fi gura 3.5).

maior parte procedente da várzea do rio Cará-Cará, 
afl uente do rio Tibagi. Nessa região, os depósitos de 
aluvião são espessos e profundos, predominando a 
lavra em cava submersa . As empresas mineradoras 
são de pequeno a médio porte, com produção da or-
dem de cinco a 15 mil t/mês. Os preços prati cados, 
por ocasião dos levantamentos de campo, variavam 
de R$12,00 a R$15,00/m3 para a areia amarela e de 
R$20,00 a R$25,00/m3 para a areia branca.

3.1.1.3 - Lavra e benefi ciamento

• Areia de Várzea

Como citado anteriormente, os depósitos alu-
vionares ou de várzea abrigam os principais produ-
tores de areia da RMC. A sequência de operações 
é basicamente a mesma em todas as lavras, mas os 
equipamentos uti lizados variam muito de empresa 
a empresa. Por se tratar de material normalmente 
incoerente, a areia é removida por simples escava-
ção (cava seca) ou por dragagem (cava submersa), no 
caso da proximidade de alguma drenagem, e enca-
minhada diretamente para lavagem e classifi cação. 
Uma etapa preliminar de preparação da área envolve 
a remoção da cobertura de solo turfoso e de uma ca-

Tabela 3.2 - Produção de areia na RMC e municípios limítrofes, separada por ti po de jazida.

Tipo de lavra Produção (t) Valor (R$) Localização

Várzea - cava seca** 1.400.000 34.000.000,00 RMC

Arenito 290.000 6.000.000,00 RMC

Outros <10.000 <1.000.000,00 RMC

Total 1.700.000 41.000.000,00 RMC

Várzea - cava submersa 472.000 14.000.000,00 Ponta Grossa

Figura 3.3 - Preparação da lavra na Mina Boti atuva do Areal Costa (ponto LC-15, Araucária): abertura de uma ti ra de lavra 
feita com retroescavadeira)e  remoção do solo (A) e da camada inicial de argila e de silte para exposição do nível arenoso (B).

Fonte: DNPM, 2014.



Projeto Materiais de Construção na Região Metropolitana de Curitiba

45

Outro ti po de exploração de areia em áreas 
de várzea consiste na lavra em cava submersa, uti -
lizada quando o pacote de areia é muito espesso, 
tornando inseguro o trabalho em cava seca. Nessas 
áreas, o nível freáti co costuma ser também mais 
elevado em função da porosidade e permeabilida-
de do sistema.

Uma visão totalmente diferente dessa etapa 
pode ser observada em empresas melhor estrutura-
das, o que começa a se consolidar entre os minera-
dores da RMC: é a mecanização do sistema, com a 
uti lização de equipamentos de grande rendimento 
operacional. A sequência de fotos na Figura 3.6 exi-
be uma linha integrada de lavagem e classifi cação da 
Mina Boti atuva do Areal Costa, São José dos Pinhais.

Figura 3.4 - Aspectos da lavra e benefi ciamento na Mina Palmital do Areal Costa. (ponto LC-14, Araucária): remoção da 
camada de areia a  profundidades de até 5m (A); carregamento em caminhões basculantes (B); unidade de lavagem e pe-

neiramento (C); bomba d’agua para alimentação do sistema de lavagem (D); e detalhe da lavagem da areia, na qual telas de 
peneiramento separam o cascalho e pelotas de argila, enquanto a polpa de areia é recolhida nas caixas de contenção (E).
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Essa modalidade de lavra é comum na região 
de Ponta Grossa, notadamente no rio Cará-Cará, 
onde existe cerca de uma dezena de portos de areia 
em operação. Embora situados fora da RMC, esses 
portos chegam a abastecer municípios da mesma 
em situações de aquecimento de demanda ou de 
uma ocasional interrupção da produção local.

A areia é extraída da cava através de uma 
draga de sucção e a polpa é lançada diretamente 
contra a tela para separação e caixas coletoras. Al-
ternati vamente, pode ser feita a dragagem da areia 
para uma caçamba fl utuante e depois direcionada 
até a praça de separação (fi gura 3.7).

Figura 3.6 - Linha mecanizada de lavagem, classifi cação e alimentação do estoque por correia transportadora na Mina 
Boti atuva do Areal Costa (ponto LC-15, Araucária): Formação de pilhas de estoque (A); unidade de classifi cação de areia (B); 

alimentador de correia transportadora (C); e uti lização de hidrociclones para recuperação de fi nos; D: tanque de recuperação 
de fi nos (D). 

Figura 3.5 - Sistemas de classifi cação da areia: caixa de areia lavada na Mina Palmital do Areal Costa, onde a separação é 
feita de modo empírico (A; ponto LC-14, Araucária) e direcionamento da areia lavada para tanques específi cos na Mineração 

Accordi, conforme granulometria predominante na fonte (B; alforamento LC-72, Lapa).
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drão comercial de maior demanda. Na fi gura 3.11C, 
pode ser observada uma pilha de areia de cor amare-
la: trata-se de areia fi na, adquirida de terceiros para 
aquela fi nalidade.

• Areia de Arenito

O esgotamento dos depósitos de areia de vár-
zea ou sua inviabilização por questões ambientais ou 
de outra natureza tem levado à busca de fontes al-
ternati vas desse insumo mineral, dentre as quais as 
formações geológicas sedimentares aparecem como 
melhor opção. No âmbito da RMC duas unidades 
merecem destaque: a Formação Furnas e o Grupo 
Itararé.

A Formação Furnas tem presença marcante no 
limite oeste área, onde consti tui parte da escarpa de-
voniana, o “front” do Segundo Planalto Paranaense. 
No âmbito da RMC, sua faixa de exposições é pou-
co inferior a 170 km2, ou seja, cerca de 1% da área 
metropolitana, quase toda nos municípios de Balsa 
Nova e Campo Largo.

• areia de Rio (leito ati vo)

A lavra de areia em leito ati vo dos rios é a 
menos frequente na RMC, tendo sido identi fi cada 
apenas nos extremos norte e sul da região, respecti -
vamente nos rio Ribeira de Iguape e ribeirão da Vár-
zea. O método é o mesmo do uti lizado em cavas sub-
mersas, com emprego de uma draga fl utuante que 
recolhe material do fundo do rio, encaminhando-o 
através de tubulações para as telas de peneiramento 
e caixas coletoras. Nesse sistema o minerador conse-
gue programar o ti po de material a ser lavrado, con-
forme direciona a draga para porções internas dos 
meandros, coletando areias mais fi nas, ou para as 
porções centrais da drenagem ou de maior energia 
hidráulica, onde predominam areia grossa e cascalho 
(fi gura 3.8). Entretanto, a capacidade produti va des-
se sistema é inferior à dos demais, além da necessi-
dade de deslocamento contí nuo da draga ao longo 
de grandes trechos dos rios.

Considerando que a areia do leito ati vo dos 
rios é normalmente mais grossa do que as de várzea, 
alguns mineradores adicionam uma parcela de areia 
fi na, para obter um produto fi nal dentro de um pa-

Figura 3.7 - Lavra de areia em cava submersa na região de Ponta Grossa: draga de sucção e tubulação que leva a polpa até a 
praça de peneiramento (A); separação de detritos e formação da caixa de areia (B); e caçamba fl utuante para transporte de 

polpa de areia (C e D). 
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Por se tratar do substrato fí sico de uma pai-
sagem de grande beleza cênica, os Campos Gerais, 
as ati vidades extrati vas estão sujeitas a um plano 
de manejo que restringe grandemente a  minera-
ção, a APA da Escarpa Devoniana (PARANÁ, 1992). 
Assim, apenas as empresas que obti veram licença 
de exploração em data anterior à criação dessa APA 
conseguiram viabilizar seus empreendimentos mi-
neiros.

O arenito dessa formação é parcialmente ar-
cosiano (possui fragmentos de feldspato) e varia de 
médio a bem liti fi cado, o que, num primeiro momen-
to, pode consti tuir uma difi culdade para a lavra. No 
Areal Costa de Balsa Nova (ponto LC-12), o desmonte 
é efetuado com o uso de explosivos e as operações 
subsequentes assemelham-se à das pedreiras para 
brita (fi gura 3.9).

O Grupo Itararé ocupa uma área de 2.800 
km2 na porção sudoeste da RMC, notadamente nos 
municípios da Lapa, Rio Negro, Campo do Tenente 
e Balsa Nova. Parte da mesma também está inseri-
da na APA da Escarpa Devoniana, mas pelo menos 

2.000 km2 encontram-se fora dos limites dessa área 
de preservação. 

Diferentemente do arenito da Formação Fur-
nas, o arenito do Grupo Itararé é bastante friável, o 
que favorece a lavra através de retroescavadeiras, 
não se descartando, contudo, a uti lização de brita-
dores para desagregação de blocos mais liti fi cados. 
Embora possam estar presentes bolsões de argilitos 
e/ou de lama conglomeráti ca, o arenito  é predomi-
nantemente fi no e com uma cor creme-amarelada a 
amarelo-ocre característi ca (fi gura 3.10).

Considerando que essas duas  unidades pro-
duzem areias de granulometrias muito disti ntas, al-
gumas empresas procedem à mistura de ambas para 
homogeneização do material e oferta de um produ-
to de maior demanda de mercado. O procedimento 
leva também à oti mização das operações de lavra, já 
que favorece o aproveitamento maior dos resíduos 
da desagregação ou moagem do arenito. Trata-se, 
na realidade, de um procedimento corriqueiro, com 
empresas dedicadas especifi camente a essa ati vida-
de (fi gura 3.11). 

Figura 3.8 - Lavra de areia da Bestel Mineração no rio Ribeira de Iguape  (ponto LC-56, Cerro Azul): draga fl utuante (A); 
detalhe da pequena capacidade produti va desse sistema (B); detalhe de proporção de areia grossa (C; pilha à esquerda); e 

cascalho do rio Ribeira de Iguape (D).
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3.1.2 - Saibro

Saibro é uma denominação informal para todo 
material parti culado, porém sem uma granulometria 
defi nida, abrangendo desde blocos decimétricos, até 
areia e argila em proporções variadas. É geralmente 
uti lizado para aterros, manutenção de estradas não 
pavimentadas e em obras de menor rigor tecnológi-
co, sendo conhecido no jargão da engenharia como 
material de emprésti mo. Uma grande variedade de 
rochas se presta para obtenção de saibro, como xis-
tos, quartzitos e mesmo rochas granito-gnáissicas, 
desde que friáveis ou em condições fí sicas que per-
mitam a fácil desagregação.

Essas característi cas permitem que o saibro 
seja obti do por simples escavação do maciço rocho-
so, através de retroescavadeiras ou pás carregadei-
ras, e sua uti lização é direta, sem necessidade de be-
nefi ciamento. Dessa forma não existem instalações 
fi xas nas jazidas e o investi mento nas minas fi ca ape-
nas por conta do maquinário de extração.

No âmbito do projeto foram visitadas quatro 
empresas produtoras de saibro (substância princi-
pal requerida) embora, como destacado anterior-
mente, um grande número de produtores de areia 
e de brita são também produtores de saibro (quadro 
3.4; localização dos pontos no anexo I). A dimensão 
dos empreendimentos varia num intervalo bastante 
amplo, com produções declaradas desde 2.500m3/
mês até 14.000m3/mês. A produção global ano a ano 
também é muito variada, uma vez que se encontra 
fortemente atrelada aos investi mentos públicos em 
obras de infraestrutura, como abertura de estradas, 
asfaltamento e outras (fi gura 3.12).

3.1.2.1 - Produção

O saibro apresenta uma produção marginal à 
da areia, mas mesmo assim bastante expressiva. De 
acordo com dados do DNPM, a produção de saibro 
na RMC ati ngiu o montante de 600.000 t em 2013 
(DNPM, 2014), com um valor de vendas pouco in-

Figura 3.9 - Aspectos da lavra de areia em arenito da Formação Furnas do Areal Costa (ponto LC-12, Balsa Nova): frente de 
lavra (A); unidade de britagem (B); e sistema de classifi cação, peneiramento, classifi cação e empilhamento (C).
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Figura 3.10 - Aspectos da mineração de areia em arenito do Grupo Itararé: visão geral da lava de areia (A)e detalhe (B) 
para o desmonte com retroescavadeira (B) no Areal Irmãos Stansky (ponto LC-07, Lapa); visão geral da lavra de areia 
(C), detalhe de fragmento liti fi cado de lama conglomeráti ca (D), unidade de britagem e peneiramento, classifi cação e 

páti o de estocagem na Mineração Bassani (E e F; ponto LC-35, Balsa Nova).

Figura 3.11 - Páti o de estocagem e unidade de mistura de areias no Areal Durau (ponto LC-08, Lapa): arenito da Formação 
Furnas, com cor branca, granulação média a grossa (A), e arenito do Grupo Itararé, com cor amarela e granulação fi na (B).
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Quadro 3.4 - Produtores de saibro visitados da RMC.

No Ponto Município Empresa
Substância 
secundária

Litologia Unidade litoestrati gráfi ca

LC-01 Campo Largo Mineração Pianaro Quartzito Formação Capiru

LC-05 Campo Largo Mineração Pianaro Quartzito Formação Capiru

LC-11 Campo Largo Areal Costa Quartzito Formação Betara

LC-39 São José dos Pinhais Saibreira São Mateus Argila/Brita Granulito Suíte graníti ca Rio Piên

Figura 3.12 - Aspectos da lavra (A) e carregamento de saibro quartziti co (B e C) da Mineração Pianaro (ponto LC-01, Campo 
Largo) e sua aplicação direta em contrapiso de pavimento asfálti co (D e E).
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ferior a R$ 10.800.000,00. A produção deriva prin-
cipalmente dos municípios de São José dos Pinhais, 
Mandirituba, Balsa Nova e Campo Largo, o primeiro 
concentrando 92% da produção (tabela 3.3). O preço 
médio apurado é próximo ao observado nos levanta-
mentos de campo, que na ocasião da visita variavam 
entre R$ 12,00 e R$ 17,00/m3, sendo o maior valor 
para o saibro fi no, que concorre como areia de me-
nor qualidade.

Os valores apresentados não incluem o saibro 
produzido por pedreiras e de portos de areia, uma 
vez que são considerados subprodutos de sua ati vi-
dade principal. Eles permitem, entretanto, avaliar o 
signifi cado econômico do setor, que em 2013 movi-
mentou quase R$ 52 milhões de reais em vendas.

A existência de 21 Registros de Extração para 
saibro (DNPM, 2017) indica a ati vidade de lavra es-
porádica e de pequena escala, por parte das admi-
nistrações públicas, para serviços de manutenção de 
vias não pavimentadas (fi gura 3.13).

3.1.3 - Características Físicas e Químicas da 
Areia e Saibro

Os levantamentos de campo incluíram a coleta 
de amostras em cerca de 40 produtores para carac-
terização fí sica e química. A quanti dade de amostras 

coletadas em cada empresa variou em função dos 
diferentes produtos oferecidos ao mercado. Ao todo 
foram efetuadas 65 análises granulométricas e 50 ca-
racterizações mineralógicas e/ou químicas.

Sempre que possível a amostragem foi rea-
lizada segundo as normas da ABNT (2009), como a 
confecção de canal, quando havia exposição aces-
sível da frente de lavra, ou em pontos disti ntos das 
pilhas de material pronto para venda e nas caixas 
de areia pós-lavagem e peneiramento (fi gura 3.14), 
atentando-se ainda à homogeneização e quartea-
mento das amostras.

3.1.3.1 - Análises químicas

Foram efetuadas análises químicas semiquan-
ti tati vas para determinação de  óxidos maiores em 
35 amostras de areia, saibro e assemelhados, visan-
do à detecção de componentes deletérios ou indese-
jáveis, como álcalis, sulfetos, metálicos e outros. As 
análises foram efetuadas no Laboratório de Análise 
de Minerais e Rochas da Universidade Federal do Pa-
raná (LAMIR-UFPR) através de fl uorescência de raios 
X (FRX). Os resultados estão agrupados de acordo 
com os principais ti pos de produto ofertados ao mer-
cado (tabelas 3.4 a 3.8) e um resumo com os valores 
médios por grupo é apresentado na tabela 3.9.

Figura 3.13 – Exemplos de saibreiras para manutenção de estradas vicinais:  (A) e  rocha graníti ca intemperizada (A; ponto 
LC-55, Cerro Azul) e  rocha gnáissica calciossilicáti ca (B; LC-57, Cerro Azul).

Tabela 3.3 – Produção de saibro (substância principal) na RMC.

Município/rocha Produção (t) Valor (R$) Rocha

Balsa Nova 30.700 257.000 quartzito

Campo Largo 28.500 230.000 quartzito

Mandirituba 66.300 382.000 ?

São José dos Pinhais 470.000 9.900.000 quartzito

Total - Saibro 595.000 10.760.000,00

Fonte: DNPM, 2014.
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Figura 3.14 – Exemplos de pontos de coleta de amostras de areia e saibro : abertura de canal para amostragem em perfi s de 
solos residuais (A e B); em frentes de lavra (C); e em caixa de areia, pós-peneiramento (D).

Tabela 3.4 – Análise química de amostras de areias da várzea do rio Iguaçu (in natura)

Amostra
Teores (%)

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O TiO2 MnO P2O5 P.F.* Soma

LC-14b 92,40 3,52 0,65 0,10 < 0,01 1,29 0,28 0,50 0,02 0,02 0,88 99,65

LC-15N 92,62 3,67 0,3 0,09 <0.01 1,13 0,21 0,17 0,01 0,02 1,34 99,54

LC-17e 93,21 3,24 0,35 0,11 < 0,01 1,33 0,32 0,33 0,01 0,01 0,59 99,51

LC-19f 93,14 3,07 0,52 0,09 < 0,01 1,39 0,42 0,53 0,02 0,01 0,35 99,55

LC-19g 91,38 3,24 1,76 0,11 < 0,01 1,57 0,41 0,28 0,03 0,07 0,70 99,55

LC-20a 94,49 2,47 0,54 0,06 < 0,01 1,13 0,16 0,57 0,02 0,01 0,49 99,94

LC-20b 93,20 3,18 0,92 0,06 0,01 0,58 0,12 0,61 0,03 0,02 1,11 99,85

LC-37B 94,14 1,97 1,12 0,1 0,01 0,77 0,18 1,22 0,06 0,02 0,49 100,07

LC-38A 91,54 4,37 0,39 0,07 0 1,82 0,28 0,34 0,01 0,02 1,25 100,07

Média 92,90 3,19 0,73 0,09 0,00 1,22 0,26 0,51 0,02 0,02 0,80 99,75

*P.F = Perda ao fogo
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Tabela 3.5 - Análise química de amostras de areias lavadas (granulometrias diversas)

Amostra
Teores (%)

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O TiO2 MnO P2O5 P.F.* Soma

LC-06b 96,69 1,49 0,26 0,10 0,06 0,34 0,06 0,19 0,01 0,01 0,48 99,69

LC-09a 91,66 2,82 1,70 0,16 0,13 1,10 0,26 1,52 0,08 0,03 0,49 99,96

LC-09b 91,71 2,67 1,56 0,18 0,08 0,96 0,29 1,40 0,08 0,02 0,61 99,56

LC-14a 93,06 2,82 1,05 0,12 0,03 1,12 0,26 0,83 0,03 0,02 0,58 99,93

LC-14d 95,72 2,39 0,17 0,07 < 0,01 1,03 0,22 0,10 < 0,01 0,01 0,47 100,19

LC-15d 94,74 2,05 0,68 0,07 < 0,01 0,98 0,18 0,30 0,02 0,02 0,54 99,57

LC-19c 91,78 4,11 0,45 0,16 < 0,01 1,69 0,52 0,28 0,01 0,01 0,73 99,74

LC-19d 82,35 9,13 0,94 0,30 0,11 3,97 1,18 0,29 0,01 0,02 1,19 99,50

LC-19e 89,32 5,58 0,45 0,19 0,02 2,00 0,74 0,17 < 0,01 0,01 1,01 99,51

Media 91,89 3,67 0,81 0,15 0,05 1,47 0,41 0,56 0,03 0,02 0,68 99,74

Tabela 3.6 - Análise química de amostras de areias de hidrociclone (overflow)

Amostra
Teores (%)

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O TiO2 MnO P2O5 P.F.* Soma

LC-15e 88,88 4,67 1,64 0,18 0,12 1,54 0,36 1,19 0,05 0,02 1,29 99,95

LC-19h 73,86 13,13 2,32 0,68 0,55 2,90 1,29 0,71 0,03 0,05 4,20 99,71

LC-20d 92,71 3,00 0,84 0,08 < 0,01 1,28 0,20 0,89 0,03 0,01 0,73 99,76

Média 85,15 6,93 1,60 0,31 0,22 1,91 0,62 0,93 0,04 0,03 2,07 99,81

Tabela 3.7 - Análise química de amostras de areias de arenito

Amostra
Teores (%)

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O TiO2 MnO P2O5 P.F.* Soma

LC-06c 97,92 0,91 0,15 0,02 < 0,01 0,04 0,07 0,04 < 0,01 0,01 0,34 99,51

LC-07a 94,21 3,29 0,60 0,02 0,07 0,17 0,01 0,13 < 0,01 0,02 1,35 99,87

LC-07b 98,03 1,46 0,05 0,02 0,05 0,05 0,01 0,06 < 0,01 0,02 0,50 100,23

LC-08a 97,98 0,91 0,19 0,02 < 0,01 0,04 0,07 0,04 < 0,01 0,01 0,33 99,59

LC-08b 98,76 0,72 0,02 0,02 0,04 0,03 0,01 0,04 < 0,01 0,01 0,26 99,91

LC-12a 94,18 3,72 0,08 0,03 < 0,01 0,21 0,08 0,23 < 0,01 0,02 1,26 99,81

LC-12b 96,89 1,74 0,04 0,02 < 0,01 0,06 0,08 0,10 < 0,01 0,01 0,57 99,53

LC-15f 97,96 0,89 0,13 0,05 < 0,01 0,34 0,11 0,03 < 0,01 0,01 0,26 99,80

LC-35A 96,01 1,91 0,85 0,04 < 0,01 0,05 0,08 0,07 0,00 0,03 0,74 99,74

Média 96,88 1,73 0,23 0,03 0,02 0,11 0,06 0,08 0,00 0,02 0,62 99,78

Tabela 3.8 - Análise química de amostras de areia de saibro (quartzito e rocha feldspática)

Amostra
Teores (%)

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O TiO2 MnO P2O5 P.F.* Soma

LC-01a 87,16 6,96 1,22 0,02 0,47 1,48 0,02 0,23 0,01 0,04 2,17 99,78

LC-05 97,78 1,10 0,03 0,03 < 0,01 0,14 0,07 0,04 < 0,01 0,01 0,40 99,60

LC-11a 91,06 4,92 0,94 0,02 0,25 1,06 0,10 0,12 < 0,01 0,04 1,04 99,56

Média 92,00 4,33 0,73 0,02 0,24 0,89 0,06 0,13 0,00 0,03 1,20 99,65

LC-10b 73,17 15,56 0,55 0,80 0,15 2,15 6,29 0,11 < 0,01 0,03 0,74 99,57

LC-50 74,14 14,24 0,58 0,76 0,04 3,98 5,04 0,03 0,03 0,02 0,7 99,56

Média 73,66 14,90 0,57 0,78 0,10 3,07 5,67 0,07 0,02 0,03 0,72 99,57

Obs.: LC-01a; LC05 e LC-11a = quartzito; LC-10b e LC-50 = rocha feldspática.
*P.F = Perda ao fogo

*P.F = Perda ao fogo

*P.F = Perda ao fogo

*P.F = Perda ao fogo
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Com base nos resultados obtidos, alguns as-
pectos interessantes podem ser ressaltados:  

• Para um mesmo depósito, a areia “in na-
tura” apresenta um conteúdo de Al2O3 su-
perior ao dos equivalentes lavados, o que 
pode ser explicado pela presença de grãos 
de feldspato alterados, eliminados na la-
vagem.

• Os maiores conteúdos de K
2O acompa-

nham os de Al2O3, o que reforça sua re-
lação com a presença do feldspato nas 
areias;

• As areias finas a muito finas, produtos do 
overflow de hidrociclones, apresentam 
um elevado conteúdo de Al

2O3, o que 
pode significar a incorporação de argila no 
produto final;

• As areias de hidrociclones apresentam um 
elevado conteúdo de álcalis (K2O + Na2O 
> 2,5%), o que deve ser levado em conta 
na sua eventual utilização em concreto es-
trutural;

• Os valores de CaO das areias de arenito e 
saibros de quartzito são menores que seus 
correspondentes de várzea; e

• Os valores de Fe2O3 das areias de arenito 
são, em média, um terço dos valores en-
contrados nas areias de várzea.

3.1.3.2 - Análises granulométricas

Assim como realizado para as análises quími-
cas, as análises granulométricas são comentadas por 
grupo de produtos ofertados ao comércio. Apesar 
das diferenças observadas nos processos de lavra e 
beneficiamento, as curvas granulométricas obtidas 
mostraram boa conformidade para cada um dos 
grupos considerados. As análises foram efetuadas 
no LAMIR-UFPR através de leitura a laser e peneira-
mento e as figuras 3.15 a 3.23 apresentam os resul-

tados consolidados de 45 amostras, distribuídas em 
9 grupos, incluindo um de amostras da várzea do rio 
Cará-Cará 

Os resultados mostram que as curvas granu-
lométricas de amostras de areia de várzea “in natu-
ra”, diferente dos outros produtos, apresentam certa 
dispersão, o que é esperado por tratar-se de mate-
rial proveniente de diferentes fontes. Com relação à 
presença de fração areia fina (< 0,25 mm) nos vários 
produtos analisados, observa-se que:

• ela é menor nas areias de várzea (15%) e 
maior no overflow de hidroclones (45 a 
90%); 

• em amostras de areia lavada varia de 20 a 
30% (frações média a grossa e fina a mé-
dia, respectivamente);

• nas areias de arenitos o percentual acu-
mulado dessa fração pode chegar a 35%;

• nas areias artificiais, categoria que com-
preende materiais comercializados como 
pó de pedra, pedrisco, areia de brita, areia 
de calcário e areia de pedregulho, o per-
centual acumulado dessa fração não ultra-
passa 30%, podendo então o material ser 
qualificado como de granulação média a 
grossa.

3.1.4 Potencial Mineral e Perspectivas Futuras

A mineração de areia na RMC parece, por ora, 
equilibrada e bem equacionada. Numa atitude que 
revela respeito pela questão ambiental e maturida-
de empresarial, e antecipando-se a eventuais inter-
venções do poder público nessa matéria, os mine-
radores da região, através de sua associação AMAS, 
apresentaram ao governo do estado no início de 
2010 uma Proposta de Zoneamento Ambiental-
-Minerário da Área de Interesse Especial Regional 
do Iguaçu – AIERI (PARANÁ, 2010).

Tabela 3.9 – Tabela comparativa de análise química por grupo de amostras (valores médios calculados)

Grupos
Teores (%)

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O TiO2 P2O5 Soma

Areia de Várzea 92,90 3,19 0,73 0,09 0,00 1,22 0,26 0,51 0,02 99,75

Areia Lavada* 91,89 2,37 0,81 0,15 0,05 1,47 0,41 0,56 0,02 99,74

Areia de Hidrociclone 85,15 6,93 1,60 0,31 0,22 1,91 0,62 0,93 0,03 99,81

Areia de Arenito 96,88 1,73 0,23 0,03 0,02 0,11 0,06 0,08 0,02 99,78

Saibro de Quartzito 92,00 4,33 0,73 0,02 0,24 0,89 0,06 0,13 0,03 99,65

Saibro Feldspático 73,66 14,90 0,57 0,78 0,10 3,07 5,67 0,07 0,03 99,57

...*: foram excluídos os valores espúrios das amostras LC-19, muito acima das demais.
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Figura 3.15 – Análise granulométrica de amostras de areia de várzea “in natura”. Para as amostras LC-19fg e LC-20ab são 
apresentadas curvas médias de amostras compatíveis.

Nota de Rodapé
As determinações granulométricas efetuadas por método integrado (leitura a laser e peneiramento) apresentam uma quebra da curva na granulometria de 0,25mm (erro 
sistemático de tratamento) que pode, entretanto, ser desconsiderada.

Figura 3.16 - Análise granulométrica de amostras de areias lavadas da fração fina a média. 
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Figura 3.17 - Análise granulométrica de amostras de areias lavadas da fração média a grossa.  Para as amostras LC-14ad e 
LC-19ce são apresentadas curvas médias de amostras compatíveis.

Figura 3.18 - Análise granulométrica de amostras de areias finas do overflow de hidrociclone.
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Figura 3.19 – Análise granulométrica de amostras de areias de arenito. 

Figura 3.20- Análise granulométrica de amostras de areias de saibro provenientes de quartzito friável.
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Figura 3.21 – Análise granulométrica de amostras de areias artificiais (pó de pedra e assemelhados). Procedência das amos-
tras: LC-15F- triturado de pedregulho; LC-16B e LC-36- areia de brita; LC-39- pó de pedra; LC-42- areia de calcário; LC-50D- tri-

turado de granito.

Figura 3.22 – Análise granulométrica de amostras de areia de leito ativo  de rios.
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Tal iniciativa foi também estratégica, pois, em-
bora relativamente restrita em relação à área total 
da RMC, a AIERI com pouco mais de 23.200 ha (232 
km2) é a fonte de mais de 80% da areia produzida na 
região (PARANÁ, 2010).

A elaboração do documento, confiada a Am-
biensys Gestão Ambiental Ltda, pontua os principais 
tópicos relacionados à lavra de areia e recuperação 
pós-lavra, como os condicionantes à exploração mi-
neral, tipos de lavra praticados, as possibilidades de 
ocupação por categoria de preservação, além de pro-
postas de ajustes de conduta, visando à reabilitação 
das áreas mineradas em patamares ambiental e so-
cialmente aceitáveis.

Os dados apresentados pela AMAS como sub-
sídio à proposta de zoneamento mineral indicam a 
existência de 28 empresas produtoras nessa região, 
com área total de extração de 980 ha. Apontam tam-
bém uma área remanescente de potencial minerário 
próxima de 2.750 ha, para as quais solicitam priori-
dade para as titulações pendentes.

Os dados do DNPM, por sua vez, indicam para 
a RMC, a existência de 74 Decretos de Lavra e 15 Re-
gistros de Licenciamento em vigor e/ou andamento. 
Além desses, outros 197 processos encontram-se na 
fase Requerimentos de Lavra, aguardando pareceres 
de órgãos ambientais.

Conforme destacado anteriormente, esses da-
dos apontam para uma situação de conforto no que se 
refere ao futuro imediato da mineração de areia. No 
entanto, há que se considerar o crescimento da região 
em patamares superiores ao da média nacional.

Nesse contexto, levando-se em conta as áreas 
já oneradas perante o DNPM (Anexo II) e os aspectos 
já consolidados de restrições ambientais (Anexo III), 
efetuou-se um mapa dos conjuntos geológicos ainda 
disponíveis para pesquisa e suas respectivas poten-
cialidades (Anexo IV). No caso da areia, a principal 
unidade potencial disponível é a Área 6, localizada 
na porção sudoeste da RMC e dominada pela uni-
dade litoestratigráfica  Grupo Itararé. Não deve ser 
descartado, entretanto, o potencial das demais áre-
as, principalmente se  consideradas as possibilidades 
alternativas e não convencionais da produção desse 
insumo mineral.

3.2 - ARGILA

3.2.1 - Histórico e Conceitos

A argila foi seguramente a primeira matéria 
prima mineral a ser transformada pelo Homem. Os 
indícios mais antigos de sua utilização, como simples 
peças de barro cozido ou terracota, remontam há pelo 
menos 10.000 anos. As argilas situam-se ainda hoje 
na vanguarda das matérias primas minerais mais uti-
lizadas pelo homem, cujo volume anual de produção 
é inferior apenas ao de ferro, minerais energéticos e 
agregados minerais. As aplicações das argilas aten-
dem desde a cerâmica utilitária e estrutural (louças e 
cerâmica vermelha utilizada em construção civil), até 
áreas de tecnologia de ponta, como cerâmicas avan-
çadas de nanotecnologia, passando por setores in-
dustriais como os de cimento, plásticos, tintas, papel, 
louças, materiais de revestimento e outros.

Figura 3.23– Análise granulométrica de amostras de areia de cava submersa da várzea do rio Cará-Cará. 
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Embora exista uma noção genérica do que 
seja uma argila, sua conceituação formal nas ciên-
cias aplicadas é mais complexa. Ela envolve não ape-
nas a constituição física e química, mas também a 
estrutura cristalina, tamanho das partículas e com-
portamento reológico, dentre outros. Instituições 
de pesquisa, comitês internacionais de nomencla-
tura, associações de normas técnicas, publicadores 
avulsos, entre outros buscam um conceito único que 
atenda às diversas áreas de interesse das argilas.

De acordo com a Association Internationale 
pour l'Etude des Argiles - AIPEA (BAILEY, 1980) e The 
Clay Mineral Association - CMS (WEAVER, 1989), o 
termo argila refere-se aos materiais de ocorrência 
natural compostos por minerais finamente granula-
dos, que adquirem propriedades plásticas quando 
misturados com um certo conteúdo de água e que 
se tornam rígidos após secagem ou queima. As ar-
gilas podem conter ainda minerais não plásticos e 
matéria orgânica.

Souza Santos (1989) apresenta a seguinte de-
finição: “as argilas são constituídas essencialmente 
por partículas extremamente pequenas de um nú-
mero restrito de minerais conhecidos como argilo-
minerais” podendo ser composta por um ou mais 
tipos destes. “Além dos argilominerais elas podem 
ainda conter materiais tais como matéria orgânica, 
sais solúveis, fragmentos minerais, tais como partí-
culas de quartzo, pirita, além de minerais não cris-
talinos ou amorfos”. Por essa definição percebe-se 
que as argilas se enquadrariam no conceito geoló-
gico de rochas.

A granulometria de seus constituintes mi-
nerais apresenta-se com diâmetro inferior a 0,004 
mm (4 µm), compondo uma faixa granulométrica 
denominada fração argila. Nas ciências do solo (pe-
dologia, edafologia) e na geotecnia o limite granu-
lométrico superior cai para 0,002 mm (2 µm), sendo 
muito importantes nessas áreas as características 

tixotrópicas e a capacidade de troca catiônica apre-
sentadas.

Os argilominerais são silicatos hidratados de 
alumínio, subcristalinos, podendo conter teores va-
riáveis de magnésio, ferro e álcalis. Estruturalmente 
enquadram-se na categoria dos filossilicatos (silicatos 
com estrutura em folhas), sendo divididos em dois 
grandes grupos: silicatos cristalinos com estrutura em 
camadas (layer structure) e silicatos cristalinos com 
estrutura fibrosa ou em cadeia (chain structure).

Os argilominerais do tipo layer structure são 
ainda subdivididos de acordo com o número de ca-
madas de silicato (SiO4) e a disposição dos grupos de 
hidroxila (OH) em dimórficos (camadas 1:1) e trimór-
ficos (camadas 2:1), e formam as quase três dezenas 
de argilominerais conhecidos. Os argilominerais com 
estrutura em cadeia compreendem apenas a Pali-
gorsquita e a Sepiolita (quadro 3.5 e figura 3.24). 

3.2.2 - Gênese e Tipos de Depósitos

As argilas são compostas por grãos muito finos 
de silicatos de alumínio, podendo conter matéria or-
gânica e óxidos associados, responsáveis por suas to-
nalidades diversas. Derivam da decomposição de ro-
chas ricas em feldspato e sua interação físico-química 
com o meio ambiente. Nesse processo, a água junta-
mente com o gás carbônico, adquire um caráter ácido 
provocando a hidrólise dos silicatos. Dependendo das 
condições locais de drenagem, pode ocorrer hidrólise 
total ou parcial do mineral, resultando em gibsita no 
primeiro caso ou em argilominerais no segundo caso. 

O exemplo mais comum é a formação de cauli-
nita a partir da hidrólise parcial do feldspato potássico 
KAlSi3O8 (ortoclásio ou microclínio), segundo a reação:

2 KAlSi3O8 + 11 H2O == Si2Al2O5(OH)4 + 2K+ + 4 H4SiO4 + 2 OH-

(caulinita)

Quadro 3.5 - Principais grupos estruturais dos argilominerais.

Estrutura Família Grupo Argilomineral

Lamelar (em 
camadas)

Dimorfas (1:1)
Caulinita Caulinita, Haloisita, Nacrita + 3 outros

Serpentina Crisotila (Mg), Chamosita (Fe,Mg) + 5 outros

Trimorfas (2:1)

Esmectitas Nontronita (Fe), Montmorilonita (Mg) +5 outros

Vermiculita Vermiculita di-octaédrica e tri octaédrica

Hidromicas Muscovita-Ilita (K), Pirofilita (Al), Talco (Mg) + 6 

Fibrosa (em 
cadeia)

- x -
Paligorsquita Distancia interplanar =10 A

Sepiolita Distancia interplanar =12 A
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No quadro 3.6 são apresentados alguns mine-
rais comuns da crosta e os respecti vos produtos de 
alteração.

Nesse processo intempérico, a rocha se desa-
grega formando concentrações residuais que podem 
ser removidas e transportadas para outros locais por 
agentes diversos, como a água e o vento. Desse pro-
cesso resultam os dois ti pos básicos de depósitos: 
sedimentares e residuais.

Os depósitos sedimentares são os mais fre-
quentes, predominando os depósitos de várzea as-

sociados à rede de drenagem atual. São consti tuídos 
por uma sequência de sedimentos que, da base para 
o topo, apresentam um nível de cascalho e/ou areia 
grossa, seguido de um nível de areia média a fi na, 
silte e fi nalmente argila. A argila representa o encer-
ramento de um ciclo sedimentar, que ocorre em um 
ambiente lagunar ou de baixa energia hídrica. Acima 
desta, as interações fí sicas e químicas com o meio bi-
óti co levam ao desenvolvimento do solo. Nem todos 
os níveis ou estratos sedimentares estão necessaria-
mente presentes (fi gura 3.25).

Figura 3.24 - Arranjos estruturais e imagens por MEV de alguns argilominerais: arranjo estrutural 1:1 – Caulinita (A); arranjo 
estrutural 2:1- Esmecti ta (B); imagem por MEV de uma caulinita (C); iImagem por MEV de esmecti ta (placóide) e quartzo 

(prismáti co) (D); imagem por MEV de paligorsquita (E); e imagem por MEV de uma sepiolita (F). Fotos reti radas de SOUZA 
SANTOS (1989) e COELHO (2009).
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As argilas podem também ser encontradas em 
posição topográfi ca mais elevada, por vezes distan-
tes da drenagem atual, consti tuindo terraços fl uviais. 
São facilmente reconhecidos em bacias sedimenta-
res terciárias como as de São Paulo e Curiti ba. Numa 
situação extrema dentro de ciclos geológicos mais 
amplos, ocorrem em meio a pacotes sedimentares 
espessos de grande persistência regional, consti tuin-
do os argilitos e os folhelhos. Enquadram-se também 

algumas acumulações residuais de argilas oriundas 
da decomposição de rochas do embasamento ricas 
em ferro (fi gura 3.26).

Estes depósitos residuais são menos frequen-
tes, principalmente no Brasil, onde a intensidade dos 
processos destruti vos da paisagem associados ao 
clima tropical que reduzem as possibilidades de sua 
permanência em superfí cie. Eles são também mais 
heterogêneos em sua composição e estrutura, já que 

Quadro 3.6 - Minerais comuns e seus produtos de alteração intempérica.

Categoria Mineral 
Produtos de alteração intempérica

Argila Outros

Silicatos de Fe e Mg Olivina, piroxênios, anfi bólio, bioti ta Sim Óxido de ferro

Silicatos com Al, K, Na e/ou Ca Feldspatos Sim Íons Na, K, Ca

Sílica pura (SiO2) Quartzo Não SiO2

Filossilicatos Muscovita Sim Íons K, Mg

Carbonatos Calcita, dolomita Não Íons Ca, Mg, CO3

Figura 3.25 – Imagem de satélite de alagadiço da várzea do rio Iguaçu (A) e detalhe de camada de argila (B; ponto LC-19, São 
José dos Pinhais).
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não foram submeti dos à seleção e retrabalhamento 
por processos sedimentares. Os principais exemplos 
na região são os caulins, derivados de rochas pegma-
tí ti cas e/ou granitoides alterados (fi gura 3.27).

3.2.3 - Distribuição das Ocorrências

Na RMC encontramos prati camente todos os 
ti pos de depósitos apresentados, embora dominem 
amplamente os depósitos de várzea. Eles são respon-
sáveis pelo abastecimento de uma forte indústria ce-
râmica, tanto estrutural (cerâmica vermelha) como de 
mesa (cerâmica branca), atendendo inclusive a mer-

cados fora do estado. O universo de requerimentos 
de áreas para pesquisa de argilas e assemelhados é 
exibido na tabela 3.10.

A distribuição espacial desses requerimentos 
bem como das jazidas em lavra é exibida no anexo II.

3.2.4 - Lavra e Produção

3.2.4.1 - Argilas de várzea

A argila ocorre basicamente em toda a várzea 
do rio Iguaçu e seu aproveitamento em grande parte 

Figura 3.26 - Argilas terciárias e detalhe da ocorrência (A e B; ponto LC-29, Carambeí), argilitos do Grupo Itararé (C; ponto LC-
13, Balsa Nova) e rocha do embasamento – possivelmente diorito alterado (D; ponto LC-18, Sâo José dos Pinhais).

Figura 3.27 - Depósito de caulim residual (A) e detalhe da rocha alterada (B), exibindo ainda sua estrutura original (leucogra-
nito cataclasado) na Pedreira Andrighett o (ponto LC-16, São José dos Pinhais).
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está atrelado à lavra de areia*, já que ambas ocor-
rem associadas nos mesmos depósitos.

A lavra da argila é relati vamente simples, ha-
vendo apenas a necessidade de remoção da camada 
de solo superfi cial, que não ultrapassa em média 0,5 
m, sendo feita por um trator de esteira. A extração é 
realizada em ti ras com auxílio de retroescavadeira, 

mas em muitas áreas ainda ocorre uma lavra alea-
tória, em pontos esparsos do depósito. Não existe 
benefi ciamento da argila, que segue direto para as 
cerâmicas ou páti o de estocagem (fi gura 3.28).

Uma práti ca comum entre os ceramistas é a 
contratação de uma empreiteira para a reti rada da 
argila em áreas arrendadas, geralmente de produto-

Nota de Rodapé
*Por questões históricas e/ou conjunturais, o setor de areia estruturou-se primeiramente ao das argilas conquistando vantagem na obtenção e registro de áreas para lavra.

Tabela 3.10 - Requerimentos para argila e outros materiais cerâmicos na RMC.

Fase / Substância Argila Caulim Filito TOTAL

Autorização de pesquisa 58 23 25 106

Concessão de lavra 34 20 07 61

Disponibilidade 05 04 - 9

Licenciamento 04 - - 4

Requerimento de lavra 39 11 08 58

Requerimento de pesquisa 12 4 02 18

TOTAL 152 62 42 256

Fonte: DNPM, 2017.

Figura 3.28 - Preparação da área para remoção da cobertura vegetal (A) e abertura de uma ti ra para lavra de argila (B e C) 
na Mina Boti atuvado Areal Costa (ponto LC-15, Araucária).
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res de areia. Esse procedimento resulta frequente-
mente em desorganização do ambiente fí sico, pela 
práti ca da lavra seleti va e vem sendo desesti mulado 
ou coibido pelo DNPM e autoridades ambientais. Al-
ternati vamente o próprio minerador separa a argila, 
reservando-a para eventuais interessados mas não 
dispensa muita atenção nessa tarefa. As fi guras 3.29 
e 3.30 ilustram aspectos variados da lavra de argila 
na região do Alto Iguaçu.

As argilas de várzea costumam apresentar 
um elevado teor de Al2O3, o que pode lhes conferir 
característi cas de refratariedade. Possuem também 
uma boa plasti cidade, sendo denominadas pelos 
ceramistas de argilas gordas. Parti cipam em média 
com 52% em peso na formulação da massa cerâmi-
ca, sendo o restante composto pelo barro comum 
ou argilas de barranco, por sua vez denominadas de 
argilas magras.

As argilas apresentam cores variadas, predo-
minando as de tonalidades escuras, cinzentas ou 

castanhas e até branca (fi gura 3.31). Argilas de to-
nalidade castanha ou amarelo ocre devem sua cor à 
presença de óxidos de ferro, responsáveis também 
pela cor vermelha após a queima. Já a cor escura é 
devida à presença de matéria orgânica, em grande 
parte eliminada durante o processo de queima, po-
dendo resultar em cerâmicas de cores claras. 

As característi cas de lavra e de comércio das 
argilas de várzea, consideradas de interesse econô-
mico secundário em relação às areias comuns, di-
fi cultam a avaliação correta da sua dimensão, por 
conta de produções periféricas e intermitentes, não 
contabilizadas nos relatórios técnicos das empresas. 

De acordo com o DNPM (2014) a produção 
de argila comum da RMC em 2013 foi de 138.300 t, 
oriunda dos municípios de Balsa Nova, Campo do Te-
nente, Fazenda Rio Grande e São José dos Pinhais. 
Destaca-se contudo que nessa mesma característi ca 
está incluída a produção das “argilas de barranco”, 
com disti ntas característi cas de depósito, lavra, valor 

Figura 3.29 - Reti rada esporádica e aleatória argila em área de capeamento de pedreira da Mineração Costa (ponto LC-66, 
São José dos Pinhais): detalhe (A) e vista geral (B) da frente de lavra. As fotos permitem estabelecer uma relação de impor-

tância volumétrica dos vários insumos minerais passíveis de produção. 

Figura 3.30 – Lavra de argila de várzea. Destaque para o topo da camada de argila enriquecido em matéria orgânica na Mi-
neração Extrabel (A; ponto LC-17, São José dos Pinhais) e aspectos operacionais da lavra no Areal Três Rios (B; ponto LC-19, 

São José dos Pinhais).
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3.2.4.2 - Argilas de barranco

Argilas de barranco é uma denominação in-
formal das argilas provenientes de acumulações di-
versas e que situam-se topografi camente acima do 
nível das várzeas atuais, formando colinas ou peque-
nos morrotes. São disti ntas das argilas de várzea e 
também designadas pelos ceramistas como argila 
vermelha, argila comum ou barro cerâmico. Corres-
pondem em parte, às argilas de terraços fl uviais mais 
anti gos, como os taguás da Bacia de São Paulo e len-
tes argilosas da Formação Guabirotuba. Conforme 
comentado no ítem anterior, a produção da argila 
vermelha é contabilizada pelo DNPM em conjunto 
com as argilas de várzea.

3.2.4.3 Caulim

O caulim é um importante segmento da mi-
neração de argila na RMC, apesar da parti cipação 
restrita na cadeia produti va da cerâmica vermelha. 
Sua aplicação maior está nas cerâmicas brancas, que 
tem em Campo Largo um expressivo polo produtor e 
exportador. 

e uso industrial. O tabela 3.11 apresenta os resulta-
dos consolidados de produção e valor de vendas das 
argilas, por município da RMC.

Não foi constatado nenhum ti po de benefi cia-
mento das argilas nas pré-operações de venda. Nas 
cerâmicas elas são estocadas ao ar livre com vistas a 
favorecer os processos de decomposição de matéria 
orgânica, procedimento esse denominado de sazo-
nalização das argilas.

Figura 3.31 Diferentes ti pos de argila do Areal Costa na região de Araucária:  Mina Boti atuva (A e B; ponto LC-15) e Mina Palmi-
tal (C e D; ponto LC-14).  

Tabela 3.11 - Produção e vendas de argila comum na 
RMC em 2013. 

Município Produção (t) Valor (R$)

Balsa Nova 98.312 1.028.000,00

Campo do Tenente 21.282 74.400,00

Fazenda rio Grande 17.950 108.200,00

São José dos Pinhais 815 25.500,00

Fonte: DNPM, 2014.
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O caulim pode formar tanto depósitos residu-
ais como sedimentares, situando-se entre estes últi-
mos a maior reserva de caulim do sul do país. Des-
coberto em época relativamente recente (1980), os 
depósitos da Mina Fazendinha, em Tijucas do Sul, so-
mam mais de 40 Mt, estimando-se para toda a bacia 
uma reserva da ordem de 200 Mt (BIONDI; SANTOS, 
2004). A produção atende principalmente a indústria 
de louças e cerâmica branca, além das indústrias de 
refratários, química e de cosméticos. A presença de 
gibsita, mineral com alto conteúdo de Al2O3, explica o 
caráter de refratariedade verificado em parte dessas 
argilas. A Figura 3.32 apresenta alguns aspectos da 
lavra na Mina da Fazendinha.

Ainda na categoria dos caulins sedimentares, 
ocorrem depósitos de pequeno a médio porte, ge-
ograficamente circunscritos à área de exposição dos 
arenitos da Formação Furnas e do Grupo Itararé, com 
os quais parecem estar geneticamente relacionados. 
As jazidas do Agostino em São Luís do Purunã (ponto 
LC-13) e da Mineração Bassani em Balsa Nova (ponto 
LC-35) são os principais exemplos. A produção des-
sas jazidas é contabilizada pelo DNPM na categoria 
das argilas comuns.

Os caulins residuais derivam da alteração in 
situ de rochas pegmatíticas e/ou de granitoides mui-
to feldspáticos, formando mantos de alteração com 
mais de uma dezena de metros de espessura. Apre-
sentam variações locais para tipos mais quartzosos, 
comercializados como saibro. Com o avanço da lavra 
em profundidade, afloram as porções menos altera-
das da rocha original, prenunciando o esgotamento 
desses depósitos. Dessa forma, muitas empresas 
estão migrando suas atividades para a produção de 

brita, como observado na Pedreira Andrighetto e na 
Saibreira São Mateus (figura 3.33).

São José dos Pinhais concentra 98% da produ-
ção de caulim da RMC, com 23.000 t em 2013 e um 
valor de vendas próximo a R$ 440.000,00 (DNPM, 
2014). É provável que parte dessa produção seja 
procedente do vizinho município de Tijucas do Sul, 
já que os dados do DNPM não apontam qualquer 
produção de argila ou caulim para aquele município.

3.2.4.4 - Filito e outros materiais cerâmicos

Dentre as demais matérias primas minerais 
utilizadas nas indústrias cerâmicas, destacamos ain-
da os filitos, que podem entrar em conjunto e/ou 
substituição parcial das argilas vermelhas, para ob-
tenção de cerâmicas de cores mais claras e para pro-
dução de telhas. 

O filito é uma rocha metamórfica derivada 
de sedimentos pelíticos (lamas ricas em argila), ge-
ologicamente transformados até o aparecimento de 
novos minerais, como a sericita. Pode conter peque-
nas quantidades de quartzo, porém sua composi-
ção química é similar à das argilas. Constitui rocha 
abundante na região, estando associada a calcários 
e quartzitos no âmbito das faixas dobradas. A princi-
pal unidade portadora de filitos é a Formação Capiru, 
do Supergrupo Açungui, presente na porção oeste e 
norte da RMC. 

Segundo dados do DNPM (2014), Campo 
Largo, Almirante Tamandaré e Bocaiuva do Sul são 
os principais municípios produtores, com um total 
pouco superior a 72.000 toneladas em 2013. O filito 

Figura 3.32 - Lavra de caulim sedimentar da Mina da Fazendinha da Terra Mater Mineração (ponto RL-17, Tijucas do Sul). 
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possui um valor de mercado superior ao das argilas, 
sendo comercializado em torno de R$ 35,00/t, con-
tra R$ 11,00/t para as argilas, e em 2013 seu valor 
das vendas na RMC foi da ordem de R$ 2.600.000,00. 
O fi lito apresenta-se com cores variando de cinza cla-
ro ou creme ao castanho avermelhado, estes últi mos 
menos valorizados em termos comerciais (R$ 17,00 
a 27,00/t). Argilas derivadas da alteração in situ de 
fi litos das regiões de Campo Largo (ponto LC-03B) e 
de Almirante Tamandaré (ponto LC-49) forneceram 
bons resultados nos testes de queima e de resistên-
cia à ruptura.

A fi gura 3.34 apresenta aspectos da lavra de fi -
lito no Bairro das Bateias, município de Campo Largo.

3.2.5 - Caracterização Química e Tecnológica

Durante os trabalhos de campo foram visitadas 
14 áreas produtoras de argila, sendo sete em depó-
sitos de várzea, quatro em depósitos residuais, duas 
formacionais e uma em fi lito (quadro 3.7; localização 

dos pontos no anexo I). Foram coletadas 25 amostras 
para caracterização química e mineralógica, determi-
nação de índices fí sicos e testes de queima.

As análises química semiquanti tati va para deter-
minação de óxidos maiores (FRX) e mineralógica, atra-
vés de Difratometria de Raios X (DRX), foram realizadas 
no LAMIR-UFPR. A caracterização tecnológica (cor de 
queima, porosidade e resistência à fl exão) foi efetuada 
no Laboratório de Cerâmica Vermelha do  Serviço Na-
cional de Aprendizagem Industrial - SENAI, em Ponta 
Grossa.

Os resultados analíti cos foram organizados nos 
principais grupos amostrados (argilas comuns, caulins e 
fi litos) e são comentados a seguir.

3.2.5.1 - Argilas comuns (de várzea e de bar-
ranco)

Sete amostras de argila de várzea foram sub-
meti das a análise química e ensaios e os resultados 
consolidados estão apresentados nas tabelas 3.12 e 

Figura 3.33 - Caulim residual proveniente da alteração de rocha gnáissica rica em feldspatos da Saibreira São Mateus 
(ponto LC-39, São José dos Pinhais) : visão geral (A); detalhe da rocha alterada, podendo-se observar a estrutura gnáis-

sica original (B); e detalhe do carregamento de caulim no páti o de estocagem (C).
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Figura 3.34 - Aspectos da lavra de fi lito em duas áreas da Mineração Brasbol em Campo Largo: frentes de lavras de fi lito cin-
za – creme (A; ponto LC-02) e fi lito cinza médio (B; ponto LC-03); detalhe da lavra e carregamento (C) e estoque pronto para 

venda e despacho (D; no ponto LC-03).

Quadro 3.7 - Produtores de argila e relacionados visitados da RMC.

No Ponto Município Empresa Tipo de argila
Substância 
secundária

Litologia
Unidade 

litoestrati gráfi ca

LC-02/03/04 Campo Largo Mineração Brasbol Argila residual  Filito Formação Capiru

LC-10 Balsa Nova Incepa Caulim residual Granito Complexo Atuba

LC-13 Balsa Nova Mineração Bassani Caulim sedimentar Arenito Formação Furnas

LC-15 Araucária Areal Costa Argila sedimentar * Argila de aluvião Várzea do rio Iguaçu

LC-17 São José dos Pinhais Extrabel Argila sedimentar * Argila de aluvião Várzea do rio Iguaçu

LC-19 São José dos Pinhais
Três Rios Extração e 

Com de Areia e Argila
Argila sedimentar * Argila de aluvião Várzea do rio Iguaçu

LC-20 São José dos Pinhais Cotragon Minérios Argila sedimentar * Argila de aluvião Várzea do rio Iguaçu

LC-35 Balsa Nova Mineração Bassani Caulim sedimentar * Arenito Formação Furnas

LC-39 São José dos Pinhais Saibreira São Mateus Caulim residual * Granulito Suíte Rio Piên

LC-49 Almirante Tamandaré Falcon Mineração Argila residual Quartzito Formação Capiru

RL-10 Curiti ba Cerâmica Gai Argila residual  Migmati to Complexo Atuba

RL-11 Curiti ba Cerâmica Gai Argila sedimentar Areia Argila de aluvião Várzea do rio Iguaçu

RL-12 Curiti ba Olaria Chueda Argila sedimentar Areia Argila de aluvião Várzea do rio Iguaçu

RL-17 Tijucas do Sul
Mineração Terra 

Mater
Caulim sedimentar  Argila de aluvião

Várzea do rio da 
Várzea

* - Argila como substância secundária.
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3.13, respectivamente, e as cores de queima na figu-
ra 3.35. Uma oitava amostra, RL-15 refere-se à argila 
de barranco.

Na sequência de fotos da figura 3.35 observa-
-se que apenas uma amostra, LC-15-A, com 8,61 % 

de Fe2O3, apresentou cor vermelha após a queima. 
A matéria orgânica, responsável pela cor escura de 
muitas argilas, é eliminada durante a queima, con-
forme destacado no percentual de perda ao fogo 
(P.F.), resultando em cerâmicas de cores claras.

Tabela 3.12 – Análise química das amostras de argilas de várzea.

Amostra Cor / Tipo
Teores (%)

sio₂ al₂o₃ fe₂o₃ CaO MgO K₂o Na₂o Tio₂ P₂o₅ P.F.* Soma

LC-15-A
Castanho 

amarelado
52,91 23,54 8,61 0,14 0,53 0,81 0,09 1,24 0,07 11,5 99,5

LC-15-B Cinza 54,02 23,61 2,32 0,19 0,35 0,32 0,06 0,66 0,06 17,9 99,5

LC-19 Turfosa 44,89 27,04 2,5 0,37 0,53 0,43 0,07 0,56 0,15 23,85 100,4

LC-20 Turfosa 53,25 21,12 2,97 0,34 0,6 0,92 0,13 1,3 0,06 19,83 100,5

RL-10 Preta 58,24 20,88 8,73 0,05 0,25 0,55 0,03 1,17 0,09 10,04 100,1

RL-11 Cinza 55,51 24,69 2,85 0,28 0,46 0,36 0,09 1,37 0,07 14,39 100,1

RL-12 Cinza 69,66 15,1 2,58 0,34 0,5 1,64 0,33 1,34 0,05 8,25 99,82

Argilominerais identificados por difratometria de raios X: Caulinita em todas as amostras e  vermiculita nas 
amostras: LC-15, LC-19 e  LC-20. 
* P.F.= perda ao fogo.

Tabela 3.13 - Parâmetros físicos de amostras de argilas de várzea, pré e pós queima

Temperatura 
de queima

PARÂMETRO
Amostra

LC -15 A
(F1)

LC - 15 
B-(F2)

LC - 19 
(L)

LC - 20 
(M)

RL- 10 
(H)

RL - 11 
( I )

RL - 12 
( J )

110°C

Umidade de extrusão 
(%)

44,70 59,45 29,35 42,86 36,36 31,36 23,00

Contração de 
secagem (%)

11,01 9,52 7,32 10,67 7,55 7,83 7,62

Res¡duo (%) 14,70 17,00 18,50 12,00 33,80 6,20 39,50

Tensão Ruptura na 
Flexão (Mpa)

2,71 6,90 3,66 3,58 0,50 5,32 2,07

850°C

Perda ao fogo (%) 10,85 16,36 14,49 21,62 9,61 15,04 8,97

Contração Linear 
naQueima (%)

5,63 4,77 4,87 4,37 1,01 2,54 0,84

Contração Linear 
Total (%)

16,04 13,89 11,84 14,58 8,48 10,17 8,39

Tensão Ruptura na 
Flexão (Mpa)

5,58 16,30 12,01 3,15 1,36 9,13 5,31

Absorção d' Água (%) 28,42 22,85 14,00 18,00 26,00 13,00 18,00

950°C

Perda ao fogo (%) 11,60 16,59 15,95 21,60 10,21 15,08 9,65

Contação Linear 
naQueima (%)

4,20 6,93 4,77 15,4 1,86 4,60 1,53

Contração Linear 
Total (%)

14,72 15,48 11,72 24,31 9,06 12,23 8,97

Tensão Ruptura 
Flexão (Mpa)

7,91 17,86 13,25 2,71 2,06 9,82 5,59

Absorção d' Água (%) 30,07 21,40 13,00 14,00 24,00 12,00 17,00
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3.2.5.2 - Caulins (sedimentar e residual)

Nove amostras de caulins foram submeti das 
a análise química e ensaios e os resultados consoli-

dados estão apresentados nas tabelas 3.14 e 3.15, 
respecti vamente, e as cores de queima na fi gura 
3.36.

Figura 3.35 – Cor de queima de amostras de argilas comuns. 
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Tabela 3.14 – Análise química das amostras de caulins

Amostra Cor / Tipo
Teores (%)

sio₂ al₂o₃ fe₂o₃ CaO MgO K₂o Na₂o Tio₂ P₂o₅ P.F. Soma

LC-13-A
caulim branco-

cinza
81,11 12,76 0,37 0,08 0,17 0,92 0,06 0,63 0,14 4,26 100,5

LC-13-B
caulim creme-

amarelo
78,52 13,55 0,56 0,08 0,22 1,12 0,07 0,68 0,14 4,61 99,6

LC-35-A
caulim 

amarelo
62,4 24,09 2,26 0,08 0,46 1,99 0,08 1,02 0,2 7,91 100,5

LC-35-B caulim branco 70,93 19,25 0,39 0,08 0,27 1,19 0,07 0,75 0,17 6,4 99,5

LC-35-C caulim cinza 82,35 11,05 1,65 0,06 0,15 0,78 0,07 0,52 0,12 3,76 100,5

LC-39-A
caulim 

amarelo
66,66 21,94 1,21 0,03 0,15 1,47 0,1 0,15 0,02 7,96 99,7

LC-39-B
caulim branco-

creme
63,84 24,97 0,72 0,03 0,09 0,32 0,06 0,14 0,03 9,62 99,8

RL-17
caulim cinza-

claro

CTRL caulim branco 66,25 22,34 0,92 0,05 0,12 1,23 0,04 0,39 0,03 8,49 99,87

Obs.: MnO < 0,01 em todas as amostras; Caulinita e ilita identificadas por difratometria de raios X em todas as 
amostras.

* P.F.= perda ao fogo.

Tabela 3.15 - Parâmetros físicos de amostras de caulins, pré e pós-queima

Temperatura 
de queima

PARÂMETROS
Amostra

LC - 13 -A 
(A1)

LC - 13 - B 
(A2)

LC - 35 - A
(B1)

LC - 35 - B
(B2)

LC - 39 -A 
(D1)

LC - 39 - B
(D2)

110°C

Umidade extrusão (%) 21,07 27,28 29,89 25,42 27,17 31,69

Contracão secagem (%) 4,06 4,38 5,42 5,16 5,76 7,49

Res¡duo (%) 7,70 7,00 9,50 14,20 40,10 29,20

Tensão de Ruptura na 
Flexão (Mpa)

0,95 0,24 0,72 0,29 0,45 0,68

850°C

Perda ao fogo (%) 4,03 3,84 7,09 5,74 7,70 9,11

Contração Linear na 
Queima (%)

0,50 0,04 0,10 0,19 3,97 3,15

Contração Linear Total (%) 4,54 4,33 5,52 5,64 5,71 10,40

Tensão de Ruptura na 
Flexão (Mpa)

0,77 0,58 1,86 0,38 0,58 1,48

Absorção d' Água (%) 21,30 25,19 22,50 21,89 22,98 26,04

950°C

Perda ao fogo (%) 4,15 4,27 7,41 6,01 8,00 9,35

Contração Linear na 
Queima (%)

0,17 0,34 0,91 0,20 0,24 1,06

Contração Linear Total (%) 4,71 4,63 6,70 5,50 5,99 8,30

Tensão de Reuptura na 
Flexão (Mpa)

2,06 0,72 4,60 1,12 0,50 1,55

Absorção d' Água (%) 21,23 24,86 22,35 22,00 23,34 25,47
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3.2.5.3 - Filitos

 Três amostras de fi lito e dois de seus produtos 
de alteração foramsubmeti dos a análise química e 

ensaios  e os resultados consolidados estão apresen-
tados nas tabelas 3.16 e 3.17, respecti vamente, e as 
cores de queima na fi gura 3.37.

Figura 3.36 - Cor de queima de amostras de caulins.

Tabela 3.16 - Análise química  de amostras de fi litos. 

Amostra Cor / Tipo
Teores (%)

sio₂ al₂o₃ fe₂o₃ CaO MgO K₂o Na₂o Tio₂ P₂o₅ P.F. Soma

LC-03-A
Filito cinza 

claro
57,71 28,33 1,04 0,07 0,5 5,65 0,49 1,22 0,04 5,49 100,54

LC-03-C Filito creme 76,21 14,94 0,76 0,03 0,62 4,36 0,19 0,65 0,03 2,57 100,37

LC-03-B
Argila/fi lito 
castanho 

escuro
57,45 27,52 1,14 0,03 0,35 0,97 0,09 1,67 0,05 11,21 100,5

LC-49-E
Argila/

fi lito cinza 
acastanhado

54,55 23,11 6,12 0,04 0,35 0,31 0,05 5,33 0,1 10,27 100,26

LC-49-F
Argila/

fi lito cinza 
(trincheira)

59,77 23,63 2,89 0,04 0,64 1,36 0,09 2,31 0,07 9,49 100,33

Amostras LC-03, MnO<0,01%; amostras LC-49, MnO = 0,05%

* P.F.= perda ao fogo.
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Figura 3.37 - Cor de queima de amostras de fi litos e argila de fi lito (alteração in situ).

Tabela 3.17 – Parâmetros fí sicos de amostras de fi litos, pré e pós queima

Temperatura 
de queima

PARÂMETROS
Amostra

LC - 03 - A (C1) LC - 03 - B (C2) LC - 49 - E (G1) LC - 49 - F (E1)

110°C

Umidade de extrusão (%) 29,84 35,38 27,46 30,51

Contração  de secagem (%) 2,92 9,84 12,45 7,59

Res¡duo (%) 36,30 9,30 5,00 30,51

Tensão de Ruptura na Flexão (Mpa) 0,29 0,64 1,60 1,63

850°C

Perda ao fogo (%) 2,48 10,65 9,57 7,56

Contração Linear na Queima (%) 0,33 2,24 2,24 1,28

Contração Linear Total (%) 3,47 11,86 14,41 8,82

Tensão de Ruptura na Flexão (Mpa) 4,57 1,47 5,16 6,74

Absorção d' Água (%) 23,11 14,57 22,41 20,01

950°C

Perda ao fogo (%) 3,54 11,00 8,92 6,99

Contração Linear na Queima (%) 0,37 1,91 3,62 2,83

Contração Linear Total (%) 3,54 10,06 14,97 10,06

Tensão de Ruptura na Flexão (Mpa) 3,27 7,78 4,20 7,78

Absorção d' Água (%) 24,37 17,98 20,67 17,98
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3.2.6 - Considerações Sobre a Queima – Cores 
e Deformações

Cores

As argilas podem apresentar diversas cores de 
queima, geralmente dentro do mati z vermelho, que 
empresta seu nome (cerâmica vermelha) ao que é tec-
nicamente denominado como cerâmica estrutural.

O óxido de ferro (Fe2O3) é o principal respon-
sável pela cor, mas outros fatores também parti ci-
pam nessa defi nição, como tamanho das partí culas 
(granulação da massa ou mistura cerâmica), ti po de 
queima (oxidante ou redutora), presença de cálcio 
(CaO), teor de alumina (Al2O3) e outros. Em linhas 
gerais temos as seguintes situações:

• Fe2O3 elevado (5 a 9%) é responsável pela 
cor vermelha, que se torna mais escura 
quanto maior a temperatura de queima;

• Fe2O3 elevado em queima oxidante a 
temperaturas elevadas (1.300oC) resulta 
em cor marrom escura;

• Fe2O3 elevado em queima redutora resul-
ta em cores azuis ou pretas, devido a for-
mação do Fe3O4;

• Fe2O3 baixo (1 a 3%) e Al2O3 acima de 25% 
fornece cor laranja amarelado, devido à 
formação de solução sólida de Fe2O3 em 
mulita;

• Fe2O3 menor que 1% é responsável pela 
cor rosada (baixa temperatura) ou creme 
(alta temperatura);

• Relação CaO : Fe2O3 de 1:5 até 1:8 resulta 
em cor amarela, na queima redutora, e 
rosa ou vermelho, na oxidante;

• Relação CaO:Fe2O3 maior que 2:1 resulta 
em cores creme ou amarelo claro.

Após a lavra, o sazonamento da argila (perí-
odo de descanso) serve para acelerar os processos 
de decomposição de minerais deletérios como piri-
tas, carbonatos e da matéria orgânica, melhorando 
as propriedades fí sicas (trabalhabilidade) e quími-
cas (cor de queima).

A matéria orgânica, indicada geralmente pela 
cor escura da argila in natura, é normalmente eli-
minada durante o processo de queima. No entanto 
quando  a queima ocorre de forma rápida, temos 
a sinterização da camada externa da peça antes 
que a matéria orgânica seja totalmente eliminada, 
formando-se assim um núcleo escuro, conhecido 
como “coração negro”. O aprisionamento de gases 
relacionado a esse processo pode ainda causar in-
chamentos e deformação da peça cerâmica (Figura 
3.38).

Manchas brancas podem ser caudadas pela 
efl orescência de sais (manchas superfi ciais) ou pela 
presença de compostos que possuem estabilidade 
cristalina acima da temperatura de queima dos for-
nos, como algumas variedades de sílica.

Deformações

A grande maioria das trincas é oriunda de 
problemas mecânicos causados pela regulagem da 
boquilha da máquina extrusora e de ajustes dos 
equipamentos nas fases subsequentes, bem como 
por variações na homogeneidade da massa. Apenas 
2% das trincas tem origem durante a queima, em 
geral na fase de esquentamento (OLIVEIRA, 2011).

Algumas trincas estão relacionadas a um 
baixo índice de plasti cidade e trabalhabilidade da 
massa cerâmica; são geralmente estrias ou trinca-
mentos transversais ao fl uxo de extrusão da peça. 
Massas cerâmicas com excesso de mica, como no 
caso de fi litos, também dão margem à formação de 
trincas. Exemplos de trinca e empenamentos são 
exibidos nas fi guras 3.39 e 3.40.

Figura 3.38 – Formação de “coração negro” (A) e deformação da peça por aprisionamento de gases (B).
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Figura 3.39 - Feições de trincamento observadas em diferentes ti pos de materiais, decorrentes de argilas muito plásti cas 
(massas cerâmicas muito “gordas”), que estão sujeitas a forte retração pós queima: trincamento e retração (A); retração pós 
queima e trincamento (B). Fratura irregular e trincas devidos a tensões internas (C). Queima e fraturamento homogêneos (D).

Figura 3.40 – Exemplos de empenamentos, que podem ser devidos tanto à desajustes da máquina extrusora (compressão 
diferencial na maromba), como a heterogeneidades da massa cerâmica:torção transversal e longitudinal (A); torção trans-

versal – abaulamento (B); massa original- argila preta, de várzea (C) e fi lito (D).
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3.2.7 - Considerações Sobre a Cerâmica Ver-
melha do Brasil e RMC 

3.2.7.1 - Cerâmica vermelha no Brasil

O parque cerâmico brasileiro é constituído 
por aproximadamente 5.500 unidades fabris, no 
qual coexistem pequenos empreendimentos fami-
liares, cerâmicas de pequeno e médio porte, com 
deficiências de mecanização e gestão, e empreen-
dimentos de médio a grande porte, com alto grau 
de automação. Este segmento é abastecido por um 
grande número de unidades produtivas de argilas 
comuns (common clays) caracterizadas, em sua 
maioria, por micro e pequenas empresas, atuando 
muitas vezes de maneira informal. De acordo com 
a Secretaria de Geologia, Mineração e Transforma-
ção Mineral - SGM, em 2011 foram produzidas 84,8 
bilhões de peças cerâmicas (blocos e tijolos 70%; 
telhas 30%) com um consumo correspondente de 
170 Mt de argila, a 4ª maior tonelagem produzida, 
depois de agregados e minério de ferro (COELLHO, 
2009; KULAIF, 2012). 

Outro segmento importante que se utiliza da 
mesma matéria prima é o de pisos e revestimentos, 
responsável pela posição de destaque do Brasil no 
cenário mundial em termos de produção e consumo 
(tabela 3.18).

Os setores de Cerâmica Vermelha e de Pisos 
e Revestimentos são responsáveis por mais de 65% 
dos negócios da indústria cerâmica brasileira, com 
uma participação estimada em 1% do PIB nacional. 
Grande parte do setor situa-se nas regiões sul e su-
deste do Brasil (BUSTAMANTE; BRESSIANI, 2000, In: 
GELENSKI, 2011).

De acordo com o DNPM as reservas de argila 
vermelha do Brasil são da ordem de 3,6 bilhões de 
toneladas, das quais 45% encontram-se no Estado 
de São Paulo. O Estado do Paraná ocupa a terceira 
posição, com 9% das reservas (COELHO, 2009; KU-
LAIF, 2012). 

3.2.7.2 - Paraná e região metropolitana de 
Curitiba

O Estado do Paraná ocupa a quarta posição 
no Brasil em relação ao número de estabelecimen-
tos cerâmicos, com 555 unidades em operação, 
atrás apenas de São Paulo, Santa Catarina e Minas 
Gerais, com 1.092, 634 e 590 unidades, respectiva-
mente (GELENSKI, 2011). 

Desse total, 187 estão localizadas na RMC, em-
bora esse número possa ser bem maior. De acordo 
com a MINEROPAR, em 2003 havia cerca 300 indús-
trias cerâmicas na RMC, das quais 237 ativas, produ-
zindo 25.000 milheiros/mês e um consumo estimado 
de 84.000 t/mês de argila ou 42 mil m3/mês (DNPM, 
2004). A produção concentra-se nos municípios de 
Curitiba, São José dos Pinhais, Fazenda Rio Grande e 
Balsa Nova. Segundo a avaliação do Sindicato das In-
dústrias Cerâmicas do Paraná – SINDICER-PR, a pro-
dução da RMC corresponde a 70% de toda a cerâmi-
ca vermelha produzida no estado (GELENSKI, 2011).

As indústrias utilizam uma mistura de argila 
de várzea, argila de barranco (taguá) e quantidades 
variáveis de chamote, serragem e outros materiais. 
Em termos comerciais a argila de várzea é conside-
rada como um subproduto da mineração de areia, 
razão pela qual é difícil a contabilização de sua pro-
dução. São mais de 60 fornecedores em 25 locais 

Tabela 3.18 - Produção e consumo mundiais de pisos cerâmicos em milhões de m2.

Fonte: Sezzi, 2002.

Posição País Produção, 2001 (milhões m2) % Consumo interno (milhões m2)

1 China 1700 32,5 1600

2 Espanha 638 12,2 192

3 Itália 638 12,2 312

4 Brasil 579 9,1 417

5 Indonésia 220 4,2 -

: : : : :

12 Portugal 66 1,3 -

15 EUA 54 1,0 362
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diferentes (GELENSKI, 2011).

Aspectos técnicos do processamento da argila, 
bem como da produção de cerâmica vermelha, cole-
tados durante a fase de campo do projeto permitem 
uma avaliação adequada da pujança do setor e grau 
de aparelhamento das indústrias na RMC.

No processo industrial o grau de mecanização 
é variável. Grande parte das olarias possui sistema 
de produção totalmente automáti co, dotadas de 
processos tecnológicos modernos e com controle 
de qualidade efi ciente. As fi guras 3.41 a 3.45 mos-
tram as etapas do processo de produção de ti jolo 
cerâmico na fábrica da Cerâmica Cosmos, em Curi-
ti ba. Inicialmente faz-se a preparação da massa ce-
râmica, que consta de umidifi cação e homogenei-
zação da matéria-prima, com o blender do material 
argiloso em proporção variável, dependendo da 
fonte da matéria prima. 

O material é colocado no alimentador e con-
duzido por correia transportadora ao misturador, 
onde é feita a homogeneização, quebra de torrões 
e umidifi cação da massa até adquirir plasti cidade 
(fi gura 3.41).

A etapa subsequente é a laminação, extrusão 
e prensagem para dar forma ao produto desejado, 

fi nalizando com o carimbo e corte nas dimensões 
do produto fi nal. Para que a massa seja facilmente 
moldada, certa quanti dade de água é adicionada ao 
processo, de forma que o ti jolo seja levado para se-
cagem natural por alguns dias. Só então as peças são 
empilhadas em fornos para o processo de queima, 
atribuindo resistência mecânica, dureza e estabilida-
de ao material cerâmico (fi guras 3.42 e 3.43).

Os ti jolos são queimados na faixa de tempera-
tura entre 8500C e 9500C, com um tempo de queima 
oscilando de 8 a 12 horas. A maioria das empresas 
não possui equipamento de medição de temperatu-
ra interna do forno. Geralmente, por experiência, é 
o forneiro quem indica o tempo de queima, o que 
resulta em processos irregulares, em função de cores 
diferenciadas e posterior classifi cação para elimina-
ção de peças defeituosas (fi gura 3.44).

A melhoria do processo de benefi ciamento 
inclui fornos mais modernos, de característi cas con-
tí nuas, com menor consumo energéti co fi nal, além 
de melhorias de layout, minimizando trajetos desne-
cessários e perdas de calor de processo. O produto 
fi nal é oferecido ao mercado atacadista na forma de 
pallets (fi gura 3.45).

Figura 3.41 – Sequência de blendagem da matéria prima e alimentação do misturador: depósito de argila in natura (A), cha-
mote para estabilização da massa (B), argila blendada e seca (C) e argila misturada seguindo para laminador (D).
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Figura 3.43 – Sequência apresentando tarugo de extrusão (A), corte de bloco com 16 e 9 furos (B e C) e prateleiras para des-
canso de blocos - secagem pré-queima (D).

Figura 3.42 – Procedimento para eliminação dos torrões de argila e fragmentação de eventuais grãos de areia ou outro 
material mais resistente: sequência de laminadores (A) e argila laminada (B).
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Figura 3.44 – Aspecto do forno de vagão, com blocos já queimados (A e B), e da alimentação dos queimadores (C e D).

Figura 3.45 – Pallets de ti jolos cerâmicos aguardando despacho para o mercado atacadista.
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3.3 - BRITA

3.3.1 - Conceitos e Definições

A conceituação de brita, assim como a da areia, 
está ligada mais propriamente às áreas da engenharia 
e da geotecnia do que à geologia. Etimologicamente 
a palavra “brita” significa “tritura” e a forma de ob-
tenção da brita ocorre através da trituração ou frag-
mentação de blocos maiores de rochas compactas e 
competentes*, notadamente as de natureza granito-
-gnáissicas e tipos assemelhados.

Até início dos anos 1900, enquanto a disponi-
bilidade de cascalho natural era abundante na perife-
ria da maioria das metrópoles em desenvolvimento, 
a fração seixo dos sedimentos era largamente em-
pregada para a confecção do concreto. Com a exaus-
tão progressiva das reservas naturais de cascalho em 
granulometria adequada para a feitura do concreto, 
a pedra britada passou a ser utilizada de forma cres-
cente, com a vantagem de padronização da bitola e 
de apresentar uma superfície de melhor aderência 
ao cimento. Os britadores foram idealizados e desen-
volvidos no início dos anos 1800.

A brita e a areia sãoos principais materiais 
adicionados ao cimento para formar o concreto. Em 
conformidade com a tendência mundial de adoção 
de nomenclatura padrão, esses materiais vem sendo 
referidos na literatura especializada como agregados 
minerais, sendo que. a brita possui a designação es-
pecífica de agregado graúdo.

As diversas conceituações disponíveis na litera-
tura convergem para abranger todo o universo de ma-
teriais utilizados como agregado. A norma ABNT NBR 
9935:2011 (ABNT, 2011) define brita ou pedra britada 
como “agregado graúdo originado da cominuição me-
cânica de rochas”, e chama a atenção para a existência 
de diversos tipos de agregados como natural, artificial, 
reciclado e outros, os quais estão subordinados a nor-
mas específicas de utilização.

Uma definição adequada é encontrada em 
Frazão (2007): “pedra britada ou brita é todo ma-
terial proveniente da fragmentação mecânica de 
rochas. É denominada de graduada quando estão 
presentes fragmentos numa sequência contínua e, 
numerada quando os fragmentos se encontram em 
faixas granulométricas definidas pela abertura de 
duas peneiras consecutivas. O intervalo das dimen-
sões é a máxima inferior a 100 mm e a mínima igual 
ou superior a 4,8mm.”

Para uso específico em concreto e na cons-
trução civil em geral, a brita é produzida em cinco 

categorias de acordo com o tamanho das partícu-
las retidas em peneiras de malhas quadradas com 
aberturas específicas: brita 1 (mínimo de 4,8mm e 
máximo de 12,5mm); brita 2 (mínimo de 12,5mm e 
máximo de 25mm); brita 3 (mínimo de 25mm e má-
ximo de 50mm); brita 4 (mínimo de 50mm e máximo 
de 76mm) e brita 5 (mínimo de 76mm e máximo de 
100mm). Subprodutos de britagem de granulome-
tria superior ou inferior, vêm encontrando aplicação 
crescente e variada na indústria, notadamente os de 
menor granulometria, com nichos de mercado tan-
to na construção civil (areia artificial/areia de brita), 
como na agricultura (rochagem), entre outros.

Os agregados naturais podem ser variados e 
dependem intrinsicamente das características geoló-
gicas de cada região. Os tipos mais comuns são os 
provenientes de rochas graníticas e tipos relaciona-
dos (gnaisses e migmatitos), diabásios, riolitos e as-
semelhados. Secundariamente podem ser oriundas 
de rochas carbonáticas (mármores), quartzitos, late-
ritas e seixos de rios. Fica a critério do consumidor 
intermediário (concreteiras) ou usuário final a esco-
lha de um ou outro tipo, em função das exigências da 
obra, distância e preço final do produto.

3.3.2 - Agregados Minerais** no Brasil e no 
Mundo

Os agregados são as substâncias minerais mais 
consumidas no mundo. Com a transferência maciça 
da população para as cidades e o crescimento dos 
aglomerados urbanos, uma quantidade cada vez 
maior de agregados vem sendo necessária. O consu-
mo per capita desses insumos passou a ser um im-
portante indicador dos índices de desenvolvimento 
de uma nação. Os países desenvolvidos consomem 
grandes quantidades de agregados, mesmo que já 
tenham sua infraestrutura básica construída. A tabe-
la 3.19 mostra o consumo per capita das principais 
economias mundiais no início dos anos 2000, com-
parativamente ao Brasil.

A obtenção de informações sobre a produção 
nacional de agregados – bem como de outros insu-
mos primários de produção pulverizada - sempre foi 
uma questão de difícil contorno, dada à informalida-
de existente em grande parcela do setor. Até meados 
da década de 1990 a única fonte disponível em ní-
vel nacional eram os informes do DNPM, e somente 
após a criação da Associação Nacional das Entidades 
de Produtores de Agregados para a Construção Civil - 
ANEPAC, em 1995, passamos a dispor de dados mais 
coerentes sobre o setor de agregados.

Nota de Rodapé
* Competência de uma rocha é um conceito geotécnico relacionado ao seu comportamento perante esforços compressivos e/ou direcionais. Rochas competentes sofrem 
deformação elástica e se rompem (ex. granito; diabásio) quando submetidas a esforço mecânico. Rochas incompetentes sofrem deformações plásticas e adaptam-se aos 
esforços com dobramento ou estiramento (ex. filitos; argilitos; calcários). 
**A afinidade de mercado da areia e da brita conduz quase sempre a uma abordagem conjunta desses insumos, especialmente nas publicações de economia mineral e 
relatórios dos órgãos gestores de políticas públicas de habitação, daí a dificuldade de considerações individualizadas para esses insumos.
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Até cerca de uma década atrás, muitas esta-
tísticas sobre esses insumos eram apresentadas com 
base em outros parâmetros da mesma cadeia produ-
tiva ou de setores melhor estruturados a eles relacio-
nados. Assim, Quaresma (2009), em relatório para 
o Ministério de Minas e Energia - MME e o Banco 

Internacional para Reconstrução e Desenvolvimen-
to - BIRD apresenta uma estimativa de produção de 
agregados do período 1975 a 2007, construída com 
base no consumo anual de cimento, considerando a 
relação de 2,17 m3 de brita para cada tonelada de ci-
mento consumida. Parte desses dados (período 2000 
a 2007) e uma estimativa de consumo até 2015 são 
exibidos na tabela 3.20 juntamente com dados da 
ANEPAC (VALVERDE, 2015).

Os dados da ANEPAC mostram que no período 
considerado, o setor de agregados no país cresceu 
em média 6,2% a.a., um ritmo bem superior ao esti-
mado pelo MME/BIRD. Defasagem similar é também 
observada nas projeções de consumo para os próxi-
mos cinco anos, conforme exibido na tabela 3.21.

Nos últimos três anos, a produção de agrega-
dos no Brasil (areia e brita) foi da ordem de 740 mi-
lhões de toneladas/ano. O Paraná figura como quarto 
maior produtor nacional de agregados, com uma re-
presentatividade de 6,1% nesse setor. Em se tratando 
especificamente de brita (agregado graúdo) a produ-
ção paranaense foi da ordem de 18,5 milhões tonela-
das em 2013 (DNPM, 2014), sendo a RMC responsável 
por 4,1 milhões de toneladas, ou 22% desse total. 

Tabela 3.19 – Maiores consumidores de agregados per 
capita no mundo.

PAÍS CONSUMO PER CAPITA (t)
1998-2001(1) 2014(2)

Canadá 19,9 10,0
Suécia 9,7 -

Finlândia 9,2 17,0
Rússia - 12,0

Dinamarca 8,2 -
Estados Unidos 8,0 9,0
União Europeia - 5,2

França 6,2 -
Alemanha 6,1 -
Espanha 6,0 -

Japão 6,0 -
Itália 4,5 -

BRASIL - 3,7
Fontes: (1) Quaresma, 2009; (2) Valverde, 2015.

Tabela 3.20 – Consumo calculado (2000 -2007) e estimativa de produção de brita no Brasil (2008 - 2015). Valores em 
milhões de toneladas.

Ano MME/BIRD ANEPAC Ano MME/BIRD ANEPAC

2000 137,87 139 2008 184,73 230

2001 134,94 143 2009 197,66 241

2002 134,74 148 2010 205,57 258

2003 120,88 152 2011 213,79 274

2004 123,81 171 2012 222,34 292

2005 130,48 179 2013 231,23 304

2006 142,14 194 2014 240,48 305

2007 156,19 211 2015 250,10 -

Fonte: MME/BIRD (QUARESMA, 2009); ANEPAC (VALVERDE, 2015).

Tabela 3.21 – Projeção do Consumo de Brita no Brasil (2015-2019). Valores em milhões de toneladas.

Ano
ANEPAC MME/BIRD

Cenário Pessimista Cenário otimista Cenário Vigoroso (4,6% .a.a)

2015 270 289 250,10

2016 249 284 261,36

2017 234 284 273,12

2018 227 292 285,41

2019 227 309 298,25

Fonte: MME/BIRD (QUARESMA, 2009); ANEPAC (VALVERDE, 2015).
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3.3.3 - Brita na Região Metropolitana de Curi-
tiba

A RMC apresenta-se numa posição confortá-
vel em relação a esse insumo mineral. Sua geologia 
oferece grande variedade de rochas adequadas à ob-
tenção de brita, que é produzida praticamente em 
todo entorno da capital paranaense. Existem atual-
mente em funcionamento 28 pedreiras na RMC, que 
em 2013 colocaram no mercado mais de 4 milhões 
de toneladas de brita (DNPM, 2014). São José dos pi-
nhais, Mandirituba e Campo Largo lideram o setor, 
concentrando 78% da produção ou quase 3Mt/ano 
(figura 3.46). A produção de brita em 2013 e valor 
comercializado nos principais municípios produtores 
da RMC são apresentados na tabela 3.22.

A brita apresenta poucas restrições quanto à 
matéria prima utilizada para sua produção e o que 
comanda o mercado é principalmente a logística de 
distribuição que, em síntese, afeta o preço final do 
produto. Essa restrição justifica o espalhamento das 
pedreiras de uma forma mais ou menos uniforme no 
entorno de Curitiba (Anexo II).

De acordo com os dados do DNPM (2017) 
existem cerca de uma centena de áreas requeridas, 
metade das quais com título de lavra, totalizando 
quase 17 mil hectares. Por esse aspecto pode-se 
considerar que a oferta futura desse insumo não 
deve se deparar com dificuldades quanto à disponi-
bilidade de matéria prima mineral. O universo dos 
requerimentos para brita na RMC pode ser visuali-
zado na tabela 3.23 e no anexo II.

3.3.4 - Distribuição das Ocorrências

Visando a caracterização do produto oferta-
do na região foram visitados 12 produtores de brita, 
nos quais se buscou a maior diversidade possível de 
tipos de rocha lavrada. A relação das empresas visi-
tadas e o tipo de rocha explorada encontram-se no 
quadro  3.8 e a localização dos pontos no anexo I.

Os materiais geológicos utilizados na produ-
ção de brita, por ordem de frequência são: rochas 

Figura 3.46 - Distribuição da produção de brita na RMC 
(porcentagem em valor). Outros municípios incluem: Qui-
tandinha, Balsa Nova, Quatro Barras, Colombo, Almiran-
te Tamandaré, Campina Grande do Sul, Agudos do Sul e 

Tijucas do Sul. Fonte: DNPM, 2013.

Tabela 3.22 – Produção de brita na RMC e valor comer-
cializado em 2013.

MUNICÍPIO PRODUÇÃO (t) VALOR (R$)

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 1.505.729,82 30.401.461,31

MANDIRITUBA 1.182.967,82 21.202.842,41

CAMPO LARGO 302.261,50 7.484.253,48

PIRAQUARA 225.754,52 6.021.854,73

QUITANDINHA 166.619,76 4.764.628,20

BALSA NOVA 215.975,68 2.523.968,02

QUATRO BARRAS 129.620,20 1.904.139,17

COLOMBO 40.819,33 713.508,04

ALMIRANTE TAMANDARÉ 58.876,10 706.513,00

TOTAL 3.828.624,73 75.723.168,36

Tabela 3.23 – Requerimentos para brita na RMC.

fase \ tipo 
de rocha

Granito(1) Gnaisse(2) Diabásio(3) Outros(4) Total

Autoriz. 
Pesquisa

23 03 06 08 40

Concessão 
de lavra

47 16 02 26 91

Ed. Disponi-
bilidade

- - - 2 2

Req. de 
Lavra

03 03 - 1 7

Reg. Licen-
ciamento

14 05 02 12 33

Req Pes-
quisa

13 - 01 4 18

Total 100 27 11 53 191

Fonte: DNPM, 2017.
Notas: 
(1) Granito: inclui dioritos, sienitos e outros tipos granulares de 
textura homogênea (pouco deformada); 
(2) Gnaisse: inclui migmatitos, granulitos e tipos de composição 
heterogênea e de estrutura foliada; 
(3) Diabásio: inclui riolitos e rochas de granulação fina homogêneas; 
(4) Outros: inclui calcários, quartzitos e rochas não especificadas.

Fonte: DNPM, 2014.
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gnáissico-migmatíticas, rochas granitoides isótropas 
(granitos, sienitos e granodioritos), rochas vulcânicas 
e subvulcânicas (riolitos e diabásios) e rochas calcá-
rias (calcário e dolomito), estas últimas represen-
tando menos de 1% do total. Os principais tipos de 
rocha lavrada e os produtos de britagem estão ilus-
trados nas figuras 3.47 e 3.48.

3.3.5 - Amostragem e Caracterização Física

Todas as pedreiras visitadas tiveram seus 
materiais amostrados e submetidos a caracteriza-
ção química e física. Nas empresas com material 
muito heterogêneo e com diferentes linhas de 
britagem ou sistemas de beneficiamento foram 
coletadas mais de uma amostra. Na medida do 
possível a amostragem foi realizada em diferen-
tes pilhas ou pontos de uma mesma pilha, confor-
me recomendação da norma ABNT NM 26:2009 
(ABNT, 2009a) (figura 3.49). Um total de 12 amos-

tras foram submetidas a ensaios de abrasão Los 
Angeles e determinação dos índices físicos, re-
alizados no Laboratório de Ensaios Mecânicos 
do Instituto LACTEC (LAME/LACTEC), a análises 
química semiquantitativa para determinação de 
óxidos maiores (FRX) e mineralógica (DRX), rea-
lizadas no LAMIR-UFPR, bem como descrição pe-
trográfica (CPRM e UFPR).

3.3.5.1 - Índices físicos e abrasão Los An-
geles

A determinação dos índices físicos de um 
agregado (massa específica, massa específica apa-
rente, porosidade/absorção de água) é necessária 
para a qualificação do agregado e no cálculo do 
volume de brita necessária para a produção de de-
terminada quantidade de concreto. A porosidade 
é fundamental para se determinar  quanto a massa 
do agregado pode aumentar com a infiltração de 
água e para uma avaliação preliminar quanto ao 

Quadro 3.8 - Produtores de brita visitados da RMC.

No Ponto Município Empresa
Substância 
secundária

Litologia
Unidade 

litoestratigráfica

LC-16 São José dos Pinhais Andrighetto Saibro Migmatito
Suíte granítica Rio 

Piên

LC-20 São José dos Pinhais Cotragon Minérios * Gnaisse Várzea do rio Iguaçu

LC-28** Carambeí Pedreira Genaro  Granito

LC-36 Quatro Barras Pedreira Basalto 8  Granodiorito Granito Anhangava

LC-39 São José dos Pinhais Saibreira São Mateus * Granulito Suíte Rio Piên

LC-40** Antônio Olinto Grando Mineração  Diabásio

LC-42
Almirante 

Tamandaré
Terra Rica * Dolomito Formação Capiru

LC-50 Agudos do Sul
Dolopar/Pegmatitos 

Paraná
 Granito Suíte Serra do Mar

LC-62 São José dos Pinhais Saibreira Boa Esperança Saibro Gnaisse
Complexo granulítico 

Santa Catarina

LC-63 Balsa Nova Pedreira São Jorge  Gnaisse Complexo Atuba

LC-64 São José dos Pinhais Mineração Guaricana  Riolito
Formação 

Guaratubinha

LC-65 Campo Largo Pedreira Central  Gnaisse Complexo Atuba

LC-66 São José dos Pinhais Mineração Costa Saibro/Areia/Argila Gnaisse Complexo Atuba

RL-13 Piraquara Pedreira Boscardin  Granito Granito Anhangava

*- Brita como substância secundária.
**- Ponto fora da Região Metropolitana de Curitiba.
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potencial para reatividade. A determinação desses 
índices foi realizada de acordo com a norma da 
ABTN NBR NM 53:2009 (ABNT, 2009b).

A abrasão Los Angeles avalia a resistência do 
agregado ao desgaste fí sico, especialmente nas fases 
produti va e de manuseio. O ensaio foi realizado se-
gundo a norma ABNT NBR NM 51:2001 (ABNT, 2001), 
que consiste em submeter o agregado a um deter-
minado ciclo de rotações em um tambor específi co 
– máquina Los Angeles – juntamente com uma car-
ga abrasiva (esferas de aço) padronizada. Seu valor, 

expresso em %, é calculado a parti r da quanti dade 
de material reti do na peneira com abertura de malha 
1,7 mm, e representa o percentual de peso perdido 
de agregado graúdo em relação ao peso inicial. O 
índice permite esti mar as perdas de massa durante 
as fases produti vas, como nas operações de carrega-
mento e estocagem, e na usinagem do concreto em 
betoneiras. Para os ensaios de abrasão Los Angeles 
foi considerada sempre a brita no. 1, da qual foi cole-
tado um mínimo de 50 kg por amostra.

Figura 3.47 – Principais ti pos de rochas exploradas para brita na RMC: gnaisse granulíti co cataclasado na Saibreira Boa 
Esperança (A; ponto LC-62, São José dos Pinhais); gnaisse migmatí ti co cataclasado na Saibreira São Mateus (B; ponto LC-39, 
São José dos Pinhais);  anfi bólio gnaisse na Mineração Costa, (C; ponto LC-66, São José dos Pinhais); ortognaisse migmatí ti co 
na Pedreira São Jorge (D; ponto LC-63, Balsa Nova); diabásio na Grando Mineração (E; ponto LC-40, Antonio Olinto, fora da 

RMC); e riolito na Mineração Guaricana (E; ponto LC-64, São José dos Pinhais).
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Figura 3.48 - Alguns ti pos de brita ofertados ao mercado de agregados na RMC: cascalho de rio britado, consti tuído essen-
cialmente por quartzito (A; ponto LC-19); brita de gnaisse migmatí ti co (B; ponto LC-63); brita de gnaisse migmatí ti co (C; 

ponto LC-39); brita do gnaisse granulíti co (D; ponto LC-62); brita de riolito - apesar da diferença de tonalidades do material 
trata-se do mesmo ti po de rocha (E; ponto LC-64); brita de mármore dolomíti co (em teste), com destaque para o caráter 

lamelar da mesma (F; ponto LC-42).

Figura 3.49 – Detalhe da amostragem de brita. Cada amostra foi composta por 8 a 10 amostras menores de 6 a 8 kg cada: 
coleta de amostras em pontos disti ntos da pilha na Grando Mineração (A; ponto LC-40, Antônio Olinto, fora da RMC) e em 

um mesmo ponto, coleta em diferentes locais na Saibreira Boa Esperança (B; afl oramento LC-62, São José dos Pinhais).
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As fi guras 3.50 e 3.51 ilustram aspectos da ro-
ti na de recebimento de material e de determinação 

dos índices fí sicos, bem como o equipamento uti liza-
do para o ensaio de abrasão Los Angeles.

Figura 3.50 – Entrada das amostras no laboratório (A) e preparação das mesmas (B). Secagem e aspectos do ensaio de absorção 
de água e porosidade (C e D).

Figura 3.51 – Máquina de abrasão Los Angeles – tambor rotati vo com capacidade para 100 Kg de amostra (A) e carga abrasiva 
composta por esferas de aço (B). Aspectos do peneiramento (C) e pesagem da brita (D), pós-abrasão .
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Os resultados das determinações de índices fí-
sicos e de abrasão Los Angeles são apresentados na 
tabela 3.24.

No que se refere à abrasão Los Angeles, as 
rochas de granulação fina, como diabásio e riolito, 
mostraram ser as mais resistentes (índice de abrasão 
baixo, entre 11 e 14%), secundadas pelas rochas de 
granulação média, cataclasadas ou não (índice de 
abrasão 15 a 17%) e por fim os granitos de granula-
ção média a grossa, cujo índice de abrasão chega a 
31%, o dobro das anteriores. 

A brita de mármore dolomítico apresentou 
índice de 22%, indicando maior resistência do que 
alguns granitos. Esse aspecto pode estar relacionado 
com o grau de compactação dessa rocha, que inclusi-
ve apresentou a menor porosidade (0,3%) dentre as 
12 amostras analisadas (tabela 3.25).

3.3.5.2 - Caracterização química e mineraló-
gica

Os resultados das análises química e mine-
ralógica são apresentados na tabela 3.26 e no qua-
dro 3.9, respectivamente.

3.3.5.3 - Reação álcali-agregado

Outro parâmetro importante em relação aos 
agregados é a avaliação do potencial de reatividade e 
de interação com agentes meteóricos ou do próprio 
cimento, genericamente denominada de reação ál-
cali-agregado (RAA). Os principais tipos de interação 
ocorrem entre álcali-sílica*, álcali-silicato** e álcali-
-carbonato, e podem resultar em severas deteriora-
ções no concreto (LIMA; SILVA; COSTA, 2009).

Tabela 3.24 - Índices físicos e abrasão Los Angeles de amostras de agregados. 

Amostra Massa Específica
Massa Específica 

Aparente
Porosidade/ 

Absorção de Água
Abrasão Los 

Angeles

LC-20 2,95 g/cm3 2,88 g/cm3 0,9% 11%

LC-36 2,71 g/cm3 2,68 g/cm3 0,4% 14%

LC-39 2,63 g/cm3 2,59 g/cm3 0,6% 15%

LC-40 2,93 g/cm3 2,84 g/cm3 1,1% 11%

LC-42 2,87 g/cm3 2,84 g/cm3 0,3% 22%

LC-50 2,63 g/cm3 2,58 g/cm3 0,7% 31%

LC-62 2,63 g/cm3 2,68 g/cm3 0,4% 17%

LC-63 2,75 g/cm3 2,73 g/cm3 0,3% 14%

LC-64 2,65 g/cm3 2,61 g/cm3 0,5% 12%

LC-65 2,74 g/cm3 2,70 g/cm3 0,5% 17%

LC-66 2,66 g/cm3 2,63 g/cm3 0,4% 14%

RL-13 2,64 g/cm3 2,60 g/cm3 0,6% 31%

Tabela 3.25- Grupos de amostras por porosidade e resistência à abrasão.

Porosidade h até 0,5% 0,5 < h < 1,0 h > 1,0

Amostras
LC-42; LC-36; LC-62; LC-63; 

LC-64; LC-65; LC-66
LC-20; LC-39; LC-50; 

RL-13
LC-40

Abrasão Los Angeles Baixa (até 14%) Média (15 a 20%) Alta (> 20%)

Amostras
LC-20; LC-40; LC-63; LC-64; 

LC-66; LC-36
LC-39; LC-62; LC-65

LC-42; LC-50; 
RL-13

Nota de Rodapé
* Sílica refere-se a um grupo de minerais constituídos essencialmente por SiO2, do qual fazem parte o quartzo, a calcedônia (ágatas), opalas, tridimita e cristobalita, entre 
outros.
** Silicatos são minerais de estrutura mais complexa que possuem o radical [SiO4]

- em sua fórmula; ex.: feldspato, anfibólios, micas e o vidro vulcânico (amorfo).
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Tabela 3.26 – Análise química das amostras de brita. 

Amostra

Teores (%)

sio₂ al₂o₃ fe₂o₃ CaO MgO K₂o Na₂o Tio₂ MnO P₂o₅ P.F.* Soma

LC-20 51,88 13,05 13,78 8,1 4,6 1,49 2,71 2,91 0,2 0,47 0,56 99,75

LC-36 61,51 16,67 6,5 2,72 0,9 4,77 5,12 0,6 0,15 0,16 0,47 99,57

LC-39 70,52 15,18 2,67 0,95 1,17 4,05 4,77 0,23 0,05 0,05 0,9 100,56

LC-40 52,5 13,46 13,29 7,15 3,8 2,28 2,99 3,25 0,18 0,63 0,86 100,4

LC-42 3,17 0,4 0,2 29,6 20,91 0,08 <0,01 0,01 0,01 0,02 45,4 99,82

LC-50 74,82 14,06 0,65 0,98 0,04 4,25 5,06 0,03 0,04 0,01 0,56 100,51

LC-62 72,4 14,6 0,8 1,2 0,2 4,1 5,6 0,1 < 0,1 < 0,1 0,66 99,66

LC-63 65,58 15,42 4,23 3,34 1,77 3,27 4,11 0,43 0,07 0,17 1,16 99,54

LC-64 75,64 12,93 1,65 0,54 0,05 4,92 3,68 0,09 0,03 0,01 0,75 100,3

LC-65 66,16 13,15 7,14 3,22 1,11 4,02 3,22 1,01 0,14 0,38 1,02 100,56

LC-66 61,82 15,81 6,67 4,1 2,93 2,49 3,95 0,61 0,1 0,23 1,76 100,48

RL-13 69,4 14,8 2,4 1,0 0,1 5,6 5,5 0,2 0,1 < 0,1 0,56 99,66

P.F.* = perda ao fogo.

Quadro 3.9– Composição mineralógica (principais fases minerais).

Amostra Mineralogia principal

LC-20 Plagioclásio Piroxênio Quartzo Mica Anfibólio Argilomineral

LC-36 Quartzo Plagioclásio K-Feldspato Anfibólio Mica pp* Clorita

LC-39 Quartzo Plagioclásio K-Feldspato Clorita - -

LC-40 Plagioclásio Piroxênio Quartzo Mica / Arg Anfibólio Ilmenita

LC-42 Dolomita Quartzo Plagioclásio Mica - -

LC-50 Quartzo Plagioclásio K-Feldspato Mica - -

LC-62 Quartzo Plagioclásio K-Feldspato Mica pp* Clorita -

LC-63 Quartzo Plagioclásio K-Feldspato Mica Clorita -

LC-64 Quartzo Plagioclásio K-Feldspato Mica pp* Clorita -

LC-65 Quartzo Plagioclásio K-Feldspato Mica Anfibólio Clorita

LC-66 Quartzo Plagioclásio K-Feldspato Mica Anfibólio Clorita

RL-13 Quartzo Plagioclásio K-Feldspato Mica - -

* pp = possível presença.
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A reação álcali-sílica é a mais comum e ocorre 
quando o agregado possui minerais amorfos ou de es-
trutura cristalina instável, como sílica microcristalina 
(calcedônia), quartzo tensionado, feldspato mirme-
quíti co e outros, capazes de reagir com os álcalis do 
cimento (LIMA; SILVA; COSTA, 2009). Como resultado 
são formados produtos expansíveis, causando ten-
sões internas nas estruturas de concreto que podem 
evoluir para trincas, escamações e outras patologias 
que comprometem a durabilidade e segurança da 
obra (fi gura 3.52). As reações álcali-sílica e álcali-sili-
cato diferem apenas pelo tempo maior que esta últi -
ma leva para se consumar. A reação álcali-carbonato é 
mais rara e nem sempre gera expansão do concreto, 
podendo ocorrer quando a rocha carbonáti ca, geral-
mente um dolomito, possui argila intersti cial. Nestes 
casos os álcalis atuam como catalisadores de um pro-
cesso de desdolomiti zação, liberando as partí culas de 
argila que podem se expandir por hidratação.

O cimento é a principal fonte de álcalis, que 
pode provir da matéria prima uti lizada na sua con-
fecção ou de fontes externas, como águas salinizadas 
ou o próprio combustí vel uti lizado na preparação do 
clínquer (LIMA; SILVA; COSTA, 2009).

O potencial de reati vidade de uma rocha pode 
ser esti mado através de ensaios prescritos na norma 
ABNT NBR 15577:2008 (ABNT, 2008), NM 1 e NM 3. A 
NM 1 prescreve a confecção de corpos de prova pris-
máti cos de concreto, nos quais acompanha-se even-
tuais deformações estruturais ou o surgimento de 
bordas de reação nos componentes da massa após 
certo período de descanso. A NM 3 refere-se aos 
procedimentos para análise petrográfi ca de grãos 
isolados do agregado para avaliação do potencial de 
reati vidade. 

De acordo com relatório técnico do Laborató-
rio de Concreto da Furnas (1997, apud JESUS, 2008) 

rochas que apresentam mais que 30% de quartzo 
deformado, com ângulo de exti nção igual ou maior 
do 25o são susceptí veis à reação álcali-silicato. Agre-
gados com mais de 0,25% de opala (sílica hidratada) 
e mais de 3% de calcedônia (sílica criptocristalina) 
e rochas com vidro vulcânico, componente comum 
em riolitos, dacitos e basaltos, são susceptí veis à re-
ação álcali-sílica. 

3.3.5.4 - Caracterização petrográfi ca

Como subsídio à avaliação do potencial de 
reati vidade da brita produzida na região foi realiza-
da a caracterização petrográfi ca das amostras, bem 
como uma avaliação do grau de deformação e de 
alteração apresentados, os quais estão sumarizados 
no quadro 3.10.

Algumas parti cularidades texturais e minera-
lógicas dessas rochas são exibidas na sequência de 
fotos das fi guras 3.53 e 3.54.

O exame das amostras numa primeira avalia-
ção não mostrou a existência de situações que pos-
sam desencadear a reação álcali agregado. Essa ava-
liação, contudo, deve ser frequentemente realizada 
dada a heterogeneidade composicional e estrutural 
da maioria das pedreiras da região.

3.3.6 - Lavra e Benefi ciamento

A indústria de brita da RMC não difere das de-
mais áreas metropolitanas das regiões Sul e Sudes-
te, estando bem estruturada do ponto de vista de 
maquinário e de suporte técnico e administrati vo. 
Algumas parti cularidades verifi cadas são devidas às 
característi cas de seu substrato geológico e à própria 
história evoluti va da mineração nessa região.  

Figura 3.52- Exemplos de danos causados pela reação álcali-agregado: trincamento de uma coluna (A) e desplacamento do 
concreto com exposição da ferragem (B). 

Fonte: htt ps://www.google.com.br/search?q=reação+álcali-agregado&espv.
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Quadro 3.10 - Principais característi cas fí sicas e estruturais das amostras de brita.

No. campo Rocha alterações observadas avaliação

LC-20 Gnaisse Sericiti zação intensa pouco deformada

LC-36 Álcali-feldspato sienito Sericiti zação moderada, oxidação incipiente pouco deformada

LC-39 Protocataclasito pouca ou nenhuma alteração muito deformada

LC-40 Diabásio sericiti zação intermediária não deformada

LC-42 Mármore Dolomíti co pouca ou nenhuma alteração não deformada

LC-50 Monzogranito sericiti zação intermediária não deformada

LC-62 Granulito cataclasado sericiti zação incipiente localmente deformada

LC-63
Hornblenda Gnaisse 

bandado
pouca ou nenhuma alteração deformada

LC-64 Riolito alteração intermediária não deformada

LC-65 Gnaisse oxidação incipiente deformada

LC-66 Gnaisse sericiti zação incipiente deformada

RL-13 sienogranito incipiente alteração de opacos não deformada

Figura 3.53 - Rochas isótropas de granulação fi na (diabásio) a média (sienito):diabásio (amostra LC-40) de matriz de granulação 
fi na com cristais de plagioclásio < 1 mm (A) e intercrescimento mirmequíti co de quartzo e feldspato (B), este últi mo podendo 

consti tuir elemento favorável à RAA; álcali-feldspato sienito da pedreira (amostra LC-36) com intercrescimento pertí ti co no felds-
pato da matriz (C) e zoneamento nos fenocristais de feldspato alcalino (D) .
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As pedreiras da RMC operam tanto em lavra 
de encosta,situada acima do nível de escoamento da 
drenagem, como em cava, abaixo da cota topográfi ca 
original, tornando a mina um grande reservatório e 
necessitando- de bombeamento para o esgotamen-
to da água.

Exemplo tí pico de lavra em encosta é encontra-
do na pedreira São Jorge, localizada em Balsa Nova, 
parte serrana da RMC entre o primeiro e o segundo 

planalto paranaense. A pedreira está redirecionando 
a frente de lavra em obediência a exigências ambien-
tais e reconfi gurando as bancadas para patamares 
com 10 -12 metros de altura, mas persistem frentes 
com mais de 15 metros de altura. Na fi gura 3.55 é 
apresentada uma imagem de satélite com a localiza-
ção da pedreira bem como uma foto local, feita por 
ocasião da visita de campo.

Figura 3.54 – Aspectos texturais variados das rochas uti lizadas para produção de brita na RMC: mármore dolomíti co (amos-
tra LC-42) , no qual a recristalização de carbonato (A) e do quartzo (B) indica grau metamórfi co combatí vel com mármo-
re; hornblenda-bioti ta-gnaisse bandado (amostra LC-63, cuja estrutura fechada da rocha explica a baixa porosidade (C);  

protocataclasito (amostra LC-39), no qual a foliação da rocha é defi nida por fi nas lâminas consti tuídas por clorita ; granulito 
cataclasado (amostra LC-62); e intercrescimento pertí ti co em feldspato alcalino em sienogranito (amostra RL-13).
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A Pedreira Guaricana, em São José dos Pi-
nhais, é outro exemplo de lavra em encosta de ma-
ciço,  que está evoluindo para lavra em cava. Essa 
pedreira explora um riolito cinza a castanho aver-

melhado, sendo uma das maiores da região. A fi gu-
ra 3.56 exibe uma imagem de satélite da pedreira 
bem como aspectos das bancadas, o que permite 
avaliar suas dimensões.

Figura 3.55 – Pedreira São Jorge (ponto LC-63, Balsa Nova): imagem de satélite com localização da pedreira (A) e conforma-
ção das bancadas de 10 - 12 m (B).
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Uma situação peculiar da RMC são as pedrei-
ras em cava, em situação muito próxima ou abaixo 
nível de base local. Trata-se quase sempre de lavra 
evoluída a parti r de um porto de areia, tornando ne-

cessária a drenagem contí nua das águas pluviais e de 
infi ltração. Exemplo tí pico é a pedreira da Cotragon 
Minérios no bairro do Barro Preto, em São José dos 
Pinhais (fi gura 3.57).

Figura 3.56 – Pedreira Guaricana (ponto LC-64, São José dos Pinhais): imagem de satélite com localização da pedreira (A) e 
aspectos da frente de lavra  em encosta que está evoluindo para lavra em cava (B). A imagem dos maquinários (caminhão e 

retroescavadeira) permite avaliar a altura das bancadas.
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Independentemente da situação da lavra, em 
encosta ou em cava, a sequência de operações envolve: 
preparação da frente de lavra (desmatamento e remo-
ção do manto de alteração), desmonte (perfuração, car-
regamento com explosivos e detonação), fragmentação 
secundária (fogacho ou rompedor mecânico/manual), 
britagem e formação do estoque (figura 3.58).

 A sequência de fotos da figura 3.59 ilustra al-
guns desses aspectos, documentados durante as vi-
sitas de campo.

O uso de explosivos e sua correta aplicação 
é que vão proporcionar a fragmentação da rocha 
na granulometria desejada e permitir a conforma-
ção das bancadas e demais parâmetros inerentes 
a este método. A operação de fragmentação se-
cundária da rocha é quase sempre necessária. A 
etapa seguinte é a do beneficiamento que envolve 
a britagem e a formação das pilhas de estoque (fi-
gura 3.60).

Apesar do setor se encontrar, em linhas ge-
rais, bem amparado por suporte técnico, notamos 
em alguns casos carência no conhecimento da ge-
ologia do depósito, prejudicando o aproveitamento 
integral da jazida. Embora situada fora dos limites 
da RMC, o exemplo descrito a seguir é interessante. 
Trata-se especificamente de uma pedreira implan-
tada sobre um dique de diabásio, onde as instala-
ções de britagem (usina de beneficiamento) foram 
posicionadas sobre o próprio dique, inviabilizando 
o avanço da pedreira na sua melhor dimensão. O 
diabásio vem sendo retirado até o contato com o 
arenito do Grupo Itararé e a pedreira está se expan-
dindo no sentido oposto ao de seu parque de brita-
gem (figura 3.61).

Figura 3.57 – Imagem de satélite de porto de areia e pedreira de brita na várzea do Iguaçu da Cotragon Minérios (ponto LC-20). . 
Destaca-se o ambiente alagadiço da área.

Figura 3.58 - Fluxograma da produção de brita. Fonte: Irami-
na et al., 2009.
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Figura 3.59 - Sequência da produção de brita: perfuração e colocação de explosivos na pedreira da Andrighett o (A e B; ponto 
LC-16, São José dos Pinhais); rompedor hidráulico da Cotragon Minérios (C; ponto LC-20, São José dos Pinhais); rompedor 

manual da Minérios Furquim (D; ponto LC-54, Cerro Azul); carregamento na Sabreira Boa Esperança (E; ponto LC-62, São José 
dos Pinhais); e transporte para britador na Grando Mineração (F; ponto LC-40, Antônio Olinto, fora da RMC).

3.3.7 - Potencial Mineral e Perspectivas Fu-
turas

A RMC não apresenta problemas de abasteci-
mento no que se refere a esse insumo mineral; com 
28 pedreiras em funcionamento suprindo de forma 
sati sfatória a demanda da região. Contudo, uma 
grande parcela das pedreiras encontra-se em área 

densamente urbanizada e deve encontrar difi culda-
des para expansão futura das lavras.

O parque industrial da brita é composto por 
empresas de pequeno a médio porte (menos de 
10.000 a 30.000 t/mês), mas pelo menos uma nova 
unidade produtora, de porte médio a grande (proje-
ção inicial de 30.000 t/mês) deve entrar em opera-
ção no próximo ano. 
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Figura 3.60 – Sequência de benefi ciamento: britador primário da Grando Mineração (A  e B; ponto LC-40, Antônio Olinto, 
fora da RMC); britagem secundária e classifi cação nas saibreiras São Mateus (C; ponto LC-39, São Hosé dos Pinhais) e Boa 

Esperança (D; ponto LC-62, São José dos Pinhais); e formação de pilhas de estoque na Grando Mineração (E; LC-40 , Antônio 
Olinto, fora da RMC) e na Pedreira Basalto 8 (F; ponto LC-36, Quatro Barras). 

Uma peculiaridade relacionada à história evo-
luti va dos empreendimentos de brita na região é que 
parte deles iniciou suas ati vidades como produtores 
de saibro ou de areia, tanto que algumas ainda man-
tém o nome original de “saibreira” ou de “areal” em 
suas marcas comerciais.

Como detalhe dessa migração de ati vidade, 
transparece também a migração da informalidade 

técnica que permeia mais amplamente o setor de 
areia, com forte parti cipação do empresário em de-
cisões técnicas e operacionais. 

A par desse aspecto observa-se, contudo, a cres-
cente aceitação de procedimentos técnicos compatí -
veis com os ideais de sustentabilidade e de observância 
à legislação perti nente. Destaca-se aqui a certi fi cação, 
em 2012, das Pedreiras Basalto – Unidade Quatro Bar-
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ras com a NBR ISO 14001:2004 (ABNT, 2004), relati va 
ao Sistema de Gestão Ambiental implantado. 

Os produtores de brita da região encontram 
na atual direção da Associação Paranaense dos Be-
nefi ciadores de Material Pétreo - PEDRAPAR um for-
te incenti vo para caminhar no senti do da melhoria 
das empresas no tocante às questões de segurança 
de trabalho, normas ambientais, de transporte viário 
e dos setores cartorial e fi scal relacionados.

Com base na carta elaborada de potencial 
geológico efeti vo para esse insumo mineral, o 
setor dispõe ainda de reservas potenciais a norte 
(Área 5) e a sul (Área 7) de Curiti ba (Anexo IV), a 
distâncias não muito superiores a 25 Km. A melhoria 
e ampliação do sistema viário da RMC deve favorecer 
a implantação de pedreiras a distâncias maiores da 
capital do estado.

Figura 3.61 – Pedreira implantada em dique de diabásio. Imagem Google da localização da pedreira e das instalações de be-
nefi ciamento (alto) e detalhe da atual frente de lavra (foto inferior). O posicionamento das benfeitorias sobre o dique limita 
o avanço da frente para uma situação óti ma de aproveitamento da jazida. Grando Mineração, município de Antônio Olinto, 

Ponto LC-40.
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3.4 - ROCHAS CALCÁRIAS

3.4.1 - Introdução e Breve Histórico

Da mesma forma que a argila, o calcário é uma 
das matérias primas minerais mais antigas utilizadas 
pelo homem. O termo Calcário é de uso consagrado 
no meio popular, sendo aplicado às rochas com mais 
de 50% de carbonato de cálcio - CaCO3, proveniente 
dos minerais calcita e aragonita, de idêntica composi-
ção química porém estruturalmente diferentes. Quan-
do essa rocha possui certa quantidade de magnésio, 
proveniente do mineral dolomita - CaMg(CO3)2, ela é 
denominada calcário dolomítico.

Do ponto de vista geológico, calcário é uma ro-
cha sedimentar de origem essencialmente marinha, 
formada por processos orgânicos ou inorgânicos.A 
quantidade de fósseis comumente associados a essas 
rochas permite a interpretação do ambiente geológi-
co e dos processos genéticos a elas relacionados.

O calcário é uma rocha abundante na natureza, 
sendo encontrada em todos os continentes. Sua fácil 
solubilidade, mesmo por águas meteóricas acidifica-
das pelo gás carbônico atmosférico, leva à formação 
de grandes cavidades no interior de maciços calcá-
rios, conhecidas como cavernas. Certamente estas 
foram o primeiro abrigo utilizado pelos humanos em 
sua jornada histórica pelo planeta Terra. Deriva, pois, 
dos primórdios de nossa existência o conhecimento 
das rochas calcárias e sua utilização pelo homem na 
forma natural ou de seus derivados, ocasionalmente 
produzidos pelo calor das fogueiras usadas para seu 
aquecimento e proteção. 

Levado a temperaturas superiores a 850oC o 
calcário se decompõe em óxido de cálcio (CaO) e gás 
carbônico (CO2). O primeiro constitui a Cal, um dos 
mais importantes insumos da construção civil de to-
dos os tempos. O termo correspondente a calcário em 
língua inglesa é limestone, cuja tradução livre é pedra 
de cal. Registros de utilização da cal em tempos mais 
remotos indicam a importância desse insumo na his-
tória da humanidade (referência).

3.4.2 - Gênese e Classificação 

A maior parte das formações calcárias são 
de natureza sedimentar ou metamórfica, com um 
pequeno percentual de natureza ígnea. A varieda-
de de ambientes e dos processos formadores de 
calcário (precipitação química, deposição clástica 
de carapaças de animais marinhos, colônias algais, 
recifes e outras) e a diversidade de estruturas e tex-
turas apresentadas substanciou diversas propostas 

classificatórias. Folk (1959) e Dunham (1962) identi-
ficaram 11 categorias de calcários conforme o tipo, 
tamanho e forma dos clastos,  natureza do cimento,  
grau de cristalinidade desenvolvida e a participação 
relativa de cada um destes elementos no total da 
rocha. A classificação de Pettijohn (1957) que se ba-
seia no conteúdo relativo de MgO (tabela 3.27), é a 
mais conhecida e utilizada dada  sua objetividade.

Quando a rocha calcária é afetada por qual-
quer tipo de transformação física ou química por 
processos naturais ela é denominada metacalcário. 
Essas transformações incluem principalmente a re-
cristalização dos minerais carbonáticos e a formação 
de novos minerais a partir de impurezas presentes 
no sedimento. Comumente as rochas calcárias pre-
servam muito de suas feições originais, como es-
truturas sedimentares e fósseis, mas nos processos 
metamórficos mais enérgicos elas perdem essas fei-
ções, constituindo unidades geológicas relativamen-
te homogêneas que se distinguem basicamente por 
sua composição química. Os calcários transformados 
nessas condições são denominados mármores. 

A subcomissão de sistemática para rochas 
metamórficas do International Union of Geological 
Sciences - IUGS classifica as rochas carbonáticas me-
tamórficas em mármores, rochas calciossilicáticas e 
rocha silicática com carbonato. Essa classificação se 
baseia na composição química global e na composi-
ção mineralógica (figura 3.62).

3.4.3 - Distribuição das Ocorrências

No Estado do Paraná existe tanto o calcário 
sedimentar como o metamórfico. Os primeiros ocor-
rem em meio a unidades sedimentares da Bacia do 
Paraná, fora da RMC, e são de pequena expressão 
econômica. As principais unidades portadoras de 
calcário são as formações Rio Bonito e Irati, ambas 

Tabela 3.27 – Classificação das rochas calcárias com base 
no teor de MgO.

Denominação Conteúdo de MgO (%)

Calcário 0 a 1,1

Calcário magnesiano 1,1 a 2,1

Calcário dolomítico 2,1 a 10,8

Dolomito calcítico 10,8 a 19,5

Dolomito 19,5 a 21,7

Fonte: Pettijohn, 1957.
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de idade permiana. Embora essas unidades apresen-
tem uma ampla distribuição geográfica, as lentes de 
calcário são descontínuas e heterogêneas, com inter-
calações de folhelhos e siltitos argilosos. A produção 
dessas unidades é de pequena expressão (35.000t 
em 2013), representando menos de 5% do total pro-
duzido pelo estado (DNPM, 2014). 

As rochas metamórficas, por outro lado, 
constituem as principais fontes de calcário do es-
tado, sendo que a maior parte das ocorrências en-
contra-se concentrada na RMC. Estas ocorrências 
estão distribuídas em três faixas distintas alonga-
das segundo NE-SW, informalmente denominadas 
de faixas carbonáticas Noroeste, Central e Sudeste 
(MINEROPAR, 1999), conforme apresentado na fi-
gura 3.63.

A faixa carbonática sudeste estende-se de 
Campo Largo até Tunas do Paraná, passando por Al-
mirante Tamandaré, Colombo, Rio Branco do Sul e 

Bocaiúva do Sul. Do ponto de vista geológico essa 
faixa integra a Formação Capiru, onde predominam 
os calcários dolomíticos de cores cinza claro ou cre-
me e mármores brancos. É a unidade carbonática 
mais intensamente explorada da RMC, especial-
mente para a produção de cal, calcário corretivo e 
pedras de revestimento, com cerca de uma centena 
de lavras implantadas (figura 3.64).

A faixa central é bastante fragmentada, sen-
do constituída por duas unidades carbonáticas dis-
tintas: formações Grupo Votuverava e a Formação 
Água Clara, ambas portadoras de calcário calcítico. 
A primeira apresenta um balizamento tectônico 
importante, entre as zonas de cisalhamento Lanci-
nha-Cubatão a sudeste e, a Morro Agudo/Ribeira a 
noroeste (Anexo I). Esta faixa é a principal fornece-
dora de calcário para as empresas cimenteiras da 
região: Cimentos Itambé, Votorantim Cimentos e 
Supremo Cimentos. A Formação Água Clara é mais 

Figura 3.62 - Diagrama triangular para classificação de rochas metacarbonáticas e associadas. Os extremos C, SC e S 
representam, respectivamente, composição da rocha por minerais carbonáticos (calcita, dolomita, etc.), minerais silicáticos 
com cálcio, magnésio, ferro e alumínio (epidoto, wollastonita, diopsídio, grossulária, etc.) e demais silicatos. Os extremos do 

diagrama representam 100% daquela composição. Modificado de Rosen et al. (2007).
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antiga e ocorre como lentes ou tetos pendentes na 
Suíte granítica Três Córregos. É também a mais he-
terogênea das unidades, com associação de xistos, 
gnaisses calciossilicáticos e mármores impuros. A fi-
gura 3.65 ilustra alguns aspectos das ocorrências de 
calcário dessas unidades.

A faixa carbonática noroeste, constituída pelo 
Grupo Itaiacoca, é uma das mais expressivas na pro-
dução de calcários. Entretanto apenas uma peque-
na porção desta encontra-se na RMC, no município 
de Dr. Ulisses, sendo que o restante situa-se nos 
municípios de Castro e Ponta Grossa. Para Nordeste 
seus limites extrapolam o Estado do Paraná chegan-

do até Itapeva, outro importante distrito mineiro no 
Estado de São Paulo.

Do ponto de vista geológico é a unidade mais 
jovem desse conjunto. Por isso ela é considerada por 
muitos geólogos como entidade independente, se-
parada do Supergrupo Açungui. Seu limite sudeste 
está balizado pela Zona de Cisalhamento Itapirapuã 
e no estado do Paraná ocorre como uma faixa per-
sistente e contínua ao longo de quase 110 km, com 
uma largura média de 10 km.

Segundo Reis Neto (1994), o Grupo Itaiaco-
ca faz parte de uma sequência metaclastoquímica 

Figura 3.63 –Agrupamento das unidades geológicas portadoras de calcário da Região Metropolitana de Curitiba de acordo 
com denominação informal da MINEROPAR (1999). 
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consti tuída essencialmente por mármores dolomí-
ti cos e, subordinadamente, por metapelitos, me-
tapsamitos e metacalcários impuros. Os mármores 
estão intercalados aos metacalcários impuros e 
apresentam cores acinzentadas. Embora seja uma 
importante unidade carbonáti ca, destaca-se tam-
bém pela produção de talco, formado da interação 
de fl uídos hidrotermais com os metacalcários (SZA-
BÓ et al., 2006).

3.4.4 - Usos e Aplicações: Consumo de Calcá-
rio no Brasil e no Mundo

O calcário é um insumo mineral muito versáti l 
com aplicações em grande parte da cadeia produti va, 
que vão desde a simples fabricação de cal e de seu 
uso in natura como correti vo da acidez de solos até 
os mais sofi sti cados processos industriais, como nos 

Figura 3.64 – Ocorrências de lavras de calcário na Formação Capiru: imagem de satélite de um aglomerado de lavras jun-
to à borda norte da anti forme do Setuva, em Colombo (A); metacalcário branco da Mineração Cavassim, (B; ponto RL-09, 

Almirante Tamandaré); e mármore dolomíti co branco explorado para rocha ornamental (C; ponto LC-75, Colombo).
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Figura 3.65 - Faixa carbonáti ca central: imagem de satélite da região de Rio Branco do Sul, com destaque para a Zona de 
Cisalhamento Lancinha-Cubatão, que separa a faixa carbonáti ca sudeste (Formação Capiru) da faixa carbonáti ca central (A); 
(B e C) calcário do Grupo Votuverava (B e C; ponto LC-44, Rio Branco do Sul); calcário da Formação Água Clara com destaque 

para a textura granular devido ao maior grau metamórfi co (D e E; ponto LC-54, Cerro Azul).
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setores de tintas e vernizes, plásticos, vidros, indús-
tria química farmacêutica e de cosméticos, passando 
pela siderurgia, cerâmica, fabricação de papel e, sem 
dúvida, pela principal consumidora de calcário, a in-
dústria de cimento. É também utilizado em rações 
animais e no tratamento de água, atendendo, assim, 
à categoria dos denominados minerais ecológicos.

A indústria do cimento é responsável pelo 
maior consumo de calcário não só no Brasil, mas 
também no mundo, onde a produção anual é su-
perior a quatro bilhões de toneladas. No Brasil, em 
2007 foram consumidos aproximadamente 65 Mt 
de calcário para a produção de 46,5 Mt de cimento 
(SILVA, 2009). Em 2013 a produção de cimento foi de 
70 Mt., cerca de 1,7% da produção mundial (DNPM, 
2014). Praticamente todo o cimento produzido no 
Brasil é consumido no país, com apenas 0,2% da pro-
dução sendo exportada principalmente à Bolívia e ao 
Paraguai.

Embora a produção de cimento demande o 
maior percentual da produção de calcário no país, a 
qualidade de nosso calcário restringe a abertura de 
novos empreendimentos. O calcário empregado na 
produção de cimento deve conter pequenas quan-
tidades de sílica, enxofre e principalmente de óxido 
de magnésio (MgO). O óxido de magnésio em conta-
to com a água reage para formação de hidróxido de 
magnésio Mg(OH)2, resultando em expansão volu-
métrica formação de trincas e fissuras nas estruturas 
de concreto. As normas brasileiras estabelecem um 
limite máximo de 6,5% de MgO para o calcário usa-
do na produção de cimentos (AOKI; RIBEIRO, 2007). 
No âmbito da RMC apenas o calcário proveniente do 
Grupo Votuverava (Faixa Carbonática Central) é utili-
zado para essa finalidade.

O segundo setor de maior demanda de calcá-
rio é o dos corretivos de acidez do solo, ou calcário 
agrícola. A produção mundial é desconhecida pois 
uma grande diversidade de materiais pode ser uti-
lizada para essa finalidade Em 2013, a produção na-
cional de calcário agrícola foi de 33,1 Mt, com o Esta-
do do Paraná se destacando-se como terceiro maior 
produtor, com 15% daquele total (ABRACAL, 2016). 
Na RMC os calcários dolomíticos da Formação Capiru 
(Faixa Carbonática Sudeste) respondem por 40% da 
produção de calcário agrícola da região. Municípios 
situados fora da RMC e mais próximos à fronteira 
agrícola, como Castro e Ponta Grossa, têm maior per-
centual de produção desse insumo.

A produção de cal para construção civil e in-
dústrias químicas vem em terceiro lugar. A cal é ob-
tida pelo processo de calcinação, que é a queima da 
rocha carbonática a temperaturas próximas de seu 
ponto de fusão (850 a 1000 0C), quando ocorre a li-
beração do dióxido de carbono (CO2), restando a cal 

(CaO) como resíduo sólido. Para a produção de uma 
tonelada de cal são necessárias 1,7 toneladas de cal-
cário em razão das perdas ao fogo (liberação do CO2 
e outros voláteis). A cal pura ou cal virgem, entretan-
to, é muito reativa e para uso na construção civil ela é 
comercializada na forma hidratada (Ca(OH)2) onde se 
destaca por suas propriedades aglomerantes.

Em 2013  o Brasil ocupou a quinta posição en-
tre os produtores de cal, com um total de 8.400 mil 
toneladas(2,4% da produção mundial). A China lide-
rou o “ranking”, com 230 milhões de toneladas, ou 
69,3% da produção mundial, seguida dos EUA, Índia 
e Rússia, com 5,7%; 4,8% e 3,3% (DNPM, 2014).

Outro setor que demanda quantidades cres-
centes de rocha calcária é o de concreto usinado, 
onde o calcário pode entrar na forma de agregado 
graúdo e miúdo. Segundo Silva (2009), o consumo de 
brita de calcário no Brasil ainda é pequeno, situando-
-se ao redor de 10%, contra 69% nos EUA.

A brita de calcários metamórficos possui ele-
vada resistência mecânica, o que permite o seu em-
prego na composição de concretos. No entanto, sua 
baixa dureza os inviabiliza como revestimento em ro-
dovias. Por outro lado, por se tratar de material me-
nos abrasivo que as rochas silicáticas comuns (grani-
tos, gnaisses e outros), provoca menor desgaste nos 
britadores, diminuindo os gastos com a manutenção 
desses equipamentos.

A areia artificial de calcário vem apresentan-
do uso crescente na construção civil. De acordo com 
Barbosa, Coura e Mendes (2009), esse tipo de ma-
terial apresenta bons resultados em todos os testes 
mecânicos, sendo até mesmo de qualidade supe-
rior à areia artificial produzida a partir de gnaisses. 
Comparada com a areia natural, a areia artificial de 
calcário apresenta menor absorção de água, maior 
resistência à compressão uniaxial e maior trabalha-
bilidade. 

De acordo com dados do DNPM (2010), em 
2009 o Brasil produziu cerca de 100 Mt de calcário 
bruto, liderados por Minas Gerais, Paraná e São Pau-
lo, responsáveis por 70% daquele total. As reservas 
são da ordem de 53 Bt (bilhões de toneladas), com 
Minas Gerais, Paraná e São Paulo contemplando as 
maiores reservas. Em 2013 a produção nacional foi 
de 114,3 Mt, sendo o Estado do Paraná responsável 
por 12,68 % desse total, com 14,5 Mt (tabela 3.28). 

A tabela 3.29 mostra as reservas de rochas cal-
cárias por município da RMC.

A partir desses dados, constata-se que a RMC 
possui 93,15% das reservas de calcário; 65,33% das 
reservas de dolomito e 49,61% das reservas de már-
more do Estado do Paraná. No conjunto a RMC detém 
88,52% das reservas estaduais de rochas calcárias.
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3.4.5 - Produção no Paraná e RMC

A importância do Paraná no cenário das rochas 
calcárias é notável. Segundo publicação do Ministé-
rio de Minas e Energia (QUARESMA, 2009), o Estado 
do Paraná possui 10,7% das reservas de calcário do 
país, sendo responsável por 12,6% do total de 71,5 
Mt de toneladas de calcário beneficiado. Segundo 
DNPM (2004), em 2004 a RMC foi responsável por 
91% de todo o calcário produzido no Paraná. 

O estabelecimento de estatísticas a respeito do 
uso do calcário é dificultado pelas diferentes nomen-
claturas utilizadas para esse insumo no banco de da-
dos do DNPM. A consulta ao SIGMINE (DNPM, 2017) 

mostra 9 designações para o mesmo insumo (calcá-
rio, calcário calcítico, calcário magnesiano, dolomito, 
mármore dolomítico, mármore calcítico, calcário in-
dustrial e calcita). Na outra ponta, o Anuário Mineral 
Brasileiro (DNPM, 2006; 2010) apresenta os dados 
agrupados em rochas calcárias, dolomito, calcita e 
mármore, enquanto o Sumário Mineral (DNPM, 2014) 
fornece estatíticas individualizadas para os setores de 
cimento, cal e calcário corretivo, sem que se consiga 
estabelecer uma relação precisa entre os mesmos. 
Sabe-se, contudo, que a construção civil responde por 
34% do consumo da cal produzida no Brasil.

A tabela 3.30 apresenta o universo de requeri-
mentos de rochas calcárias na RMC, reagrupados em 

Tabela 3.28 - Principais produtores de rochas calcárias no Brasil. 

Subst. Calcário Dolomito

Estado
Reservas 

(Mt)
Prod. 
(Mt)

Valor
 R$ x 1000,00

Reservas 
(Mt)

Prod.
(Mt)

Valor 
R$ x 1000,00

MG 11.350 39,9 435.886 631,6 0,20 2.318

PR* 5.613 12,8 132.099 424,5 1,74 6.236

SP 3.020 12,4 252.930 183,6 0,27 6.875

MT 2.174 5,5 115.359 812,5 0,02 606

MS** 9.076 2,7 49.512 3.554,5 n.c. n.c.

Brasil 53.000 112 1.603.490,00 6.931,82 2,32 19.375,00

Tabela 3.29 - Reservas de rochas calcárias por município da RMC. 

Reservas Calcário 
(Mt)

Dolomito 
(Mt)

Mármore 
(Mt)

Total 
(Mt)Município

Adrianópolis 1.456,78 3,26 - 1.460

Campo Largo 1.025,05 0,24 - 1.025

Rio Branco do Sul 950,65 151,22 81,42 1.073

Cerro Azul 362,16 106,98 15,54 485

Bocaiúva do Sul 336,63 - 24,61 361

Alm. Tamandaré 259,54 70,05 1,53 331

Itaperuçu 286,94 12,07 - 299

Tunas do Paraná 250,78 18,83 26,66 296

Campo Magro 288,20 1,40 - 290

Colombo 10,84 - - 11

Balsa Nova 2,09 - -

Dr. Ulysses - 1,26 16,95 18

Total RMC 5.229,66 365,31 166,71 5.762

Outros* 384.10 193,86 169,33 747

Total Paraná 5.613,76 559,17 336,04 6.509

Fontes: DNPM, 2010; 2014.
Notas:
*Dados do DNPM (2014) indicam uma evolução das reservas de dolomito para 559,17 Mt. **Em termos globais, calcário mais dolomito, 
Mato Grosso do Sul figura em primeiro lugar em termos de reservas minerais, mas a oitava posição em termos de produção.

Fonte: DNPM (2010). 
Nota:
* Castro, Ponta Grossa, Jaguariaíva, Sengés e Guapirama.
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cinco conjuntos de maior afinidade. A distribuição 
espacial desses requerimentos bem como das jazi-
das em lavra é exibida no anexo II.

Embora o número de áreas em fase de con-
cessão de lavra seja considerado elevado (172), o 
número de empreendimentos mineiros implantados 
é da ordem de uma centena, dos quais cerca de 60 
encontram-se em fase produtiva. O Sindicato das In-
dústrias de Cal no Estado do Paraná - SINDICAL-PR e 
o Sindicato das Indústrias de Extração de Mármores, 
Calcários e Pedreiras - SINDEMCAP possuem em con-
junto mais de 130 empresas cadastradas.

A tabela 3.31 apresenta a produção de rochas 
calcárias (calcário e dolomito) por município da RMC.

Os dados referentes às rochas calcárias na 
RMC apresentam algumas peculiaridades, entre elas 

a produção elevada em municípios com reservas pe-
quenas, como Almirante Tamandaré e Colombo. 

Um dado interessante de DNPM (2006) a ser 
destacado é que enquanto o percentual de participa-
ção na comercialização do calcário na RMC (92,48%) 
e o percentual de participação na produção (90,53%) 
são próximos, o mesmo não e aplica aos dolomitos. 
Para este material a participação de 53,37% em vo-
lume corresponde a uma participação 74,53% em 
valor, indicando que o dolomito possui maior valor 
agregado que o calcário. Para o conjunto calcário e 
dolomito, a participação da RMC em relação ao esta-
do é de 78,28% em peso (t) e 90,06% em valor.

A figura 3.66 ilustra a participação relativa 
dos municípios da RMC na produção e comerciali-
zação de calcário. 

Tabela 3.30 - Requerimentos para rochas calcárias na RMC. 

Fase/Substância Calcário Calcário calcitico Calcário Magnes. Dolomito Total

Aut. Pesquisa 120 30 10 18 178

Conc. lavra 102 04 14 52 172

Disponibilidade 05 - 03 04 12

Licenciamento - - - 3 3

Req. de Lavra 72 13 06 27 118

Req. Pesquisa 20 07 - 03 30

TOTAL 319 54 33 107 513

Tabela 3.31 - Produção de calcário e dolomito por município da RMC.

PRODUÇÃO CALCÁRIO DOLOMITO TOTAL

MUNICÍPIO R$ x1000,0 Ton x 1000 R$ x 1000,00 Ton x 1000 R$ x 1000,00 Ton x 1000

Alm. Tamandaré 42.214,41 1.480,20 1.061,27 186.137,78 43.275,69 1.666,34

Campo Largo 23.584,61 2.486,65 0,00 0,00 23.584,61 2.486,66

Rio Bco do Sul 30.883,02 1.935,60 8.530,69 499.910,24 39.413,73 2.435,51

Itaperuçu 0,00 0,00 1.876,42 852.919,10 1.876,42 852,92

Colombo 904,42 192,54 685,04 227.668,50 1.589,47 420,21

Cerro Azul 865,81 143,40 0,00 0,00 865,82 143,40

Boc.do Sul 0,00 0,00 269,67 44.945,00 269,67 44,94

Campo Magro 9,02 6,01 0,00 0,00  9,02 6,02

TOTAL RMC 98.461,32 6.244,42 12.423,11 1.811,58 110.884,43 8.056,00

Outros municípios 7.982,62 653,26 4.245,12 1.581,88 12.227,73 2.235,14

TOTAL PR 106.443,94 6.897,68 16.668,23 3.393,46 123.112,16 10.291,14

Fonte: DNPM, 2006.

Fonte: DNPM, 2017.
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 A parti cipação conjunta das vendas, calcário 
mais dolomito é exibida na fi gura 3.67.

O calcário agrícola é o principal desti no dos 
calcários paranaenses, sendo também o principal 
fornecedor nacional desse insumo (ABRACAL, 2016). 
A se manterem as informações do DNPM (2010) de 
que no Estado do Paraná 46,47% da produção de cal-
cário se desti na à agricultura, podemos esti mar que 
em 2013 a produção do estado foi da ordem de 1.570 
mil toneladas. No que concerne à cal, pelo mesmo 
raciocínio e com o percentual de parti cipação de 

38,14% (DNPM, 2010), podemos esti mar uma produ-
ção da ordem de 1.300 mil toneladas. Considerando-
-se ainda um adicional mínimo de 2% de cal a parti r 
de calcário calcíti co, teremos mais 140.000t de cal, 
levando a produção estadual para quase 1.500.000 t. 
Desse montante, a RMC responderia por 810.000 t. 
De acordo com a Associação Brasileira dos Produto-
res de Calcário Agrícola - ABRACAL, em 2016 o Para-
ná produziu 4.700.000 t de calcário agrícola, consu-
miu internamente 3.437.200 t e exportou 1.497.200 
t para outros estados (ABRACAL, 2016). 

De acordo com o SINDEMCAP (Informação Ver-
bal*), o calcário dolomíti co produzido na RMC tem o 
seguinte desti no: fabricação de cal (54%), correti vo de 
solos (30%), cales especiais (7%) e brita (1%), sendo 
o restante comercializado como pedras de calçamen-
to (mosaico), saibro, jardinagem e outros. De acordo 
com os percentuais acima, pode-se esti mar que a pro-
dução de cal da RMC é da ordem de 800.000 t/ano. 
Um volume aproximado seria produzido por municí-
pios fora da RMC.

Apesar de possuírem jazidas próprias, muitos 
produtores de cal e de calcário agrícola adquirem 
matéria prima de terceiros. A Mineração Cavassim, 
localizada em Almirante Tamandaré, produz anual-
mente 370.000 t de calcário dolomíti co desti nado ao 
atendimento dessas empresas. A produção de calcá-
rio agrícola da RMC é apresentada na tabela 3.32.

Figura 3.66 - Parti cipação relati va dos municípios da RMC na produção e comercialização de calcário e dolomito. Interes-
sante observar a variação da parti cipação relati va entre produção (t) e valor da produção (vendas), indicando diferenças no 
valor agregado. No caso do dolomito de Rio Branco do Sul, uma parti cipação de 28% na produção signifi ca 69% em termos 

de vendas. Fonte: DNPM, 2014.

Figura 3.67- Parti cipação relati va dos municípios da RMC 
na produção de calcário e dolomito, com base nos valores 

declarados de venda. Fonte: DNPM, 2014.
Nota de Rodapé
- Dados fornecidos em visita ao SINDECAMP em Fevereiro/2014.
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Independente do desti no da produção, a mi-
neração de calcário na RMC mostra aspectos bastan-
te variados em termos de dimensão dos empreendi-
mentos. Em Almirante Tamandaré as empresas são 
de médio porte (30 a 70.000 t/ano), com duas em-
presas de grande porte (Induscalta e Terra Rica) com 
produção entre 150 e 250 mil da t/ano. Em Colombo 
predominam empresas de pequeno porte, com pro-

dução em torno de 15 a 20.000 t/ano, e em Rio Bran-
co do Sul temos empresas de médio porte e uma de 
grande porte (Brascal) com produção da ordem de 
250.000 t/ano. 

Aspectos gerais da lavra e benefi ciamento de 
calcário e das dimensões dos empreendimentos mi-
neiros são ilustrados nas fi guras 3.68, 3.69 e 3.70.

Tabela 3.32 - Produção de calcário agrícola por município da RMC e total do Estado do Paraná. Porte dos empreendi-
mentos: pequeno (pq), até 25.000 t/ano; médio (md), até 100.000 t/ano; grande (gd), maior que 100.000t/ano. 

Município No. Empr./ Tamanho Produção (t)

Almirante Tamandaré 9 empr. (1 pq; 6 md; 2 gd) 509.000

Rio Branco do Sul 5 empr. (1 pq; 2 md; 1 gd) 480.000

Itaperuçu 1 empr. (gd) 200.000

Colombo 9 empr. (7pq; 1md; 1 gd) 197.000

Campo Magro 1 empr (gd) 106.000

Campo Largo 2 empr (1pq; 1 md) 51.000

Total RMC 27 empresas 1.543.000

Outros Mun. (fora RMC) 5 empr (2 md; 3 gd) 1.860.000

Total PR 32 empresas 3.403.000

Fonte: DNPM, 2006.

Figura 3.68 – Exemplos de jazidas de calcário de grande porte: calcário calcíti co da Formação Votuverava da CMX Mi-
neração (A; ponto LC-43, Rio Branco do Sul); calcário dolomíti co uti lizado para correti vo de solo da Terra Rica (B; ponto 

LC-42, Almirante Tamandaré); calcário dolomíti co branco para produção de cal e correti vo de solo da Paranacal (C; 
ponto RL-15, Rio Branco do Sul); e calcário dolomíti co friável comercializado para indústrias de cal, calcário agrícola, 

indústrias químicas e de insumos para construção civil da Mineração Cavassin (D; ponto RL-09, Almirante Tamandaré).
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O calcário dolomíti co é em geral bastante he-
terogêneo, tanto em termos de composição química 
como em estrutura, com os de cores creme ou cinza 
sendo mais compactos. Quando isento de fi ssuras e 
pouco friável é denominado informalmente de már-
more.

Em linhas gerais os mineradores possuem um 
bom controle da qualidade do minério e direcionam 
a lavra para o ti po de material desejado. Nas peque-
nas jazidas a separação é mais empírica e domina o 

conhecimento práti co do minerador. O dolomito de 
qualidade mais baixa é uti lizado na produção de cal 
e outros insumos ligados à construção civil (massa 
fi na, massa corrida e cal de pintura).

3.4.6 - Amostragem e Caracterização Quí-
mica

Visando a amostragem para caracterização 
química dos materiais e coleta de informações de 

Figura 3.69 - Aspecto de algumas jazidas de pequeno a médio porte da RMC: instalações de benefi ciamento e produtos da 
britagem: calcário calcíti co da Formação Água Clara (A), uti lizado para ração animal, linha de britagem (B), pilha de alimen-
tação dos moinhos (C) e dolomito cinza (D) em pedreira da Minérios Furquim (ponto LC-54, Cerro Azul); britagem do calcário 
na bitola de sete polegadas (7’’) da Paranacal (E; ponto RL-15, Rio Branco do Sul); e pilhas de brita de calcário para calcina-

ção e produção de agregados da Mineração Cavassin (E; ponto RL-09, Almirante Tamandaré).
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campo, foram visitadas 11 empresas produtoras de 
calcário para fi ns diversos (quadro 3.11; localização 
dos pontos no anexo I). As análises químicas semi-
quanti tati vas para determinação de óxidos maiores 
e elementos traços (FRX) foram realizadas no LAMIR-
-UFPR (tabela 3.33).

Os resultados apresentados evidenciam que 
apenas uma amostra (LC-54), da formação Água Cla-
ra, se enquadra como calcário na classifi cação de 
Petti  john (MgO < 1,1%); outras duas amostras (RL-

02 e RL-08), do Grupo Votuverava, também apresen-
taram baixos teores de óxido de magnésio (MgO < 
5%) e situam-se no limite entre calcário magnesia-
no e calcário dolomíti co. As demais amostras, todas 
com teores de MgO maiores que 20%, enquadram-se 
como dolomitos.

Confi rma-se, dessa forma, a tendência regio-
nal já comentada de uma faixa sudeste com alto 
magnésio ou de composição dolomíti ca (Formação 
Capiru), uma faixa central de baixo magnésio(Grupo 

Figura 3.70 – Aspecto de algumas lavras e indústrias de cal de pequeno porte: pequeno produtor de cal (produção informal) 
da região de Colombo (A); instalações de uma caieira de médio porte da Cal Cem (B; ponto RL-14, Rio Branco do Sul); forno 
de cal alimentado a serragem (C) e cal virgem em pedra, recém ti rada do forno (D) na Minérios Furquim (ponto LC-54, Cerro 

Azul); forno para calcinação alimentado a lenha da Paranacal (E; ponto RL-15 Rio Branco do Sul); e disposição do calcário 
dentro do forno da Cal Cem (F; ponto RL-14 Rio Branco do Sul).
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Votuverava e Formação Água Clara) e um faixa noro-
este com magnésio médio a alto, com composição 
dolomito-calcítica a dolomítica (Grupo Itaiacoca).

A utilização dos distintos tipos de calcário 
para produção de cal, cimento ou corretivo de solo 
é, em parte, uma questão de custo-benefício ou en-
tre a localização da jazida e o mercado consumidor. 
Em linhas gerais, o conteúdo de cálcio é o fator de 
maior valorização das rochas calcárias, pois viabiliza 
o seu uso para fabricação de cimento. Isso não im-
pede, contudo, que uma rocha de alto cálcio possa 
ser utilizada para produção de cal ou de corretivo de 

solo. De acordo com o DNPM (2010) um percentual 
variável de 5 a 20% do calcário calcítico do Estado do 
Paraná é utilizado para a produção de calcário agrí-
cola e de cal. 

A cal é produzida principalmente a partir dos 
dolomitos e calcários dolomíticos da região. Por ser 
um produto de baixo valor agregado que não supor-
ta o transporte a grandes distâncias, a concentração 
da produção se dá no entorno de Curitiba, utilizando 
calcário com 30 a 32% de CaO. Já os calcários calcíti-
cos destinados a produtos de maior valor agregado, 
admitem transportes a maiores distâncias. A Miné-

Quadro 3.11 – Produtores de calcário e relacionados visitados da RMC.

No Ponto Município Empresa
Substância 
secundária

Litologia
Unidade 

litoestratigráfica

LC-42 Almirante Tamandaré Terra Rica Brita Dolomito Formação Capiru

LC-43 Rio Branco do Sul CMX Mineração Areia/Brita Calcário Grupo Votuverava

LC-54 Cerro Azul Minérios Furquim Mármore calcítico Formação Água Clara

RL-03 Rio Branco do Sul Riocal Metadolomito Formação Capiru

RL-05 Rio Branco do Sul Grupo Mocelin Dolomito Formação Capiru

RL-07 Cerro Azul ACO Mineração Dolomito Formação Capiru

RL-08 Adrianópolis Supremo Cimento Mármore calcítico Grupo Lajeado

RL-09 Almirante Tamandaré Mineração Cavassin Metadolomito Formação Capiru

RL-14 Rio Branco do Sul Cal Cem Dolomito Formação Capiru

RL-15 Rio Branco do Sul Paranacal Dolomito Formação Capiru

RL-16 Rio Branco do Sul Polical Dolomito Formação Capiru

Tabela 3.33 - Análise química das amostras de calcário e relacionados. Valores dos óxidos em porcentagem e de Sr, Ba, 
S e Cl em ppm.

Amostra
Teores (% ou ppm)

Cao MgO SiO2 Al2O3 Fe2O3 Na2O K2O TiO2 MnO P2O5 Sr Ba S Cl P.F.

LC-54 54,49 1,06 0,55 0,08 0,08 0,03 0,1 <0,01 0,01 0,01 2517 115 145 19 43,34

LC-42 29,6 20,91 3,17 0,4 0,2 0,01 0,1 0,01 0,01 0,02* 45,41

RL-01 30,84 20,87 4,57 0,35 0,18 <0,01 0,1 <0,01 0,01 0,01 79 < 7 61 12 43,07

RL-02 48,99 4,91 2,86 0,48 0,32 0,02 0 <0,01 0,01 0,01 645 12 103 < 2 42,28

RL-03 31,69 20,65 1,22 0,25 0,22 < 0,01 0,1 <0,01 0,02 0,01 120 < 7 50 5 45,82

RL-06 31,75 21,21 0,45 0,14 0,13 < 0,01 0,1 <0,01 0,01 0,07 128 < 7 72 22 46,13

RL-07 31,79 21,46 0,15 0,04 0,15 < 0,01 0 <0,01 0,02 < 0,01 81 < 7 51 < 2 46,35

RL-08 48,55 3,83 3,15 1,15 0,71 0,03 0,3 <0,01 0,02 0,02 930 174 100 14 42,01

RL-09 31,23 21,24 7,4 0,02 0,11 < 0,01 0 <0,01 0,02 < 0,01 102 < 7 52 < 2 39,95

RL-14 32,31 21,21 0,3 0,02 0,06 < 0,01 0 <0,01 0,01 < 0,01 108 < 7 49 8 46,05

RL-16 31,55 21,02 1,82 0,11 0,22 < 0,01 0 <0,01 0,02 0,02 93 < 7 55 10 45,19

*- SrO (%)
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rios Furquim Ltda, uma das mais antigas minerado-
ras da região, explora uma lente calcária na região de 
Volta Grande (Cerro Azul), distante 70 km da usina 
de beneficiamento. O calcário é utilizado para a pro-
dução de ração animal, tendo como mercado a in-
dústria de abatedouros de avespermitindo controle 
da produtividade e qualidade dos abates. O elevado 
grau de pureza da rocha (54,49% de CaO) compensa 
a despesa com o traslado. 

Na outra ponta, os minérios com baixa acei-
tação no mercado de cimento, cal e corretivo, seja 
pelo baixo conteúdo de cálcio (CaO < 30%) ou con-
teúdo de sílica elevado, podem encontrar aplicação 
em outros setores de consumo, como o de agrega-
dos minerais. A figura 3.71 ilustra aspectos do uso 
alternativo das rochas calcárias da RMC.

3.4.7 - Potencial Mineral e Perspectivas Fu-
turas

A RMC apresenta um cenário confortável em 
relação às rochas calcárias. Com reservas da ordem 
de 5.200 Mt de calcário e 360 Mt de dolomito, a re-
gião detém 85,5% das reservas paranaenses desse 
insumo mineral (6.500 Mt incluindo as reservas de 
mármores). Pode-se dizer também que ela possui 
a terceira reserva nacional de rochas calcárias. De 
acordo com o DNPM (2010), a região possui reser-
vas da ordem de 5.200 Mt de calcário e 360 Mt de 
dolomito, perfazendo 85,5% das reservas parana-
enses desse insumo mineral. Conclue-se também 
que ela possui a terceira posição em termos de va-
lor de vendas, atrás dos estados de Minas Gerais e 
São Paulo (DNPM, 2010). Duas fábricas de cimento, a 
Votorantim Cimentos (Rio Branco do Sul) e Cimentos 
Itambé (Campo Largo/Balsa Nova) foram responsá-
veis pela produção de cerca de 6 Mt de cimento em 
2013 (SNIC, 2013). Uma terceira fábrica, da Supremo 
Cimentos (Adrianópolis), inicou suas atividades em 
2015 e tem capacidade de produção prevista para 
até 1,7Mt/ano. 

No que refere ao uso do calcário para constru-
ção civil, os seguintes pontos merecem destaque:

• O principal produto destinado à constru-
ção civil é a cal. No geral as indústrias são 
de pequeno a médio porte e possuem la-
vra própria, contudo há produtores que 
trabalham com material produzido por 
terceiros. Muitas indústrias seguem uma 
produção familiar que passa de geração 
em geração, na qual técnicas e costumes 
se mantém, como gestão dos negócios e 
decisões técnicas, incluindo a ausência de 
geólogos e/ou engenheiros de minas ape-

nas em questões emergenciais ou para 
acompanhamento dos processos junto ao 
DNPM e órgãos ambientais.

• De um universo de mais de 60 produto-
res apenas seis podem ser considerados 
de grande porte (produção superior a 
100.000 t/ano), dos quais três estão situ-
ados na RMC.

• É interessante destacar a interação entre as 
empresas, fornecedores e pequenos pro-
dutores, transparecendo a existência de 
um equilíbrio entre competição e colabora-
ção. É frequente o arrendamento de áreas 
e equipamentos bem como o comércio de 
minério bruto entre as empresas, não ape-
nas do setor de calcários. O material con-
siderado estéril para algumas empresas é 
minério para outras, e assim as empresas 
otimizam seus custos de produção.

• Um fator de destaque na organização do 
setor são as duas associações de produ-
tores, a Associação dos Produtores Para-
naenses de Cal - APPC e a Associação dos 
Produtores de Calcário - APROCAL, e os 
dois sindicatos existentes, o Sindicato das 
Indústrias de Extração de Mármores Cal-
cários e Pedreiras - SINDEMCAP e o Sin-
dicato das Indústrias de Cal no Estado do 
Paraná - SINDICAL-PR -. Juntos, esses dois 
sindicatos possuem mais de 50 associados 
e cerca de 130 empresas cadastradas.

• Desde 2004 os produtores de calcário da 
região e do estado, estão organizados em 
torno da APL da Cal e Calcário (MINERO-
PAR/TECPAR, 2008), com destaque para a 
criação de uma central de vendas de cal-
cário agrícola. Participam também do Pro-
jeto Bracatinga, destinado ao plantio de 
árvores visando a geração de energia para 
a indústria do cal.

• Com a ausência de acompanhamento 
técnico da lavra, muitos empresários se 
mostram surpresos com a complexidade 
estrutural de suas jazidas e não entendem 
o súbito “desaparecimento” de uma ca-
mada de calcário. Também desconhecem 
que essa mesma complexidade estrutural 
pode levar a rápidas variações na compo-
sição da rocha. Com isso é frequente ouvir 
dos mineradores comentários sobre a in-
certeza no futuro de seus negócios.

• É comum a afirmação dos empresários 
que os seus materiais não são nobres 
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Figura 3.71 - Outras aplicações do calcário da RMC: produção de mármore para rocha ornamental em Colombo (A e B); 
pedras para mosaicos (C e D), granilha e brita (E) em Cerro Azul.
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como os encontrados em outras regiões 
do Brasil, em condições mais homogê-
neas de composição e jazimento. Com 
exceção das indústrias cimenteiras, que 
detêm as maiores reservas de material 
com elevado teor de cálcio e pouca síli-
ca, domina um universo de indústrias de 
pequeno a médio porte que buscam co-
nhecer o material apenas à medida que a 
lavra avança.

• No dia a dia das empresas, a busca é por 
materiais com o maior teor de CaO e me-
nor teor de sílica possível, principalmente 
quando se considera a cal como produ-
to final. Para emprego da rocha calcária 
como agregados, o fator composicional é 
praticamente desprezado, sendo utilizado 
até mesmo os rejeitos oriundos da produ-
ção de cal e cimento. 

• A brita e a areia artificial de calcário vem 
apresentando um volume de vendas cres-
cente, porém ainda são poucos os empre-
endimentos que se destinam exclusiva-

mente à produção desses agregados. O 
mais comum são as indústrias de cal e cal-
cário agrícola utilizarem o rejeito de suas 
lavras para produção desses insumos, cujo 
volume corresponde a menos de 1% do 
calcário produzido.

• As lideranças do setor, tanto através das 
associações de produtores e sindicatos 
como,  pela atuação em câmaras de mi-
neração junto à FIEP, têm incentivado a 
organização das empresas no sentido de 
adoção de técnicas adequadas de pro-
dução e de respeito à legislação vigente. 
Essas ações não focam apenas a área mi-
neral, mas também os demais aspectos da 
cadeia produtiva do calcário, como a am-
biental e de transportes rodoviários.

• A principal via de escoamento do calcário 
e derivados da RMC é a PR-092, também 
chamada de Rodovia dos Minérios, cujo 
traçado corta as principais unidades geo-
lógicas produtoras de calcário da região.
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4 — DIREITOS MINERÁRIOS

4.1 - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES: TIPOS 
DE DIREITOS MINERÁRIOS

Os recursos minerais, de acordo o artigo 176 
da Constituição Federal (BRASIL, 2016), são proprie-
dade distinta do solo e pertencem à União. Derivam 
desse princípio todas as modalidades legais ou re-
gimes de aproveitamento dos recursos minerais, os 
procedimentos necessários para tal, e a existência 
de um órgão, o Departamento Nacional de Produção 
Mineral – DNPM, encarregado de normatizar e fisca-
lizar esses procedimentos.

O direito ao aproveitamento será prioridade do 
interessado cujo requerimento tenha por objeto área 
considerada livre, para a finalidade pretendida, à data 
da protocolização do pedido no DNPM, atendidos os 
demais requisitos cabíveis, conforme a alínea "a" do 
artigo 11 do Código de Mineração (BRASIL, 2011).

O DNPM constitui o órgão encarregado de 
aplicar a legislação relativa ao aproveitamento dos 
recursos minerais, normatizando e fiscalizando os 
procedimentos necessários a esse aproveitamento 
(BRASIL, 1994). Conta para tanto com a sede em Bra-
sília/DF e unidades nos diversos estados da União. 

Ficam sujeitas à fiscalização direta do DNPM 
todas as atividades concernentes ao aproveitamento 
dos recursos minerais. É dever das pessoas físicas ou 
jurídicas que exerçam atividades relacionadas ao seu 
aproveitamento (pesquisa, lavra, beneficiamento, 
distribuição, consumo ou industrialização) facilitar 
aos agentes deste órgão a inspeção de instalações, 
equipamentos e trabalhos, bem como lhes fornecer 
informações sobre volume da produção, caracterís-
ticas qualitativas dos produtos, condições técnicas e 
econômicas da execução dos serviços a ela relacio-
nados; mercados e preços de venda; quantidade e, 
condições técnicas, econômicas e de destino (uso) 
dos produtos minerais (Artigo 13o do Código de Mi-
neração; BRASIL, 2011).

No âmbito desse órgão, são instruídos os pro-
cessos concernentes a 04 modalidades ou regimes 
de aproveitamento e emitidos os títulos de direitos 
referentes a 03 desses regimes.

A diversidade de substâncias minerais, o grau 
de dificuldade de seu aproveitamento, o destino da 
produção obtida, além de aspectos de caráter social, 
deu ensejo a que fossem disponibilizadas as moda-
lidades legais, ou regimes de aproveitamento dos 
recursos minerais, abaixo relacionados (Artigo 2o do 
Código de Mineração; BRASIL, 2011):

Regime de Autorização e Concessão – previsto 
para todas as substâncias minerais (Artigo 2º do Có-
digo de Mineração); neste regime prevalece o direito 

de prioridade garantido pela protocolização do reque-
rimento da área pretendida no DNPM, independente 
da autorização do proprietário do terreno. Um Alvará 
de Pesquisa é outorgado pelo DNPM, autorizando a 
execução dos trabalhos previstos no Plano de Pesqui-
sa proposto e aprovado, visando à comprovação de 
uma jazida economicamente lavrável. Caso o reque-
rente não seja o proprietário da área ou não apresen-
te acordo com o mesmo, o processo será enviado pelo 
DNPM ao juiz de direito da Comarca com jurisdição 
na área, para resolução da pendência e avaliação da 
indenização por eventuais prejuízos ao proprietário. 
Concluída a pesquisa e comprovada a existência de ja-
zida, o titular poderá então requerer ou negociar com 
terceiros o seu direito à concessão de lavra, objetivan-
do o aproveitamento econômico do minério. Nesta 
segunda etapa, o DNPM exige que o requerimento 
seja 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 à 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.

Regime de Licenciamento – alternativo para 
substâncias de emprego imediato na construção ci-
vil (areia e brita), bem como para argilas vermelhas e 
calcário para corretivo de solos, é facultado exclusiva-
mente ao proprietário do solo ou a quem dele obtiver 
expressa autorização (Artigo 2º do Código de Minera-
ção). O processo de liberação é mais rápido e menos 
oneroso para o minerador; o proprietário do terreno 
tem a prerrogativa de decidir pela sorte do empreen-
dimento, mas o requerimento da área é limitado a um 
máximo de 50 hectares. É um título de caráter renová-
vel, sujeito também à aprovação da autoridade local 
(Prefeitura Municipal) e órgãos ambientais. 

Regime de Permissão de lavra Garimpeira – 
referente ao aproveitamento das substâncias mine-
rais garimpáveis (Artigo 2º do Código de Mineração), 
não se aplicando ao objeto deste informe; 

Regime de Extração – restrito a substâncias 
de emprego imediato na construção civil, por órgãos 
da administração direta ou autárquica da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, para 
uso exclusivo em obras públicas por eles executadas 
diretamente (Parágrafo Único do Artigo 2º do Código 
de Mineração). O principal exemplo são as saibreiras 
exploradas para a manutenção de estradas vicinais, 
pelas administrações municipais.

Os regimes de Extração e de Permissão de Lavra 
Garimpeira atendem públicos bastante específicos, no 
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caso, órgãos governamentais e garimpeiros, respecti-
vamente. Outros usuários, como aqueles interessados 
em substâncias minerais metálicas, não metálicos de 
uso industrial e em água mineral, têm obrigatoriamen-
te de utilizar o Regime de Autorização e Concessão.

Em todos esses regimes, o objetivo é a obten-
ção de um título que credencie seu possuidor ao apro-
veitamento do recurso mineral. No caso do regime de 
Autorização e concessão, o documento é emitido, na 
esfera do Ministério de Minas e Energia, e nos demais 
casos, no próprio DNPM.

Essas considerações visam orientar os interes-
sados no sentido do regime que lhe for mais conve-
niente.

4.2 - DIREITOS MINERÁRIOS NA RMC

A partir da consulta ao banco de dados do SIG-
MINE (DNPM, 2017), foram selecionadas todas as 
categorias de títulos minerários referentes a requeri-
mentos (de pesquisa, lavra e licenciamento), álvaras 
de pesquisa, concessão de lavra, licenciamento, re-
querimento e registro de extração e disponibilidade. 
O resultado desta consulta é apresentado na figura 
4.1 onde se observa a distribuição percentual dos pro-
cessos requeridos na RMC por substância, de acordo 
com o agrupamento adotado nos capítulos anteriores. 
Cabe destacar que algumas substâncias são usadas 
para diferentes propósitos. O calcário pode ser usado 
tanto na construção civil (produção de cimento) como 
na agricultura (corretivo de solo). No tratamento dos 
dados do DNPM foram feitas algumas alterações na 
distribuição dos títulos de acordo com a substância e 
seu uso (como descrito no banco de dados). Os títulos 
de calcário cujo uso consta como corretivo de solo ou 
fertilizantes foram excluídos da classe de calcário e in-
cluídos na classe de minerais industriais. 

 Nota-se que cerca de 87% dos 2.304 títulos 
emitidos na RMC se aplicam a indústria de de insumos 
para construção civil (areia, saibro, cascalho, argila, 
brita e calcário). Os 13% restantes estão divididos em 
água, minerais industriais, metais e semimetais e da-
dos não cadastrados.

4.3 ÁREAS ONERADAS POR MUNICÍPIO DA RMC

Nas tabelas que se seguem serão apresenta-
dos, para cada município da RMC, a quantidade de 
requerimentos e a fase em que se encontram os 
processos para as substâncias minerais considera-
das neste informe Para todas as tabelas foi adotada 
a seguinte notação: A: requerimento de pesquisa; B: 
alvará de pesquisa; C: requerimento de lavra; D: con-
cessão de lavra; E: requerimento de licenciamento; 
F: licenciamento; G: requerimento e registro de ex-
tração; e H: disponibilidade. As tabelas estão acom-
panhadas do gráfico setorial correspondente.

• Adrianópolis

Prevalecem no município de Adrianópolis, 32 
alvarás de pesquisa, 08 concessões de lavra e uma 
área em disponibilidade para calcário, não existindo 
nenhum registro de extração. Os dados estão suma-
rizados na tabela 4.1 e gráfico setorial correspon-
dente.

• Agudos do Sul

O município de Agudos do Sul possui 15 alva-
rás de pesquisa e 03 concessão de lavra para areia, 
não existindo nenhum registro de extração (tabela 
4.2 e gráfico setorial correspondente).

Figura 4.1 - Distribuição dos direitos minerários na RMC 
por substância. Fonte: DNPM, 2017.

Tabela 4.1 - Distribuição dos direitos minerários no muni-
cípio de Adrianópolis.

SUBSTÂNCIA A B C D E F G H Total

AREIA 0 4 1 0 0 1 0 0 6

ARGILA 0 0 2 0 0 0 0 0 2

BRITA* 3 0 0 0 0 0 0 0 3

CALCÁRIO 0 27 18 8 0 0 0 1 54

SAIBRO 0 1 0 0 0 0 0 0 1

TOTAL 3 32 21 8 0 1 0 1 66

Figura 4.2 - Adrianópolis - Gráfico setorial de direitos 
minerários. Fonte: DNPM, 2017.

Fonte: DNPM, 2017.
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• Almirante Tamandaré

No município de Almirante Tamandaré pre-
dominam áreas oneradas para calcário, sendo 26 al-
varás de pesquisa, 31 concessões de lavra, 02 áreas 
em disponibilidade e um registro de licenciamento, 
conforme consta na tabela 4.3 e gráfico setorial cor-
respondente. Destacamos também a inexistência 
de registro de extração no município.

• Araucária

O município de Araucária possui 46 alvarás 
de pesquisa, 25 concessões de lavra e 05 áreas em 

disponibilidade para areia além de 8 alvarás de pes-
quisa para argila, não existindo nenhum registro de 
extração. Os dados encontram-se sumarizados na 
tabela 4.4 e gráfico setorial correspondente.

• Balsa Nova

No município de Balsa Nova existem 72 alva-
rás de pesquisa e 36 concessões de lavra para areia 
além de 03 alvarás de pesquisa e 13 concessões de 
lavra para argila, não existindo nenhum registro de 
extração. Os dados encontram-se sumarizados na 
tabela 4.5 e gráfico setorial correspondente.

Figura 4.3 - Agudos do Sul - Gráfico setorial de direitos 
minerários. Fonte: DNPM, 2017.

Tabela 4.3 - Distribuição dos direitos minerários em Almi-
rante Tamandaré.

Substância A B C D E F G H Total

Areia 0 2 0 0 0 0 0 0 2

Argila 0 3 4 1 0 0 0 0 8

Brita 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Calcário 7 18 14 29 1 1 0 2 72

Saibro 0 3 1 0 0 0 0 0 4

Total 7 26 19 31 1 1 0 2 87

Figura 4.4 - Almirante Tamandaré – Gráfico setorial de 
Direitos Minerários. Fonte: DNPM, 2017.

Tabela 4.4 - Distribuição dos direitos minerários do muni-
cípio de Araucária.

Substância A B C D E F G H Total

Areia 15 35 22 23 1 11 0 2 109

Argila 0 8 1 2 0 0 0 3 14

Brita 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Calcário 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saibro 0 2 0 0 0 0 0 0 2

Total 15 46 23 25 1 11 0 5 126

Figura 4.5 - Araucária - Gráfico setorial de direitos mine-
rários. Fonte: DNPM, 2017.

Tabela 4.5 - Distribuição dos direitos minerários no muni-
cípio de Balsa Nova.

Substância A B C D E F G H Total

Areia 11 68 17 18 3 7 0 0 124

Argila 0 3 3 13 0 0 0 0 19

Brita 0 0 0 4 0 0 0 0 4

Calcário 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Saibro 0 1 0 1 0 0 0 0 2

Total 11 72 21 36 3 7 0 0 150

Figura 4.6 - Balsa Nova - Gráfico setorial de direitos 
minerários. Fonte: DNPM, 2017.

Tabela 4.2 - Distribuição dos direitos minerários no muni-
cípio de Agudos do Sul.

Substância A B C D E F G H Total

Areia 5 10 7 1 0 0 0 0 23

Argila 0 2 2 0 0 0 0 0 4

Brita 0 0 2 2 0 0 0 0 4

Calcário 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saibro 0 3 0 0 0 0 0 0 3

Total 5 15 11 3 0 0 0 0 29

Fonte: DNPM, 2017.

Fonte: DNPM, 2017.

Fonte: DNPM, 2017.

Fonte: DNPM, 2017.
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• Bocaiúva do Sul

Em Bocaiuva do Sul predominam os reque-
rimentos para calcário, que representam 72% das 
áreas oneradas, conforme pode se observado na ta-
bela 4.6 e gráfico setorial correspondente.

• Campina Grande do Sul

O município apresenta pouco destaque no se-
tor de mineração, com 06 alvarás de pesquisa para 
areia, 02 para argila e 02 para brita. Possui também 
02 concessões de lavra para brita. Dados sumariza-
dos na tabela 4.7 e gráfico setorial correspondente.

• Campo do Tenente

No município de Campo do Tenente existem 
18 alvarás de pesquisa e 02 concessões de lavra 
para areia, existindo apenas um registro de extra-
ção para saibro, além de 1 alvará de pesquisa para 
argila, conforme assinalado na tabela 4.8 e gráfico 
setorial correspondente.

• Campo Largo

O Município de Campo Largo apresenta forte 
presença da atividade minerária em todos os bens 
minerais considerados neste informe. Dos 170 tí-
tulos minerários existentes, 59 são concessões de 
lavra, conforme destacado na tabela 4.9 e gráfico 
setorial correspondente.

Figura 4.7 - Bocaiúva do Sul - Gráfico setorial de direitos 
minerários. Fonte: DNPM, 2017.

Tabela 4.7 - Distribuição dos direitos minerários em Cam-
pina Grande do Sul

Substância A B C D E F G H Total

Areia 0 6 0 0 0 0 0 0 6

Argila 0 2 0 0 0 0 0 0 2

Brita 0 2 0 1 0 1 0 0 4

Calcário 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saibro 0 0 3 1 1 2 0 0 7

Total 0 10 3 2 1 3 0 0 19

Figura 4.8 - Campina Grande do Sul - Gráfico setorial de 
direitos minerários. Fonte: DNPM, 2017.

Tabela 4.8 - Distribuição dos direitos minerários em Cam-
po do Tenente

Substância A B C D E F G H Total

Areia 3 14 4 2 1 1 0 0 25

Argila 1 1 3 1 0 0 0 0 6

Brita 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Calcário 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saibro 0 3 0 0 0 0 1 0 4

Total 5 18 7 3 1 1 1 0 36

Figura 4.9 - Campo do Tenente - Gráfico setorial de direitos 
minerários. Fonte: DNPM, 2017.

Tabela 4.9 - Distribuição dos direitos minerários no muni-
cípio de Campo Largo.

Substância A B C D E F G H Total

Areia 5 10 3 4 0 0 0 0 22

Argila 2 26 3 10 0 0 0 0 41

Brita 8 2 8 15 0 0 0 0 33

Calcário 6 14 9 21 0 0 0 0 50

Saibro 1 8 6 9 0 0 0 0 24

Total 22 60 29 59 0 0 0 0 170

Figura 4.10 - Campo Largo - Gráfico setorial de direitos 
minerários. Fonte: DNPM, 2017.

Tabela 4.6 - Distribuição dos direitos minerários em Bo-
caiúva do Sul

Substância A B C D E F G H Total

Areia 0 4 0 0 0 0 0 0 4

Argila 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Brita 1 3 1 0 0 0 0 0 5

Calcário 0 11 12 11 1 0 0 1 36

Saibro 2 2 0 0 0 0 0 4

Total 3 18 15 12 1 0 0 1 50

Fonte: DNPM, 2017.

Fonte: DNPM, 2017.

Fonte: DNPM, 2017.

Fonte: DNPM, 2017.
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• Campo Magro

A distribuição dos direitos minerários no mu-
nicípio de Campo Magro está consubstanciada na ta-
bela 4.10 e gráfico setorial correspondente.

• Cerro Azul

O município de Cerro Azul possui 88 títulos 
minerários para materiais de uso na construção ci-
vil, 83% dos quais se referem a calcário, conforme 
tabela 4.11 e gráfico setorial correspondente. 

• Colombo

O município de Colombo destaca-se pela pro-
dução de calcário com 15 concessões de lavra, re-
presentando 22% dos títulos minerários e 67% das 
concessões de lavra, conforme tabela 4.12 e gráfico 
setorial correspondente.

• Contenda

Em Contenda existem 68 títulos minerários, 
sendo que grande parte (69%) são para areia. Os da-
dos encontram-se consubstanciados na tabela 4.13 e 
gráfico setorial correspondente.

Figura 4.11 - Campo Magro- Gráfico setorial de direitos 
minerários. Fonte: DNPM, 2017.

Tabela 4.11 - Distribuição dos direitos minerários no mu-
nicípio de Cerro Azul.

Substância A B C D E F G H Total

Areia 0 3 2 0 0 0 0 0 5

Argila 1 2 0 0 0 0 0 0 3

Brita 0 1 2 3 0 0 0 0 6

Calcário 5 37 14 13 0 0 0 4 73

Saibro 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Total 6 44 18 16 0 0 0 4 88

Figura 4.12 - Cerro Azul - Gráfico setorial de direitos 
minerários. Fonte: DNPM, 2017.

Tabela 4.12 - Distribuição dos direitos minerários no mu-
nicípio de Colombo.

Substância A B C D E F G H Total

Areia 1 6 0 0 0 0 0 0 7

Argila 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Brita 0 0 0 4 0 0 0 0 4

Calcário 5 7 6 10 1 0 0 0 29

Saibro 0 0 2 1 0 0 0 0 3

Total 6 14 8 15 1 0 0 0 44

Figura 4.13 - Colombo - Gráfico setorial de direitos mi-
nerários.. Fonte: DNPM, 2017.

Tabela 4.13 - Distribuição dos direitos minerários no mu-
nicípio de Contenda

Substância A B C D E F G H Total

Areia 4 15 13 4 6 5 0 0 47

Argila 1 2 1 1 0 0 0 0 5

Brita 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Calcário 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saibro 0 6 1 0 0 0 7 1 15

Total 5 23 16 5 6 5 7 1 68

Figura 4.14 - Contenda - Gráfico setorial de direitos 
minerários. Fonte: DNPM, 2017.

Tabela 4.10 - Distribuição dos direitos minerários no mu-
nicípio de Campo Magro.

Substância A B C D E F G H Total

Areia 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Argila 2 12 4 0 0 0 0 0 18

Brita 0 0 1 4 0 0 0 0 5

Calcário 6 11 3 9 0 0 0 0 29

Saibro 2 1 0 1 1 0 0 0 5

Total 10 24 8 14 1 0 0 0 57

Fonte: DNPM, 2017.

Fonte: DNPM, 2017.

Fonte: DNPM, 2017.

Fonte: DNPM, 2017.
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• Curitiba

O Município de Curitiba destaca-se pela pro-
dução de areia, com 55 títulos minerários (82%) dos 
67 títulos existentes. Ver tabela 4.14 e gráfico seto-
rial correspondente.

• Doutor Ulysses

No município de Doutor Ulysses predominam 
os requerimentos para calcário, com 06 concessões 
de lavra, 11 alvarás de pesquisa e 01 edital de dis-
ponibilidade, totalizando 25 requerimentos ou 55 % 
dos títulos minerários, conforme ilustrado na tabela 
4.15 e respectivo gráfico setorial.

• Fazenda Rio Grande

No município de Fazenda Rio Grande, predo-
minam áreas oneradas para areia, sendo 14 alvarás 
de pesquisa, 04 concessões de lavra e 02 registros 
de licenciamento, não existindo nenhum registro de 
extração. Dados sumarizados na tabela 4.16 e res-
pectivo gráfico setorial.

• Itaperuçu

No município de Itaperuçu argila e principal-
mente calcário, são responsáveis por 90% dos títu-
los minerários, conforme sumarizado na tabela 4.17 
e gráfico setorial correspondente.

Figura 4.15 - Curitiba - Gráfico setorial de direitos mine-
rários. Fonte: DNPM, 2017.

Tabela 4.15 - Distribuição dos direitos minerários no mu-
nicípio de Doutor Ulysses

Substância A B C D E F G H Total

Areia 0 2 1 0 0 0 0 0 3

Argila 1 2 0 2 0 0 0 0 5

Brita 0 7 2 1 0 0 0 0 10

Calcário 1 11 6 6 0 0 0 1 25

Saibro 0 2 0 0 0 0 0 0 2

Total 2 24 9 9 0 0 0 1 45

Figura 4.16 - Doutor Ulysses - Gráfico setorial de direitos 
minerários. Fonte: DNPM, 2017.

Tabela 4.16 - Distribuição dos direitos minerários no mu-
nicípio de Fazenda Rio Grande

Substância A B C D E F G H Total

Areia 5 13 10 4 0 2 0 0 34

Argila 0 1 6 0 0 0 0 0 7

Brita 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Calcário 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saibro 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Total 5 14 17 4 0 2 0 0 42

Figura 4.17 - Fazenda rio Grande – Gráfico setorial de 
direitos minerários. Fonte: DNPM, 2017.

Tabela 4.17 - Distribuição dos direitos minerários no mu-
nicípio de Itaperuçu

Substância A B C D E F G H Total

Areia 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Argila 2 7 5 3 0 0 0 0 17

Brita 1 1 1 0 0 0 0 0 3

Calcário 5 25 14 19 0 1 0 1 65

Saibro 0 1 4 1 0 0 0 0 6

Total 8 34 24 23 0 1 0 1 91

Figura 4.18 - Itaperuçu - Gráfico setorial de direitos 
minerários. Fonte: DNPM, 2017.

Tabela 4.14 - Distribuição dos direitos minerários no mu-
nicípio de Curitiba

Substância A B C D E F G H Total

Areia 11 21 15 6 1 1 0 0 55

Argila 2 2 2 1 0 0 0 0 7

Brita 0 0 2 2 0 0 0 0 4

Calcário 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saibro 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Total 13 23 19 10 1 1 0 0 67

Fonte: DNPM, 2017.

Fonte: DNPM, 2017.

Fonte: DNPM, 2017.

Fonte: DNPM, 2017.
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• Lapa

De acordo com os dados obtidos junto ao ca-
dastro mineiro (DNPM), existem no município de 
Lapa, 132 alvarás de pesquisa, 63 concessões de la-
vra, 09 registros de licenciamento além de 10 áreas 
em disponibilidade para areia e 13  registros de ex-
tração. Dados sumarizados na tabela 4.18 e gráfico 
setorial correspondente.

• Mandirituba

Em Mandirituba existem 101 títulos mine-
rários, sendo que 39 são alvarás de pesquisa dos 
quais 25 são para areia e 04 para argila. Os dados 
encontram-se sumarizados na tabela 4.19 e gráfico 
setorial correspondente.

• Piên

Em Piên, apesar da existência de 70 títulos 
minerários, temos apenas 04 concessões de lavra, 
respectivamente para areia, argila, brita e saibro). A 
expectativa para lavra de areia, contudo, é grande, 
com 36 alvarás de pesquisa para esse bem mineral. 
Os dados encontram-se sumarizados na tabela 4.20 
e gráfico setorial correspondente.

• Pinhais

No município de Pinhais, predominam tam-
bém áreas oneradas para areia, com 6 alvarás de 
pesquisa, não existindo nenhum registro de extra-
ção. Dados sumarizados na tabela 4.21 e respectivo 
gráfico setorial.

Figura 4.19 - Lapa - Gráfico setorial de direitos minerá-
rios. Fonte: DNPM, 2017.

Tabela 4.19 - Distribuição dos direitos minerários no mu-
nicípio de Mandirituba

Substância A B C D E F G H Total

Areia 6 25 6 5 2 1 0 0 45

Argila 3 4 7 1 0 0 0 0 15

Brita 1 2 0 9 0 0 0 0 12

Calcário 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saibro 1 8 1 4 2 0 13 0 29

Total 11 39 14 19 4 1 13 0 101

Figura 4.20 - Mandirituba – Gráfico setorial dos direitos 
minerários. Fonte: DNPM, 2017.

Tabela 4.20 - Distribuição dos direitos minerários no 
município de Piên

Substância A B C D E F G H Total

Areia 4 36 10 3 0 0 0 1 54

Argila 0 4 1 1 0 0 0 0 6

Brita 0 0 1 1 0 0 1 0 3

Calcário 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saibro 0 4 1 1 0 1 0 0 7

Total 4 44 13 6 0 1 1 1 70

Figura 4.21 - Piên - Gráfico setorial dos direitos minerários. 
Fonte: DNPM, 2017.

Tabela 4.21 - Distribuição dos direitos minerários no mu-
nicípio de Pinhais

Substância A B C D E F G H Total

Areia 2 6 1 0 1 0 0 0 10

Argila 0 1 1 1 0 0 0 0 3

Brita 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Calcário 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saibro 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 2 7 2 1 1 0 0 0 13

Figura 4.22 - Pinhais – Gráfico setorial dos direitos mine-
rários. Fonte: DNPM, 2017.

Tabela 4.18 - Distribuição dos direitos minerários no 
município de Lapa

Substância A B C D E F G H Total

Areia 19 126 56 61 4 9 0 10 285

Argila 2 2 0 2 0 0 0 0 6

Brita 0 4 1 0 0 0 0 0 5

Calcário 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saibro 1 0 0 0 0 0 13 0 14

Total 22 132 57 63 4 9 13 10 310

Fonte: DNPM, 2017.

Fonte: DNPM, 2017.

Fonte: DNPM, 2017.

Fonte: DNPM, 2017.
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• Piraquara

De acordo com a consulta realizada junto ao 
cadastro mineiro, no município de Piraquara exis-
tem 35 títulos minerários, sendo que destes, 17 são 
alvarás de pesquisa. Dados sumarizados na tabela 
4.22 e respectivo gráfico setorial.

• Quatro Barras

Quatro Barras é um município que se desta-
ca pela produção de brita, com 33 títulos minerários 
(61%) dos 54 existentes, conforme pode ser observa-
do na tabela 4.23 e gráfico setorial correspondente.

• Quitandinha

O município de Quitandinha destaca-se pela 
produção de areia e saibro, com 71 títulos minerá-
rios para essas substâncias (86%), dos 82 existentes. 
Dados sumarizados na tabela 4.24 e gráfico setorial 
correspondente.

• Rio Branco do Sul

Rio Branco do Sul é um dos municípios com 
maior incidência de atividade minerária da RMC. 
Dos 270 títulos existentes no município 202 são 
para calcário (75%), dentre os quais 73 são conces-
sões de lavra. Os dados estão sumarizados na tabe-
la 4.25 e gráfico setorial correspondente.

Figura 4.23 - Piraquara – Gráfico setorial dos direitos 
minerários. Fonte: DNPM, 2017.

Tabela 4.23 - Distribuição dos títulos minerários no muni-
cípio de Quatro Barras

Substância A B C D E F G H Total

Areia 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Argila 0 11 1 1 0 0 0 0 13

Brita 3 11 6 11 1 1 0 0 33

Calcário 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saibro 2 2 0 2 0 1 0 0 7

Total 5 25 7 14 1 2 0 0 54

Figura 4.24 - Quatro Barras – Gráfico setorial dos direitos 
minerários. Fonte: DNPM, 2017.

Tabela 4.24 - Distribuição dos direitos minerários no mu-
nicípio de Quitandinha

Substância A B C D E F G H Total

Areia 12 21 13 3 2 0 0 6 57

Argila 1 4 0 1 0 0 0 0 6

Brita 0 1 2 1 0 1 0 0 5

Calcário 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saibro 1 7 0 1 1 1 3 0 14

Total 14 33 15 6 3 2 3 6 82

Figura 4.25 - Quitandinha – Gráfico setorial dos direitos 
minerários. Fonte: DNPM, 2017.

Tabela 4.25 - Distribuição dos títulos minerários no muni-
cípio de Rio Branco do Sul

Substância A B C D E F G H Total

Areia 0 3 1 0 1 2 0 0 7

Argila 2 17 13 4 0 0 0 1 37

Brita 0 4 2 12 0 0 0 2 20

Calcário 6 66 51 73 0 0 0 6 202

Saibro 0 1 3 0 0 0 0 0 4

Total 8 91 70 89 1 2 0 9 270

Figura 4.26 - Rio Branco do Sul – Gráfico setorial dos direi-
tos minerários. Fonte: DNPM, 2017.

Tabela 4.22 - Distribuição dos direitos minerários no mu-
nicípio de Piraquara

Substância A B C D E F G H Total

Areia 2 9 2 1 0 0 0 0 14

Argila 4 7 1 0 0 0 0 0 12

Brita 1 1 0 6 0 0 0 0 8

Calcário 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saibro 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Total 8 17 3 7 0 0 0 0 35

Fonte: DNPM, 2017.

Fonte: DNPM, 2017.

Fonte: DNPM, 2017.

Fonte: DNPM, 2017.
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• Rio Negro

No município de Rio Negro temos a predomi-
nância de títulos para areia, os quais somam 52 de um 
total de 65 títulos minerários. Destes 23 são alvarás de 
pesquisa e 07 são concessão de lavra. Dados disponí-
veis na tabela 4.26 e gráfico setorial correspondente.

• São José dos Pinhais

São José dos Pinhais é outro município da RMC 
que se destaca pela atividade minerária, com mais 
de uma centena de requerimentos, notadamente 
para os agregados minerais. Praticamente metade 
dos requerimentos são para areia (54%), com 39 al-
varás de pesquisa e 24 concessões de lavra. Os dados 
estão sumarizados na tabela 4.27 e gráfico setorial 
correspondente.

• Tijucas do Sul 

Em Tijucas do Sul existem 70 títulos minerá-
rios, com distribuição equilibrada entre Areia, argila 
saibro e brita, este último com 14% dos interesses 
mineiros. Dados sumarizados na tabela 4.28 e gráfi-
co setorial correspondente.

• Tunas do Paraná

Tunas do Paraná é um dos municípios com 
menor incidência de títulos minerários da RMC, com 
apenas 34 requerimentos, dos quais 19 são conces-
sões de lavra. Os dados estão sumarizados na tabela 
4.29 e gráfico setorial correspondente.

Figura 4.27 - Rio Negro – Gráfico setorial dos direitos 
minerários. Fonte: DNPM, 2017.

Tabela 4.27 - Distribuição dos direitos minerários no mu-
nicípio de São José dos Pinhais

Substância A B C D E F G H Total

Areia 18 39 18 24 4 2 0 3 108

Argila 8 14 8 14 0 4 0 0 48

Brita 0 2 1 4 0 0 0 0 7

Calcário 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saibro 7 9 5 14 0 2 0 0 37

Total 33 64 32 56 4 8 0 3 200

Figura 4.28 - São José dos Pinais – Gráfico setorial dos 
direitos minerários. Fonte: DNPM, 2017.

Tabela 4.28 - Distribuição dos direitos minerários no mu-
nicípio de Tijucas do Sul

Substância A B C D E F G H Total

Areia 3 16 6 3 0 0 0 1 29

Argila 0 5 8 11 0 0 0 2 26

Brita 0 0 2 3 0 0 0 0 5

Calcário 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saibro 2 5 0 2 0 1 0 0 10

Total 5 26 16 19 0 1 0 3 70

Figura 4.29 - Tijucas do Sul – Gráfico setorial dos direitos 
minerários. Fonte: DNPM, 2017.

Tabela 4.29 - Distribuição dos direitos minerários em 
Tunas do Paraná

Substância A B C D E F G H Total

Areia 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Argila 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Brita 3 2 3 13 0 0 0 0 21

Calcário 0 1 3 5 0 0 0 2 11

Saibro 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Total 3 3 7 19 0 0 0 2 34

Figura 4.30 - Tunas do Paraná – Gráfico setorial dos direi-
tos minerários. Fonte: DNPM, 2017.

Tabela 4.26 - Distribuição dos direitos minerários no mu-
nicípio de Rio Negro.

Substância A B C D E F G H Total

Areia 1 18 23 7 0 1 0 2 52

Argila 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Brita 1 0 1 0 0 1 2 0 5

Calcário 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saibro 0 5 2 0 0 0 1 0 8

Total 2 23 26 7 0 2 3 2 65

Fonte: DNPM, 2017.

Fonte: DNPM, 2017.

Fonte: DNPM, 2017.

Fonte: DNPM, 2017.
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A tabela 4.30 contém a síntese desses reque-
rimentos para toda a Região Metropolitana de Curi-
tiba. Eles representam aproximadamente 897% dos 
títulos minerários incidentes na RMC, os quais soma-
vam 1.997 títulos minerários em maio de 2017.

Figura 4.31 - Gráfico setorial da distribuição dos requerimentos minerários para materiais de uso na construção civil, 
na Região Metropolitana de Curitiba. Fonte: DNPM, 2017.

Tabela 4.30 - Direitos minerários referentes aos materiais de uso em constru-
ção civil na Região Metropolitana de Curitiba.

Substância A B C D E F G H Total

Areia 92 377 172 137 20 32 0 18 848

Argila 18 106 60 61 0 4 0 7 256

Brita 19 41 37 91 1 4 3 2 191

Calcário 30 178 118 172 2 1 0 12 513

Saibro 20 60 29 36 5 8 29 1 189

Total 179 762 416 497 28 49 32 40 1997

Os percentuais em ordem decrescente são: 
areia 43%; calcário 26%; argila 13%; brita 10% e sai-
bro 9%, conforme pode ser visualizado na Figura 4.2.

Fonte: DNPM, 2017.
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5.1 - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

A preocupação com o meio ambiente é uma 
postura política e social relativamente recente. Em 
termos mundiais o tema ganhou publicidade a partir 
da década de 1970, com a Conferência Internacio-
nal sobre o Homem e o Meio Ambiente, conheci-
da também como Conferência de Estocolmo ou Eco’ 
72. A partir daquela data, duas outras conferências 
mundiais, espaçadas de 20 anos, a Rio’ 92 (1992) e 
a Rio+20 (2012) foram realizadas, tendo como im-
portantes corolários as noções de sustentabilidade, 
responsabilidade social e outras, convergindo ainda 
para a realidade maior das fragilidades e finitude de 
uma One Earth, ou uma Terra Única.

Os documentos gerados nesses encontros, car-
tas de princípios e protocolos de colaboração inter-
nacional vêm pautando as ações em política ambien-
tal das nações e estão consubstanciadas na Agenda 
21 Global. No plano nacional, dentre os diversos 
cadernos preparados para discussão dessa agenda, 
um refere-se especificamente à mineração (SCLIAR, 
2004) e nele, a par do destaque dado à importância 
dessa atividade para o desenvolvimento das nações, 
é também destacado seu elevado potencial de im-
pactos ambientais e reconhecida a necessidade de 
ações mitigadoras e corretivas, visando sua própria 
sustentabilidade.

Recente tragédia ambiental e social de reper-
cussão internacional ocorrida no Brasil, relacionada 
à mineração,  reacendem os debates sobre os im-
pactos ambientais da mineração e atividades afins 
reforçando a necessidade de uma política adequa-
da e mais efetiva em suas ações em prol do meio 
ambiente, da sociedade e do desenvolvimento sus-
tentável.

5.2 - IMPACTOS AMBIENTAIS DECORRENTES DA 
ATIVIDADE MINEIRA 

A mineração, por sua própria natureza, qua-
se sempre imprime uma forte interferência no meio 
físico. A resolução CONAMA 001/86, em seu Artigo 
1º define impacto ambiental como “qualquer altera-
ção nas propriedades físicas, químicas ou biológicas 
do meio ambiente, causada por qualquer forma de 
matéria ou energia resultante das atividades huma-
nas que, direta ou indiretamente, afetam a saúde, 
segurança e bem-estar da população, as atividades 

sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas 
e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos re-
cursos ambientais (BRASIL, 1986).

Os impactos causados pela mineração diferem 
de acordo com a dimensão do empreendimento, tipo 
de lavra, substância explorada, utilização de agentes 
químicos nos processos extrativos e outros, resultan-
do, invariavelmente, num aspecto comum de maior 
notoriedade: o impacto visual.

5.2.1 - Areia

A mineração de areia é sem dúvida um dos 
principais alvos de atenção das autoridades am-
bientais, não apenas na RMC mas em qualquer local 
onde ela se implante. Isso advém de duas situações 
peculiares inerentes a esse insumo: a proximidade 
das lavras às áreas de destino final do produto e o 
desenvolvimento das lavras preferencialmente em 
áreas de várzea, às quais se associa um ecossistema 
de equilíbrio frágil.  

A associação desses fatores não é obrigatória, 
mas é bastante comum.  No caso da RMC, a lavra se 
processa ou por escavação extensiva das áreas de 
várzea ou por dragagem do leito ativo dos rios, tanto 
no canal principal como em meandros abandonados. 
Os impactos associados são: eliminação da cobertu-
ra vegetal, alteração da biota, descaracterização das 
margens dos rios, potencializados ainda pela exten-
são da área impactada (figura 5.1).

A reabilitação das áreas mineradas por alaga-
mento, visando a piscicultura, ou o ajardinamento de 
seu entorno transformando-as em áreas para recre-
ação têm sido as práticas mitigadoras mais adotadas 
(figura 5.2), mas existe um consenso de que nem 
todas as áreas poderão ter esse mesmo destino. As 
autoridades ambientais têm, então, restringindo ao 
máximo as liberações de licenças para lavra em áreas 
de várzea.

No caso da lavra em cava seca, os impactos 
visuais são atenuados pela inexistência dos 
alagadiços, o mesmo ocorrendo com a extração de 
areia em formações sedimentares mais extensas, 
como as fácies areníticas do Grupo Itararé. As práticas 
mitigadoras mais adotadas são o retaludamento 
das encostas com solo orgânico e a limpeza e 
desobstrução das frentes de lavra (figura 5.3). Em 
alguns locais utiliza-se também a recomposição 
vegetal.

5 — MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE
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Figura 5.1 - Setor da várzea do rio Iguaçu com cicatrizes de anti gas cavas de areia (A) e detalhe de áreas lavradas (B e C), 
ainda não recuperadas.

Figura 5.2 - A reabilitação das áreas mineradas por alagamento da anti ga cava e ajardinamento do entorno tem sido as 
práti cas miti gadoras mais adotadas.
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5.2.2 - Argila

Os impactos ambientais causados pela lavra 
de argilas acompanham os da areia, já que ambos 
ocorrem no mesmo ambiente geológico. Destaca-
-se apenas que a demanda por argilas é inferior à da 
areia, e considerando-se isoladamente a argila esse 
insumo é colocado num patamar secundário em 
relação aos impactos ambientais. Outro atenuante 
em relação à lavra de argilas é que, por se tratar da 
reti rada da camada mais superfi cial dos depósitos 
de várzea, as cavas são pouco profundas e a reabi-
litação da área minerada é de mais fácil equaciona-
mento.

No caso das argilas de barranco e dos fi litos, 
o principal procedimento de miti gação observado 

é o retaludamento da cava com solo orgânico para 
recomposição da vegetação (fi gura 5.4).

5.2.3 - Brita 

Além dos impactos já mencionados de remo-
ção da cobertura vegetal, desestabilização de en-
costas e degradação visual, a lavra de brita inclui, 
ainda, a geração de ruídos, vibrações e emissão de 
poeira. Os primeiros são devidos principalmente às 
fases de desmonte por explosivos (desmonte pri-
mário e secundário) e às operações de britagem, 
mas a geração de pó está associada a prati camente 
todas as fases da lavra, benefi ciamento e transpor-
te de material (fi gura 5.5).

Figura 5.3 - Aspectos de lavra de areia em cava seca: detalhe da limpeza e desobstrução da frente de lavra e retaluda-
mento de encostas  (A e B) e retaludamento da cava e preparação do solo para recomposição vegetal (C).
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Figura 5.4 - Retaludamento da cava e recomposição do solo em anti ga lavra de fi lito.

Figura 5.5 - Emissão de poeira nas fases perfuração para desmonte do maciço (A) e nas operações de britagem e carrega-
mento (despacho) de material (B e C).
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O desmonte do maciço rochoso através de 
explosivos traz ainda os inconvenientes da emissão 
de gases na atmosfera, do potencial de acidentes 
durante o manuseio de cargas e espoletas ou de 
ultra lançamento de fragmentos por incorreção do 
plano de fogo. Um procedimento extra de seguran-
ça frequentemente aposto nos Termos de Ajuste de 
Conduta (TAC) aos produtores de brita é o redirecio-
namento das frentes de lavra em oposição a áreas 
edifi cadas e rodovias. Esse procedimento favorece, 
ainda, a miti gação do impacto visual e o desvio das 
ondas de choque provocadas pela denotação. Outra 
solução para miti gar o impacto visual nas lavras de 
brita adotadas em várias regiões é o planti o cerrado 
de árvores em torno da área minerada de modo a 
formar uma corti na vegetal. Essa corti na de árvores, 
além de minimizar os perigos de ultra lançamento de 
fragmentos, suaviza o impacto visual na paisagem 
afetada pela ati vidade mineira.

No caso da emissão de poeira a práti ca pre-
venti va mais comum é a aspersão de água da boca 
dos britadores, a rega das vias de acesso e das áreas 
com maior trânsito de veículos. A uti lização de corti -

nas, coberturas plásti cas, mangas de lona ou dutos 
rígidos nas saídas de moinhos e correias transpor-
tadoras restringe dispersão de partí culas fi nas pelo 
vento (fi gura 5.6).

5.2.4 - Rochas Calcárias

Os impactos ambientais causados pela lavra de 
rochas calcárias são similares aos da brita. Entretan-
to, o ti po de jazimento dessas rochas preferencial-
mente lenti cular traz algumas difi culdades adicionais 
quanto ao posicionamento das frentes de lavra, que 
nem sempre podem ser conformadas segundo uma 
situação ambientalmente mais conveniente. Seu de-
senvolvimento e avanço se dão preferencialmente 
segundo a direção das lentes ou camadas de calcá-
rio e as jazidas costumam ser mais amplas e abertas, 
contrariamente às pedreiras de brita que podem ser 
mais fechadas e circunscritas. 

A frequente presença de diques de diabásio 
cortando essas rochas é outro elemento complicador, 
pois inversamente ao que acontece nas pedreiras de 

Figura 5.6 - Alguns procedimentos técnicos para evitar a dispersão de fi nos pelo vento: corti na de lona (A);cobertura 
plásti ca para despejo de fi nos (B) e duto rígido, também para despejo de fi nos (C).
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brita, eles não são aproveitados na atividade fim das 
pedreiras de calcário, resultando em grande volume 
de rejeito. Além disso, as rochas calcárias por serem 
mais brandas geram maior quantidade de finos, tan-
to nas etapas de lavra e beneficiamento quanto na 
fase de calcinação e principalmente de hidratação da 
cal. O plantio de uma cortina vegetal para barrar a 
dispersão dos finos é o procedimento mitigador mais 
utilizado pelas caieiras (figura 5.7).

As formações calcárias costumam apresentar 
feições de relevo específicas, que no seu conjunto são 
denominadas de Carste. As feições mais frequentes são 
as dolinas (abatimento do solo) e cavernas, às quais es-
tão associados vários tipos de restrições ao manejo da 
área, por serem potenciais abrigos de espécies endêmi-
cas ameaçadas, reservatórios de água e outros.

5.3 - LEGISLAÇÃO AMBIENTAL

Embora o pensamento ambiental no Brasil 
tenha exemplos tão antigos como o do replantio da 
Floresta da Tijuca, em 1862, por ordem de D.Pedro II, 
foi somente a partir da década de 1990 que as ques-
tões ambientais no Brasil começaram a ser equacio-
nadas de forma mais consistente. Em 1992 foi criado 
o Ministério do Meio Ambiente e, ainda que timida-
mente, a definição e criação de unidades de prote-
ção ambiental e a criminalização pelo desrespeito às 
leis ambientais. 

A Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, que 
dispõe sobre a organização dos ministérios, cons-
tituiu como área de competência do Ministério do 
Meio Ambiente os seguintes assuntos: (1) política 
nacional do meio ambiente e dos recursos hídricos; 
(2) política de preservação, conservação e utilização 
sustentável de ecossistemas, e biodiversidade e flo-
restas; (3) proposição de estratégias, mecanismos 
e instrumentos econômicos e sociais para a melho-

ria da qualidade ambiental e o uso sustentável dos 
recursos naturais; (4) políticas para a integração do 
meio ambiente e produção; (5) políticas e programas 
ambientais para a Amazônia Legal; e (6) zoneamento 
ecológico-econômico.

Em âmbito nacional, as principais leis que re-
gulamentam a proteção da vegetação em áreas espe-
cíficas são as resoluções CONAMA 302/2002 (BRASIL, 
2002a) e 303/2002 (BRASIL, 2002b), que estabelecem 
as áreas de preservação permanente (APP), intocáveis 
do ponto de vista de uso e ocupação, enquanto a reso-
lução CONAMA 369/2006 (BRASIL, 2006) estabelece 
a supressão de áreas de APP quando as atividades a 
serem desenvolvidas nessas áreas forem de interesse 
social e de baixo impacto ambiental. Ainda na esfera 
nacional, existe a resolução CONAMA 428/2010 (BRA-
SIL, 2010) que dispõe sobre o licenciamento ambien-
tal em unidades de Conservação (UC). As legislações 
ambientais estaduais copiam e detalham a legislação 
nacional, adaptando-a onde couber. 

 
5.3.1 - A importância da Fitogeografia

Em que pesem as diferenças do substrato ge-
ológico das áreas sob tutela ambiental, seja em nível 
nacional ou regional, os principais aspectos levados 
em conta na definição das unidades de conservação 
são a hidrografia e a fitogeografia.

O Instituto de Terras Cartografia e Geociências 
do Estado do Paraná - ITCG é a principal referência 
de consulta para a construção do mapa de vegetação 
da RMC (figura 5.8). Nesse mapa são identificadas as 
áreas de diferentes formações fitogeográficas classi-
ficadas segundo o Manual Técnico de Vegetação do 
IBGE (2012).

As principais formações fitogeográficas que 
ocorrem na RMC são:

Figura 5.7- Durante a etapa de calcinação ocorre muita emissão de partículas finas que acaba por se depositar na vegetação 
circundante .
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• Floresta ombrófila mista alto-montana: 
floresta localizada acima de 1000 m de 
altitude e com vegetação típica de pinhei-
ros Araucária (Araucaria angustifolia) com 
ocorrências esparsas na porção sudeste, 
centro norte e extremo noroeste da área.

• Floresta ombrófila mista aluvial: compre-
ende planícies aluviais onde há associação 
de pinheiros Araucária e outras espécies 
que variam de acordo com a situação ge-
ográfica e a altitude. Na área estudada, 

abrange o entorno dos principais rios da 
região a sul de Curitiba.

• Floresta ombrófila mista montana: vegeta-
ção típica dos planaltos acima de 500 m 
de altitude, também com a presença de 
pinheiros Araucária. É o tipo de vegetação 
mais comum na RMC, ocorrendo por toda 
a área com exceção da porção imediata-
mente a leste de Curitiba e nas imediações 
da escarpa devoniana, a oeste e sudoeste 
de Balsa Nova.

Figura 5.8- Mapa fitogeográfico da Região Metropolitana de Curitiba. Adaptado de ITCG (2009). 
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• Floresta ombrófila densa alto-montana: 
compreende uma vegetação de dispersão 
universal, com altura de aproximadamen-
te 20 m e que se localiza no cume das altas 
montanhas. Apresenta ocorrências isola-
das na porção leste da região.

• Floresta ombrófila densa montana: repre-
sentada por vegetação de casca grossa, 
rugosa e com folhas miúdas. Frequente-
mente associada à planaltos que se situam 
entre 400 e 1000 metros de altitude. Pos-
sui ocorrência esparsa na porção sudeste 
e leste, porém na região norte-nordeste 
ocupa grandes áreas.

• Floresta ombrófila densa sub-montana: 
ocupa áreas de relevo montanhoso e 
planaltos com solos medianamente pro-
fundos, a altura dos seus representantes 
é uniforme e raramente ultrapassa os 30 
m de altura. Na RMC aparece localmente 
na porção sudeste, mas abrange uma área 
considerável a norte-nordeste, na divisa 
com o Estado de São Paulo.

• Campos naturais: apesar de não constar 
na classificação de vegetação do IBGE, 
aparece aqui como áreas de campos, com 
vegetação rasteira e frequentemente re-
lacionada à atividade agropecuária. Essa 
formação fitogeográfica ocorre principal-
mente nas imediações a leste de Curitiba 
e nos arredores da escarpa devoniana.

A distribuição das unidades fitogeográficas no 
âmbito da RMC é o principal elemento biótico na de-
finição das unidades de conservação na região.

5.3.2 - Unidades de Conservação

O Instituto Ambiental do Paraná - IAP é o órgão 
pelo qual o governo do Estado do Paraná protege, 
preserva e até mesmo exerce ações de recuperação 
do meio ambiente. Dentro da sua jurisdição, o IAP 
atende as resoluções do CONAMA e constitui o órgão 
responsável pela emissão das licenças necessárias a 
um empreendimento mineiro. No entanto, buscan-
do uma preservação da flora e da fauna cria diversos 
mecanismos de controle, visando coibir a ocupação 
irregular de algumas áreas, ao mesmo tempo em 
que estabelece a recuperação de outras.

O Mapa de Unidades de Conservação e de Áreas 
Estratégicas (Anexo III) foi construído com base em in-
formações vetorizadas obtidas junto ao IAP (2014) e ao 
Ministério do Meio Ambiente - MMA (MMA, 2015). As 
unidades estratégicas são divididas em áreas de conser-
vação e áreas de restauração, de maneira que venham 
a constituir corredores ambientais para a manutenção 
da fauna e da flora. Junto a essas áreas estratégicas es-
tão associadas unidades de conservação com uso sus-
tentável e unidades de conservação integral. 

Apesar de toda a legislação existente para pro-
teger o meio ambiente, a percepção dos conceitos 
de preservação ambiental e da própria legislação são 
falhos. A ausência de diálogo entre os órgãos regula-
mentadores e os interessados na ocupação e uso de 
determinada área e a demora na análise dos projetos 
são fatores que condicionam situações impróprias 
na atividade mineira. Premidos pela necessidade de 
avanço dos trabalhos e na ausência de parecer dos 
órgãos oficiais, cada um interpreta “a Lei” conforme 
seu entendimento e conveniência. A figura 5.9 exem-
plifica as considerações acima. 

 Figura 5.9 - Araucárias “não abatidas” por motivo de legislação florestal . A situação retrata a ausência de diálogo franco 
entre as autoridades ambientais e os mineradores, resultando em interpretações enviesadas da lei e a adoção de soluções 

impróprias. A lei foi atendida, já que o abate de araucárias é proibido, mas os objetivos não foram atingidos.
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A Região Metropolitana de Curitiba tem uma 
situação anômala dentre as demais regiões metro-
politanas do Brasil, como pode ser observado na ta-
bela 1.1. Com cerca de 16.600 km2 de área, a RMC 
é o dobro da Região Metropolitana de São Paulo e 
equivale às cinco principais regiões metropolitanas 
do Nordeste (Recife, Salvador, Foraleza, João Pessoa 
e Aracaju) reunidas. Sua população de quase 3,5 mi-
lhões de habitantes representa apenas 1/6 da popu-
lação da Região Metropolitana de São Paulo, porém 
é pouco menor que as populações de Recife, Salva-
dor e Fortaleza. 

Esta região apresenta três compartimentações 
fisiográficas e socioeconômicas distintas: (i) compar-
timento norte-noroeste essencialmente serrano com 
predomínio da atividade agroflorestal; (ii) compar-
timento central dominado pela Bacia de Curitiba e 
expansões urbanas da capital, com economia ligada 
aos setores da indústria e de serviços; e (iii) compar-
timento sul-sudoeste, com predomínio da economia 
agropastoril. A mineração ocorre em toda a RMC, 
mas está mais fortemente concentrada no compar-
timento central.

De acordo com o DNPM (2017), a RMC mostra- 
se coberta por mais de 2.300 requerimentos para la-
vra de substâncias diversas. Destes, 1036 referem-se 
à areia e saibro; 256 para argila e outros materiais ce-
râmicos, 191 para pedras britadas e 513 para rochas 
calcárias, incluindo o mármore (30 requerimentos). 
Os demais se referem a quartzito industrial (utilizado 
em refratários, abrasivos, indústria química), felds-
pato, fluorita e ouro.

Curiosamente, até meados de 2014 nesta re-
gião encontrava-se a única mina de um bem mineral 
metálico em produção em toda a região sul do Brasil. 
A mina de ouro de Tabiporã no município de Campo 
Largo.

A RMC concentra 45% da produção mineral 
do estado. Considerando os bens focados neste es-
tudo, ela detém 31,1% da produção de areia, 29,1% 
da produção de brita, 92,5% da produção de calcário 
calcítico e 74,5% da produção de dolomito. O valor 
de venda desses bens atingiu cerca de R$ 230 mi-
lhões de reais em 2013 (DNPM, 2014). 

Vale ressaltar que o Estado do  Paraná é a oita-
va economia nacional em termos de produção mine-
ral (DNMP, 2010; 2014), responsável por 1,5% no pib 
do setor. O estado é o maior fornecedor nacional de 
calcário agrícola (ABRACAL, 2016), do qual 70% são 

provenientes da RMC, e  possui a terceira reserva na-
cional de rochas calcárias, sendo que, a RMC detém 
10,5% das reservas nacionais de calcário calcítico 
(DNPM, 2010). Essas reservas são responsáveis pelo 
abastecimento de três fábricas de cimento, além de 
duas manifestações de interesse, nesse mesmo sen-
tido, protocoladas junto ao governo do Estado. 

Em que pesem as crescentes restrições impos-
tas pelos órgãos ambientais para liberação de licen-
ças para mineração, a RMC não enfrenta problemas 
de abastecimento de materiais para construção civil, 
pelo menos a curto prazo. Um exemplo são os pro-
dutores de brita,  que estão trabalhando abaixo de 
sua capacidade de produção e alguns investidores do 
ramo se retraíram da iniciativa de abrir novas frentes 
de produção. 

A estrutura orgânica das empresas de mine-
ração na região é de cunho essencialmente familiar, 
principalmente entre os produtores de areia, argila 
e calcário para cal. Exigências de diversas ordens, 
jurídica, ambiental e fiscal vêm induzindo a reestru-
turação das empresas para um patamar de maior 
profissionalização nos diferentes segmentos da sua 
administração, produção e vendas. Os ganhos ocor-
rem nos dois sentidos: nos resultados financeiros da 
empresa e no atendimento a exigências legais, prin-
cipalmente na parte ambiental. Essa informalidade 
no setor, associada à lavra de mais de uma substân-
cia por muitas empresas, dificulta ainda a consolida-
ção dos dados de produção tanto pelo DNPM quanto 
por sindicatos associações de produtores.

A ausência de acompanhamento técnico de 
rotina pelas empresas também é um costume herda-
do dessa estrutura familiar. A falta de conhecimento 
geológico do depósito dificulta a otimização da lavra 
e a garantia da qualidade contínua do produto final, 
principalmente para brita e calcário. 

 O arcabouço geológico da RMC favorece a 
associação de saibro em conjunto com a brita e/ou 
areia. Muitos produtores atuais de brita iniciaram 
suas atividades como produtores de saibro e muitos 
produtores de areia dão continuidade a seus em-
preendimentos como produtores de saibro e, na se-
quencia, de brita.

Os produtores de areia enfrentam há vários 
anos dificuldades na obtenção de novas licenças ou 
mesmo de renovação de licença para operar em áre-
as de várzea. Nesse sentido, muitos mineradores es-
tão migrando seus investimentos para a produção de 

6 — CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nota de Rodapé
* A densidade demográfica da Região Metropolitana de Manaus é de 2,2 hab./km2.
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areia a partir de arenito, porém essa também é uma 
alternativa que apresenta problemas. As unidades 
sedimentares mais extensas (Grupo Itararé e Forma-
ção Furnas), conforme ilustrado no Mapa de Áreas 
Disponíveis para Mineração e Potencial Mineral As-
sociado (Anexo IV), esbarra na questão da distância 
da capital. Um aspecto a ser considerado nesse caso 
é a logística de transporte que, de resto apresenta 
contornos de uma deficiência mais ampla e generali-
zada, não restrita apenas ao transporte de minérios.

Produtores de brita estão investindo na produ-
ção de areia artificial, em uma tentativa de otimizar 
o aproveitamento de suas pedreiras. A utilização de 
areias artificiais vem ganhando espaço de mercado, 
especialmente entre as concreteiras que necessitam 
de produto padronizado para alimentação das usinas. 

Produtores de calcário e de dolomito tam-
bém vêm trabalhando nessa mesma linha, visando o 
aproveitamento do calcário silicoso que não se ade-
qua à produção de cimento, cal ou mesmo de calcá-
rio corretivo. Os produtores de areia natural temem 
a expansão do mercado da areia artificial de calcário, 
uma vez que competem pelo mesmo nicho. Em vis-
ta da cultura popular já consolidada e o desconheci-
mento de estudos a respeito da areia de calcário, a 
procura por areia natural ainda é preferencial e na 
visão dos produtores de calcário não há perspectiva 
imediata de substituição de um produto pelo outro, 
sendo que o principal consumo desse material é em 
pequenas obras.

RECOMENDAÇÕES

As recomendações aqui apresentadas podem 
ser encaradas como propostas de projetos a serem 
executados pela CPRM, isoladamente ou em asso-
ciação com empresas congêneres e/ou instituições 
ligadas ao meio ambiente.

 − Identificação dos resíduos de mineração 
na RMC e municípios limítrofes, por tipo 
(sólido compacto, friável, polpa), volume e 
seu potencial de impactos ambientais;

 − Caracterização física e química dos resídu-
os de mineração da RMC com vistas ao seu 
aproveitamento em outros setores indus-
triais, ligados ou não à mineração; 

 − Identificação e inventário das cavas desa-
tivadas de mineração na RMC e classifica-

ção por tipo, visando sua utilização para 
disposição de resíduos inertes; 

 − Cartografia geológica de semidetalhe das 
unidades litoestratigráficas portadoras de 
rochas carbonáticas, quartzitos e filitos, 
a sudeste da Zona de Cisalhamento Lan-
cinha-Cubatão, com área aproximada de 
1.300 km2, visando melhor conhecimento 
de sua estrutura e comportamento das ca-
madas de interesse para mineração;

 − Cartografia geológica de semidetalhe do 
Grupo Itararé, com área aproximada de 
2.800 km2 na porção sudoeste da RMC, vi-
sando à caracterização das fácies arenosas 
com potencial para produção de areia; 

 − Caracterização química, mineralógica e 
tecnológica dos mantos de alteração das 
rochas do embasamento de Curitiba, vi-
sando seu potencial para areia, caulim e 
argila comum;

 − Caracterização tecnológica do manto de 
alteração das unidades carbonáticas do 
Supergrupo Açungui e unidades similares, 
visando seu aproveitamento pela indús-
tria cerâmica;

 − Interação de técnicos da CPRM com grupos 
de pesquisa e desenvolvimento das univer-
sidades e instituições congêneres, visando 
ampliação do leque de oportunidades de 
ação em todos os setores que demandam 
conhecimento do meio físico e;

 − Promover interação técnica e desenvolvi-
mento de trabalhos em conjunto com o 
Serviço Geológico local, visando maximi-
zar o aproveitamento do patrimônio téc-
nico dessas instituições.

 − Com base nos resultados geológicos ob-
tidos neste projeto, desenvolver gestões 
junto aos órgãos ambientes do estado e 
prefeituras desta região metropolitana, 
com o objetivo de elaborar proposta de 
um ordenamento territorial que permita 
em futuro próximo uma convivência har-
moniosa entre a atividade mineral e a ex-
pansão urbana.
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Nº 45 - Área MT-03 Serra de São Vicente - Mato Grosso, 1998.
Nº 46 - Área AM-04 Rio Traíra - Amazonas, 1998.
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Nº 62 - Área MG-01 Pitangui - Minas Gerais, 1998.
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Nº 69 - Área AM 05 Gavião/Dez Dias - Amazonas, 1999.
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Nº 75 - Área MG-04 Serro - Minas Gerais, 2000.
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Nº 82 - Área BA-13 Gentio do Ouro - Bahia, 2000.
Nº 83 - Área BA-08 Rio de Contas/Ibitiara Sul - Bahia, 2000.
Nº 84 - Área MT-05 Cuiabá/Poconé - Mato Grosso, 2000.
Nº 85 - Área MT-04 Jauru/Barra dos Bugres - Mato Grosso, 2000.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rio Grande do Sul, 2001.
Nº 16 - Projeto Metalogenia da Província Aurífera Juruena-Teles Pires, Mato Grosso – Goiânia, 2008.
Nº 17 - Metalogenia do Distrito Aurífero do Rio Juma, Nova Aripuanã, Manaus, 2010.

SÉRIE INSUMOS MINERAIS PARA AGRICULTURA
Nº 01 - Mapa Síntese do Setor de Fertilizantes Minerais (NPK) no Brasil (Escala 1:7.000.000), 1997.
Nº 02 - Fosfato da Serra da Bodoquena - Mato Grosso do Sul, 2000.
Nº 03 - Estudo do Mercado de Calcário para Fins Agrícolas no Estado de Pernambuco, 2000.
Nº 04 - Mapa de Insumos Minerais para Agricultura e Áreas Potenciais nos Estados de Pernambuco, Alagoas, 

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

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

da Bahia, 2001.
Nº 12 - Avaliação de Rochas Calcárias e Fosfatadas para Insumos Agrícolas do Estado de Mato Grosso, 2008.
Nº 13 - Projeto Fosfato Brasil – Parte I, 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
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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 – Pro-

jeto Diamante, Goiânia, 2010.
Nº 08 - Projeto Avaliação dos Depósitos de Opalas de Pedro II – Estado do Piauí, Teresina, 2015.
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MPl Grupo Lajeado

Unidade carbonática

Unidade pelítica

Unidade de xistos

Q2a

Depósitos colúvio-aluvionares: depósitos de cascalho, areia e silte, incosolidados, com sedimentos pelíticos subordinados. Q2ca

JK

D1f
GRUPO PARANÁ (Dpr)

C2cm

Formação Lagoa Azul: siltito, diamictito siltico-argiloso, arenito e conglomerado.

Formação Campo Mourão: arenito fino a conglomerático, folhelho e siltito.
GRUPO ITARARÉ (C2P1i) 

FORMAÇÃO CAMARINHA (NP3¢1ca)
NP3¢1ca

FORMAÇÃO CAPIRU (NPcp)
NPcpm

NPcpp

NPcpx

Litofácies carbonática: mármore dolomítico com filito e quartzito, estruturas estromatolíticas e pisólitos.

Unidade pelítica: filito e ardósia rítmicos (metargilito, metassiltito, metarenito) com lentes de quartzito (q).

Unidade de xisto: quartzo-mica xisto, sericita xisto, quartzo-biotita-muscovita xisto e filito com lentes de quartzito (q).

FORMAÇÃO ANTINHA (NPan)

NPanc

NPant

Unidade carbonática: metacalcário calcítico impuro com quartzo, muscovita, pirita, galena, fluorita e calcita.

Unidade terrígena: metassiltito pelítico, metargilito, metarenito orotoquartzítico e metaparaconglomerado.

GRUPO ITAIACOCA (NPit)
Formação Água Nova: filito e metarritmito com intercalações de metacalcários, metarenitos e metabasitos.

GRUPO LAJEADO (MPl) 
MESOPROTEROZOICO

NP3g
FORMAÇÃO GUARATUBINHA (NP3g) 

NEOPROTEROZOICO

GRANITOIDES PÓS-COLISIONAIS (560-590Ma)
NP3

NP3
GRANITOIDES SIN-COLISIONAIS (590-630Ma)

PP2t
GNAISSE TIGRE

PALEOPROTEROZOICO

A4PP2sc

MPsap
SEQUÊNCIA SERRA DAS ANDORINHAS (MPsa)

GRUPO VOTUVERAVA (MP1vo)

FORMAÇÃO BETARA (MPbt)
MPbtq

Unidade de xisto: mica xisto, quartzo-mica xisto, granada-quartzo-mica xisto e quartzo xisto.

FORMAÇÃO ÁGUA CLARA (MP1ac)

FORMAÇÃO PERAU (MP1p) 

MP1pqt Unidade quartzítica: quartzito, muscovita quartzito e quartzito feldspático, em geral milonitizados.

COMPLEXO GRANULÍTICO SANTA CATARINA

PP2at
COMPLEXO ATUBA

ARQUEANO

PP4ml
COMPLEXO MEIA LUA

Granitóide orto e paraderivado, sienogranítico e granodiorítico, com quartzito, feldspato quartzito, metamafito, mica xisto e quartzo-mica xisto.

UNIDADES GEOLÓGICAS

E3N1g Formação Guabirotuba: argilito, arenito arcoseano e diamictito; ocorre conglomerado oligomítico basal e depósitos de caliche dispersos 
lateralmente.

MESOZOICO

CENOZOICO

Litofácies de xisto: pedomínio de mica xistos e filitos grafitosos com rochas calciossilicáticas e quartzitos e lentes de anfibolito.

FORMAÇÃO TURVO-CAJATI (NPtc)
NPtcx

NP3 1p  Anfibolito.

CORPOS ALCALINOS (K )

CORPOS GABROIDES (JK )

NP3 p
COMPLEXO MÁFICO-ULTRMÁFICO PIÊN (NP3 p)

SUÍTE RIO PIÊN (NP3 1p)

MPl

Granito Estrela (es): Suíte granítica Cunhaporanga (2cu): granito foliado tipo-I, calcialcalino de alto K.  granitoides tipo-I, calcialcalinos de 
alto K, com biotita e por vezes hornblenda (granito, sienogranito, monzogranito, granodiorito).  monzogranito e quartzo Granito Itaóca (ita):
monzonito tipo-I, calcialcalinos de alto K, localmente foliados.  granitoides porfiríticos tipo-I, calcialcalinos Suíte granítica Três Córregos (t):
de alto-K, com biotita e hornblenda (monzogranito a sienogranito e subordinadamente granodiorito, quartzo-monzonito, monzonito, 
granitoides com piroxênio sódico e ortognaisses).  granitoides (monzogranito, granodiorito, quartzo Suíte granítica Rio Piên (1rp):
monzodiorito e subordinadamente quartzo diorito e diorito) comumente miloníticos a protomiloníticos.

Granito Anhangava (3an), Cerne (3ce), Marumbi (3ma), Morro Grande (3mg), Palermo (3pa), Passa-Três (3pt), Piedade (3pi), Serra da 
Graciosa (3gr), Serra da Igreja (3si), Varginha (3va): granitoides tipo-A, alcalinos a subalcalinos (álcali-feldspato granitos, granitos, 
granodioritos, quartzo sienitos, quartzo monzonitos, sienogranitos e monzogranitos).  Suíte Intrusiva Graciosa, Granito Alto turvo (3atu):
hornblenda-biotita monzo a sienogranito com enclaves dioríticos e charnoquitoides.  granitoides alcalinos a Suíte Serra do Mar (m):
peralcalinos (álcali-feldspato granitos, quartzo sienitos, quartzo monzonitos, sienitos, sienogranitos e monzogranitos).  Banhado (ba):
granitoides química e tectonicamente indiferenciados. 

Suíte Alcalina Tunas (tn): Suíte Alcalina Banhadão (ba):predomínio de sienitos e subordinadamente dioritos, gabros e brechas vulcânicas.   
nefelina sienito, melteigito e diques de fonolito.  predomínio de nefelina sienitos e subordinadamente Nefelina Sienito Itapirapuã (it):
tinguaíto.

Gabro José Fernandes (jf): . Diques básicos juro-cretáceos:gabro e diorito  diabásio e gabro.

Ortognaisse granulítico, granulito piroxenítico, biotita-(anfibólio) ortognaisse, gnaisses diorítico, monzodiorítico, monzonítico, sienítico e 
kinzigítico, migmatitos granodiorítico, tonalítico, quartzo diorítico e diorítico, leucogranito foliado e formação ferrífera bandada.

Predomínio de biotita gnaisse e biotita-hornblenda gnaisse porfiroclásticos, localmente migmatíticos e miloníticos, augen gnaisse, epidoto 
gnaisse tonalítico, hornblenda-quartzo jotunito, granada-sillimanita-biotita xisto, quartzito, migmatito paraderivado, com lentes de anfibolito e 
ultramáfica.

Unidade de xisto: granada-muscovita-biotita-quartzo xisto dominante, por vezes com clorita e estaurolita, subordinadamente com anfibólio 
xisto, filito, metarritmito,metassiltito arcoseano, quartzito fino e metagrauvaca quartzosa.

Depósitos aluvionares: sedimentos aluvionares inconsolidados constituídos por seixos, areias finas a grossas, com níveis de cascalhos, 
lentes de material silto-argiloso e restos de matéria orgânica.

Formação Furnas: subarcóseo e arcóseo mal selecionado, arenito conglomerático, conglomerado oligomítico (conglomerado quartzoso) e 
arenito interdigitado com argilito, siltito e folhelho.

Metaconglomerado polimítico, metarenito conglomerático e arcoseano, metarenito fino a médio e arcometassiltito argiloso com raro metargilito 
e metarcóseo.

Predomínio de rochas vulcânicas ácidas e intermediárias (riolito, andesito, riodacito, ignimbrito, brecha piroclástica, tufos variados) e 
subordinadamente arcóseo, argilito e conglomerado.

Anfibolito, peridotitos (dunitos, harsburgitos serpentinizados e serpentinitos) com níveis de olivina-ortopiroxenitos, ortopiroxenitos, olivina-
websteritos, websteritos e raros enclaves de mica-serpentina xistos, intrusões de piroxenitos e raros gabros toleíticos.

Formação Bairro dos Campos: predomínio de metacalcários dolomíticos (subordinadamente calcíticos) com intercalações de metamarga, 
calcifilito, filito, filito carbonático e metarenitometacalcário (predominantemente dolomítico) intercalado a calcifilito e filito carbonático.

Predomínio de metapelitos (filito, metarritmito, metassiltito e xistos) e rochas carbonáticas (metacalcários calcítico e dolomítico) intercaladas e 
subordinadamente metamargas, quartzitos e metaconglomerados.

Unidade quartzítica: ortoquartzito com clorita e muscovita com intercalações de filito, quartzito hematítico e ferruginoso e metabasito 
anfibolítico.

Unidade de metapelito: filito e micaxisto comumente carbonáticos e bandados, com bandas quartzosas e lentes de metabasito, quartzito, 
mármore e rochas calcissilicáticas

Unidade de micaxistos: micaxistos finos (clorita xisto e sericita xisto), com muscovita xisto e biotita xisto predominantes, com granada-biotita 
xisto e filito subordinados e lentes de metabsaito (b), quartzito (q) e mármore e rochas calcissilicáticas (c). 

Gnaisses e migmatitos sienograníticos, monzoníticos, granodioríticos, quartzo-monzoníticos e quartzo-granodioríticos heterogeneamente 
milonitizados.

Litofácies carbonática: predomínio de metacalcário e rocha calcissilicática, com intercalações de metamarga, mica xistos, filito, quartzito e 
lentes de anfibolito.

Unidade de xistos: quartzo-biotita-muscovita xisto e biotita-anfibólio xisto localmente com rocha calciossilicática, quartzito, mármore 
dolomítico e/ou calcítico, mica-carbonato xisto, filito carbonoso, metatufo felsítico e intercalações de lentes de metabasitos (b).
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ÁREAS ESTRATÉGICAS

1- Parque Estadual do Pico Marumbi
2- Parque Estadual da Graciosa
3- Parque Estadual Roberto Ribas Lange
4- Parque Estadual Pico Paraná
5- Parque Estadual Serra da Baitaca
6- Parque Estadual de Campinhos
7- Parque Estadual Professor José Wachowicz
8- Parque Estadual das Lauráceas
9- Monumental Natural Gruta de Lancinha
10- Parque Estadual do Rio Turvo
11- Parque Estadual Caverna do Diabo
12- Parque Estadual João Paulo II
13- Parque Natural Municipal Vista Alegre

14- Área de Proteção Ambiental de Guaraqueçaba
15- Florestal Nacional de Assungui
16- Área de Proteção Ambiental da Escarpa Devoniana
17- Área de Proteção Ambiental de Guaratuba
18- Floresta Estadual Metropolitana
19- Área de Proteção Ambiental do Rio Pequeno
20- Área de Proteção Ambiental do Rio Verde
21- Floresta Estadual do Passa Dois
22- Área de Proteção Ambiental do Piraquara
23- Área de Proteção Ambiental do Iraí
24- Área de Proteção Ambiental Rio Pardinho e Rio Vermelho
25- Reserva de Desenvolvimento Sustentável Pinheirinho
26- Área de Proteção Ambiental da Serra do Mar
27- Área de Proteção Ambiental Quilombo do Médio Ribeira
28- Reserva Particular do Patrimônio Natural Rio Negro
29- Reserva Particular do Patrimônio Natural Tarumã
30- Área de Proteção Ambiental do Passaúna
31- Área de Proteção Ambiental dos Campos do Qurirí
32- Área de Proteção Ambiental do Iguaçú
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ANEXO IV 

MAPA DE ÁREAS DISPONÍVEIS PARA MINERAÇÃO E 
POTENCIAL MINERAL ASSOCIADO PARA MATERIAS 
DE CONSTRUÇÃO NA REGIÃO METROPOLITANA DE 

CURITIBA (ESCALA 1:500.000)
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