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APRESENTAÇÃO

O   Serviço Geológico do Brasil - CPRM tem a satisfação de disponibilizar à comunidade geocientífica, aos 
 empresários do setor mineral e à sociedade em geral, o Informe de Recursos Minerais, Série Rochas 

e Minerais Industriais número 28, “Materiais de Construção da Região Metropolitana de Palmas”, fruto 
da ação AVALIAÇÃO DOS RECURSOS MINERAIS DO BRASIL do Programa GEOLOGIA, MINERAÇÃO E 
TRANSFORMAÇÃO MINERAL. Esta ação consiste em projetos que visam estimular a pesquisa e a produção 
mineral brasileira, com foco em suprimento de matérias primas essenciais para construção civil e desenvol-
vimento de grandes obras de infraestrutura no Brasil. O projeto foi executado pela Gerência de Geologia e 
Recursos Minerais da Superintendência Regional de Goiânia, com supervisão nacional da Divisão de Minerais 
Industriais – DIMINI e coordenação geral do Departamento de Recursos Minerais – DEREM.

A Região Metropolitana de Palmas (RMP) conta com 16 municípios e uma área de 24.830 km², e abrigava 
em julho de 2017, uma população da ordem de 471.639 habitantes. Um dos problemas básicos do setor 
produtivo mineral em regiões metropolitanas 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 de saneamento, transportes e moradia, e o setor mineral, de outro, são os principais beneficiários 
deste informe que apresenta as principais áreas potenciais para insumos minerais para construção na RMP.

Neste sentido, o Serviço Geológico do Brasil - CPRM entrega à comunidade o presente informe de recur-
sos minerais, o qual apresenta os resultados dos levantamentos socioeconômico e de potencial mineral, que 
produziram análises e ensaios tecnológicos dos materiais estudados, além de mapas temáticos “Geológico” e 
“Recursos e Potencial Mineral para Materiais de Construção” da RMP. A publicação busca enfatizar o papel da 
informação geológica como indutor no desenvolvimento do setor mineral no país, além de estimular e atrair 
investimentos, com efeitos na geração de empregos, renda e desenvolvimento social, à luz da sustentabili-
dade ambiental. Por meio deste trabalho procura-se especialmente atender à expectativa dos empresários 
do setor mineral, dos gestores públicos tocantinenses e da comunidade geocientífica de um modo geral. Os 
resultados, integrados em Sistema de Informações Geográficas (SIG), estão disponíveis no banco de dados 
corporativo da CPRM (http://geosgb.cprm.gov.br).



RESUMO

Este trabalho reúne informações de interesse do setor mineral voltado para a construção civil, referentes 
à Região Metropolitana de Palmas (RMP), estado do Tocantins, Brasil. Engloba a análise da infraestrutura e dos 
aspectos socioeconômicos dessa região, além de tecer considerações sobre o contexto geológico regional; 
potencial mineral e perfil dos insumos para construção civil; mineração e meio ambiente; métodos de lavra 
e beneficiamento; direitos minerários; aspectos mercadológicos e legislação mineral. Objetivou também 
cadastrar, pesquisar e avaliar os depósitos inéditos e pré-existentes, através do reconhecimento geológico 
das principais unidades estratigráficas presentes na área deste trabalho. Durante o transcorrer do projeto 
foram detectadas áreas com potencialidade para extração de argila, areia, granitoides para uso como brita, 
cascalho e saibro. Ao descrever cada um desses insumos minerais, foram abordados alguns pontos como: 
localização; tipologia de depósitos; e caracterização tecnológica. Além disso, foi discutida a avaliação de 
recursos potenciais; o estudo da projeção de demanda; e a correlação entre as ocorrências minerais estuda-
das e o contexto geológico regional, a fim de detectar a existência de novas fontes de suprimentos. Foram 
descritos e cadastrados um total de 179 jazimentos minerais dentre ocorrências, garimpos, depósitos e minas 
ativas ou paralisadas. Efetuou-se a caracterização tecnológica de: areias (análises: granulométrica, minera-
lógicas semiquantitativas e químicas), argilas vermelhas (ensaios cerâmicos) e rochas utilizadas como brita 
(ensaios tecnológicos e análise petrográfica), com a finalidade de definir a melhor aplicação desses insumos 
na construção civil. A partir dos dados obtidos, foi elaborado um diagnóstico técnico-econômico referente 
aos insumos minerais abordados, considerando produção, capacidade instalada, consumo, projeção de 
demanda e impactos ambientais decorrentes da atividade minerária, com sugestões quanto à sustentabilidade 
ambiental da produção mineral e atendimento da demanda futura. Para a área em estudo também foram 
produzidos os mapas “Geológico” e de “Recursos e Potencial Mineral para Materiais de Construção”. Como 
consequência, foram identificados 8 polos produtores de: areia (3 polos), argilas para cerâmica vermelha  
(4 polos) e brita (1 polo). Adicionalmente, outra significativa contribuição deste projeto decorre da discussão 
sobre o conflito entre a expansão urbana e a explotação das reservas minerais da região. Nesse contexto, 
é vital que os agentes públicos antecedam, em projetos de ordenamento territorial, à análise e resolução 
dos conflitos socioambientais gerados pela mineração. Ao mesmo tempo, são imprescindíveis que os órgãos 
governamentais delimitem áreas com restrição à expansão urbana, especialmente aquelas relacionadas a 
regiões potencialmente produtoras de insumos para construção civil.

Palavras-Chave: Areia, Argila, Brita, Material de Empréstimo, Construção Civil. 



ABSTRACT

This present work gathers information related to the mineral sector focused on the construction industry in 
Metropolitan Region of Palmas (MRP), Tocantins State, Brazil. It encompasses the analysis of the infrastructure 
and socioeconomic aspects of this region, besides making considerations about the regional geological con-
text; mineral potential and the profile of the inputs for civil construction; mining and environment; extraction 
and beneficiation methods, mining rights; market aspects; and mineral legislation. It also aimed to register, 
research and evaluate unpublished and pre-existing deposits, through the geological reconnaissance of the 
main stratigraphic units present in the area of this work. During the course of the project, areas with potential 
for extraction of clay, sand, granitoids for use as crushed stone, gravel and “saibro” were detected. While 
describing each of these mineral inputs, there were addressed some points such as: location, deposit typo-
logy, and technological characterization. In addition, the evaluation of potential resources was discussed; the 
study of demand’s projection, and the correlation between the mineral occurrences studied and the regional 
geological context were also discussed in order to detect the existence of new sources of supplies. A total of 
179 mineral deposits have been described and registered, among them occurrences, pannings, deposits and 
active or paralyzed mines. Technological characterization of: sands (granulometric, semi-quantitative and 
chemical analysis), red clays (ceramic tests) and rocks used as crushed stone (technological tests and petrogra-
phic analysis) were carried out in order to define the best application of these inputs in construction industry. 
Based on the data obtained, a technical-economic diagnosis was elaborated concerning to the mineral inputs 
discussed here, considering production, installed capacity, consumption, demand’s projection and environ-
mental impacts resulting from mining activity, with suggestions regarding the environmental sustainability 
of mineral production and meeting future demand. The “Geological” and “Resources and Potencial Mineral 
Inputs for Construction Industry” maps were also produced for the study area. As consequence, 8 producers 
poles of: sand, (3 poles), clays for red ceramics (4 poles) and crushed stone (1 pole) were identified. Additio-
nally, another significant contribution of this project is related with the discussion on the conflict between 
the urban expansion and exploitation of mineral reserves in the region. In this context, it is vital that public 
agents precede, in territorial planning projects, the analysis and resolution of socio-environmental conflicts 
generated by mining. At the same time, it is imperative that government agencies delimit areas with restriction 
to urban expansion, especially those related to regions potentially producing industry inputs for construction.

Keywords: Sand, Clay, Crushed Stone, Loan Material, Construction Industry.
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1. INTRODUÇÃO

O Projeto Materiais de Construção da Região Metro-
politana de Palmas (RMP) constitui uma ação do Programa 
Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Serviço 
Geológico do Brasil (CPRM) e esteve inserido no Programa 
de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal.

Este trabalho foi realizado no período entre 2017 
e 2019, sob a responsabilidade do Departamento de 
Recursos Minerais (DEREM), com apoio da Divisão de 
Minerais Industriais (DIMINI), sendo executado pela 
Superintendência de Goiânia (SUREG/GO).

1.1. OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS

O objetivo do projeto foi cadastrar, pesquisar e 
avaliar materiais de uso na construção civil, tais como 
areia, brita, argila, material de empréstimo e calcário.  
Para isto, foi realizado o reconhecimento geológico na 
escala de 1:250.000 das principais unidades estratigráfi-
cas aflorantes na RMP, que é composta por 16 municípios 
(aproximadamente 24.830 km²). 

O projeto também realizou um diagnóstico das condi-
ções de produção e comercialização dos insumos minerais 
produzidos na região, e visou atualizar o reconhecimento e 
a descoberta de novas jazidas minerais dentro e próximas 
à RMP. Os resultados obtidos contribuirão para subsidiar o 
poder público nas esferas municipal e estadual de Tocan-
tins, por meio de informações geológicas para elaboração 
de planos de ordenamento territorial. Desta maneira será 
possível assegurar o suprimento e o melhor aproveitamento 
destes insumos minerais a preços competitivos, propor-
cionando a redução de custos de matéria-prima mineral.

Cabe ressaltar, que o abastecimento de insumos 
minerais para construção civil nas regiões metropolitanas 
do país vem sendo prejudicado pela expansão urbana 
desordenada que ocupa áreas de potencial mineral, e 
também por lavras informais que acarretam impactos 
ambientais em decorrência de más práticas de extração. 
Dentre os insumos minerais para construção civil mine-
rados na região, a extração de argila apresenta maiores 
problemas na RMP, devido à grande informalidade, refle-
tindo em lavras predatórias não legalizadas.

Este informe tem a intensão de contribuir para a 
descoberta de novas jazidas minerais para construção 
civil na RMP, e a base de dados reunida neste trabalho de 
subsidiar a elaboração de um Plano Diretor de Mineração 
Regional (PDM) que constitui um importante instrumento 
de gestão territorial.

Trata-se, portanto, de um estudo que contempla os 
três princípios do desenvolvimento sustentável do setor 
de insumos minerais para construção civil: (I) preocu-
pação com o crescimento econômico, (II) geração de 
empregos e barateamento dos preços de material de 
construção e, (III) proteção do meio ambiente por meio 
da definição de boas práticas na mineração.

1.2. LOCALIZAÇÃO

A RMP situa-se na porção central do estado do 
Tocantins, com destaque para a cidade de Palmas, 
capital do estado e sede da região metropolitana 
(Figura 1.1). A RMP é composta por 16 municípios, a 
saber: Aparecida do Rio Negro, Barrolândia, Brejinho 
de Nazaré, Fátima, Ipueiras, Lajeado, Miracema do 
Tocantins, Miranorte, Monte do Carmo, Oliveira de 
Fátima, Palmas, Paraíso do Tocantins, Porto Nacional, 
Pugmil, Silvanópolis e Tocantínia.

A área da Região Metropolitana de Palmas configura 
um polígono irregular, perfazendo 24.830 km2, com seus 
pontos extremos a: Norte: -9º10’33”S x -48°43’17”W; 
Sul: -11°23’31”S x -48°30’49”W; Leste: -11°05’47”S x 
-47°41’28”W; e Oeste: -10°08’45”S x -49°06’35”W.

Como observado na Figura 1.1, os municípios estão 
inseridos em 15 folhas topográficas 1:100.000 a saber: 
Serra do Estrondo (SC.22-X-D-II), Rio Tocantins (SC.22-
X-D-III), Anajanópolis (SC.23-V-C-I), Miranorte (SC.22-X-
D-V), Miracema do Norte (SC.22-X-D-VI), Novo Acordo 
(SC.23-V-C-IV), Paraíso do Norte (SC.22-Z-B-II), Vila Canela 
(SC.22-Z-B-III) Santa Teresa (SC.23-Y-A-I), Fátima (SC.22-Z-
B-V), Porto Nacional (SC.22-Z-B-VI), Ponte Alta do Norte 
(SC.23-Y-A-IV), Brejinho de Nazaré (SC.22-Z-D-II), Santa 
Rosa (SC.22-Z-D-III) e Pindorama de Goiás (SC.23-Y-C-I); 
e ainda, parcialmente nas folhas Pium (SC.22-Z-B-I)  
e Cristalândia (SC.22-Z-B-IV).

O acesso à RMP é realizado principalmente pela rodo-
via BR-153 (conhecida como Rodovia Transbrasiliana ou 
Belém-Brasília), principal via de ligação do Meio-Norte com 
a região Centro-Sul do Brasil. Esta rodovia passa pelo muni-
cípio de Paraíso do Tocantins, a partir do qual, tomando- 
se a TO-080 acessa-se o município de Palmas. Outra 
importante rodovia que liga Palmas ao estado de Goiás é 
a BR-010 (designada também de TO-050 no trecho entre 
Palmas e a divisa de TO/GO; e de TO-010 no trecho Palmas –  
Miracema do Tocantins). As porções ocidental e oriental da 
RMP, em suas extensões Norte-Sul, podem ser acessadas 
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Figura 1.1 - Localização do projeto, municípios abrangidos, articulação das folhas 1:100.000 e vias de acesso.

pela BR-153 e pela BR-010/TO-050/TO-010, respectiva-
mente. Várias outras rodovias estaduais cortam a área do 
projeto, tornando-a, assim, acessível em todas as direções.

A importante Ferrovia Norte-Sul encontra-se total-
mente operacional no trecho entre Açailândia (MA) e 
Porto Nacional (TO). Já o trecho entre Porto Nacional 
(TO) e Anápolis (GO) segue não operacional, apesar de 
suas obras estarem concluídas desde 2014.

O Rio Tocantins, paralelo à BR-153, atravessa a área 
no sentido Norte-Sul, configurando-se numa importante 
via de deslocamento regional. Três pontes localizadas nas 
regiões de Palmas, Porto Nacional e Lajeado (hidrelétrica) 
interligam as porções leste e oeste da RMP.

1.3. MATERIAIS E MÉTODOS

O projeto foi executado pela Superintendência Regional 
de Goiânia (SUREG-GO), e contou com a participação de 
dois geólogos e dois técnicos de mineração. A execução 
dos trabalhos obedeceu à sistemática desenvolvida pela 
CPRM para projetos da temática de agregados para 
construção civil, e compreendeu as seguintes etapas:

1.3.1. Etapa Preparatória – 
Levantamento de Dados

Esta fase consistiu em compilação bibliográfica, 
onde foram reunidos e consultados relatórios, artigos, 

trabalhos, teses, listagens de recursos minerais e mapas 
temáticos (cartográfico, geológico, de recursos minerais, 
de direitos minerários e de conservação ambiental) ela-
borados por outras instituições, e pela própria CPRM. 
Foram também realizadas consultas no banco de dados 
da Agência Nacional de Mineração (ANM), para levanta-
mento das áreas oneradas para exploração de insumos 
mineriais para construção civil.

A partir das bases cartográficas à disposição e da 
avaliação prévia das ocorrências e depósitos, juntamente 
com mapas geológicos e imagens de satélite foi elabo-
rado, em ambiente SIG (Sistema de Informação Geográ-
fica), o mapa de serviço preliminar na escala 1:100.000, 
com o traçado das áreas potenciais e seleção de possí-
veis pontos para verificação de ocorrências em campo. 
Utilizou-se também o banco de imagens do Google Earth 
onde foram plotadas as áreas oneradas na ANM, e defi-
nidos possíveis pontos a serem checados em campo.

1.3.2. Etapas de Campo, Realização de Ensaios 
Tecnológicos e Análises

As etapas de campo, realizadas entre 2017 e 2018, 
totalizaram 96 (noventa e seis) dias de trabalho de campo, 
onde foram visitados e descritos 177 (cento e setenta 
e sete) afloramentos. No planejamento das etapas de 
campo foram utilizadas as folhas topográficas na escala 
de 1:100.000, aliadas às imagens disponíveis no Google 
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Earth com a demarcação de manchas urbanas, de pos-
síveis locais de extração dos insumos como areia, argila, 
granitoide para brita, cascalho e saibro, além da demarca-
ção de áreas com restrição ambiental (Áreas de Proteção 
Ambiental (APAs), Parques Nacionais e Estaduais, etc) e 
áreas de reservas indígenas. 

Nas diferentes cidades que compõem a RMP, foram 
realizadas visitas a estabelecimentos comerciais de mate-
riais de construção no intuito de obter maiores informa-
ções de mercado e da cadeia produtiva. No início da 1ª 
etapa de campo, foram também visitados, em Palmas e 
arredores: a Superintendência da ANM/TO; Federação 
das Indústrias do Estado do Tocantins (FIETO); Federação 
do Comércio no Estado do Tocantins (FECOMÉRCIO - 
TO); Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (SEBRAE); Sindicato da Construção Civil no 
Estado do Tocantins (SINDUSCON-TO); Sindicato das 
Indústrias de Cerâmica para Construção do Estado do 
Tocantins (SINDICER-TO); Associação Comercial e Indus-
trial de Palmas-TO (ACIPA); Associação dos Comercian-
tes de Materiais de Construção do Estado do Tocantins 
(ACOMAC-TO); Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Emprego de Palmas (SEDEM); Secretaria 
do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Tocantins 
(SEMARH); Instituto Natureza do Tocantins (NATURATINS); 
Companhia de Mineração do Tocantins (MINERATINS) 
vinculada à Secretaria da Infraestrutura, Cidades e Habi-
tação (SEINFRA); Secretaria da Fazenda e Planejamento 
(SEPLAN); Instituto Federal de Educação, Ciência e Tec-
nologia (IFTO); Universidade Luterana do Brasil (ULBRA).

Para o levantamento comercial dos insumos na RMP 
foram visitadas concreteiras como SUPERMIX, BLOCOMIX, 
CIPLAN; e fábricas de telhas de concreto como TECNO-
TELHAS e DURAX, sendo que esta última, além de telhas, 
fabrica também pré-moldados de concreto. Essas visitas 
foram realizadas com o objetivo de conhecer e entender 
a competência de cada instituição, como também o 
que produzem e como atuam no setor de materiais de 
construção no estado do Tocantins.

Em campo foram realizadas visitas às lavras ativas e 
inativas, e às empresas detentoras de títulos de lavras, 
assim como às unidades produtoras (cerâmicas, portos 
de areia e escritórios de pedreiras). Conjuntamente, 
foram realizados checks e o cadastramento de depó-
sitos e ocorrências, presentes na área desse projeto. 
Nos depósitos em produção foram coletadas amostras 
para realização de análises e ensaios, com o intuito de 
testar as características físico-químicas, mineralógicas e 
tecnológicas dos materiais identificados e das amostras 
coletadas, a fim de definir a sua eventual potencialidade.

Nas atividades de campo foram coletados dados refe-
rentes à geomorfologia da área de extração, às litologias 
aflorantes e à estratigrafia dos depósitos. Foi realizado 
o levantamento do controle geológico dos jazimentos, 

seguido da seleção de áreas-alvo para dimensionamento 
dos recursos geológicos disponíveis. Em paralelo efetuou- 
se o levantamento dos impactos causados ao meio 
ambiente pela atividade mineira, com a elaboração de 
documentação fotográfica sobre o mesmo.

As amostras coletadas de areia, argila e granitoide 
(rochas potenciais para britagem, tais como granito, 
gnaisse, granodiorito, etc.), foram enviadas aos labora-
tórios com a finalidade de caracterizar e avaliar a aplica-
ção dessas matérias-primas na indústria da construção 
civil. Foram encaminhadas para análise no Centro de 
Tecnologia Mineral – Núcleo Regional do Espírito Santo 
(CETEM-ES) seis amostras de areia e cinco amostras de 
brita, onde foram obtidos os resultados das análises 
granulométricas e químicas para areia, e ensaios tec-
nológicos e descrição petrográfica para brita (Anexos).

Os ensaios cerâmicos de 20 (vinte) amostras de argila 
foram executados pelo Fundo de Fomento à Mineração 
(FUNMINERAL). As análises, granulométrica e minera-
lógica semiquantitavia, de 20 (vinte) amostras de areia 
foram realizadas no laboratório de sedimentologia da 
Superintendência da CPRM em Porto Alegre (Anexos).

Foram descritas 11 (onze) e 5 (cinco) seções delgadas 
de granitoides, respectivamente nas Superintendências 
da CPRM em Goiânia e em Porto Alegre (Anexos).

1.3.3. Etapa Final –  
Apresentação dos Resultados

A etapa final do projeto compreendeu análise, 
interpretação e integração de todos os dados obtidos 
incluindo a consolidação das informações de campo 
com a elaboração do Informe de Recursos Minerais, 
e do banco de dados em formato SIG, utilizando-se o 
software ArcGIS 10.6.1 (plataforma GIS - Geographic 
Information System, que permite trabalhar com mapas 
e informações geográficas, versão 10.6.1). Estão anexa-
dos ao Informe os mapas “Geológico” e de “Recursos e 
Potencial Mineral para Materiais de Construção”, ambos 
na escala 1:250.000.

1.4. DADOS FÍSICOS DE PRODUÇÃO

- 6 etapas de campo;
- 96 dias de campo;
- 179 pontos descritos, sendo:

- Areia: 49 pontos (26 lavras ativas, 9 lavras inativas 
e 14 ocorrências);
- Argila: 57 pontos (27 lavras ativas, 12 lavras inativas 
e 18 ocorrências); 
- Granitoide para brita: 31 pontos (5 lavras ativas, 
6 lavras inativas e 20 ocorrências);
- Granitoide com ouro: 2 pontos (1 lavra ativa,  
1 garimpo inativo);
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- Cascalho: 30 pontos (9 lavras ativas, 9 lavras ina-
tivas e 12 ocorrências);
- Saibro: 8 pontos (3 lavras ativas, 2 lavras inativas 
e 3 ocorrências);
- Calcário: 1 ponto (1 depósito);
- Feldspato: 1 ponto (1 lavra inativa);

- 12 pontos revisitados;
- 179 ocorrências minerais cadastradas referentes 
a areia, argila, granitoide, cascalho, seixo, saibro, 
calcário e feldspato;
- 146 amostras coletadas;
- 20 amostras com análises granulométrica e mine-
ralógica semiquantitativa para areia, sendo 6 dessas 
amostras, também com análise química;

- 20 amostras de argila com ensaios tecnológicos;
- 05 amostras de granitoide para brita com ensaios 
tecnológicos para brita 1;
- 05 amostras de granitoides com análises petrográ-
ficas realizadas na Superintendência da CPRM em 
Porto Alegre, para verificação da presença ou não de 
reações denominadas álcali-agregados nessas rochas;
- 73 empresas visitadas e cadastradas, dentre 
os 179 pontos descritos, sendo 21 empresas de 
extração de areia; 38 cerâmicas, 5 empresas de 
extração de granitoide para brita, 3 empresas de 
extração de cascalho, 1 empresa detentora de 
depósito de calcário, 3 concreteiras e 2 fábricas de  
telhas de concreto.
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2. ASPECTOS FISIOGRÁFICOS, SOCIOECONÔMICOS  
E INFRAESTRUTURA

2.1. HISTÓRICO

O estado do Tocantins foi criado através do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição 
em 05 de outubro de 1988, no seu Artigo 13, e resultou 
da divisão do estado de Goiás. O Tocantins é o mais novo 
dos 26 estados do Brasil, localizando-se na região Norte, 
no centro geográfico do país, tendo limites com estados 
do Nordeste, Centro-Oeste e do próprio Norte.

A cidade de Palmas foi fundada logo após a cria-
ção do estado, e somente apresentou condições para 
tornar-se capital do estado em 1º de janeiro de 1990, 
ainda em meio ao processo de construção da cidade. 
Palmas constitui a última cidade brasileira planejada do 
século 20. O nome de Palmas foi escolhido em homena-
gem à comarca de São João da Palma, sede do primeiro 
movimento separatista do norte goiano, e também pela 
grande quantidade de palmeiras na região.

A Região Metropolitana de Palmas (RMP) localiza-se na 
região central do estado do Tocantins, e foi criada em 31 de 
dezembro de 2013, após Projeto de Lei nº 2124 aprovado 
pela Assembléia Legislativa, e sancionado pelo governo do 
estado. Sua criação teve como objetivo unificar a organização, 
planejamento e execução de funções públicas de interesse 
comum entre os municípios que a compõem (REZENDE, 2013).

Os dezesseis municípios que compõem a RMP são Pal-
mas, Aparecida do Rio Negro, Barrolândia, Brejinho de Nazaré, 
Fátima, Ipueiras, Lajeado, Miracema do Tocantins, Miranorte, 
Monte do Carmo, Oliveira de Fátima, Paraíso do Tocantins, 
Porto Nacional, Pugmil, Silvanópolis e Tocantínia (Figura 2.1).

A capital, Palmas conta com área total de aproxima-
damente 2.219 km², e abrigava em 2018 uma população 
estimada de 291.855 habitantes, de acordo com o Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE). Para o 
ano de 2019, a população estimada para Palmas era de 
299.127 habitantes (BRASIL 247, 2014).

No tocante à RMP, para o ano de 2019, estimava-se 
em 1 de julho de 2017, uma população de 471.639 
habitantes (WIKIPEDIA, 2017).

2.2. ASPECTOS FISIOGRÁFICOS

2.2.1. Geomorfologia, Relevo, Solos e Vegetação

A RMP encontra-se localizada no Planalto Central Brasi-
leiro, e segundo a classificação de Mamede, Ross e Santos 

(1981), na região ocorrem as seguintes unidades geomor-
fológicas: (I) Planalto Residual do Tocantins, (II) Planalto do 
Interflúvio Araguaia-Tocantins, (III) Patamares do Interflúvio 
Araguaia-Tocantins e (IV) Depressão do Tocantins.

(I) Planalto Residual do Tocantins: com feições geo-
morfológicas como as serras do Lajeado e do Carmo, 
ocupa a faixa leste da área em estudo. São relevos 
tabulares, pediplanos e também formas convexas, 
aguçadas, residuais e encostas cuestiformes com 
predomínio de altitudes de 500 a 600 m. São feições 
formatadas sobre rochas sedimentares da Bacia do 
Parnaíba. Os solos resultantes são argilo-arenosos a 
areno-argilosos e concrecionários, com cobertura 
vegetal extensiva tipo cerrado (RIBEIRO; ALVES, 2017).
(II) Planalto do Interflúvio Araguaia-Tocantins: com 
cotas em torno de 600 m, configura um conjunto 
serrano, de direção N-S, com 40 km de largura, no 
centro-norte da área desse projeto, representado 
pelas Serras do Estrondo e do Paraíso. São relevos 
tabulares, pediplanos, em processo de retrabalha-
mento gerando superfícies erosivas com inselbergs 
e testemunhos de formas convexas a aguçadas. 
Localizado entre as depressões dos rios Araguaia 
e Tocantins. Relevos desenvolvidos sobre rochas 
sedimentares da Bacia do Parnaíba e metassedimen-
tares do Grupo Baixo Araguaia. Os solos são litólicos 
e concrecionários. Suportam vegetação de savana 
arbórea aberta e trechos de cerrado.
(III) Patamares do interflúvio Araguaia-Tocantins: 
caracterizados por feições de relevos escalonados 
(devido à disposição sub-horizontal de camadas  
pré-cambrianas do Grupo Baixo Araguaia e paleo-
zoicas da Bacia do Parnaíba). Apresentam altitudes 
entre 300 e 400 m. Dispondo-se numa faixa N-S com 
aproximadamente 30 km de largura, está presente 
na porção central da área em tela. Formas reliquiares 
aguçadas, convexas e também tabulares são feições 
exibidas pelo relevo atual. Os solos são do tipo latos-
solo vermelho-amarelo e concrecionário, coberto 
por vegetação tipo savana arbórea aberta e cerrado.
(IV) Depressão do Tocantins: segundo Mamede, Ross  
e Santos (1981) representa o corredor deprimido do 
vale do rio Tocantins, com origem em falhas paralelas 
N-S, estando caracterizada por relevo homogêneo 
com altitudes entre 200 e 300 m. Predominam relevos 
tabulares e blocos residuais de formas aguçadas ou 
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Figura 2.1 - Municípios que compõem a Região Metropolitana de Palmas.

convexas do Planalto Residual do Tocantins. Esta unidade 
ocupa uma faixa de direção norte sul que acompanha o 
Rio Tocantins. Os solos presentes são latossolos vermelho-
amarelos, arenosos, sobre os quais se desenvolve 
vegetação tipo savana com ilhas de cerrado.
O cerrado é o principal bioma do estado do Tocantins, 

e as espécies vegetais nativas mais comuns são o pau-
terra, pau-santo, barbatimão, pequi, araticum e murici 
(KORUBO, 2019).

2.2.2. Hidrografia

A RMP é cortada de Norte a Sul pelo rio Tocantins, 
sendo o principal rio da região, seguido pelos rios do 
Sono, Balsas, Lajeado, e Manuel Alves. O rio Tocantins 
nasce no estado de Goiás, no limite entre os municípios de 
Ouro Verde de Goiás, Anápolis e Petrolina de Goiás com 

o nome de Rio Padre Souza. Somente recebe o nome de 
rio Tocantins, após a confluência dos rios Maranhão e das 
Almas (municípios tocantinenses de Paranã e São Salva-
dor do Tocantins). Sua extensão é de 2.450 km, dos quais 
aproximadamente 270 km encontram-se dentro da RMP.  
O regime hídrico é bem definido, com um período de estia-
gem culminando em setembro-outubro, e um período de 
cheias com ápice entre fevereiro e abril (GUEDES, 199_). 
Durante os períodos de cheia, apresenta um trecho nave-
gável de até 2.000 km, entre Lajeado (TO) e Belém (PA).

2.2.3. Clima

O clima predominante no estado de Tocantins é o tro-
pical seco, caracterizado-se por uma estação chuvosa (de 
outubro a abril) com temperatura média de 26°C, e outra 
seca (de maio a setembro) com temperatura média de 32°C.
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A RMP encontra-se em região de clima predominante 
subúmido ou (estacionalmente) seco, onde as tempera-
turas médias anuais diminuem lentamente, à medida que 
se eleva a altitude. As máximas coincidem com o rigor 
das secas (setembro/outubro) com ar seco e enfumaçado 
devido às queimadas de pastos e cerrados. Enquanto 
que a média anual para o estado do Tocantins é de 25° 
a 32°C, para o município de Palmas as temperaturas 
médias oscilam entre 20°C, na estação chuvosa e 35°C na 
estação seca (WEATHER SPARK, 2019). Segundo o Atlas 
Pluviométrico do Brasil (CPRM, 2011) as precipitações 
médias anuais na RMP variam entre 1.400 e 2.000 mm.

2.2.4. Unidades de Conservação

O estado de Tocantins possui grande parcela do seu 
território (50, 25%) delimitado com áreas de preservação, 
unidades de conservação e bacias hídricas (PGE – TO, 2019).

Em 5 de abril de 2005, através da Lei Estadual nº 
1.560, foir instituído pelo Governo do Estado do Tocantins 
o Sistema Estadual de Unidades de Conservação (SEUC), 
o qual estabelece os critérios e normas para a criação e 
gestão das unidades estaduais. O estado possui várias 
Unidades de Conservação de âmbito Federal e Estadual, 
tanto Área de Proteção Ambiental (APA) quanto Parques. 

Segundo o Cadastro Geral de Unidades de Conser-
vação (ALMEIDA, 2006) na área da RMP, em âmbito 
estadual, ocorrem:

(I) APA Lago de Palmas – município de Porto Nacional 
(78.873,82 ha);
(II) APA Serra do Lajeado – municípios de Aparecida do 
Rio Negro, Lajeado, Palmas e Tocantínia (121.415,49 ha);
(III) Parque Estadual do Lajeado – município de Pal-
mas (9.930,92 ha);
(IV) Reserva Particular do Patrimônio Natural Bela 
Vista – município de Palmas (113,61 ha);
(V) Reserva Sítio Ecológico Monte Santo – município 
de Palmas (52,73 ha).
Em relação às reservas indígenas presentes no Estado 

do Tocantins, as quais totalizam 2 milhões de hectares 
protegidos, comportam uma população de 10 mil indí-
genas que preservam suas tradições, seus costumes e 
crenças (PGE – TO, 2019).

Dentre as sete etnias presentes no estado do Tocan-
tins (Karajá, Xambioá, Javaé, Xerente, Krahô Canela, Api-
najè e Pankararú), no município de Tocantínia, dentro da 
RMP, ocorrem aldeias da etnia Xerente.

2.3. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS

A Tabela 2.1 expõe os valores socioeconômicos para 
cada um dos municípios componentes da RMP, segundo o 
IBGE, no censo de 2010 (IBGE, 2010). Apresenta também 
os valores estimados para a população em 2018.

2.3.1. Aspectos Econômicos

A agropecuária é a principal atividade econômica do 
estado, sendo responsável por 18,1% na participação 
do Produto Interno Bruto (PIB) de Tocantins. Destaque 
para a produção de grãos como: soja, milho e arroz.  
As produções de cana-de-açúcar e mandioca também 
têm sido relevantes. A pecuária está centrada na produ-
ção de bovinos de corte, mas há significativa produção 
de suínos, equinos e bubalinos. 

A produção industrial representa 25,4% do PIB esta-
dual, concentrando-se no setor de construção civil, ali-
mentos e móveis. O setor de serviços responde por 
56,5% do PIB estadual, destacando-se o comércio e a 
administração pública (SILVA, 2018).

Assim sendo, o setor de serviços é o principal respon-
sável pela formação do PIB estadual. Este segmento da 
economia tocantinense se concentra na capital, Palmas, 
e nas cidades localizadas próximas à Rodovia Belém- 
Brasília, pois o fluxo de pessoas é intenso nessas locali-
dades, a exemplo do município de Paraíso do Tocantins, 
que embora tenha sua economia básica apoiada na 
agropecuária, agrega, entretanto, valores através do 
desenvolvimento promissor de seu parque industrial. 

A capital Palmas foi concebida e projetada para ser o 
centro administrativo e econômico do estado do Tocan-
tins. Devido a isso, tem sua economia urbana baseada 
em: comércio, serviços, indústria da construção civil, além 
de turismo em franca expansão, sendo que o setor de 
serviços é o principal. Além disso, destacam-se na zona 
rural do município a criação de gado de corte e agricul-
tura, sobretudo da soja. O município de Porto Nacional 
também se destaca dentre as cidades que compõem a 
RMP, sendo considerado polo de agronegócio no estado 
do Tocantins. 

Conforme exibido na Tabela 2.1, ao observarmos 
os valores para o PIB per capita em 2016 para os 16 
(dezesseis) municípios constituintes da RMP, 3 (três) 
desses municípios se destacam, a saber: Palmas, Porto 
Nacional e Paraíso do Tocantins. Entre os anos de 2002 e 
2016, segundo o IBGE, o PIB do estado do Tocantins foi, 
proporcionalmente, o que mais cresceu no país, alcan-
çando nesse período, dentre todos os estados brasileiros, 
a primeira posição no ranking, com um crescimento de 
113,4% em volume do PIB (CONEXÃO TOCANTINS, 2018).

2.3.2. Aspectos Sociais

2.3.2.1. Índice de Desenvolvimento Humano 
Municipal (IDHM)

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 
(IDHM) configura um detalhado estudo econômico e 
social do país, sendo importante para subsidiar políticas 
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públicas; e ainda fornecer aos gestores municipais, ferra-
mentas para acompanhamento e promoção de melhorias 
da qualidade de vida da população. Esse índice tem escala 
numérica que varia de 0 a 1, dividido em Muito Baixo (0 
a 0,499), Baixo (0,5 a 0,599), Médio (0,6 a 0,699), Alto 
(0,7 a 0,799) e Muito Alto (0,8 a 1,0). 

A Tabela 2.1 também mostra que o IDHM da capi-
tal, Palmas, é de 0,788 (considerado alto se comparado 
ao IDHM do restante do estado) segundo IBGE (2010), 
colocando-a na décima posição entre as capitais esta-
duais brasileiras (WIKIPEDIA, 2019a).

Na mesma Tabela 2.1 pode-se verificar que outros 
dois municípios da RMP também apresentam IDHM alto, a 
saber: Paraíso do Tocantins (0,764) e Porto Nacional (0,740).

2.3.2.2. Crescimento Populacional 

Segundo IBGE (2017), Palmas é a capital com maior 
crescimento populacional dentre as capitais dos esta-
dos brasileiros, entre os anos de 2016 e 2017, apre-
sentando um crescimento de 2,48%. Enquanto isso, 
outras cidades seguiram o caminho inverso, a exemplo 
de Miracema do Tocantins que teve a maior redução 
de população para o mesmo intervalo de tempo, da 
ordem de -1,47%. 

2.3.2.3. Saúde

Segundo o Perfil das Informações Básicas Estaduais - 
Estadic (BRASIL 247, 2014), o Tocantins no ano de 
2013 foi o estado que mais repassou recursos para a 
área da Saúde, tendo dedicado 16,9% do orçamento 
estadual ao referido segmento, o que corresponde  
a R$ 1,3 bilhão.

No entanto, apesar de todos os esforços envidados 
pelo estado, a taxa média de mortalidade infantil na 
RMP, mesmo estando em constante declínio, ainda é 
um problema: a cada mil crianças nascidas vivas, 12,81 
morrem antes de completar um ano de vida (IBGE, 2010).

Para o ano de 2015, os valores de expectativa de 
vida ao nascer (em ano), e a taxa de fecundidade total, 
para o Tocantins, eram de 73,11 e 1,93, respectiva-
mente (SEFAZ, 2019).

2.3.2.4. Educação

A educação tocantinense possui um índice de 0,624 
pontos, de acordo com dados de 2010, ocupando a 
décima quarta melhor colocação no país, comparada 
à dos demais estados brasileiros (WIKIPEDIA, 2019b). 
Segundo o IBGE (2010), as Taxas de Analfabetismos são 
de 17,14% e 5,02%, respectivamente para o estado do 
Tocantins e para a cidade de Palmas, considerando-se 
a população de 25 anos ou mais de idade. 

2.3.3. Infraestrutura

2.3.3.1. Transportes

2.3.3.1.1. Rodovias

A Região Metropolitana de Palmas (RMP) é cor-
tada de Norte a Sul pela Rodovia BR-153, conhecida 
como Rodovia Transbrasiliana ou Rodovia Belém- 
Brasília, e reconhecida como a 5ª maior rodovia bra-
sileira, configurando-se na principal ligação do Meio- 
Norte com a região Centro-Sul do Brasil. Possibilita, ainda, 
um melhor desempenho no crescimento econômico das 
cidades localizadas às suas margens, a exemplo do muni-
cípio de Paraíso do Tocantins, servindo como entreposto 
de transportes rodoviários e de serviços a viajantes. Além 
disso, essa rodovia facilita o escoamento da produção 
do Tocantins para outros estados e para portos no litoral 
(WIKIPEDIA, 2019b).

Outra importante rodovia ligando Palmas ao estado 
de Goiás é a BR-010, designada também de TO-050 ou 
Rodovia Coluna Presetes (no trecho entre Palmas e a 
divisa de TO/GO); e de TO-010 (no trecho Palmas – Mira-
cema do Tocantins).

Várias outras rodovias estaduais, como as TO-080 
(Palmas – Paraíso do Tocantins), TO-255 (Porto Nacional – 
Oliveira de Fátima), TO-020 (Palmas – Aparecida do Rio 
Negro), e outras, cortam a RMP, tornando-a, assim, aces-
sível em todas as direções.

2.3.3.1.2. Ferrovias

A Ferrovia Norte-Sul, importante modal de expor-
tação dos produtos agropecuários e minerais da região, 
encontra-se totalmente operacional no trecho entre 
Açailândia (MA) e Porto Nacional (TO). Já o trecho entre 
Porto Nacional (TO) e Anápolis (GO) segue não opera-
cional, apesar de suas obras estarem concluídas desde 
2014 (WIKIPEDIA, 2019c).

Considerada obra de integração nacional, dos 859 
km dentro do Tocantins, 231 km da Ferrovia Norte-
Sul cortam a área da RMP. Com uma extensão total 
de 1.638 km, interligará ao norte a estrada de ferro 
Carajás–portos de Itaqui em São Luís/MA e de Vila 
do Conde em Bacarena/PA; e ao sul ligar-se-á com a 
ferrovia que leva aos portos do sudeste do país, pro-
movendo assim o melhor escoamento da produção 
agropecuária do cerrado. 

2.3.3.1.3. Aeroportos

Outra forma de acesso à área da RMP se dá por via 
aérea, através de aeronaves de portes médio a grande, 
que podem utilizar o Aeroporto Internacional de Palmas.
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2.3.3.1.4. Hidrovias

As principais hidrovias tocantinenses são as hidrovias 
dos rios Tocantins e Araguaia. O Rio Tocantins, paralelo à 
BR-153, atravessa a RMP, no sentido Norte-Sul, configu-
rando-se numa importante via de deslocamento regional, 
mas que necessita da construção de eclusas para que o 
Rio Tocantins seja totalmente aproveitado pela navegação 
de médio e grande portes (WIKIPEDIA, 2019b).

2.3.3.2. Aspectos Energéticos

A RMP tem o privilégio de possuir no trecho em que 
o rio Tocantins corta a região, uma importante usina 
hidrelétrica instalada, a saber, a Usina Hidrelétrica Luiz 
Eduardo Magalhães ou Usina Hidrelétrica de Lajeado 
(UHE Lajeado), localizada a Norte do município de Palmas, 
entre os municípios de Lajeado e Miracema do Tocantins. 
O entorno do reservatório da Usina é ocupado pelos 
municípios de Miracema do Tocantins, Lajeado, Palmas, 
Porto Nacional, Brejinho de Nazaré e Ipueiras.

A UHE Lajeado possui condições de gerar 902,5 MW 
através de seis unidades geradoras e turbinas Kaplan. 
Toda energia elétrica gerada nessa UHE é transportada 
por uma linha de transmissão em 500 kW, com extensão 
de 29,58 km, interligando as subestações de Lajeado 
(Investco) e Miracema (Eletronorte). A partir de Miracema 
do Tocantins, a energia é disponibilizada para o Sistema 
Elétrico Brasileiro (INVESTCO, 2019).

2.3.3.3. Saneamento Básico e Abastecimento 

Segundo Guimarães, Carvalho e Silva (2007), para a 
Organização Mundial da Saúde (OMS), saneamento é o 
controle de todos os fatores do meio físico do homem, 
que exercem ou podem exercer efeitos nocivos sobre 
o bem estar físico, mental e social. A Organização das 
Nações Unidas (ONU) coloca o acesso à água potável e ao 
saneamento básico como um direito humano essencial 
(MASULLO; RIBEIRO; SANTOS, 2013).

Em 2007 foi criada a Lei do Saneamento Básico (Lei 
11.445/2007), que prevê a universalização dos serviços 
de abastecimento de água, rede de esgoto e drenagem 
de águas pluviais, além da coleta de lixo para garantir a 
saúde da população (MASULLO; RIBEIRO; SANTOS, 2013). 
Entre 2000 e 2010, de acordo com análise dos dados 
do IBGE houve uma evolução, em todo o Brasil, nesses 
aspectos do saneamento básico. A Lei nº 11.445, san-
cionada em 5 de janeiro de 2007, define o saneamento 
básico como conjunto de serviços, infraestruturas e 

instalações operacionais de abastecimento de água potá-
vel, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais. 

Com relação à prestação de serviços de saneamento 
básico, a lei trouxe uma nova disciplina, exigindo, tanto 
do titular quanto do prestador de serviços, novas atribui-
ções, direitos e obrigações, dentre elas a obrigatoriedade 
da elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico  
(PMSB), a regulação e fiscalização dos serviços. As leis 
de diretrizes gerais para o saneamento nº 11. 445/07 e 
a nº 11.107/05 (lei dos consórcios públicos) trouxeram 
um novo cenário e exigência para elaboração dos PMSBs 
(UFT, 2019).

A RMP apresenta alguns problemas sociais: apenas 
27,06% das residências têm acesso à rede de esgoto, 
excessão para a cidade de Palmas, que em 2015 apresen-
tava 92% das residências com acesso à rede de esgoto 
e 99,99% da população com fornecimento de água (EM 
MOVIMENTO, 2018).

A Prefeitura de Palmas recebeu em 2017, o selo 
comemorativo da universalização do serviço de coleta e 
tratamento de esgoto, uma vez que a capital tocantinense 
atingiu a meta levando o serviço a mais de 80% dos mora-
dores (SANTANA, 2016). Os serviços de abastecimento de 
água e de esgotamento sanitário na cidade de Palmas, 
pólo central da RMP, são realizados pela SANEATINS.

2.3.3.4. Déficit Habitacional  
da Região Metropolitana de Palmas 

As informações mais recentes sobre as necessidades 
habitacionais no país, ou seja, o estudo mais atualizado 
sobre o “Déficit Habitacional no Brasil” é o de 2015 
(FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2018). Obtido de acordo 
com a metodologia da Fundação João Pinheiro - (FJP) em 
parceria com a Secretaria Nacional de Habitação (SNH) 
do Ministério das Cidades e o Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD).

Os valores do déficit habitacional por situação do 
domicílio, segundo regiões geográficas, unidades da 
federação e regiões metropolitanas do Brasil, exibem 
para o estado do Tocantins os seguintes valores: 49.726 
habitações, sendo 39.068 urbanas e 10.658 rurais.

Apesar de não serem tão altos os valores apresen-
tados para o ano de 2015, indicam a necessidade de 
construção de novas residências. Esse fato aliado ao 
fato de que Palmas é a capital com maior crescimento 
populacional entre os anos de 2016 e 2017, com cresci-
mento de 2,48%, fica evidente a crescente demanda de 
matérias-primas para a construção civil na RMP.
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3. CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL

3.1. COMPARTIMENTAÇÃO TECTÔNICA

A área do projeto inclui segmentos de dois impor-
tantes domínios geotectônicos: Província Tocantins, na 
porção centro-oeste (incluindo os orógenos Araguaia e 
Brasília, e parte do embasamento paleoproterozoico)  
e Bacia do Parnaíba, na porção leste (Figura 3.1).

A Província Tocantins é produto da convergência e coli-
são de três crátons: Amazônico a noroeste, São Francisco 
a leste e Paranapanema a sul, na atual posição geográfica, 

Figura 3.1 -  Contexto geotectônico da área (adaptado de RIBEIRO; ALVES, 2017).

encoberto pela bacia do Paraná a sudoeste (DARDENNE, 
2000; DELGADO et al., 2003). Compreende um conjunto 
de unidades litoestratigráficas distribuídas em cinturões 
móveis neoproterozoicos, Araguaia, Brasília e Paraguai 
(esse último não presente na área desse projeto), bem 
como núcleos e fragmentos antigos pré-Brasilianos. Na 
área em tela, o embasamento da Província Tocantins se 
faz representar pelos complexos Rio dos Mangues, Porto 
Nacional, Suíte Ipueiras, Suíte Serrote, além do Grupo 
Água Suja - Formação Córrego Salobro e Suíte Aurumina.
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Segundo Ribeiro e Alves (2017), novos dados 
relativos ao embasamento do Orógeno Araguaia 
definiram uma expressiva bacia paleoproterozoica de 
características plataformais. Nessa bacia observam-se 
duas porções: uma com importante contribuição de 
material pelítico-carbonático, protólito de rochas 
calcissilicáticas, a qual foi designada de Unidade 
Paraderivada do Complexo Rio dos Mangues; e outra 
com sedimentação mais profunda, predominantemente 
siliciclástica, representada por kinzigitos, quartzitos 
e gonditos, designada de Unidade Paraderivada do 
Complexo Porto Nacional.

No âmbito das rochas supracrustais do Orógeno 
Araguaia, Ribeiro e Alves (2017) admitem que entre 1,0 
e 0,90 Ga ocorreu a fase rift, que deu início à formação 
da “Bacia Araguaia”, marcada, na área compreendida 
por esse projeto, pelo alojamento dos corpos da Suíte 
Monte Santo-Serra da Estrela.

As manifestações alcalinas representadas pelas 
rochas das suítes Monte Santo e Serra da Estrela perí-
odo transicional entre Esteniano-Toniano (1000 Ma.), 
provavelmente marcam o início da fragmentação que 
culminou com a formação do Orógeno Araguaia. Arcanjo 
e Moura (2000) e Arcanjo (2002) consideram que o 
magmatismo alcalino marcaria episódios extensionais 
do início da fragmentação do supercontinente Rodínia, 
permitindo a formação da bacia que recebeu as sequên- 
cias sedimentares, posteriormente deformadas na Oro-
genia Brasiliana.

A fase de sedimentação imatura dessa bacia é 
representada pelas formações Morro do Campo, Canto 
da Vazante e Xambioá (quartzitos, xistos feldspáticos 
e paragnaisses gerados a partir de conglomerados, 
arenitos ortoquartzíticos a arcosianos e grauvacas). 
O pico metamórfico alcançou fácies anfibolito 
superior no extremo leste do Orógeno Araguaia, 
gradando para condições de fácies xisto verde baixo 
a incipiente no seu limite oeste. Com a evolução dessa 
bacia, segue-se uma fase de oceanização, exibida 
pela sequência ofiolítica do Complexo Quatipuru 
(corpos peridotíticos serpentinizados, metabasaltos 
e formações ferríferas, tectonicamente alojados nas 
rochas metassedimentares) com idade entre 850 
e 750 Ma, segundo Paixão, Nilson e Dantas (2008).  
Um enxame de diques básicos e a sedimentação clasto-
química, evidenciada pelas formações Pequizeiro e 
Couto Magalhães, não aflorantes na área desse projeto, 
caracterizam a fase final de evolução do aparelho 
ofiolítico (RIBEIRO; ALVES, 2017).

Deformação dúctil compressiva-transpressiva, 
envolvendo empurrões e dobras inversas com ver-
gência para WNW marcam a inversão tectônica da 
bacia e metamorfismo que estruturaram o Orógeno 
Araguaia (RIBEIRO; ALVES, 2015). Em condições de pico 

metamórfico, entre 590 e 540 Ma, ocorreu a geração 
de granitos peraluminosos sin a tardi-tectônicos (suítes 
Aliança e Santa Luzia).

A estruturação N-S que controla os metassedimentos 
do Orógeno Araguaia é truncada pelo Lineamento Trans-
brasiliano (LTB), de direção nordeste N30E, responsável 
por alocar diversos granitos pertinentes à Suíte Lajeado 
(grupo de rochas de composição granítica, representa-
das pelos granitos Matança, Aroeiras, Palmas, Lajeado, 
e São José Pequeno). Essas rochas estão associadas às 
rochas máficas da Suíte Gabro-Anortosítica Carreira 
Comprida (Intrusão Acamadada Carreira Comprida).  
As idades dos granitos e das rochas máficas também são 
coesas, em torno de 550 Ma.

Na porção sudeste da área em foco, ocorrem rochas 
setentrionais do Arco Magmático de Goiás, pertinentes 
ao Orógeno Brasília. 

Nesta área, o embasamento deste orógeno está 
representado pelo Grupo Água Suja/Formação Córrego 
Salobro e pela Suíte Aurumina.

As unidades neoproterozoicas na área (1,0 Ga a 542 
Ma) correspondentes ao Orógeno Brasília são repre-
sentadas pela Suíte Manoel Alves (continuação do Arco 
Magmático de Mara Rosa), Intrusão Acamadada Rio 
Crixás e a Formação Monte do Carmo, que corresponde 
a uma sequência vulcanossedimentar formada na base 
por conglomerados polimíticos sobrepostos por rochas 
vulcânicas intermediárias a ácidas  como andesitos, rioli-
tos, tufos e brechas, intercaladas às rochas sedimentares 
pelíticas, incluindo peperitos, e raras associações sedi-
mentares químicas. Essa formação apresenta idade em 
torno de 600 Ma. Este conjunto de unidades litodêmicas 
foram afetadas pelo LTB. 

Com o final da Orogênese Brasiliana, consolida-se 
a proto-Plataforma Sul-Americana que serviu de 
substrato para a bacia intracratônica fanerozoica 
do Parnaíba. O processo de rift no Mesozoico nessa 
proto-plataforma proporcionou a configuração atual  
da plataforma brasileira.

Durante o Cenozoico ocorreram processos de 
intemperismo (desenvolvimento de coberturas 
lateríticas) e formação de depósitos aluvionares (através 
das redes de drenagens).

3.2. ESTRATIGRAFIA

A região detém geologia complexa e de longa 
duração, onde estão inseridas parte de duas importantes 
unidades geotectônicas da Plataforma Sul-Americana: 
Província Tocantins, na porção centro-oeste a sul, 
incluindo os orógenos Araguaia e Brasília, e parte do 
embasamento paleoproterozoico, além de rochas 
sedimentares paleozoicas da Província do Parnaíba, na 
porção centro-leste a norte (Figura 3.2). 
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Figura 3.2 - Relações tectono-estratigráficas para a área do Projeto Materiais de Construção da Região Metropolitana de Palmas.
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3.3. PROVÍNCIA TOCANTINS

3.3.1. Embasamento Paleoproterozoico

Na região em estudo, o embasamento é composto 
pelos: Grupo Água Suja - Formação Córrego Salobro, 
Complexo Granulítico Porto Nacional, Complexo Rio dos 
Mangues, Suíte Ipueiras, Suíte Serrote, e Suíte Aurumina.

3.3.1.1. Grupo Água Suja

A Sequência Metavulcanossedimentar Água Suja 
(SILVA, 1987) forma uma faixa com direção geral NE/
SW e foi descrita nas proximidades da cidade de 
Natividade e Chapada. Esta sequência é composta 
por xistos feldspáticos, muscovita xistos, anfibólio 
xistos, anfibolitos, metavulcânicas ácidas, formações 
ferríferas e gonditos.

Sabóia e Meneghini (2019) subdividiram estas 
supracrustais nas formações: Serrinha (metavulcâni-
cas máficas), Ticunzal e Córrego Salobro (litofácies: 
metapelito-psamítica, metapsamo-pelítica e metassedi-
mentar química). Na área desse projeto ocorrem apenas 
as litofácies metapelito-psamítica e metassedimentar 
química da Formação Córrego Salobro.

3.3.1.1.1. Formação Córrego Salobro

Essa formação ocorre como faixas de direção NE; 
e exibe contatos tectônicos com as metavulcânicas 
máficas da Formação Monte do Carmo e os granitoides 
Manoel Alves, ambos associados ao Arco Magmático de 
Goiás. Recoberta discordantemente pelos arenitos da 
Formação Jaicós e pelitos da Formação Pimenteira da 
Bacia do Parnaíba.

A Formação Córrego Salobro foi subdividida em três 
litofácies: metapelito-psamítica; metapsamo-pelítica 
e metassedimentar química. Nesse projeto, como 
supracitado, só estão presentes as litofácies metapelito-
psamítica e metassedimentar química. 

• Litofácies Metapelito-Psamítica (PP2ascspl)
Composta por sericita-muscovita-quartzo xistos (cor 

de alteração vermelho-amarelada), sericita-magnetita- 
clorita xistos (melanocráticos, cinza-esverdeados, equi-
granulares de granulação muito fina), intercalação de 
filitos/xistos carbonosos, metassiltitos e localmente 
metarritmitos marcados por filitos/xistos carbonosos 
cinza-escuros intercalados com quartzitos silicificados 
(metarenitos), finos a médios e esbranquiçados.

• Litofácies Metassedimentar Química (PP2ascssq)
Composta por metacherts, intercalação de meta-

cherts ferríferos e níveis de Mn.

Os metacherts ferríferos são foliados, e exibem 
acamadamento plano-paralelo preservado, coloração 
cinza-escura, e em alguns locais, exibem expressiva 
foliação cataclástica, mullions e uma alternância de 
bandas milimétricas a centimétricas de quartzo (1-5 cm)  
e óxido de ferro. 

3.3.1.2. Magmatismo Orogênico

3.3.1.2.1. Complexo Granulítico Porto Nacional

O Complexo Porto Nacional foi definido inicialmente 
por Costa et al. (1982) para caracterizar os granulitos 
máficos, félsicos e hiperaluminosos presentes no extremo 
sul do Orógeno Araguaia.

Gorayeb (1996) manteve essa denominação e dividiu 
a unidade, baseado em aspectos mineralógicos, textu-
rais, composicionais e transformações minerais, em:  
1) rochas ortoderivadas (granulitos ultramáficos, piroxê-
nio granulitos, hornblenda granulitos, granada granuli-
tos e enderbitos), 2) rochas paraderivadas (kinzigitos) e  
3) mobilizados de anatexia (leucossoma de kinzigito, 
charnoenderbito e trondhjemito).

Recentemente, Ribeiro e Alves (2017) agruparam 
essas rochas em dois grandes grupos: granulitos orto e 
paraderivados. Os granulitos ortoderivados e paraderiva-
dos intercalam-se em faixas de espessuras quilométricas, 
orientadas na direção NE-SW. 

• Unidade Ortogranulitos (PP2γpno) 
São, geralmente, maciços com grande variedade 

textural, pretos a cinza-escuros ou esverdeados, gra-
nulação predominantemente grossa. Comumente de 
composição tonalitíca; os termos gnáissicos apresentam 
bandas claras formadas por quartzo e feldspato, alter-
nadas com bandas escuras compostas por piroxênio, 
hornblenda e biotita. Quando associadas às encaixan-
tes ou em contatos tectônicos por zonas de cisalha-
mento, estas rochas apresentam-se foliadas e dobradas  
(RIBEIRO; ALVES, 2017). 

Além de granulitos tonalíticos foram identificados 
também granada anfibolito, granada norito, anfibolito, 
hiperstênio anfibolito, clinopiroxênio-ortopiroxênio 
gabro com granada, piroxênio anfibolito e tremolita-
hornblenda-ortopiroxênio gabro. 

Grande variedade de tipos litológicos se originou devido 
a retrometamorfismo e transformações hidrotermais.

Segundo Frasca et al. (2010) o Complexo Granulítico 
Porto Nacional teria sido deformado e metamorfi- 
zado em condições de alto grau durante a Oroge- 
nia Brasiliana.

Ribeiro e Alves (2017) obtiveram idade de cristaliza-
ção de 2170 Ma, através do método U-Pb (LA-ICP-MS) 
em zircão, para essas rochas.
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• Unidade Granulitos Supracrustais (PP2ɣpns)
Representados por rochas de granulação média a 

grossa, cor cinza a rosa, com cristais de granada vermelha 
a rosa. São formadas a partir do metamorfismo de meta-
pelitos que, geraram principalmente granada granulitos.

Dentre as rochas paraderivadas encontram-se 
sillimanita-granada gnaisses, como produto do meta-
morfismo de sedimentos pelíticos e margas; exibem 
cor cinza, granulação média, e são compostos por 
quartzo, granada, sillimanita e minerais opacos; além 
de granada gnaisse, granada-biotita gnaisse, biotita- 
granada-anfibólio gnaisse, cianita-granada gnaisse, anfi-
bolitos e subordinadamente rochas calcissilicáticas. 
Foram deformadas em regime dúctil, recristalizadas, 
foliadas, dobradas e boudinadas. Intercaladas com as 
rochas paraderivadas ocorrem rochas metamórficas 
de composição máfica-ultramáfica. 

Idade média de 2100 ± 2 Ma foi obtida em kinzigitos 
do Complexo Granulitico Porto Nacional por Gorayeb, 
Moura e Barros (2000), em datações pelo método 
Pb-Pb em zircões.

O contato entre os granulitos ortoderivados e parade-
rivados faz-se por zonas de cisalhamento transpressivas.

O Complexo Granulitico Porto Nacional está em 
contato tectônico, através de zonas de cisalhamento 
transpressionais, com as rochas da Formação Monte do 
Carmo, com os granitos da Suíte Lajeado, e é encoberto 
pelos sedimentos da Bacia do Parnaíba, em discordância 
erosiva, angular e temporal.

3.3.1.2.2. Complexo Rio dos Mangues

Rochas como ortognaisses tonalíticos e granodio-
ríticos, rochas calcissilicáticas e metapsamíticas, foram 
agrupadas por Costa et al. (1983), sob a denominação 
de Complexo Rio dos Mangues. Essas rochas ocorrem 
no extremo oeste da área desse projeto, na região de 
Paraíso do Tocantins, e estão distribuídas em uma faixa 
de direção Norte-Sul.

Para Frasca e Araújo (2010) e Frasca et al. (2010) 
o Complexo Rio dos Mangues é definido como 
associação de ortognaisses tonalíticos, granodioríticos 
e monzodioríticos, com rochas calcissilicáticas 
subordinadas, parcialmente migmatizadas e com extensas 
faixas de proto a ultramilonitos.

Os litotipos predominantes são os gnáissicos com 
variação composicional entre termos tonalíticos, 
granodioríticos e monzodioríticos. São leuco-
mesocráticos de coloração cinza com bandas branco-
rosadas e de tonalidades clara a escura; muito 
heterogêneos. Possuem granulometria média a grossa, 
texturas granoblásticas, e feição estrutural dada 
pelo forte bandamento composicional milimétrico a 
centimétrico, irregular e descontínuo, formado pela 

alternância de níveis quartzo-feldspáticos, segregações 
félsicas e hornblenda-biotíticos. Presença menos 
frequente de estruturas migmatíticas.

O metamorfismo é de fácies anfibolito médio a alto, 
podendo atingir o grau granulítico.

Porções máficas de composição anfibolítica ocorrem 
localmente, como corpos lentiformes, sigmoidais e 
bolsões de dimensões reduzidas concordantes à 
foliação regional. São rochas verdes a cinza-escuras, 
compostas por hornblenda, epidoto e plagioclásio, 
ineqüigranulares, médios a grossos, com texturas 
granoblásticas e granonematoblásticas.

Formação intensa de foliações proto a ultramiloníti-
cas é observada no Complexo Rio dos Mangues.

Foram obtidas idades Pb-Pb em zircão entre 2,05 e 
2,13 Ga em gnaisses tonalíticos deste complexo (MOURA; 
SOUZA, 1996; ARCANJO; MOURA, 2000; ARCANJO, 2002; 
ARCANJO; ABREU; MOURA, 2002; 2013). Dados isotópicos 
Sm-Nd (ARCANJO, 2002) apresentaram idades modelo 
TDM de 2,21 e 2,35 Ga e valores de εNd entre -1,04 e 2,4.

O contato entre as rochas ortoderivadas do Com-
plexo Rio dos Mangues com o Complexo Granulítico 
Porto Nacional ocorre por zonas de cisalhamento 
transpressionais. Corpos graníticos da Suíte Lajeado 
(Granitos Matança e Palmas) e Suíte Aliança (Tonalito 
Serra do Tapuio) intrudiram ao longo destas desconti-
nuidades. Exibem, também, contatos tectônicos com 
os micaxistos e gnaisses da Formação Xambioá, que 
por sua vez são intrudidas por granitos da Suíte Santa 
Luzia e encobertos pelos sedimentos da Bacia do Par-
naíba, por discordância erosiva, angular e temporal 
(RIBEIRO; ALVES, 2017).

• Unidade Ortoderivada (PP2γrmo)
São rochas que ocorrem sob a forma de serras 

e em grandes lajeiros. São predominantemente 
bandadas, dobradas e boudinadas, cor cinza a cinza-
rosada e granulação predominantemente média. 
Inclui biotita-hornblenda gnaisse granítico, biotita 
sienogranito com anfibólio, monzogranito, gnaisse 
granodiorítico com allanita, biotita tonalito e biotita 
gnaisse, metamorfisados em grau anfibolito alto, 
localmente granulítico.

• Unidade Paraderivada (PP2rmp)
Unidade composta predominantemente por rochas 

calcissilicáticas originadas pelo metamorfismo de sedi-
mentos clastoquímicos, pelíticos (±granada±estaurolita±
mica±quartzo xistos) e químicos (talco xisto) subordinados.

As rochas calcissilicáticas ocorrem, normalmente, 
sob a forma de blocos em planície arrasada com solos 
marron-avermelhados, localmente laterizados, ou 
em cortes de estradas como saprólitos que preser-
vam a estrutura gnáissica da rocha original, facilmente 
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confundível com gnaisses de composição tonalítica 
(RIBEIRO; ALVES, 2017). São gnaisses bandados, formados 
por bandas compostas por máficos (piroxênio, predomi-
nantemente diopsídio, e biotita) de cor avermelhada e 
bandas claras formadas por carbonato e feldspato. Estas 
rochas foram submetidas a sucessivas deformações.  
Os micaxistos e gnaisses com granada ocorrem sob a 
forma de serras e lajeiros.

O contato com os gnaisses da Unidade Ortoderivada, 
com a Formação Xambioá e com os remanescentes do 
Complexo Máfico-Ultramáfico Quatipuru se dá através 
de zonas de cisalhamento transpressionais. Ocorre intru-
dida por: granitoides da Suíte Serrote, rochas da Suíte 
Monte Santo-Serra da Estrela, granitos da Suíte Aliança, 
granitoides da Suíte Santa Luzia e rochas máficas da Suíte 
Gabro-Anostosítica Carreira Comprida.

Lentes de quartzito (PP2rmpq) cinza-escuro e gra-
nulação muito fina ocorrem de forma mais restrita, e 
juntamente com as rochas carbonáticas, comporiam o 
ambiente plataformal. Também ocorre faixa com predo-
mínio de estaurolita-granada xisto (PP2rmpx).

As rochas do Complexo Rio dos Mangues estão meta-
morfisadas no grau anfibolito alto, e localmente alcançam 
a fácies granulito. 

Segundo Arcanjo e Moura (2000), em datação pelo 
método Pb-Pb em zircão, foram obtidas idades que 
variam entre 2126 ± 77 Ma (8 cristais) e 1891 ± 73 Ma 
(5 cristais) com idade média de 2014 ± 36 Ma para os 
gnaisses granodioríticos. Para os gnaisses calcissilicáticos 
as idades obtidas foram 2200 ± 26 Ma (6 cristais) e 2012 
± 20 Ma (11 cristais), com idade média 2083 ± 27 Ma. 

Idades U-Pb (ICP-MS-LA) entre 2250 Ma e 2000 Ma 
em zircão foram obtidas por Ribeiro e Alves (2017) nos 
gnaisses calcissilicáticos da Unidade Paraderivada do 
Complexo Rio dos Mangues, enquanto nas bordas dos 
cristais, esses autores obtiveram idade de 517 ± 82 Ma, 
considerada o pico metamórfico para estas rochas. 

3.3.1.3. Magmatismo Sin a Pós-Colisional

3.3.1.3.1. Suíte Aurumina

A Suíte Aurumina foi definida por Botelho et al. (1999) 
e Botelho e Moura (1998). Caracteriza-se por magmas 
graníticos peraluminosos intrusivos na Formação Ticunzal. 
Está subdividida em seis fácies, incluindo rochas graníti-
cas sin, tardi e pós-tectônicas (BOTELHO; MOURA, 1998; 
ALVARENGA et al., 2007; FRASCA et al., 2010; ABDALLAH; 
VILLAS-BÔAS, 2013).

Dentre as 6 fácies que compõem essa suíte, na área 
desse projeto só ocorre a Fácies Granodiorítica a Tonalítica.

O magmatismo da Suíte Aurumina concentra-se no 
intervalo de 2.12 a 2.2 Ga, com predomínio de valores 
de εNd (t) negativos, indicando forte participação 

de material crustal na fonte do magma (SABÓIA;  
MENEGHINI, 2019).

Compõe corpos sigmoidas de direção NNE/SSW, 
condizente com a estruturação regional. São corpos 
intrusivos coalescentes de metagranitoides que formam 
grandes batólitos, sendo as relações de contato entre as 
fácies graníticas do tipo intrusiva e gradacional.

• Fácies Granodiorítica a Tonalítica (PP2γau3)
Na área desse projeto, está presente apenas uma 

pequena porção do extenso batólito (Granito Aurumina) 
orientado e balizado por zonas de cisalhamento de 
direções NS a NNE.

Essa fácies é composta predominantemente por bio-
tita metatonalitos (mesocráticos de cor cinza), granada- 
biotita metatonalitos e subordinadamente por biotita 
metagranodioritos (cor cinza-esbranquiçada). As texturas 
observadas são inequigranulares porfiríticas e seriada 
de granulação média a grossa. De forma mais restrita 
ocorrem rochas gnaissificadas (granada-muscovita-biotita 
gnaisses bandados) individualizadas na Fácies PP2γau3g 
(condições de maior grau metamórfico).

As rochas mostram variações estruturais gradando 
desde intensamente deformadas com geração de proto 
a ultramilonitos até praticamente isotrópicas com as 
texturas ígneas preservadas.

3.3.1.4. Magmatismo Pós-Orogênico a 
Anorogênico

3.3.1.4.1. Suíte Serrote (PP3γse)

Cunha et al. (1981) cartografaram o batólito gra-
nítico Serrote. A Suíte Serrote, assim denominada por 
Costa (1985), foi designada por Ribeiro e Alves (2017) 
para caracterizar um conjunto de corpos graníticos 
presentes na folha Porto Nacional, em sua porção 
centro-norte, sendo que esses corpos intrudem os 
gnaisses do Complexo Rio dos Mangues e são cortados 
por diques de rochas máficas.

Essa suíte é constituída por granitoides leucocrá-
ticos (sienogranitos, sienitos, quartzo sienitos e álcali 
quartzo sienitos) rosados, deformados e metamorfisa-
dos, de granulação fina a grossa. Presença de alteração 
hidrotermal sericítica, moderada a fraca, é identificada. 
Essa suíte foi submetida a metamorfismo de fácies xisto 
verde. A intensa deformação de caráter cisalhante, 
imposta a essa unidade, gerou protomilonitos, milo-
nitos e ultramilonitos.

Ribeiro e Alves (2017) obtiveram dois conjuntos 
de idades concórdias U-Pb (LA-ICP-MS) em zircão, em 
torno de 2070 Ma e 2010 Ma. As altas razões Th/U 
sugerem duas gerações de zircões ígneos produtos de 
dois pulsos magmáticos.
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3.3.1.4.2. Suíte Ipueiras

A denominação que Cunha et al. (1981) utilizaram 
para designar um conjunto de granitos pós-orogênicos 
discriminados das rochas polimetamórficas do emba-
samento baseou-se em aspectos texturais, estruturais 
e geocronológicos.

O termo Suíte Plutono-vulcânica Ipueiras foi utilizado 
por Ribeiro e Alves (2017) para agrupar os granitos do 
tipo A de idade paleoproterozoica e as rochas vulcâni-
cas e básicas a eles associadas, que ocorrem na porção 
sudeste da folha Porto Nacional (1:250.000). Os princi-
pais corpos, com dimensões batolíticas, são os batólitos 
Ipueiras e do Carmo.

São rochas, geralmente, isótropas, com deformação 
rúptil a rúptil-dúctil, principalmente nas bordas. Aspecto 
de augen gnaisse é exibido nas porções porfiríticas defor-
madas. Apresentam feldspatos zonados, com textura 
rapakivi e possuem cor predominantemente rosa a cinza- 
rosada, granulação predominantemente grossa com ter-
mos médios e finos nas bordas. Petrograficamente, são 
classificadas como monzogranitos e sienogranitos, além 
de quartzo álcali sienito, quartzodiorito e quartzo sienito. 

Granófiros e vulcânicas ocorrem nas bordas do 
batólito do Carmo, confundindo-se com as rochas vul-
cânicas da Formação Monte do Carmo. As vulcânicas 
félsicas (riolitos e riodacitos) formam corpos tabulares, 
de coloração cinza-clara a escura, granulação fina, com 
textura afanítica a porfirítica. Para o granodiorito da Suíte 
Ipueiras, Ribeiro e Alves (2017) obtiveram idade U-Pb de 
cristalização de 2083 ± 9,6 Ma em zircão.

Essas rochas são intrusivas no Complexo Rio dos 
Mangues e no Complexo Granulítico de Porto Nacional.  
E mantêm contato com os metassedimentos da Forma-
ção Monte do Carmo e com as rochas sedimentares da 
Bacia do Parnaíba. São intrudidas por diques máficos, 
gabróicos a dioríticos e tremolitito (FRASCA et al., 2010).

• Plutônicas (PP3γip)
As rochas plutônicas estão representadas por horn-

blenda-biotita monzogranito, hornblenda-biotita sieno-
granito e hornblenda tonalito. São rochas de granulação 
grossa, textura porfirítica, isótropas e deformadas nas 
bordas. O metamorfismo é de fácies anfibolito.

• Vulcânicas (PP3αiv)
As rochas vulcânicas ocorrem sempre nas bordas dos 

grandes batólitos (Ipueiras e do Carmo), e formam um 
conjunto de rochas com textura granofírica, de compo-
sição bimodal de ácida a básica (RIBEIRO e ALVES, 2017). 
Segundo esses autores, a principal área de ocorrência das 
vulcânicas da Suíte Ipueiras encontra-se na porção norte 
do batólito do Carmo, contígua à área de ocorrência da 
Formação Monte do Carmo. 

Riolitos, riodacitos, dacitos, tufos, tufos riolíticos, 
tufos de lapilli e aglomerados compõem as vulcânicas da 
Suíte Ipueiras (PALERMO, 1988; BARRADAS et al., 1992).

Datação U-Pb (LA- ICP-MS) em rocha vulcânica 
forneceu idade de 2085,8±9,8 Ma, e idades modelo 
Sm-Nd variando entre 2,11 Ga e 2,20 Ga, com média 
em torno de 2,17 Ga.

3.3.2. Orógeno Araguaia

O Orógeno Araguaia é uma das unidades geo-
tectônicas neoproterozoicas da Província Tocantins 
(ALMEIDA et al.,1981; HASUI; COSTA; ABREU,1984), 
localizada na borda oriental do Cráton Amazônico. 
Representa importante segmento crustal resultado 
da sucessão de eventos orogênicos e amálgamas que 
culminou, no final do Neoproterozoico, com a constru-
ção do supercontinente Oeste Gondwana. Apresenta 
“mistura” tectônica de rochas, dobras e imbricações 
tectônicas em diferentes intensidades e escalas, com 
superposição de eventos, inclusive envolvendo rochas 
do embasamento (ABREU; GORAYEB; HASUI, 1994). 
Suas rochas foram submetidas a uma variação meta-
mórfica, indo desde xisto verde baixo a incipiente até 
anfibolito (HASUI; ABREU; RANGEL, 1977; TEIXEIRA, 
1984; SOUZA; MORETON, 1995; ALVARENGA et al., 
2000; RIBEIRO e ALVES, 2017).

Limita-se e sobrepõe-se às rochas arqueanas-
paleoproterozoicas do Cráton Amazônico, a oeste; 
sendo recoberto pelas rochas sedimentares fanerozoicas 
da Bacia do Parnaíba, a norte e a leste; e mostrando 
relação tectônica com as rochas do embasamento 
paleoproterozoico (complexos Rio dos Mangues e Porto 
Nacional, Suítes Serrote e Ipueiras).

3.3.2.1. Suíte Monte Santo-Serra da Estrela

Segundo Iwanuch (1991), o Complexo Alcalino da 
Serra da Estrela é constituído por corpos tabulares e 
paralelos orientados NNE-SSW, com mergulhos sub- 
verticais a moderados para SE, espessuras ao redor 
de 300 m e comprimento de 21 km. Esses corpos 
foram afetados por sistemas de falha de direções NNE 
(principal) e N50-60W (secundário que desloca o sis-
tema NNE). Os litotipos presentes são: litchifielditos, 
mariupolitos, miaskitos, nefelina sienitos, sienitos, 
monzossienitos com nefelina, raros nefelinitos e peg-
matitos alcalinos.

Ribeiro e Alves (2017) utilizaram a denominação 
Suíte Alcalina Monte Santo-Serra da Estrela para essa 
unidade, a qual se constitui de rochas de granulação 
predominantemente média, leucocráticas, de cor 
cinza, localmente rosadas, isótropas ou deformadas 
em regime rúptil-dúctil. Segundo esses autores as 
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principais rochas identificadas incluem metabiotita-
riebeckita-quartzo sienito, aegirina-augita-hornblenda-
quartzo sienito, metamonzonito, metateralito, 
metassienito, quartzo metassienito, metamonzodiorito, 
metaessexito. Alteração hidrotermal sericítica de 
caráter seletivo de intensidade moderada pode ser 
observada nessas rochas.

A Suíte Monte Santo-Serra da Estrela é formada 
pelos corpos alcalinos de Monte Santo e Serra da Estrela, 
sendo que na área desse projeto, só está presente o 
corpo Serra da Estrela.

3.3.2.1.1. Corpo Serra da Estrela (MP3λe)

O corpo de Serra da Estrela tem a forma de dique 
com direção N20°E, intrusivo nos micaxistos e quartzitos 
do complexo Rio dos Mangues. Esse corpo localiza-se  
15 km a leste da sede do município de Pugmil, tem direção 
N20E, e possui 14 km de comprimento com largura 
média de 0,5 km. Composto por biotita-riebeckita-
quartzo metassienito, nefelina metassienito, litchfieldito, 
aegerina-augita-hornblenda metamonzonito.

Idade média de 1022±22 Ma para a alcalina de 
Monte Santo pelo método Pb-Pb foi obtida por Arcanjo, 
Abreu e Moura (2001). Ainda, em zircões da intrusiva 
alcalina de Monte Santo, pelo método U-Pb (ICP-LA-MS) 
foram obtidas por Battilani et al. (2011), idades de 
cristalização de 1051±22 Ma e idade de metamorfismo 
de 571±11 Ma. 

3.3.2.2. Grupo Baixo Araguaia

Hasui, Abreu e Rangel (1977) denominaram de Grupo 
Baixo Araguaia às rochas da Faixa de Dobramentos Paraguai-
Araguaia que ocorrem na região do baixo Rio Araguaia.

Essa designação foi adotada por Souza e More-
ton (1995), sendo esse grupo constituído pelas for-
mações Morro do Campo, Xambioá, Pequizeiro e  
Couto Magalhães.

Ribeiro e Alves (2017) incluem a Formação Canto 
da Vazante proposta por Costa (1980), porém estrati-
graficamente abaixo da Formação Xambioá e acima da 
Formação Morro do Campo. 

Na área contemplada por esse projeto as formações 
Pequizeiro e Couto Magalhães não estão presentes.

As rochas desse Grupo exibem estruturação norte-
sul com mergulhos geralmente suaves para leste. Foram 
submetidas à intensa deformação sob regimes dúctil e 
compressivo. O grau metamórfico está na fácies xisto 
verde e diminui de leste para oeste.

Segundo Pinheiro (2005), as idades de 850 Ma e 1000 
Ma obtidas no quartzito de Paraíso do Tocantins, seriam 
indicativas do limite superior da idade de sedimentação 
das rochas deste Grupo.

As idades de zircão detrítico predominantes entre 
1250 e 850 Ma indicam idade máxima de sedimentação 
da porção basal do Grupo Baixo Araguaia, nesta porção 
sul do Orógeno Araguaia, em torno de 850 Ma.

3.3.2.2.1. Formação Morro do Campo (NPmcp)

Abreu (1978), utilizou o termo Formação Morro do 
Campo para as rochas descritas por Montalvão (1976) 
como Formação Serra do Lontra.

Suas rochas estão em contatos transicionais ou 
tectônicos através de zonas de empurrão com os mica-
xistos com granada da Formação Xambioá e com os 
micaxistos e gnaisses feldspáticos da Formação Canto 
da Vazante; localmente são recobertas pelas rochas 
sedimentares da Bacia do Parnaíba.

Segundo Ribeiro e Alves (2017), essa unidade é 
constituída principalmente por muscovita quartzito, e 
subordinadamente por muscovita-quartzo xisto e biotita-
muscovita-quartzo xisto. São rochas de granulação média 
a grossa, acamadadas, esbranquiçadas, amareladas 
e cinza-claras, intensamente foliadas. Apresentam 
alteração intempérica moderada.

3.3.2.2.2. Formação Canto da Vazante (NP12cv)

Ribeiro e Alves (2017) retomam o termo Formação 
Canto da Vazante utilizado por Costa (1980) agrupando 
uma vasta área de ocorrência de sedimentos imaturos 
representados dominantemente por xistos feldspáticos 
e paragnaisses que ocorrem em faixas aproximada-
mente N-S, com largura de até 25 km. No entanto, 
ao contrário do que foi proposto por Costa (1980), 
propõe que a Formação Canto da Vazante esteja estra-
tigraficamente abaixo da Formação Xambioá devido 
seu caráter essencialmente psamítico imaturo, o que 
evidenciaria uma sedimentação precoce em relação 
aos termos psamo-pelíticos a pelíticos da Formação 
Xambioá. O contato entre essas formações é grada-
cional ou tectônico.

Os xistos feldspáticos possuem típica xistosidade 
com granulação fina a grossa, além de frequente banda-
mento composicional milimétrico, geralmente dobrado 
e transposto (RIBEIRO; ALVES, 2017).

Os principais litotipos são: muscovita-plagioclásio-
biotita xisto feldspático com clinozoisita e carbonato, 
ou paragnaisse com clinozoisita e carbonato, muscovita-
clorita-zoisita-clinozoisita-plagioclásio-biotita xisto 
feldspático com carbonato, plagioclásio-carbonato-
biotita-muscovita xisto, clinozoisita-plagioclásio-biotita 
xisto feldspático, e localmente metarcóseo. 

São rochas de cor cinza a cinza-escura, de granulação 
fina a média, localmente grossa, apresentando xistosi-
dade e bandamento composicional (Sn+1) milimétrico.
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Apófises, diques e stocks graníticos e pegmatíticos 
da Suíte Santa Luzia ediacarana frequentemente intru-
dem essa unidade.

3.3.2.2.3. Formação Xambioá (NP12x)

Abreu (1978) utiliza o termo Formação Xambioá, 
para designar um espesso pacote de quartzo mica-
xistos, xistos grafitosos, granada-cianita-estaurolita 
micaxistos, xistos feldspáticos, mármores, anfibólio 
xistos e corpos máfico-ultramáficos.

Essas rochas ocorrem como faixas contínuas e alon-
gadas de direção aproximada N-S ou NNW-SSE, com até 
20 km de largura, segundo Ribeiro e Alves (2017).

Exibe contato tectônico com a Formação Pequi-
zeiro, por falhas inversas e empurrões; tectônico com 
as rochas do Complexo Rio dos Mangues através de 
falhas compressivas e transpressivas; e discordante 
erosivo e angular com as rochas sedimentares da  
Bacia do Parnaíba.

Seus litotipos são bastante homogêneos, pre-
dominando: muscovita-biotita-quartzo xisto, mus-
covita-biotita-xisto com granada e localmente 
clorita-muscovita-biotita xisto. Lentes decimétricas 
quartzíticas (NP2xqt) podem ocorrer, bem como lito-
tipos semelhantes a metarritmitos.

São rochas intensamente foliadas de granulação fina 
ou fina a média e cor cinza ou cinza-clara, e avermelhada 
quando intemperizada.

3.3.2.3. Complexo Máfico-Ultramáfico Quatipuru

As rochas aflorantes na serra de Quatipuru foram 
denominadas por Cordeiro e McCandless (1976) de 
Maciço Ultramáfico de Quatipuru. Hasui, Abreu e Rangel 
(1977) classificaram como ofiolitos um conjunto de rochas 
ultrabásicas e básicas intrusivas, principalmente, na 
porção oeste da Faixa Araguaia.

Corpos de metagabros, metapiroxenitos, metape-
ridotitos e fragmentos de sequências metavulcanos-
sedimentares foram reconhecidos por Ribeiro e Alves 
(2017), como parte do aparelho ofiolítico que compõe 
o Complexo Quatipuru.

Segundo Paixão (2009), foi obtida idade isócrona 
Sm-Nd de 757 ± 49 Ma, em diques, que marcam o 
estágio de oceanização da Faixa Araguaia. Dados 
isotópicos Sm-Nd corroboram o catáter MORB desta 
sequência ofiolítica, dado por valores positivos de εNd 
de basaltos (εNd = +5) e diques gabroicos (εNd = +6,7) 
que cortam os peridotitos.

Na área de abrangência desse projeto os corpos 
metamáficos-metaultramáficos não estão presen-
tes. Nessa área em questão ocorre apenas a sequên- 
cia vulcanossedimentar.

3.3.2.3.1. Unidade Vulcanossedimentar 
(NP2µqvs)

Uma sequência de intercalações de rochas vulcânicas 
com sedimentos químicos, clásticos e clastoquímicos 
na base e com xistos feldspáticos no topo, foi identi-
ficada por Barreira e Dardenne (1981) nos arredores 
da cidade de Monte Santo, tendo sido denominada 
por esses autores de Sequência Vulcanossedimen- 
tar de Rio do Coco.

Essa sequência é caracterizada por Ribeiro e Alves 
(2017) por conter intercalações de xistos magnesianos 
com sedimentos químicos, clásticos e clastoquímicos, 
representados por micaxistos, metachert e formação 
ferrífera bandada.

Associados a esta unidade ocorrem ainda pequenos 
corpos de serpentinito (peridotitos) e piroxenitos.

Foram identificados metabasaltos, clorita-talco xisto 
com serpentina, carbonato e magnetita, clorititos e ser-
pentinitos com magnesita e magnetita.

O pacote de rochas vulcânicas com maior espes-
sura encontra-se totalmente metassomatizado, e é 
formado por serpentinito com magnesita e magnetita. 
São rochas cinza-escuras com manchas ocres, sem 
foliação evidente. As porções escuras são serpentinas e 
as ocres são carbonatos. Esses autores dataram zircões 
da sequência vulcanossedimentar pelo método U-Pb 
(ICP-MS-LA). Segundo eles, os zircões que deram ori-
gem às idades mais antigas foram interpretados como 
zircões herdados e a idade média de 823 Ma como a 
idade de cristalização para este segmento do Complexo 
Máfico-Ultramáfico Quatipuru.

3.3.2.4. Suíte Aliança do Tocantins

A denominação Suíte Aliança foi proposta por Frasca 
e Lima (2005) para designar um conjunto de granitos, gra-
nodioritos e tonalitos peraluminosos, e apófises graníticas, 
de idade em torno de 600 Ma, intrusivas no Grupo Baixo 
Araguaia, representada pelo Tonalito-Granodiorito Aliança.

Além do Tonalito-Granodiorito Aliança, Frasca et al. 
(2010) agruparam também a esta unidade o Tonalito Serra 
do Tapuio, para designar um corpo de rochas ortoderivadas 
de composição tonalítica, mineralizadas, de aproximada-
mente 65 km de comprimento por 5 km de largura.

3.3.2.4.1. Tonalito-Granodiorito Aliança (NP3γat)

No geral, são rochas leucocráticas, cinza-claras a cinza-
escuras de granulação média a grossa, heterogêneas, 
muito foliadas; bandadas e magnéticas, com textura 
granonematoblástica, granolepidoblástica, granoblástica 
e estruturas proto a miloníticas. São biotita granodioritos 
e biotita tonalitos.
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O Tonalito-Granodiorito Aliança é intrusivo nos gnais-
ses do Complexo Rio dos Mangues e é intrudido pelo 
Gabro Morro da Mata, da Suíte Carreira Comprida.

Ribeiro e Alves (2017) obtiveram uma idade de 593  
± 59 Ma, através de datação U-Pb SHIRIMP em zircão, que 
coincide com a idade encontrada por Frasca et al. (2010).

3.3.2.4.2. Tonalito Serra do Tapuio (NP3γast)

Frasca et al. (2010) individualizaram esta unidade sob 
a denominação de Tonalito Serra do Tapuio.

Ribeiro e Alves (2017) a englobaram na Suíte Aliança, 
em função de sua similaridade litológica e estrutural com 
o Granodiorito-Tonalito Aliança.

Segundo esses autores, são rochas tectonizadas, 
magnéticas, com bandas ou lâminas milimétricas a 
centimétricas escuras compostas de biotita e anfibó-
lio (localmente ocorre pirita finamente disseminada), 
intercaladas com bandas ou lâminas mais claras, com-
postas de quartzo e feldspato, orientadas segundo a 
foliação milonítica.

Os principais tipos são metatonalitos (hiperstênio 
tonalito, hiperstênio-hornblenda tonalito, biotita tonalito, 
com termos miloníticos; biotita gnaisse tonalítico com 
hornblenda e titanita, de granulação média) e subordi-
nadamente, ocorrem metagranodioritos e metamon-
zogranitos com mineralogia máfica similar. Enclaves de 
rochas vulcânicas máficas e metassedimentos estão 
presentes. O grau metamórfico varia de fácies anfibolito 
médio a granulito.

Frasca et al. (2010) obtiveram idade modelo Sm-Nd 
de 1,62 Ga e εNd(T618) de -6,07 em biotita metatonalito 
mesocrático. Idade U-Pb para esta amostra mostrou 
diagrama concórdia de 590 ± 5 Ma [± 5.4] e herança 
em 1769 ± 830 Ma, com MSWD = 1,5. A idade de 590 
Ma pode estar marcando forte evento térmico que 
ocorreu na região.

3.3.2.5. Magmatismo Sin a Tardi-Orogênico

Corpos de granitos peraluminosos sin a tardi-coli-
sionais, sob a forma de stocks, diques, lentes e apófises 
ocorrem alojados, principalmente no domínio leste 
do Orógeno Araguaia, de mais alto grau metamór-
fico. Estão representados, na área desse projeto, pela  
Suíte Santa Luzia.

3.3.2.5.1. Suíte Santa Luzia (NP3γ2sl)

Costa et al. (1983) criaram a denominação “Granito 
Santa Luzia” para designar um conjunto de rochas gra-
níticas que ocorrem na forma de corpos arredondados 
e ovalados, bem como diques, alojados nos metassedi-
mentos do Grupo Estrondo.

Ribeiro e Alves (2017) retomam o termo “Suíte Santa 
Luzia”, utilizado por Hasui, Costa e Abreu (1984) para 
englobar os granitoides de composição granítica a gra-
nodiorítica do Grupo Estrondo.

São corpos que intrudem os micaxistos feldspáticos 
das formações Canto da Vazante e Xambioá bem como o 
Complexo Rio dos Mangues; e estão recobertos, parcial-
mente, por rochas sedimentares da Bacia do Parnaíba. 

Esta suíte é composta dominantemente por mus-
covita-biotita granodioritos, com transição para termos 
monzograníticos, com raros termos sienograníticos, 
além de expressivos corpos pegmatíticos (NP3ɣ2slpeg) 
segundo Ribeiro e Alves (2017).

Segundo esses autores, os granodioritos e monzogra-
nitos possuem cor cinza a rosa-clara, são equigranulares 
médios a grossos, com textura predominante granular 
hipidiomórfica ou alotriomórfica, além da textura grano-
blástica superimposta. Presença de corpos pegmatíticos, 
que ocorrem como veios e diques cortando os stocks 
granodioríticos e monzograníticos, ou formam corpos mais 
possantes, constituindo verdadeiras serras que acom-
panham a estruturação regional na direção NNW-SSE.

Para Ribeiro e Alves (2017) os granitos da Suíte Santa 
Luzia são interpretados como sin a tardi-colisionais 
em relação à estruturação do Orógeno Araguaia  
no final do Neoproterozoico.

Esses autores obtiverama idade de 535 ± 36 Ma 
pelo método U-Pb LA em zircão de uma amostra de 
muscovita-biotita granodiorito da Suíte Santa Luzia. 
Nesta mesma amostra foram obtidos zircões com ida-
des paleoproterozoicas em torno de 1,95 Ga, interpre-
tados como zircões herdados das fontes destes granitos.  
A idade modelo Sm-Nd obtida para esta mesma amos-
tra forneceu a idade de 1,77 Ga e εNd(0.54) negativo 
de -8,67, indicando a forte contribuição crustal na  
geração destes granitoides.

3.3.3. Orógeno Brasília – Arco Magmático de 
Goiás

Constituindo um extenso terreno neoproterozoico, o 
Arco Magmático de Goiás é o resultado do fechamento do 
oceano Farusian-Goiás (900-530 Ma), durante a aglutinação 
do Gondwana (PIMENTEL; JOST; FUCK, 2004; PIMENTEL et 
al., 2000). Formado por volta de 890 Ma, como arco oceâ-
nico, que evoluiu, em torno de 670 Ma, para arco de mar-
gem continental ativa, culminando com a colisão e acresção 
durante a Orogenia Brasiliana no final do Neoproterozoico 
(JUNGES et al., 2008). Este arco é compartimentado em dois 
segmentos, os arcos magmáticos de Mara Rosa (a norte) 
e de Arenópolis (a sul), separados por microcontinentes 
pertinentes ao Maciço de Goiás (LAUX et al., 2005).

As unidades neoproterozoicas, na área desse projeto, 
estão representadas pelo Granito São José Pequeno (Suíte 
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Intrusiva Lajeado), e pelas: Suíte Manoel Alves e Formação 
Monte do Carmo, que constituem um prolongamento 
do Arco Magmático de Mara Rosa.

3.3.3.1. Suíte Manoel Alves

Proposta por Frasca et al. (2010), em consonância 
com a denominação do Complexo Manoel Alves dada por 
Costa (1985), para um conjunto de gnaisses tonalíticos e 
granodioríticos que afloram no rio homônimo.

Frasca e Lima (2010) individualizaram essa unidade, 
na folha Gurupi (1:250.000), em duas fácies: Tonalitos e 
Granodioritos Gnaisses; e Corpos Máficos Indiferencia-
dos. Relacionaram esta suíte como um prolongamento 
das rochas do Arco Magmático de Goiás.

Esses autores obtiveram idade U-Pb de 554+6 Ma 
para a suíte. Praxedes (2015) obteve idades U-Pb de 
654.4 ±4.2 Ma e idades modelo TDM entre 1,09 e 0,88 Ga  
com εNd(t) positivos.

Sabóia e Meneghini (2019), na folha Dianópolis 
(1:250.000) individualizaram essa unidade nas fácies: 
Tonalítica a Granodiorítica (rochas mais primitivas da 
suíte, à base de hornblenda-biotita e de composição 
intermediária a félsica); e Monzogranítica a Granodiorítica 
(termos mais evoluídos deste terreno, à base de biotita 
e de composição félsica).

O contato com as unidades adjacentes é tectônico, 
por zonas de cisalhamento, e está recoberto, a leste, por 
sedimentos da Bacia do Parnaíba, através de discordância 
erosiva (SABÓIA; MENEGHINI, 2019).

3.3.3.1.1. Unidade Olivina Metagabronorito 
(NP3δcm)

Corpos de rochas máficas inclusos principalmente 
na Suíte Manoel Alves e na Formação Monte do Carmo 
são citados por Frasca et al. (2010) na folha Gurupi 
(1:250.000), as quais apresentam semelhanças litoquí-
micas com suas encaixantes.

São rochas máficas e ultramáficas, pretas a verde- 
escuras, granulação média a grossa, textura inequigranular, 
hipidiomórfica e de composição heterogênea. Apresen-
tam-se quanto à deformação, ora maciços e homogêneos, 
ora anisótropos e foliados, segundo Frasca et al. (2010).

Presentes gabronoritos e olivina gabronoritos, 
piroxenitos e gabro. O metamorfismo varia de fácies 
xisto verde a granulito.

3.3.3.1.2. Fácies Tonalítica a Granodiorítica 
(NP3γmatn)

Fácies constituída a base de hornblenda-biotita e 
de composição intermediária a félsica, corresponde às 
rochas mais primitivas da suíte. 

Essa fácies compõe-se de rochas ortoderivadas cinza- 
claras a avermelhadas, heterogêneas e anisótropas, gra-
nulação grossa a fina, texturas inequigranulares, grano-
blásticas, granonematoblásticas, granolepidoblásticas e 
porfiroclásticas. As estruturas presentes são: foliadas, 
bandadas, augen e proto a ultramiloníticas.

Os principais litotipos presentes são hornblenda-biotita 
tonalitos, biotita tonalitos, hornblenda-biotita granodioritos, 
biotita granodioritos, hornblenda-biotita monzogranitos, 
biotita-hornblenda metadioritos, dioritos, quartzo dioritos, 
foliados e gnáissicos, com autólitos biotíticos e anfibolíticos e 
escassos enclaves de rochas máficas e metassedimentares. 

O metamorfismo varia de fácies xisto verde alto a 
anfibolito, evidenciada pelos domínios de rochas gnáissicas.

Cortam esta unidade e provavelmente estão rela-
cionados com a Fácies Monzogranítica a Granodiorí-
tica, diques aplíticos de leucogranitos e pegmatitos, 
geralmente concordantes com a estruturação regional 
(SABÓIA; MENEGHINI, 2019).

Frasca et al. (2010) e Praxedes (2015) obtiveram pelo 
método U-Pb, respectivamente, idades de 554+6 Ma e 
654.4 ±4.2 Ma para essa unidade.

3.3.3.1.3. Fácies Monzogranítica a 
Granodiorítica (NP3γmagr)

Essa unidade responde pelos termos mais evoluídos 
deste terreno.

Essa fácies é composta por biotita metagranodio-
ritos e biotita metamonzogranitos porfiríticos, foliados 
a miloníticos; granada-biotita leucogranitos, grossos a 
pegmatíticos na forma de diques e apófises métricos.

3.3.3.2. Formação Monte do Carmo (NP3mca)

Na área deste projeto, a Formação Monte do Carmo 
constitui prolongamento do Arco Magmático de Goiás 
para nordeste.

Cunha et al. (1981) definiram a Formação Monte do 
Carmo como um conjunto de sedimentos, formados da 
base para o topo por conglomerados polimíticos com 
seixos de diversos tamanhos, constituídos por gnaisses, 
rochas vulcânicas e quartzitos, em matriz arcoseana, 
sobreposto por grauvaca, pacote de siltito castanho- 
avermelhado intercalado em quartzito esbranquiçado, 
sendo que mais para o topo este siltito grada para um 
conglomerado monomítico com seixos de quartzo, em 
matriz arcoseana, com intercalações de arenitos e siltitos.

Schobbenhaus e Campos (1984) a consideram como 
uma molassa brasiliana.

Frasca et al. (2010) caracterizaram a Formação Monte 
do Carmo como uma sequência metavulcanossedimentar 
de idade neoproterozoica, ampliando sua área de ocor-
rência para sul desde a cidade de Monte do Carmo até as 
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proximidades da cidade de Gurupi. Estes mesmos auto-
res obtiveram idade modelo TDM de 1,18 Ga em rochas 
máficas desta sequência, associando-a a uma possível 
sequência de rift neoproterozoico, com evolução para 
bacia marginal de arco.

Sabóia (2010) obteve idade modelo TDM entre 0,86 
e 1,91 Ga e caracterizou a Formação Monte do Carmo 
como uma sequência vulcanossedimentar bimodal, meta-
morfisada no fácies xisto verde, formada em ambiente 
tectônico intraplaca continental relacionada à formação 
de um gráben no final do ciclo Brasiliano. Esse autor 
obteve idades de cristalização em torno de 600 Ma pelo 
método U-Pb (LA-ICP-MS) em zircões de andesitos da 
Formação Monte do Carmo.

Sabóia et al. (2009) também reconhecem a Sequência 
Vulcanossedimentar de Monte do Carmo e dividem esta 
unidade em duas subunidades, com predominância de 
rochas máficas a intermediárias.

Para Ribeiro e Alves (2015), as rochas vulcânicas 
associadas à Suíte Ipueiras são restritas à borda norte do 
Granito do Carmo, enquanto que a Formação Monte do 
Carmo aflora amplamente no restante desta localidade.

Ribeiro e Alves (2017) mantêm a denominação origi-
nal proposta por Cunha et al. (1981), para designar um 
conjunto formado por um vulcanismo bimodal de idade 
neoproterozoica, intercalado com sedimentos predo-
minantemente clásticos e corpos máfico-ultramáficos 
que ocorrem na porção sudeste da área desse projeto. 
Todo o conjunto vulcanossedimentar foi transposto 
por zonas de cisalhamento de direção N20E, relacio-
nadas ao sistema de falhas do Lineamento Transbrasi-
liano, disposto em faixas com mergulhos ora para SE,  
ora para NW.

As rochas da Formação Monte do Carmo estão em 
contato com as rochas do Complexo Granulítico Porto 
Nacional através de zonas de cisalhamento transpres-
sionais e os contatos entre as subunidades, também são 
através de falhas ou zonas de cisalhamento.

Segundo Frasca et al. (2010), na sua porção basal 
afloram rochas metavulcânicas máficas e félsicas (diques, 
derrames piroclásticos e pipes de rochas metavulcânicas 
básicas, metabasaltos, intercalados a rochas metavulcâ-
nicas ácidas de maior variação composicional e litológica 
constituídos por breccias, depósitos piroclásticos grossos, 
metatufos de cristal, metatufos líticos, metadacitos, 
metarriolitos e leques orto e paraconglomeráticos), 
intercalados a paraconglomerados e ortoconglomera-
dos polimíticos e oligomíticos; da porção mediana até o 
topo da sequência, ocorrem dominantemente, espessos 
pacotes de rochas metapsamíticas, puras e impuras e 
subordinadamente metapelitos.

A paragênese metamórfica (sericita, actinolita, talco 
e clorita) das subunidades da Formação Monte do Carmo 
indica fácies xisto verde.

A variedade litológica que compõe a Formação Monte 
do Carmo, foi agrupada por área de predominância em: 
Rochas Metavulcânicas Andesíticas e Ultrabásicas; Rochas 
Metavulcânicas Ácidas, Piroclásticas e Epiclásticas; Rochas 
Metassedimentares; e Rochas Plutônicas.

Ribeiro e Alves (2015) obtiveram idades U-Pb em 
zircão de 588±8 e 600Ma para as unidades basáltica e 
piroclástica, respectivamente.

Os resultados das análises Sm-Nd realizadas por 
Sabóia (2010) em basaltos ficaram restritos ao intervalo 
1000 Ma a 860 Ma. Para as rochas piroclásticas este 
intervalo variou entre 1900 Ma e 1500 Ma e os valores 
de εNd(600) dos basaltos foram positivos (entre +3,1 
e +1,08) evidenciando a contribuição mantélica destas 
rochas. Os valores de εNd para as rochas piroclásticas, 
calculados também para idade 600 Ma foram todos 
negativos (entre -10,37 e -5,32), evidenciando que estas 
rochas tiveram forte contribuição crustal. Foi obtida 
idade de 643±10 Ma pelo método U-Pb (LA-ICP-MS) em 
brecha vulcânica (RIBEIRO; ALVES, 2017).

3.3.3.2.1. Plutônica Máfica (NP3δmca)

Três corpos de rochas plutônicas alinhados na direção 
N20E, inicialmente inseridos na Suíte Gabro-Anortosítica 
Carreira Comprida, foram incluídos por Ribeiro e Alves 
(2017) como subunidade da Formação Monte do Carmo. 
Esses corpos ocorrem na porção norte da Formação 
Monte do Carmo, e são relativamente mais primitivos 
com abundância de tipos ultramáficos, em relação ao 
corpo máfico da Suíte Gabro-Anortosítica Carreira Com-
prida que é fortemente fracionado.

Os litotipos identificados nesta subunidade, por 
esses autores foram: hornblenda diorito porfirítico, 
quartzo diorito hidrotermalizado (alteração propilítica), 
hornblenda-tremolita gabro hidrotermalizado (alteração 
propilítica), microgabronorito, plagioclásio-hornblenda 
piroxenito e metapiroxenito hidrotermalizado. 

Segundo Lima et al. (2008), os complexos da região 
de Monte do Carmo são cumulados ultramáficos (wher-
litos, clinopiroxenitos) e máficos (gabros), caracterizados 
como complexos máfico-ultramáficos acamadados com 
alta proporção de rochas ultramáficas em relação às 
rochas máficas e estruturas primárias bem preservadas.

As rochas de composição gabrodioríticas, são de 
cor cinza-esverdeada a preta, granulação fina a média 
e estrutura maciça.

Os piroxenitos apresentam cor verde, granulação 
média a grossa e estrutura maciça.

3.3.3.2.2. Metavulcânica Félsica (NP3αmca)

As rochas vulcânicas félsicas são cinza-claras a 
vermelho-claras, rosadas, com texturas afaníticas a 
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pórfiras, de granulação média a fina nos dacitos e riolitos, 
e grossa com textura brechoide para as vulcanogênicas 
epiclásticas e piroclásticas. Apresentam distribuição 
heterogênea de fácies vulcânicas e estruturas deformadas 
(FRASCA et al., 2010).

As rochas predominantes nesta unidade são: tufos, 
com brechas e aglomerados vulcânicos subordinados. 
Segundo Ribeiro e Alves (2017), foram descritos: tufo 
vulcânico de cinza grossa, brecha cataclástica de tufo 
vulcânico intermediário de cinza fina, tufo vulcânico 
riolítico com matriz vítrea recristalizada, tufo vulcâ-
nico ácido cataclástico hidrotermalizado, metatufo 
vulcânico ácido cataclástico, aglomerado vulcânico 
deformado e hidrotermalizado, conglomerado epiclás-
tico deformado, brecha de conduto vulcânico formada 
por pressão de gases. 

Conforme esses autores, os tufos são predomi-
nantemente de granulação fina, cor cinza-arroxeada 
com manchas claras e escuras, podendo apresentar 
laminação ou acamamento gradacional.

Os aglomerados vulcânicos são rochas de aspecto 
conglomerático com matriz verde, de textura granular 
clástica, muito mal selecionada. Normalmente apresen-
tam-se hidrotermalisadas.

As brechas de conduto vulcânico exibem aspecto 
heterogêneo com partes cinza-escuras e partes esverdeadas 
(epidotização) com fragmentos angulosos de cores rosa e 
cinza-escura-esverdeada de composição andesítica.

As brechas cataclásticas de tufo vulcânico inter-
mediário de cinza fina são rochas com cor cinza, com 
fragmentos castanhos e aspecto brechoide. Constituídas 
por fragmentos de rocha de cor escura com dimensões 
que vão até o tamanho de seixos pequenos, dispersos 
em uma matriz de grãos menores.

Os conglomerados epiclásticos são rochas granula-
res clásticas com fragmentos rolados, mal selecionados 
(pedriscos até calhaus e matacões). Em geral são de 
fragmentos de rocha e a matriz é constituída de grãos 
menores de quartzo.

Os diversos litotipos descritos nesta subunidade, 
associados àqueles descritos na subunidade ante-
rior, auxiliam na definição dos processos que ocorre-
ram durante a evolução da unidade. A presença de: 
peperitos associados aos andesitos atesta o caráter 
subaquático dos derrames; brechas de conduto com 
fragmentos de andesitos, em vários pulsos, indicam 
vários episódios de vulcanismos de natureza distinta, 
com intercalações entre derrames andesíticos e ema-
nações explosivas, piroclásticas, representadas por 
tufos riolíticos de várias granulometrias; brechas e 
stockwork formados a partir da pressão de fluidos 
aprisionados no interior do conduto vulcânico evi-
denciam intervalos de tempo entre as emanações 
(RIBEIRO; ALVES, 2017). 

3.3.3.2.3. Metavulcânica Máfica (NP3βmca) 

Disposta em faixas de direção N20E, esta subuni-
dade encontra-se orientada segundo os Lineamentos 
Transbrasilianos, e intercalam-se com faixas de metas-
sedimentos e de vulcanoclásticas. 

Rochas máficas a intermediárias são compostas por 
metabasaltos e metandesitos porfiríticos de granula-
ção fina a média. Tipos félsicos são representados por 
quartzo metadioritos, metadacitos e subordinadamente, 
metatonalitos, geralmente de granulação fina a média 
(SABÓIA; MENEGHINI, 2019).

Os metabasaltos são melanocráticos, pretos a cinza- 
esverdeados, granulação fina, homogêneos em com-
posição e com texturas afaníticas e/ou amigdaloidais, 
muito fraturados. O metamorfismo pode atingir da fácies 
xisto verde à fácies anfibolito, dependendo do grau de 
deformação a que foram submetidos.

Segundo Frasca et al. (2010) os andesitos encon- 
tram-se, no geral, hidrotermalizados. Peperitos ocorrem 
nas intercalações dos andesitos com sedimentos pelíticos 
(caráter subaquático desse vulcanismo).

Em zonas de cisalhamento, os andesitos estão folia-
dos, com vários níveis de deformação, desde protomi-
lonitos até filonitos.

As rochas ultrabásicas são rochas de cor cinza, bri-
lhosas, foliadas, untosas ao tato e muito magnéticas. 
Os peperitos são cinza-esverdeados com fragmentos 
angulosos centimétricos cinza-claros, dispersos em 
matriz formada por plagioclásio e clorita intersticial, 
de granulação fina, além de grande quantidade de 
opacos. As metaultramáficas apresentam cor cinza- 
escura-esverdeada, granulação muito fina e com do- 
bras irregulares.

3.3.3.2.4. Fácies Metassedimentar (NP3mca, 
NP3mcacg e NP3mcaqt)

Segundo Ribeiro e Alves (2017) as relações de 
campo mostram que há intercalações de derrames 
andesíticos com metassiltitos e metagrauvacas. Con-
forme esses autores predominam nesta subunidade 
quartzitos puros, brancos, maciços, granulação fina 
a média, parcialmente recristalizados, com acamada-
mento bem definido e quartzitos com níveis conglome-
ráticos, metagrauvacas, ardósias e metaconglomerados 
oligomíticos e polimíticos.

Os metapelitos ocorrem em lentes métricas ou em 
espessos pacotes intercalados às vulcânicas.

Os conglomerados (NP3mcacg) formam estreitas faixas 
de direção N20E, em contato tectônico com as vulcânicas.

Os metaconglomerados polimíticos apresentam 
cor cinza-escura a marrom-avermelhada e são com-
postos por seixos bem arredondados (com tamanhos 
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variando de pedriscos a calhaus), e com composição 
muito variada (metandesito, metatufo, quartzo, quart-
zitos, metassiltito, granito etc.).

Rochas com aparência de chert foram encontradas 
localmente.

As metagrauvacas são cinza-escuras, com granulação 
fina a grossa, textura de rocha clástica moderadamente 
selecionada, com grãos subarredondados a arredonda-
dos numa matriz turva composta de grãos diminutos de 
quartzo, carbonato e micas.

Sabóia e Meneghini (2019) assinalam a presença de 
muscovita-quartzo metarenito foliado de granulação 
média e cor branca.

Lentes ortoquartzíticas (NP3mcaqt) de cores branca 
e branca-amarelada e de granulometria fina a média, 
textura granoblástica são encontradas em toda uni- 
dade (FRASCA et al., 2010).

3.3.4. Magmatismo Pós-Orogênico a Anorogênico

3.3.4.1. Suíte Lajeado

A denominação Suíte Lajeado foi proposta por Costa 
et al. (1984) para designar o conjunto de granitos que 
ocorrem desde as proximidades de Tocantínia e Cachoeira 
do Lajeado até próximo a Porto Nacional.

Posteriormente, Gorayeb, Moura e Barros (2001), 
redefiniram a Suíte Lajeado, excluindo os granitos de 
idade paleoproterozoica pertencentes à Suíte Ipueiras 
e identificam três corpos graníticos (Lajeado, Palmas e 
Matança), de idade neoprotrozoica, pertencentes a esta 
unidade, o que foi mantido por Ribeiro e Alves (2017), que 
somaram aos três granitos citados o Granito Aroeiras.  
Na folha Gurupi, Frasca et al. (2010) incluem nessa Suíte, 
o Granito São José Pequeno. 

São corpos de dimensões batolíticas e stocks, com 
denominações locais: Granitos Matança, Aroeiras, Pal-
mas, Lajeado e São José Pequeno. Alguns corpos são 
contínuos como os corpos Palmas e Lajeado ou separados 
por falhas como os corpos Matança e Palmas.

Algumas feições da Suíte Lajeado e da Suíte Gabro- 
Anortositica Carreira Comprida, quando analisadas con-
juntamente, sugerem que foram geradas concomitan-
temente em um processo de adelgaçamento crustal.

Os diversos granitos da Suíte Lajeado apresentam 
contatos, geralmente, intrusivos, ou em relação de mis-
tura de magmas (mingling) com as rochas máficas da 
Suíte Gabro-Anortosítica Carreira Comprida.

Rochas sedimentares da Bacia do Parnaíba recobrem 
parcialmente, em discordância, os granitos Matança, 
Palmas e Lajeado.

Os principais litotipos que compõe essa suíte são 
monzogranitos, sienogranitos, granodioritos, álcali fel-
dspato granitos, quartzo monzonitos, sienitos, quartzo 

monzodioritos, tonalitos, enderbitos e charnoquitos 
(RIBEIRO; ALVES, 2017).

3.3.4.1.1. Granito Lajeado (NP3γ2la)

Segundo Ribeiro e Alves (2017), as rochas desta 
unidade apresentam grande variedade textural e os 
principais litotipos são monzogranitos, sienogranitos 
e sienitos em mistura de magma com leucogabros e 
gabronoritos. Apresentam cores variadas (cinza-claro, 
rosa e cinza-escuro), predominando a cor rosa, granula-
ção grossa a muito grossa, porfirítica com fenocristais 
tabulares, ovoides de K-feldspato e plagioclásio com 
até 3,5 cm, algumas vezes orientados devido ao fluxo 
magmático. Texturas rapakivi e anti-rapakivi também 
são frequentes. Localmente ocorre corpo de gabro-
norito (NP3ɣ2lgb).

3.3.4.1.2. Granito Aroeiras (NP3γ2ars)

Conforme Ribeiro e Alves (2017), esse granito diferen-
cia-se dos demais granitos da Suíte Lajeado, pela granulação 
e cor. São rochas com granulação fina a média, excep-
cionalmente grossa, isótropas, cor predominantemente 
cinza-rosada a cinza. Principais litotipos são sienogranitos 
e biotita monzogranito com evidência de hidrotermalismo.

3.3.4.1.3. Granito Matança (NP3γ2mt)

Costa et al. (1982), definiram como Suíte Matança um 
batólito (aproximadamente 85 km de comprimento por 
30 km de largura), alinhado na direção NE, composto por 
granitos com granitoides gnáissicos restritos, aflorantes 
no ribeirão Matança.

Apresenta granulação grossa, textura porfirítica, 
cor predominantemente rosa, composição variando de 
monzogranítica e sienogranítica até monzodiorítica. Os 
termos à hiperstênio (enderbitos) apresentam cor bege 
a marrom. São isótropos ou deformados por zonas de 
cisalhamento, principalmente nas bordas. Apresentam 
feições de mistura de magma (mingling) com rochas de 
composição diorítica a quartzo diorítica, além de diques 
aplíticos, porções pegmatoides e cristais com textura 
rapakivi (RIBEIRO; ALVES, 2017).

Os principais litotipos são biotita metamonzogranitos, 
metagranodioritos e metassienogranitos, com pegma-
titos e apófises graníticas finas associadas a diques de 
composição diorítica e com raros enclaves de rochas 
vulcânicas máficas e granulitos (FRASCA et al., 2010).

Encontra-se em contato, por falhas transcorren-
tes, com o Tonalito Serra do Tapuio e o Complexo Rio 
dos Mangues, sendo seccionado em sua porção norte 
por rochas máfica-ultramáficas da Intrusão Acamada- 
da Rio Crixás. 
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O grau metamórfico varia entre as fácies anfibolito 
médio e xisto verde.

Isócronas pelo método Pb-Pb e Sm-Nd realizadas por 
Arcanjo (2002) ratificam dados antigos da Suíte Matança 
que forneceram as idades de 837+42 Ma e 547+7 Ma, e 
idade-modelo Sm-Nd variáveis e distintas de 1,83 Ga e 
2,78 Ga ambas com εNd(t) de -6,2.

Ribeiro e Alves (2015) obtiveram idades U-Pb em 
zircão de 554±5 Ma para o corpo Matança.

3.3.4.1.4. Granito Palmas (NP3γ2p)

O Granito Palmas ocorre nos arredores do município 
de Palmas, especialmente em Taquaralto e Taquaruçu, 
bairro e distrito de Palmas, respectivamente. Segundo 
Ribeiro e Alves (2017), as melhores exposições ocorrem 
sob a forma de blocos abaulados. São rochas de granula-
ção grossa a muito grossa, porfiríticas, cor rosa, isótro-
pas a localmente deformadas. Os termos a hiperstênio 
(NP3ɣ2ph - charnoquitos) apresentam cores variadas 
(cinza, preta e rosa) e granulação muito grossa com 
cristais de K-feldspato rosa com até 2 cm. 

Ribeiro e Alves (2015) obtiveram idades U-Pb em 
zircão de 551±4 Ma para o corpo Palmas.

3.3.4.1.5. Granito São José Pequeno (ε2γsjp)

Frasca et al. (2010) atribuem a denominação Gra-
nito São José Pequeno aos corpos da Suíte Lajeado 
na folha Gurupi (1:250.000), e incluem esse granito 
na Suíte Lajeado. Ocorrem como extensos corpos ou 
stocks graníticos alongados de direção NE. São cor-
pos intrusivos nas rochas da Suíte Manoel Alves, limi-
tando-se quase somente a esta faixa de ocorrência de  
idade neoproterozoica.

O contato com a Suíte Manoel Alves é dado por 
zonas de cisalhamento, e por discordância erosiva com 
os sedimentos da Bacia do Parnaíba.

A composição varia de termos granodioríticos a 
sienograníticos, com predomínio de monzogranitos a 
biotita. Apresentam cor cinza a rosa, são leucocráticos, 
de granulação grossa a média, texturas inequigranular 
a porfirítica com predomínio de isotropia estrutural, 
com restritas foliações e demais estruturas deforma-
cionais dúcteis.

Foram obtidas por Frasca et al. (2010), pelo 
método U-Pb em zircão, idades de 509,4±1.6 Ma com 
MSWD=0,55, e 501,2±3.5 Ma MSWD 0,70, apresentando, 
ainda, herança em torno de 2128 ± 120 Ma e idade 
modelo ao redor de 1009 Ma.

Esses autores indicaram o caráter pós-colisional a 
anorogênico da suíte, classificada, com base em assina-
tura litoquímica, de granitos do tipo A (FRASCA et al., 
2010; GORAYEB et al., 2013).

3.3.4.2. Suíte Gabro-Anortosítica Carreira 
Comprida (ε1δcc)

Uma das primeiras citações a respeito dessa unidade 
foram realizadas por Barbosa et al. (1966). Posterior-
mente, Gorayeb (1996) faz descrições mais completas 
sobre os anortositos que ocorriam na corredeira Carreira 
Comprida, as quais se tornaram registros históricos, uma 
vez que estes afloramentos estão submersos pelo lago 
da hidroelétrica de Lajeado.

Segundo este autor, o anortosito Carreira Com-
prida tem 25 km de comprimento por 10 km de largura.  
É composto predominantemente por rochas deformadas 
(metanortositos), de granulação grossa a extremamente 
grossa, com cristais de plagioclásio (com até 10 cm), 
localmente cominuídos, textura flaser definida por por-
firoclastos de plagioclásio, imersos na matriz milonítica, 
assemelhando-se a um augen gnaisse.

Ribeiro e Alves (2017) utillizaram a denominação Suíte 
Gabro-Anortosítica Carreira Comprida para englobar os 
corpos de Carreira Comprida e Morro da Mata. Segundo 
Frasca et al. (2010) a intrusão do Rio Crixás também faria 
parte desta unidade. Na área desse projeto o corpo de 
Morro da Mata não se faz presente.

3.3.4.2.1. Intrusão Acamadada Carreira 
Comprida (ε1δcc)

A intrusão de Carreira Comprida alinha-se na direção 
NE, e aflora por, aproximadamente, 18 km de compri-
mento por 7 km de largura. 

Rocha branca a cinza, de granulação grossa, com-
pacta, muito dura com minerais verde-escuros subé-
dricos ou anédricos e minerais claros, brancos leitosos 
(máficos e feldspatos alterados). A alteração hidrotermal 
é moderada a intensa, do tipo propilítica. A intrusão de 
Carreira Comprida está em contato com o Complexo 
Granulítico Porto Nacional e encoberta em discordância 
pelos sedimentos da Bacia do Parnaíba.

Ribeiro e Alves (2017) ao analisarem elementos 
traços concluíram que esta suíte é produto de mag-
matismo máfico característico de fase pós-colisional 
do orógeno, possivelmente relacionada a uplift que 
sucede o espessamento crustal ou, ainda, associada à 
delaminação mantélica, normalmente condicionada por 
magmatismo bimodal que acompanha termos ácidos a 
intermediários de suítes AMCG.

Gorayeb e Moura (2001) atribuíram idade 
paleoproterozoica (2072±4 Ma a 2066±8 Ma) para o 
Anortosito Carreira Comprida, com base em datação 
Pb-Pb em zircão. Lima et al. (2008) acreditam que estas 
idades encontradas por Gorayeb et al. (2001) sejam 
originadas de zircões herdados pois encontraram idades 
526±5 Ma e 533±4,2 Ma e idade modelo 2160 Ma e εNd 
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variando entre -7 e -12,24, pelo método U-Pb em zircão, 
para rochas máficas da intrusão do Rio Crixás, relacionadas 
à suíte Gabro-Anortosítica Carreira Comprida.

Para Ribeiro e Alves (2017), a Intrusão Gabro-
Anortosítica Carreira Comprida, possui idade de 
cristalização paleoproterozoica, associada à evolução da 
granitogênese anorogênica Ipueiras em uma associação 
do tipo AMCG; e a intrusiva gabroica do Rio Crixás, de 
idade neoproterozoica está associada à evolução dos 
granitos da Suíte Lajeado, gerada possivelmente em 
ambiente de delaminação crustal.

As rochas desta unidade são máficas, meso a mela-
nocráticas (com índice de cor variando entre 30 e 50%), 
cor cinza a preta ou verde-escura, faneríticas, de gra-
nulação fina a grossa, maciças, por vezes porfiríticas 
(com fenocristais de plagioclásio) pouco deformadas e 
metamorfisadas em grau xisto verde a anfibolito. 

Os litotipos predominantes são metaleucogabros e 
metanortositos, segundo Ribeiro e Alves (2017).

3.3.4.3. Intrusão Acamadada Rio Crixás (ε1δrc)

O corpo máfico Rio Crixás localiza-se no rio homô-
nimo, a oeste de Brejinho de Nazaré. Trata-se de um 
corpo suavemente sigmoidal, com mais de 20 km de 
comprimento por 8 km de largura, intrusivo entre o 
Complexo Rio dos Mangues, o Tonalito Serra do Tapuio 
e o Granito Matança.

Apresenta uma gama de litotipos máficos, mudanças 
texturais e composicionais. São principalmente rochas 
anortosíticas interacamadadas e diferentes tipos de rochas 
máficas cumuláticas, incluindo troctolitos, leucotrocto- 
litos, gabronoritos e olivina gabronoritos (FRASCA et al., 
2010). São rochas de granulação média a grossa, texturas 
e mineralogias amplamente preservadas. Os cumulatos 
máficos apresentam texturas meso a adcumuláticas. 
Apatita e zircão ocorrem como fases cumulus nos litotipos 
mais fracionados. Ocorre recristalização metamórfica e 
deformação dúctil restritas a zonas discretas, com assem-
bleia indicativa de condições da fácies granulito. 

Cristais de zircão de olivina gabronorito e granulito 
máfico, datados pelo método U-Pb, exibiram idades de 
526±5,6 e 533±4,2 Ma, respectivamente. Esta idade Cam-
briana é interpretada como de cristalização de rocha 
cumulática e estabelece a intrusão acamadada mais jovem 
da Província Tocantins. Esses dados isotópicos são compa-
tíveis com a cristalização em 530 Ma (FRASCA et al., 2010).

3.3.5. Diques e Sills Máficos (db)

Com esta denominação foram cartografados corpos 
de rochas básicas, não-deformadas e sem metamorfismo, 
sob a forma de diques e sills, intrusivas concordantes e 
discordantes à maioria das unidades estratigráficas na 

área. Normalmente apresentam dimensões reduzidas, 
com extensão de poucas centenas de metros e espes-
suras decamétricas (FRASCA et al., 2010).

Segundo Ribeiro e Alves (2017), em escala de aflo-
ramento, estes diques são muito restritos, uma vez que, 
além da pouca espessura, alteram-se muito facilmente, 
dando origem a um solo muito espesso, argiloso, marrom- 
avermelhado, com muita magnetita. Macroscopicamente, 
as rochas são cinza a cinza-escuras, textura granular, 
granulação fina a média, fortemente magnéticas e muito 
raramente reagem em presença de ácido clorídrico.

Feições observadas em imagens aeromagnetométri-
cas do sinal analítico e da primeira derivada vertical da 
folha Porto Nacional (1:250.000) foram interpretadas por 
Ribeiro e Alves (2017) como diques, sendo que algumas 
delas, de direção Norte-Sul, foram confirmadas no campo.

Petrograficamente foram descritos clinopiroxê-
nio gabro, gabronorito com magnetita, gabrodiorito  
com magnetita e norito.

Hasui et al. (1980) e Braga et al. (1994) realizaram 
datação geocronológica pelo método K/Ar em alguns 
diques que afloram a norte da folha Miracema do Norte, 
obtendo ao menos três grupos de idades: 780, 545 e 
200 Ma, indicativas de que pode haver pelo menos três 
eventos geradores destes diques: a idade de 780 Ma 
pode estar associada ao enxame de diques do aparelho 
ofiolítico de fundo oceânico do Complexo Quatipuru; a 
idade de 545 Ma pode estar associada à fase final de 
estruturação do Orógeno Araguaia; e a idade mais jovem 
de 200 Ma corresponderia a diques gerados nas fases 
iniciais da abertura do Oceano Atlântico no Triássico 
(RIBEIRO; ALVES, 2017).

3.4. PROVÍNCIA PARNAÍBA

Apesar de ser uma bacia de grande extensão areal, 
por ocupar uma área aproximada de 600.000 km2 na 
região Nordeste do Brasil, a Bacia do Parnaíba, também 
conhecida como Bacia do Maranhão ou do Meio-Norte 
é a menos conhecida entre as três bacias paleozoicas 
brasileiras. Em seu depocentro atinge espessura total 
de aproximadamente 3.500 m (VAZ et al., 2007).

A Bacia do Parnaíba é aqui entendida como a 
adotada por Bizzi et al. (2003), estando representada 
apenas pelos sedimentos paleozoicos dos grupos Serra 
Grande, Canindé e Balsas. O desenvolvimento tectônico 
e sedimentar desses grupos está associado à subsidência 
do embasamento da bacia dentro do contexto evolutivo 
do paleocontinente Gondwana. Os sedimentos pós-
Grupo Balsas devem ser tratados e estudados como 
uma bacia de evolução distinta da do Parnaíba, pois seus 
aspectos tectônicos e deposicionais estão associados 
diretamente ao processo de ruptura do Gondwana.  
Essa bacia limita-se ao Norte, com o oceano Atlântico, pelo 
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arco Ferrer-Urbano Santos; com a bacia do São Francisco, 
ao Sul, pelo arco de São Francisco; e a Noroeste, com o rift 
mesozoico do Marajó, pelo arco de Tocantins (Figura 3.3).

Utilizando-se o conceito de sequência de Sloss (1963),  
a Bacia do Parnaíba é dividida estratigraficamente nas 
supersequências: Siluriana (Grupo Serra Grande), Devoniana 
(Grupo Canindé) e Carbonífero-Triássica (Grupo Balsas).

O cenário sobre o qual se desenvolveu a sedimen-
tação pré-ordoviciana na Bacia do Parnaíba, segundo 
Góes, Travassos e Nunes (1990), influenciou de forma 
marcante as fases deposicionais seguintes.

O substrato da Bacia do Parnaíba é constituído por 
rochas metamórficas, ígneas e sedimentares formadas 
desde o Arqueano até o Ordoviciano, com provável pre-
domínio, das originadas entre o final do Proterozoico e 
início do Paleozoico, intervalo esse, correspondente ao 
tempo de consolidação dessa plataforma (VAZ et al., 
2007). Superimpostos a essas rochas foram criados, no 
final do Ciclo Brasiliano, grabens com eixos predominan-
temente SW-NE e N-S, posteriormente preenchidos, por 
sedimentos imaturos, no Neoproterozoico e no Cambro- 
Ordoviciano, gerando respectivamente, as formações 
Riachão e Mirador. Esses grabens são correlacionados ao 

Grupo Jaibaras e à Formação Monte do Carmo, ambos 
encontrados em grabens fora do limite atual da bacia.

No Ordoviciano criou-se uma grande depressão resul-
tante de uma subsidência termal da região, onde foram 
depositados os sedimentos fluvio-deltaicos silurianos 
(primeira grande sequência deposicional) do Grupo Serra 
Grande. Com a orogenia Caledoniana, essa sequência depo-
sicional foi finalizada, resultando numa discordância regional.

Com a continuação dos processos de subsidência 
termal, influenciados por efeitos flexurais, somados 
a uma tendência global de elevação do nível do mar, 
instalou-se um extenso mar epicontinental, e uma 
segunda sequência, agora devoniana, foi depositada, 
sendo retratada pelos sedimentos do Grupo Canindé. 
Uma discordância regional, associada aos efeitos da 
orogenia Eo Herciniana, marca o final dessa deposição.

A deposição dos sedimentos do Grupo Balsas repre-
senta a retomada da sedimentação, numa terceira sequ-
ência deposicional, a carbonífero-triássica. As rochas 
desse Grupo evidenciam a progressiva continentalização 
e desertificação da bacia. A finalização dessa deposição 
e do registro paleozoico da bacia está ligada à reativação 
Wealdeniana, quando há a desagregação do Gondwana.

Figura 3.3 - Limites da Bacia do Parnaíba (adaptado de BIZZI et al., 2003).
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Os depocentros das sequências deposicionais foram 
fortemente controlados, até o Eocarbonífero, por dois 
lineamentos com direções NE-SW e SE-NW, respectiva-
mente, Transbrasiliano ou Sobral-Pedro II e Picos-Santa 
Inês. Do Neocarbonífero até o Jurássico, os depocentros 
deslocaram-se para o centro da bacia. A sedimenta-
ção passa a apresentar padrão concêntrico e a forma 
externa da bacia torna-se ovalada, típica de sinéclise 
interior (VAZ et al., 2007). 

Para Vaz et al. (2007), a sucessão de rochas 
sedimentares e magmáticas da Bacia do Parnaíba 
pode ser disposta em cinco supersequências: Siluriana 
(correspondendo litoestratigraficamente ao Grupo 
Serra Grande), Mesodevoniana-Eocarbonífera 
(Grupo Canindé), Neocarbonífera-Eotriássica (Grupo 
Balsas), Jurássica (Formação Pastos Bons) e Cretácica 
(formações Codó, Corda, Grajaú e Itapecuru), 
delimitadas por discordâncias regionais (Figura 3.4). 

Figura 3.4 - Coluna estratigráfica da Bacia do Parnaíba segundo Vaz et al. (2007).
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No âmbito desse trabalho, serão tratadas apenas as 
três primeiras supersequências.

A sedimentação ocorrida na Bacia do Parnaíba entre 
o Ordoviciano/Siluriano e Mississipiano, é clástica, predo-
minantemente marinha, marcada por acentuada subsi-
dência na borda leste com atuação da direção nordeste 
e noroeste (SANTOS; CARVALHO, 2009). 

3.4.1. Grupo Serra Grande

A sequência mais antiga da Bacia do Parnaíba corres-
ponde à unidade estratigráfica denominada Grupo Serra 
Grande (SMALL, 1914), composta de rochas clásticas. 
Compreende as formações Ipu, Tianguá e Jaicós, sendo 
que apenas esta última aflora na área deste projeto.

3.4.1.1. Formação Jaicós (Ssgj)

Formação Jaicós (PLUMMER; PRINCE; GOMES, 1946): 
arenitos cinza-claros, grossos contendo seixos, mal sele-
cionados, friáveis, maciços ou com estratificações cruzada 
ou lenticular; conglomerados; e eventualmente, pelitos. 
Esta formação foi depositada em paleoambiente flu-
vial entrelaçado, durante o Neossiluriano. Góes e Feijó 
(1994) interpretam os ambientes de deposição do Grupo 
Serra Grande como fluvio glacial e glacial, passando a 
transicional (nerítico) e retornando às condições con-
tinentais (fluvial entrelaçado). As formações Tianguá e 
Jaicós representam, respectivamente, a superfície de 
inundação máxima e o intervalo regressivo dessa sequên- 
cia. Os contatos, inferior e superior, do Grupo Serra 
Grande são discordantes.

3.4.2. Grupo Canindé

O Grupo Canindé (RODRIGUES, 1967 ; CAROZZI et 
al., 1975), na área desse projeto, é composto pelas for-
mações Pimenteira, Cabeças, Longá e Poti.

3.4.2.1. Formação Pimenteira (D23p)

Formação Pimenteira (SMALL, 1914): folhelhos cinza- 
escuros a pretos, localmente arroxeados, radioativos, 
ricos em matéria orgânica (excelentes marcos elétricos, 
representam superfícies de máxima inundação marinha 
na bacia), e siltitos, intercalados com camadas delgadas 
de arenito fino. Localmente, ocorrem rochas carboná-
ticas fosfáticas oolíticas e impuras, muito lateritizadas; 
siltitos e arenitos calcíferos; lentes de fosforita nodular 
e de conglomerado fosfático; arenitos creme, piritosos; 
arenitos, às vezes calcíferos e com fosfato disseminado; 
calcários muito finos; arenitos ferruginosos; e hematita 
oolítica. Presença de estratificações cruzadas do tipo 
hummockys. Esta unidade foi depositada em ambiente 

marinho de mar raso sob a ação de ondas de tempestade, 
do Eifeliano ao fim do Frasniano (GRAHN; LOBOZIAK; 
MELO, 2001). Os contatos da Formação Pimenteira com 
a Formação Itaim (inferior) e com a Formação Cabeças 
(superior), são considerados concordantes e gradacio-
nais. Localmente, o contato superior com a Formação 
Cabeças pode ser discordante. 

3.4.2.2. Formação Cabeças (D23c)

Formação Cabeças (PLUMMER; PRINCE; GOMES, 
1946): arenitos quartzíticos cinza-claros a brancos, 
médios a grossos, por vezes líticos e feldspáticos, com 
intercalações delgadas de pelitos. Eventualmente, ocor-
rem diamictitos, tilitos, pavimentos, e seixos estriados. 
Um ambiente nerítico plataformal com ação de correntes 
e influência periglacial (GÓES; FEIJÓ, 1994), e localmente, 
fácies fluvio-estuarinas, são atribuídos para a deposição 
desta unidade, a qual teria acontecido no Givetiano- 
Frasniano (Mesodevoniano–Neodevoniano). 

3.4.2.3. Formação Longá (D3C1l)

Formação Longá (ALBUQUERQUE; DEQUECH, 1946): 
folhelhos cinza-escuros a pretos, às vezes arroxeados, 
bem laminados, e siltitos, bioturbados, sobrepõem-se 
aos arenitos da Formação Cabeças, numa mudança lito-
lógica abrupta. Em sua porção média, ocorrem arenitos 
finos, amarelados a esbranquiçados, argiláceos com 
estratificações cruzadas e delgados leitos de calcários 
argilosos. Sua deposição ocorreu em ambiente plata-
formal dominado por tempestades, durante o Fame-
niano (Neodevoniano). Góes e Feijó (1994) estendem 
sua ocorrência para o Eotournaisiano (Eocarbonífero). 
O contato superior, com a Formação Poti, é em geral, 
concordante e gradacional, embora possa ser localmente 
brusco (DELLA FÁVERA, 1990).

3.4.2.4. Formação Poti (C1po)

Formação Poti (PAIVA, 1937): arenitos cinza- 
esbranquiçados, intercalados e interlaminados com 
folhelhos e siltitos. Sua deposição ocorreu em ambien-
tes de shoreface/submaré inferior e superior, canal 
fluvio-estuarino e planície de maré, sob condições 
climáticas de aridez, conforme evidenciado por tepees 
e concreções do tipo “rosa do deserto” (GÓES; TRAVAS-
SOS; NUNES, 1997), durante o Tournaisiano (Eomissis-
sipiano - Eocarbonífero). A Formação Poti é a unidade 
litoestratigráfica do Mississipiano que marca o início 
de recuo dos mares interiores, com interrupção das 
ligações com a Bacia do Amazonas. Seu contato supe-
rior com a Formação Piauí (Grupo Balsas) é discordante 
erosivo.
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3.4.3. Grupo Balsas

Os sedimentos do Grupo Balsas (GÓES et al., 1990; 
GÓES; TRAVASSOS; NUNES, 1992) evidenciam progres-
siva continentalização e desertificação em toda a bacia 
(terceira sequência - Neocarbonífera-Eotriássica). Predo-
mínio de siliciclásticos, onde se destacam depósitos de 
red beds e depósitos eólicos. A finalização dessa depo-
sição está ligada à Reativação Wealdeniana, quando há 
a fragmentação do Gondwana. Engloba as formações 
Piauí, Pedra de Fogo, Motuca e Sambaíba. Na área 
contemplada neste projeto, apenas a Formação Piauí 
está presente.

3.4.3.1. Formação Piauí (C2pi)

Formação Piauí (SMALL, 1914): arenitos róseos, 
médios, bem selecionados, maciços ou com estrati-
ficação cruzada de grande porte, com intercalações 
de folhelhos vermelhos (parte inferior); arenitos ver-
melhos, finos a médios, com intercalações de folhe-
lhos vermelhos, calcários e finas camadas de sílex 
e evaporitos (parte superior). Localmente, também 
ocorrem siltitos e conglomerados. Esta formação foi 
depositada em ambiente continental do tipo fluvial 
com contribuição eólica e breves incursões marinhas, 
num clima semiárido a desértico (LIMA; LEITE, 1978), 
durante o Pensilvaniano (Neocarbonífero), não mais 
antiga que Moscoviano, segundo Melo, Loboziak e 
Streel (1998).

3.5. COBERTURAS CENOZOICAS

São representadas por: sedimentos inconsolidados 
das Coberturas Detrito-Lateríticas Ferruginosas e Cober-
turas Detríticas Indiferenciadas; Formação Araguaia; e 
Coberturas Recentes (Cobertura Sedimentar Indiferen-
ciada e Depósitos Aluvionares).

3.5.1. Coberturas Detrito-Lateríticas 
Ferruginosas (N1dl)

As coberturas detrito-lateríticas estão represen-
tadas por depósitos de alteração in situ e depósitos 
transportados, desenvolvidos como lateritas e crostas 
lateríticas que afloram sobre diversas unidades geoló-
gicas em toda a área.

Nos domínios da Bacia do Parnaíba as coberturas 
detrito-lateríticas constituem vastas áreas de relevo 
tabular. Estas coberturas encontram-se expostas em 
cotas ao redor de 600 m. Constituídas essencialmente 
por quartzo em grãos subangulosos a subarredondados, 
argilominerais e lamelas de muscovita, cimentados por 
material ferruginoso constituído por hidróxido de ferro 

(goethita) e óxido de ferro (hematita). Localmente for-
mam estruturas concrecionárias ferruginosas, ooliticas ou 
pisoliticas. Constituem platôs contínuos com espessura 
entre 2,0 e 8,0 m. Trata-se de lateritização predominan-
temente ferruginosa, que quando exposta ou exumada 
torna-se litificada, formando ironstones. A estrutura 
original da rocha, dependendo do grau de lateritização 
e de sua posição no perfil, pode estar preservada em 
maior ou menor grau, enquanto em outros locais pode 
estar bastante desagregada.

Quando sobre as rochas pré-cambrianas, as cober-
turas detrito-lateríticas que se desenvolveram são 
muito mais restritas, descontínuas e com espessura 
máxima de 1,5 m. Normalmente, ocorrem como platôs 
lateríticos descontinuos no topo de morros abaulados, 
constituídos na maioria das vezes por materiais detrí-
ticos diversos (areia, fragmento de rocha e de veio de 
quartzo) oriundos da erosão das rochas metassedimen-
tares, depositados e posteriormente cimentados por 
material ferruginoso goethítico, limonítico e hematítico 
(RIBEIRO; ALVES, 2017).

3.5.2. Coberturas Detríticas Indiferenciadas (NQdi)

Formando chapadões, essas coberturas são constitu-
ídas por rochas areno-argilosas de colorações variadas, 
parcialmente lateritizadas, com acumulações superfi-
ciais de fragmentos quartzosos, limoníticos, concreções 
argilosas e cangas lateríticas. Também são observados 
conglomerados de terraço, com matriz argilosa concre-
cionária, contendo fragmentos rudáceos de até 50 cm 
(CUNHA et al., 1981). Nesses depósitos formam-se inú-
meras lagoas na região, resultado de surgência do nível 
freático. Apresentam topografia essencialmente plana 
e formam áreas de baixa declividade com desníveis pró-
ximos a 30 m e distantes dos canais aluviais atuais. Com 
espessuras variando de 0,5 a 20 m, são paleoterraços 
dominados inteiramente por seixos arredondados bem 
classificados, bolsões e camadas de areia grossa a média, 
além de níveis de argilas. Representam os antigos canais 
aluviais das drenagens adjacentes que foram deslocadas 
(FRASCA et al., 2010).

3.5.3. Cobertura Sedimentar Indiferenciada (Q1ci)

São depósitos arenosos inconsolidados em região 
de relevo plano a suavemente ondulado, sobre os 
arenitos das Formações Jaicós (Ssgj) e Piauí (C2pi) da 
Bacia do Parnaíba.

Constituídos, principalmente, por areia de granu-
lometria fina a média, bem selecionada, com grãos 
subarredondados a subangulosos, assemelhando-se 
a um campo de dunas, na sua forma de ocorrência e 
geometria. 
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Podem ocorrer, geralmente, na base dos pacotes 
arenosos, de forma subordinada, níveis de areia grossa 
e níveis conglomeráticos mosqueados, creme a aver-
melhados, com matriz argilosa (RIBEIRO; ALVES, 2017).

3.5.4. Formação Araguaia

Definida por Barbosa et al. (1966) na região do Rio 
Araguaia, constitui sequência de sedimentos continen-
tais, fluviais, pouco trabalhados, mal selecionados, par-
cialmente inconsolidados com conglomerados na base, 
recobertos por areias, siltes e argilas, com níveis parcial-
mente lateritizados.

Ocorrem também bancos de argila compacta, 
endurecida pela desidratação da própria matriz muito 
fina. Esta unidade foi subdividida faciologicamente 
em: Qag1 - fácies terraços aluvionares; Qag2 - fácies 
de depósitos aluvionares; e Qag3 - fácies meandros 
abandonados (LACERDA FILHO; REZENDE; SILVA, 1999; 
RIBEIRO; ALVES, 2017).

3.5.4.1. Fácies Terraços Aluvionares (Qag1)

Na área abrangida por este projeto, ocorre ape-
nas a fácies terraços aluvionares - Qag1, constituída 
por areias inconsolidadas e eventuais níveis siltico-
-argilosos, não sendo rara a presença de horizontes 
semi-lateríticos; e subordinadamente, conglomerados. 
A Formação Araguaia é considerada de idade Pleisto-
cênica (VALENTE, 2007).

3.5.5. Depósitos Aluvionares (Q2a)

São depósitos holocênicos formados essencialmente 
por cascalhos, areias grossas a finas, siltes e argilas. 
Ocorrem associados às principais drenagens da área 
deste projeto, principalmente nas calhas e planícies de 
inundação dos rios Tocantins e seus afluentes. A espes-
sura média dos aluviões atinge 15 m no rio Tocantins, 
sendo bem menores nos depósitos associados às demais 
drenagens (FRASCA et al., 2010).
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4. TIPOLOGIA DE DEPÓSITOS, ÁREAS POTENCIAIS  
E POLOS PRODUTORES

4.1. INTRODUÇÃO

Das diversas substâncias minerais utilizadas na cons-
trução civil, os denominados agregados correspondem 
aos materiais granulares, tais como areia e brita, que são 
de suma importância. Situam-se entre os bens minerais 
mais abundantes na natureza. São empregados larga-
mente na produção de concreto, argamassa, na con-
fecção de artefatos de cimento, pavimentação asfáltica 
de ruas e estradas, ainda como filtros, enrocamentos e 
como lastro em ferrovias.

Os agregados são classificados, em geral, tanto em 
função da sua origem, quanto à densidade, dimensões, 
forma e arredondamento dos fragmentos. Segundo Frazão 
e Paraguassu (1998), os agregados são classificados, 
em relação à sua origem, como artificiais e naturais.  
Os agregados naturais são aqueles encontrados na natureza 
e empregados sem ter recebido nenhum beneficiamento 
posterior à extração, tais como areia e cascalho, 
presentes por exemplo em sedimentos aluvionares.  
Os agregados artificiais são os provenientes do processo 
de fragmentação mecânica, exemplificados pelas pedras 
britadas, rejeitos de construção civil e as chamadas areias 
de britagem ou areias artificiais. Neste item inserem-se 
também as argilas expandidas e as escórias de alto forno. 
Na Região Metropolitana de Palmas incluem-se, também, 
os seixos britados, que constituem um subproduto 
da extração de areia, e que concorrem com as britas 
de granitoides, especialmente quando utilizados em 
pequenas construções.

Com relação às dimensões e densidade dos fragmen-
tos, a sua classificação é feita com base nas normas da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Segundo 
ABNT NBR 7211 (2009c) são classificados como: agrega-
dos graúdos (brita e o pedregulho médio a muito grosso, 
com dimensões entre 100 mm e 4,8 mm), e agregados 
miúdos (pedregulho fino, pedrisco fino a grosso e areia 
fina a grossa, com dimensões entre 4,8 mm e 0,075 mm).

Com relação à densidade são classificados em agre-
gados pesados (barita, magnetita, ilmenita), agregados 
normais (pedra britada e pedregulho), e agregados leves 
(argilas expandidas, vermiculita, etc.).

As denominadas argilas vermelhas são muito empre-
gadas na construção civil, entrando na confecção da 
cerâmica vermelha, representada por tijolos, telhas, 
manilhas e blocos estruturais. 

Dentre os diversos bens minerais empregados pela 
indústria da construção civil na Região Metropolitana de 
Palmas, destacam-se as areias: fina (Figura 4.1), média 
(Figura 4.2) e grossa (Figura 4.3); pó de seixo (Figura 4.4); 
seixo britado 1 (Figura 4.5); pedrisco (Figura 4.6); seixos 
rolados: 0 (Figura 4.7) e 1 (Figura 4.8); argilas, para con-
fecção de cerâmica vermelha - tipo Formacional (Figura 
4.9) e tipo Aluvionar (Figura 4.10), pedras britadas (Figura 
4.11); pedrisco (Figura 4.12); britas: 0 (Figura 4.13) e  
1 (Figura 4.14); cascalho (Figura 4.15); e saibro (Figura 
4.16). Estes dois últimos são empregados como material 
de empréstimo, predominando em muito, a extração de 
cascalho sobre a de saibro. Cabe lembrar que saibro é um 
termo utilizado para designar “o produto de alteração de 
rochas quartzo-feldspáticas, como granitos e gnaisses”. 
No entanto, na Região Metropolitana de Palmas (RMP), 
o termo saibro tem sido utilizado para denominar, gene-
ricamente, um material mal selecionado, composto por 
areia, grânulos e porcentagem de finos.

Figura 4.1 - Amostra de areia fina extraída no Lago de Palmas, 
município de Palmas (Afloramento LL 006).
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Figura 4.2 - Amostra de areia média extraída no Lago de Palmas, 
município de Palmas (Afloramento LL 006).

Figura 4.3 - Amostra de areia grossa extraída no Lago de Palmas, 
município de Palmas (Afloramento LL 006).

Figura 4.4 - Amostra de pó de seixo extraído no Lago de Palmas, 
município de Palmas (Afloramento LL 006).

Figura 4.5 - Amostra de seixo britado nº 1 extraído no Lago de 
Palmas, e britado no município de Palmas (Afloramento LL 006).
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Figura 4.6 - Amostra de pedrisco extraído no Lago de Palmas, 
município de Porto Nacional (Afloramento LL 046).

Figura 4.7 - Amostra de seixo rolado nº 0 extraído no Lago de 
Palmas, município de Porto Nacional (Afloramento LL 046).

Figura 4.8 - Amostra de seixo rolado nº 1 extraído no Lago de 
Palmas, município de Porto Nacional (Afloramento LL 046).

Figura 4.9 - Argilito, município de Aparecida do Rio Negro 
(Afloramento LL 052).
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Figura 4.10 - Argila de várzea, município de Monte do Carmo 
(Afloramento LL 060).

Figura 4.11 - Da direita para a esquerda, amostras de: pó de brita, 
pedrisco, britas nos 0, 1, e 3, produzidos pela Pedreira Paraíso, 

municípios de Pugmil/Paraíso do Tocantins (Afloramento LL 036).

Figura 4.12 - Amostra de pedrisco – Pedreira Gran Prata, município 
de Palmas (Afloramento LL 002).

Figura 4.13 - Amostra de brita nº 0 - Pedreira Anhanguera, 
município de Palmas (Afloramento LL 001).

Figura 4.14 - Amostra de brita nº 1 - Pedreira Anhanguera, 
município de Palmas (Afloramento LL 001).

Figura 4.15 - Cascalho, município de Porto Nacional  
(Afloramento LL 067).
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Figura 4.16 - Saibro, município de Miracema do Tocantins 
(Afloramento EA 042).

4.2. SUBSTÂNCIAS CADASTRADAS

Neste item serão apresentadas as substâncias cadas-
tradas no projeto, exibindo seus locais de ocorrência, os 
resultados e discussão das análises e ensaios das amostras 
selecionadas, bem como as litologias potenciais às quais 
cada uma dessas substâncias está associada.

4.2.1. Areias

Constitui uma massa sedimentar, inconsolada, resul-
tante da desagregação natural de rochas pré-existentes. 
São em geral formadas por uma mistura de quartzo 
como componente principal, contendo, ainda, feldspatos, 
micas, argilas e minerais denominados ferromagnesianos 
em proporções variáveis. Esta substância, segundo a 
ABNT NBR 7211 (2009c), situa-se em uma faixa granu-
lométrica entre 0,075 mm e 2 mm, e nestes extremos 
são classificadas como areia muito fina e areia muito 
grossa, respectivamente.

A areia pode ser classificada como natural e arti-
ficial. Na forma natural provém de aluviões (antigos 
ou atuais), depósitos residuais, solos de alteração, 
dunas, entre outros. Na forma artificial representa 
o subproduto resultante da lavra de pedreira e da 
unidade de britagem, sendo utilizada como matéria- 
prima para a produção de concreto betuminoso e 
pré-moldado. Este material quando devidamente pro-
cessado, pode substituir a areia natural. No Brasil, esta 

prática representa 5 a 10% do mercado de areia, com 
previsão de crescimento para os próximos anos em 
regiões com pouca ou nenhuma oferta de areia para 
atender demandas regionais.

As areias apresentam um vasto campo de aplicação, 
pois além de largamente empregadas na construção civil, 
onde podem ser utilizadas na composição de concretos, 
argamassas, alvenaria e pavimentos são, também, bas-
tante consumidas em diversos setores industriais, tais 
como: na produção de vidro, cerâmica, cimento, side-
rurgia, metalurgia, fundição, no fraturamento hidráulico 
para recuperação de petróleo e gás, tintas, filtração, 
vernizes, abrasivos e outros.

A areia fina é usada principalmente em argamassas 
de revestimento interno, externo, tetos, concreto usinado 
entre outros. Já a areia média, é aplicada especialmente 
na confecção de estruturas pré-moldadas, no assenta-
mento de pisos, blocos e tijolos, concreto, argamassas 
de assentamento e revestimento. E a areia grossa, prin-
cipalmente em argamassas de revestimento rústico e de 
assentamento, concreto, chapisco, etc.

De forma geral, as especificações das areias, com 
maior ou menor grau de rigidez, são definidas por 
suas aplicações. São levados em conta, nas especi-
ficações de areia, vários aspectos, tais como: o grau 
de arredondamento e seleção de grãos, composição 
mineralógica, textura, forma, granulometria, seguida 
das suas propriedades físicas exemplificadas pela resis-
tência mecânica e desgaste, composição química, e 
presença de substâncias consideradas nocivas, como 
os sais solúveis, argila em torrões e matéria orgânica. 
Deve-se frisar que as especificações de areia para uso 
industrial notadamente na vidraçaria são bastante 
rígidas, cuja falha na simples avaliação ou interpre-
tação dos resultados analíticos da substância a ser 
empregada no processo produtivo pode inviabilizar 
toda uma linha de produção.

4.2.1.1. Características Tecnológicas das Areias

Durante o transcorrer dos trabalhos de campo foram 
coletadas amostras de areias em diversos afloramentos 
(Figura 4.17). Foram selecionadas e enviadas para o 
Laboratório de Sedimentologia da Superintendência de 
Porto Alegre - CPRM um total de 20 amostras de areias, as 
quais foram caracterizadas granulometricamente (Tabela 
4.1 e Anexo III), além de serem submetidas às análises 
mineralógicas semiquantitativas (Tabela 4.2 e Anexo IV). 
Dentre essas 20 amostras selecionadas, 6 foram também 
enviadas para o Laboratório de Caracterização Tecno-
lógica de Agregados Minerais do Centro de Tecnologia 
Mineral – Núcleo Regional do Espírito Santo (CETEM/
ES), onde foram caracterizadas tecnológica (Tabela 4.3 
e Anexo V) e quimicamente (Tabela 4.4 e Anexo VI).
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Figura 4.17 - Localização dos pontos cadastrados para areia (círculos amarelos pequenos e grandes),  
com indicação dos pontos onde foram feitos ensaios/análises  

(círculos amarelos grandes).



| 49 |

| Projeto Materiais de Construção da Região Metropolitana de Palmas |

AMOSTRA MATÉRIA 
ORGÂNICA

DIMENSÃO 
MÁXIMA 

CARACTERÍSTICA  
(mm)

TEOR 
DE FINO  

(%)

MÓDULO DE FINURA 
(ABNT NBR 7211:2005) AGREGADO GRADUAÇÃO

PREDOMINANTEMENTE 
(SEGUNDO 

WENTWORTH, 1922)

DENSIDADE  
(g/cm³)

EA-012 Não 
observado 2,36 1,46 1,92  Dentro da zona 

utilizável inferior

Predominantemente 
miúdo com 2,2% de 
graúdos

Uniforme Areia média com  
areia fina 1,74

EA-073 Não 
observado 1,18 8,74 1,47  Abaixo da zona 

utilizável inferior Miúdo Uniforme Areia média com  
areia fina 1,77

EA-078 Não 
observado 2,36 0,74 2,61  Dentro da zona 

ótima

Predominantemente 
miúdo com 1,3 % de 
agregado graúdo

Bem 
graduado

Areia média com 
areia grossa 1,67

EA-083
Fragmentos 
vegetais e 
de moluscos

4,75 0,09 2,51  Dentro da zona 
ótima

Predominantemente 
miúdo, com 4,1% de 
agregado graúdo

Uniforme Areia média com  
areia grossa 1,69

LL-004 Não 
observado 4,75 0,84 2,39  Dentro da zona 

ótima

Predominantemente 
miúdo com 3,62% de 
agregado graúdo

Bem 
graduado

Areia média com  
areia fina 1,74

LL-006 Não 
observado 4,75 1,05 2,36  Dentro da zona 

ótima

Predominantemente 
miúdo com 1,9% de 
agregado graúdo

Bem 
graduado Areia média 1,83

LL-008 Fragmentos 
de vegetais 2,36 0,42 2,28  Dentro da zona 

ótima

Predominantemente 
miúdo com 1 % de 
agregado graúdo

Bem 
graduado

Areia média com  
areia fina 1,69

LL-010

Fragmentos 
de vegetais 
e de 
moluscos

4,75 0,49 2,57  Dentro da zona 
ótima

Predominantemente 
miúdo com 2% de 
agregado graúdo

Bem 
graduado

Areia média com  
areia grossa 1,71

LL-019 Não 
observado 2,36 2,41 1,87  Dentro da zona 

utilizável inferior 

Predominantemente  
miúdo com 0,7% de 
agregado graúdo

Bem 
graduado

Areia média com  
areia fina 1,71

LL-021 Framentos 
de vegetais 2,36 0,19 2,27  Dentro da zona 

ótima

Predominantemente 
miúdo com 0,5 % de 
agregado graúdo

Bem 
graduado

Areia média com  
areia fina 1,63

LL-028 Não 
observado 2,36 0,21 2,78  Dentro da zona 

ótima 

Predominantemente 
miúdo com 1,2% de 
agregado graúdo

Bem 
graduado

Areia média com  
areia grossa a  
muito grossa 

1,63

LL-034 Fragmentos 
de vegetais 4,75 0,52 2,49  Dentro da zona 

ótima

Predominantemente 
miúdo com  3,3% de 
agregado graúdo

Bem 
graduado

Areia média com  
areia grossa e areia fina 1,64

LL-037 Fragmentos 
de vegetais 6,3 0,75 3,26  Dentro da zona 

utilizável superior

Predominantemente 
miúdo com 7,3% de 
agregado graúdo

Bem 
graduado

Areia muito grossa com  
areia média 1,68

LL-046 Não 
observado 4,75 1,14 2,25  Dentro da zona 

ótima

Predominantemente 
miúdo com 3,8% de 
agregado graúdo

Uniforme Areia média  1,79

LL-055 Fragmentos 
de vegetais 2,36 0,77 2,03  Dentro da zona 

utilizável inferior

Predominantemente 
miúdo com 0,26% de 
agregado graúdo

Uniforme Areia média 1,74

LL-063

Fragmentos 
de vegetais 
e de 
moluscos

4,75 0,58 2,64  Dentro da zona 
ótima

Predominantemente 
miúdo com 2,3% de 
agregado graúdo

Bem 
graduado

Areia média com  
areia grossa 1,74

LL-066 Não 
observado 2,36 4,51 1,82  Dentro da zona 

utilizável inferior Miúdo Bem 
graduado

Areia média com  
areia fina 1,68

LL-070 Fragmentos 
de vegetais 4,75 0,28 3,49  Dentro da zona 

utilizável superior

Predominantemente 
miúdo com 3,9% de 
agregado graúdo

Bem 
graduado

Areia muito grossa com 
cascalho fino e  
areia média 

1,75

LL-074 Não 
observado 4,75 0,89 2,84  Dentro da zona 

ótima

Predominantemente 
miúdo com 3% de 
agregado graúdo

Bem 
graduado

Areia média com   
areia muito grossa 1,73

LL-076 Não 
observado 1,18 0,84 1,81  Dentro da zona 

utilizável inferior Miúdo Uniforme Areia média  1,73

Tabela 4.1 -  Caracterização granulométrica de 20 amostras selecionadas dentre as areias coletadas na RMP.
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Tabela 4.2 -  Análises mineralógicas semiquantitativas de 20 amostras selecionadas dentre as areias coletadas na RMP.

AMOSTRA EA-012 EA-073 EA-078 EA-083 LL-004

M
IN

ER
A

L 
(%

)

OURO - - - - -
CHUMBO - - - - -
PIRITA - - - - -
MARCASSITA - - - - -
CALCOPIRITA - - - - -
GALENA - - - - -
BLENDA - - - - -
MOLIBDENITA - - - - -
PIRITA LIMONITA - - - - -
MAGNETITA - - <1 <1 <1
HEMATITA - - <1 <1 <1
ILMENITA <1 <1 <1 <1 <1
LIMONITA <1 <1 <1 <1 <1
ÓXIDO DE MANGANÊS - - - - -
CASSITERITA - - - - -
COLUMBITA-TANTALITA - - - - -
RUTILO <1 <1 <1 <1 <1
CROMITA - - - - -
ANATÁSIO - - - - -
ESPINÉLIO - - - - -
LEUCOXÊNIO <1 <1 <1 <1 <1
SCHEELITA - - - - -
CARBONATO - - - - -
MONAZITA - - <1 - -
APATITA - - - - -
GORCEIXITA - - - - -
ZIRCÃO <1 <1 <1 <1 <1
TURMALINA - schorlita <1 <1 <1 <1 <1
CIANITA - - - - <1
ESTAUROLITA <1 <1 - <1 <1
ANDALUZITA - - - - -
SILLIMANITA - - - - -
EPIDOTO - - <1 <1 -
ESFENO - - - - -
OLIVINA - - - - -
GRANADA - almandina - - <1 <1 -
PIROXÊNIO - - - - -
ANFIBÓLIO - hornblenda - <1 <1 <1 -
MICA - muscovita <1 <1 <1 <1 <1
QUARTZO 96 96 90 97 97
FELDSPATOS 1 2 8 2 2
SELADONITA - - - - -
GLAUCONITA - - - - -
SERPENTINA - - - - -
BERILO - - - - -
FRAG. DE ROCHA 1 <1 1 <1 <1
AGREGADO TERROSO 1 1 - <1 -

OURO Amostra negativa  
para ouro

Amostra negativa  
para ouro

Amostra negativa  
para ouro

Amostra negativa  
para ouro

Amostra negativa  
para ouro

CA
R

A
CT

ER
ÍS

TI
CA

S

PESO - LEVES (g) 250,88 238,25 253,41 280,61 236,44
PESO - PESADOS (g) 0,36 0,21 5,02 0,106 0,56

GRAU DE 
ARREDONDAMENTO

Predominam  
grãos arredondados

Predominam grãos 
sub-arredondados

Predominam  
grãos angulosos

Predominam grãos  
sub-arredondados

Predominam  
grãos sub-angulosos  
a sub-arredondados

ESFERICIDADE Alta Alta Baixa Moderada Moderada

SELEÇÃO Bem selecionada Bem selecionada Moderadamente 
selecionada

Moderadamente 
selecionada

Moderadamente 
selecionada

MATERIAL ORGÂNICO Não observado Não observado Não observado Fragmentos vegetais e 
de moluscos Não observado

CLASSIFICAÇÃO 
WENTWORTH (1922)

Predominantemente 
areia média com  
areia fina

Predominantemente 
areia média

Predominantemente 
areia média com  
areia grossa

Predominantemente 
areia média com  
areia grossa

Predominantemente 
areia média

CLASSIFICAÇÃO SHEPARD  Areia  Areia  Areia  Areia  Areia
TEXTURA SUPERFICIAL Fosca Fosca  Lisa  Lisa  Lisa

Metodologia: Amostra foi microbateiada para separar minerais pesados, seca em estufa 80°C, submetida ao imã de mão e separador eletro- magnético FRANTZ (0.3, 0.5, 0.75 Ampéres).  
A análise mineral foi com lupa binocular, microscópio petrográfico, mineralight ultra violeta ondas longas e curtas e ensaios microquímicos.
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Tabela 4.2 - Análises mineralógicas semiquantitativas de 20 amostras selecionadas dentre as areias coletadas na RMP.  
(continuação)

AMOSTRA LL-006 LL-008 LL-010 LL-019 LL-021

M
IN

ER
A

L 
(%

)

OURO - - - - -
CHUMBO - - - - -
PIRITA - - - - -
MARCASSITA - - - - -
CALCOPIRITA - - - - -
GALENA - - - - -
BLENDA - - - - -
MOLIBDENITA - - - - -
PIRITA LIMONITA - - - - -
MAGNETITA <1 <1 <1 <1 <1
HEMATITA <1 <1 <1 <1 -
ILMENITA <1 <1 <1 <1 <1
LIMONITA <1 <1 <1 <1 <1
ÓXIDO DE MANGANÊS - - - - -
CASSITERITA - - - - -
COLUMBITA-TANTALITA - - - - -
RUTILO <1 <1 <1 <1 <1
CROMITA - - - - -
ANATÁSIO - - - - -
ESPINÉLIO - - - - -
LEUCOXÊNIO <1 <1 <1 <1 <1
SCHEELITA - - - - -
CARBONATO - - - - -
MONAZITA <1 - - - -
APATITA - - - - -
GORCEIXITA - - - - -
ZIRCÃO <1 <1 <1 <1 <1
TURMALINA - schorlita <1 <1 <1 <1 <1
CIANITA - <1 - - <1
ESTAUROLITA <1 <1 <1 <1 <1
ANDALUZITA - - - - -
SILLIMANITA - - - - -
EPIDOTO - <1 <1 - <1
ESFENO - - - - -
OLIVINA - - - - -
GRANADA - almandina - <1 - - <1
PIROXÊNIO - - - - -
ANFIBÓLIO - hornblenda - <1 <1 - <1
MICA - muscovita <1 <1 <1 <1 <1
QUARTZO 98 95 98 95 95
FELDSPATOS 0 4 1 4 4
SELADONITA - - - - -
GLAUCONITA - - - - -
SERPENTINA - - - - -
BERILO - - - - -
FRAG. DE ROCHA 1 <1 <1 <1 <1
AGREGADO TERROSO - - - <1 -

OURO Amostra negativa  
para ouro

Amostra negativa  
para ouro

Amostra negativa  
para ouro

Amostra negativa  
para ouro

Amostra negativa  
para ouro

CA
R

A
CT

ER
ÍS

TI
CA

S

PESO - LEVES (g) 194,03 257,79 214,35 269,41 203,63
PESO - PESADOS (g) 0,39 0,51 0,31 0,22 0,12
GRAU DE 
ARREDONDAMENTO

Predominam grãos 
sub-angulosos

Predominam grãos 
sub-angulosos

Predominam grãos 
sub-arredondados

Predominam grãos 
sub-arredondados

Predominam  
grãos angulosos

ESFERICIDADE Moderada Moderada Moderada Moderada Moderada

SELEÇÃO Bem selecionada Moderadamente 
selecionada Bem selecionada Bem selecionada Moderadamente 

selecionada

MATERIAL ORGÂNICO Não observado Raros fragmentos 
vegetais

Fragmentos vegetais e 
de moluscos Não observado Raros fragmentos 

vegetais

CLASSIFICAÇÃO 
WENTWORTH (1922)

Predominantemente 
areia média

Predominantemente 
areia média

Predominantemente 
areia média com  
areia grossa

Predominantemente 
areia média

Predominantemente 
areia média

CLASSIFICAÇÃO SHEPARD  Areia  Areia  Areia  Areia  Areia
TEXTURA SUPERFICIAL  Lisa  Lisa  Lisa Fosca  Lisa

Metodologia: Amostra foi microbateiada para separar minerais pesados, seca em estufa 80°C, submetida ao imã de mão e separador eletro- magnético FRANTZ (0.3, 0.5, 0.75 Ampéres).  
A análise mineral foi com lupa binocular, microscópio petrográfico, mineralight ultra violeta ondas longas e curtas e ensaios microquímicos.
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Tabela 4.2 - Análises mineralógicas semiquantitativas de 20 amostras selecionadas dentre as areias coletadas na RMP.  
(continuação)

AMOSTRA LL-028 LL-034 LL-037 LL-046 LL-055

M
IN

ER
A

L 
(%

)

OURO - - - - -
CHUMBO - - - - -
PIRITA - - - - -
MARCASSITA - - - - -
CALCOPIRITA - - - - -
GALENA - - - - -
BLENDA - - - - -
MOLIBDENITA - - - - -
PIRITA LIMONITA - - - - -
MAGNETITA <1 <1 <1 <1 -
HEMATITA - - <1 <1 -
ILMENITA <1 <1 <1 <1 <1
LIMONITA <1 <1 <1 <1 <1
ÓXIDO DE MANGANÊS - - - - -
CASSITERITA - - - - -
COLUMBITA-TANTALITA - - - - -
RUTILO <1 <1 <1 <1 <1
CROMITA - - - - -
ANATÁSIO - - - - -
ESPINÉLIO - - - - -
LEUCOXÊNIO <1 <1 <1 <1 <1
SCHEELITA - - - - -
CARBONATO - - - - -
MONAZITA <1 - - - -
APATITA - - - - -
GORCEIXITA - - - - -
ZIRCÃO <1 <1 <1 <1 <1
TURMALINA - schorlita <1 <1 <1 <1 <1
CIANITA - <1 <1 <1 -
ESTAUROLITA - <1 <1 <1 <1
ANDALUZITA - - - - -
SILLIMANITA - - - - -
EPIDOTO <1 <1 <1 <1 -
ESFENO - - - - -
OLIVINA - - - - -
GRANADA - almandina <1 <1 - <1 -
PIROXÊNIO - - - - -
ANFIBÓLIO - hornblenda - <1 <1 - -
MICA - muscovita <1 <1 <1 <1 <1
QUARTZO 97 90 87 97 93
FELDSPATOS 2 8 10 2 3
SELADONITA - - - - -
GLAUCONITA - - - - -
SERPENTINA - - - - -
BERILO - - - - -
FRAG. DE ROCHA <1 <1 2 <1 2
AGREGADO TERROSO - <1 <1 - 1

OURO Amostra negativa  
para ouro

Amostra negativa  
para ouro

Amostra negativa  
para ouro

Amostra negativa  
para ouro

Amostra negativa 
para ouro

CA
R

A
CT

ER
ÍS

TI
CA

S

PESO - LEVES (g) 226,69 245,16 265,06 265,21 225,19
PESO - PESADOS (g) 0,21 0,58 0,28 1,62 0,38
GRAU DE 
ARREDONDAMENTO

Predominam  
grãos angulosos

Predominam  
grãos angulosos

Predominam  
grãos angulosos

Predominam grãos  
sub-arredondados

Predominam  
grãos arredondados

ESFERICIDADE Baixa Moderada Baixa Alta Alta

SELEÇÃO Moderadamente 
selecionada

Moderadamente 
selecionada

Moderadamente 
selecionada Bem selecionada Bem selecionada

MATERIAL ORGÂNICO Não observado Raros fragmentos 
vegetais

Raros fragmentos 
vegetais Não observado Raros fragmentos 

vegetais

CLASSIFICAÇÃO 
WENTWORTH (1922)

Predominantemente 
areia média com  
areia grossa

Predominantemente 
areia média com  
areia grossa

Predominantemente 
areia muito grossa

Predominantemente 
areia média

Predominantemente 
areia média

CLASSIFICAÇÃO SHEPARD Areia Areia Areia Areia Areia
TEXTURA SUPERFICIAL Lisa Lisa Lisa Lisa Lisa

Metodologia: Amostra foi microbateiada para separar minerais pesados, seca em estufa 80°C, submetida ao imã de mão e separador eletro- magnético FRANTZ (0.3, 0.5, 0.75 Ampéres).  
A análise mineral foi com lupa binocular, microscópio petrográfico, mineralight ultra violeta ondas longas e curtas e ensaios microquímicos.
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Tabela 4.2 - Análises mineralógicas semiquantitativas de 20 amostras selecionadas dentre as areias coletadas na RMP.  
(continuação)

AMOSTRA LL-063 LL-066 LL-070 LL-074 LL-076

M
IN

ER
A

L 
(%

)

OURO - - - - -
CHUMBO - - - - -
PIRITA - - - - -
MARCASSITA - - - - -
CALCOPIRITA - - - - -
GALENA - - - - -
BLENDA - - - - -
MOLIBDENITA - - - - -
PIRITA LIMONITA - - - - -
MAGNETITA <1 - <1 <1 -
HEMATITA <1 - <1 <1 -
ILMENITA <1 <1 <1 <1 <1
LIMONITA <1 - <1 <1 <1
ÓXIDO DE MANGANÊS - - - - -
CASSITERITA - - - - -
COLUMBITA-TANTALITA - - - - -
RUTILO <1 <1 <1 <1 <1
CROMITA - - - - -
ANATÁSIO - - - - -
ESPINÉLIO - - - - -
LEUCOXÊNIO <1 <1 <1 <1 <1
SCHEELITA - - - - -
CARBONATO - - - - -
MONAZITA - - - - -
APATITA - - - - -
GORCEIXITA - - - - -
ZIRCÃO <1 <1 <1 <1 <1
TURMALINA - schorlita <1 <1 <1 <1 <1
CIANITA - - - - -
ESTAUROLITA <1 - - - <1
ANDALUZITA - - - - -
SILLIMANITA - - - - -
EPIDOTO <1 - <1 <1 -
ESFENO - - - - -
OLIVINA - - - - -
GRANADA - almandina - - - - -
PIROXÊNIO - - - - -
ANFIBÓLIO - hornblenda - - - - -
MICA - muscovita <1 - - <1 <1
QUARTZO 97 94 90 85 97
FELDSPATOS 2 4 8 12 2
SELADONITA - - - - -
GLAUCONITA - - - - -
SERPENTINA - - - - -
BERILO - - - - -
FRAG. DE ROCHA <1 <1 1 2 -
AGREGADO TERROSO <1 1 <1 - -

OURO Amostra negativa  
para ouro

Amostra negativa  
para ouro

Amostra negativa  
para ouro

Amostra negativa  
para ouro

Amostra negativa  
para ouro

CA
R

A
CT

ER
ÍS

TI
CA

S

PESO - LEVES (g) 244,78 207,59 262,79 227,21 210,13

PESO - PESADOS (g) 0,18 0,18 1,03 0,28 0,35
GRAU DE 
ARREDONDAMENTO

Predominam grãos 
sub-angulosos

Predominam  
grãos angulosos

Predominam  
grãos angulosos

Predominam  
grãos angulosos

Predominam  
grãos arredondados

ESFERICIDADE Moderada Moderada Moderada Baixa Alta

SELEÇÃO Moderadamente 
selecionada

Moderadamente 
selecionada

Moderadamente 
selecionada

Moderadamente 
selecionada Bem selecionada

MATERIAL ORGÂNICO Fragmentos vegetais e 
de moluscos Não observado Raros fragmentos 

vegetais Não observado Não observado

CLASSIFICAÇÃO 
WENTWORTH (1922)

Predominantemente 
areia média com  
areia grossa

Predominantemente 
areia média

Predominantemente 
areia muito grossa com 
cascalho fino

Predominantemente 
areia média com  
areia grossa

Predominantemente 
areia média

CLASSIFICAÇÃO SHEPARD  Areia  Areia  Areia  Areia  Areia
TEXTURA SUPERFICIAL  Lisa  Lisa  Lisa  Lisa  Lisa

Metodologia: Amostra foi microbateiada para separar minerais pesados, seca em estufa 80°C, submetida ao imã de mão e separador eletro- magnético FRANTZ (0.3, 0.5, 0.75 Ampéres).  
A análise mineral foi com lupa binocular, microscópio petrográfico, mineralight ultra violeta ondas longas e curtas e ensaios microquímicos.
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Tabela 4.3 -  Caracterização tecnológica de 6 amostras selecionadas dentre as areias coletadas na RMP.

MÉTODO DE ENSAIO NORMA
AMOSTRAS

LL-006 LL-010 LL-063 LL-074 LL-076 EA-012

Agregados - Determinação do teor de argila em torrões e 
materiais friáveis (%)

ABNT NBR 
7218:2010 0,10 0,95 0,09 0,14 1,09 17,35

Agregado - Determinação do material fino que passa 
através da peneira de 75 micrometros, por lavagem (%)

ABNT NBR 
NM46:2003 2,52 1,84 1,43 2,08 3,75 3,25

Agregados - Determinação da massa unitária e do volume 
de vazios - Massa unitária Solta (%)

ABNT NBR 
NM45: 2006 40,89 41,74 42,11 43,41 43,68 43,15

Agregados - Determinação da massa unitária e do volume 
de vazios - Massa unitária Compactada (%)

ABNT NBR 
NM45: 2006 35,51 36,64 36,90 37,71 36,72 36,15

Agregado miúdo - determinação da densidade real (g/cm3) DNER ME 
084:1995 2,65 2,65 2,66 2,63 2,65 2,65

Agregados - Determinação da composição granulométrica 
- Dimensão máxima característica (mm)

ABNT NBR 
NM248:2003 4,8 4,8 4,8 4,8 2,4 2,4

Agregados - Determinação da composição granulométrica 
- Módulo de finura

ABNT NBR 
NM248:2003 1,88 2,11 2,38 2,63 1,19 1,76

Tabela 4.4 -  Caracterização química de 6 amostras selecionadas dentre as areias coletadas na RMP.

COMPOSIÇÃO 
QUÍMICA POR 
FLUORESCÊNCIA  
DE RAIOS-X 
(FRX) (%)

COMPOSTO QUÍMICO LL-006 LL-010 LL-063 LL-074 LL-076 EA-012

Na2O 0,16 0,28 0,37 0,37 <0,10 0,12

MgO <0,10 <0,10 0,10 0,11 <0,10 ND

Al2O3 2,50 2,50 3,20 5,20 2,80 5,80

SiO2 95,20 95,10 95,00 90,00 95,90 92,80

K2O 0,37 0,56 0,72 1,30 0,32 0,29

TiO2 0,12 <0,10 <0,10 0,26 0,21 0,12

Fe2O3 0,25 0,39 0,43 1,60 0,33 0,25

*PPC 1,50 1,20 0,17 1,10 0,45 0,64
*PPC: Perda por calcinação

4.2.1.1.1. Parâmetros a Serem Considerados na 
Interpretação dos Resultados Analíticos

Existem cuidados básicos a serem tomados no uso de 
areias para construção civil, pois areias com impurezas 
causam patologias no concreto.

Sabe-se que as areias devem ser sempre isentas de 
sais, óleos, graxas, materiais orgânicos, argila, detritos 
e outros. As areias de praia e com matéria orgânica não 
devem ser usadas, pois provocam trincas nas argamassas 
e prejudicam a ação química do cimento. A areia ideal 
para o uso na construção civil, especialmente a utilizada 
em argamassa, deve ser proveniente de rio (areia lavada), 
e com as seguintes características: ser uma areia limpa 
e com grãos grandes e angulosos (areia grossa). Tam-
bém se deve observar o teor de umidade da areia, pois, 
por mais seca que esteja, a areia possui uma umidade 
natural próxima de 2%. Deve-se estar atento ao teor de 
umidade desse insumo para que não ocorra perda de 
resistência do concreto, prejudicando a permeabilidade 
do material, gerando patologias, o que pode colocar em 
risco a durabilidade da estrutura.

Quanto às areias empregadas em alvenaria, devem 
ser utilizadas: areia média na primeira camada do reves-
timento de paredes (emboço); areia fina para o revesti-
mento final chamado reboco ou massa fina; e areia média 
ou grossa quando for para o assentamento de alvenaria .

• Módulo de Finura (MF)
É a soma das porcentagens acumuladas, em massa, de 

um agregado, nas peneiras da série normal, dividida por 100.
Quanto maior o Módulo de Finura (MF), mais graúdo 

é o agregado. O MF é muito importante para conheci-
mento das dimensões dos grãos (superfície específica).

- MF: entre 1,55 e 2,20 – zona utilizável inferior;
- MF: entre 2,20 e 2,90 – zona ótima;
- MF: entre 2,90 e 3,50– zona utilizável superior 
(ABNT NBR 7211, 2009c).

• Curva Granulométrica
O conhecimento da curva granulométrica do agre-

gado, tanto graúdo quanto miúdo, serve para se esta-
belecer a dosagem dos concretos e argamassas, sendo 
de fundamental importância, pois influenciará na: 
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quantidade de água e areia a ser adicionada ao concreto, 
que se relaciona com a resistência e; na trabalhabilidade 
do concreto, se constituindo em fator responsável pela 
obtenção de um concreto econômico que constitui na 
mistura ideal de areia, cimento e água.

• Torrões de Argila
Denominação dada a todas as partículas de agregado 

desagregáveis sob a pressão dos dedos (torrões friáveis).  
A presença de areias ou argila sob a forma de torrões é 
bastante nociva para a resistência de concreto e argamas-
sas e o seu teor é limitado a 1,5 % (ABNT NBR 7218, 2010).

• Material Pulverulento
Uma pequena percentagem de material fino pas-

sando na peneira com malha de 0,075 mm (silte e argila) 
está presente nas areias. De modo geral, quando pre-
sentes em grandes quantidades, os finos aumentam 
a proporção de água para uma mesma consistência, 
diminuem a aderência do agregado à pasta ou argamassa 
prejudicando assim, de forma direta, a resistência mecâ-
nica e a trabalhabilidade do concreto.

Os limites máximos para material pulverulento são 
(ABNT NBR 7211, 2009c):

- Agregado miúdo em concreto sujeito a desgaste 
superficial: máx de 3,0%;

- Agregado miúdo em outros concretos: máx de 5,0%;
- Agregado graúdo: máx de 1,0%.

• Impurezas Orgânicas
A matéria orgânica constitui-se na impureza mais 

frequente nas areias, e são geralmente detritos de ori-
gem vegetal. As impurezas orgânicas como húmus, por 
exemplo, prejudicam a pega e o endurecimento das 
argamassas e concretos (ABNT NBR 7211, 2009c).

• Materiais Carbonosos
Partículas de madeira, carvão e linhito são conside-

radas prejudiciais por serem materiais de baixa resis-
tência, o que irá diminuir a resistência do concreto e de 
sua resistência à abrasão. O limite máximo permitido é 
de 0,5 % para concreto aparente e 1% para os demais 
concretos (ABNT NBR 7211, 2009c).

• Cloretos
A presença excessiva de cloretos pode causar pro-

blemas nas argamassas, provocando o aparecimento de 
eflorescências e manchas de umidade; e no concreto pode 
acelerar o processo de corrosão do aço. Cuidados devem 
ser tomados com alguns aditivos aceleradores de pega 
que contém cloretos (não devem ser usados em concreto 
protendido). Os teores de cloretos devem ser: < 0,2% em 
concreto simples, < 0,1% em concreto armado e < 0,01% 
em concreto protendido (ABNT NBR 7211, 2009c).

• Sulfatos
Os sulfatos podem acelerar ou retardar a pega do 

cimento, dependendo do caso. Pode ocorrer a formação 
de etringita, mineral que por sua constituição e forma 
pode ser prejudicial ao concreto. O teor de sulfatos 
solúveis deve ser < 0,1% (ABNT NBR 7211, 2009c).

4.2.1.1.2. Análise dos Resultados

• Módulo de Finura (MF)
Das 20 amostras analisadas, 60% apresentam MF 

dentro da zona ótima; 30% dentro da zona utilizável infe-
rior, e os 10% restantes dentro da zona utilizável superior.

• Curva Granulométrica
Em relação à graduação, 70% das amostras se apre-

sentam bem graduadas e 30% uniformes. Predominam em 
ordem decrescente: areias médias + areias finas; areias médias 
+ areias grossas; e areias médias + areias muito grossas.

• Torrões de Argila
Quanto aos torrões de argila, somente uma amostra, 

segundo análise feita pelo Laboratório de Caracterização 
Tecnológica de Agregados Minerais do CETEM, apresen-
tou valor bem superior a 1,5% (Amostra EA-012).

• Material Pulverulento
Das 20 amostras, 16 apresentaram teores abaixo de 3% 

podendo ser empregadas na confecção de concreto sujeito 
a desgaste superficial; 3 amostras, EA-012, LL-076 e LL-066, 
apresentam teores entre 3% e 5% servindo então para outros 
concretos; e apenas 1 amostra (EA-073) apresentou teor igual 
a 8,74% excedendo assim o limite máximo de 5% permitido.

• Análises Mineralógicas Semiquantitativas
Quanto à seleção dos grãos, 60% das amostras apre-

sentam grãos moderadamente selecionados, e 40% bem 
selecionados. Para esfericidade dos grãos, os resultados 
obtidos foram: 25% das amostras com esfericidade alta; 
55% com esfericidade moderada; e 20% com esferici-
dade baixa. Quanto às impurezas orgânicas presentes, as 
amostras EA-012, EA-073, EA-078, LL-004, LL-006, LL-019, 
LL-028, LL-046, LL-066, LL-074 e LL-076 apresentaram-se 
isentas de fragmentos orgânicos e/ou moluscos.

A partir dos resultados apresentados é possível cons-
tatar que as areias que reúnem as melhores característi-
cas são extraídas do Lago de Palmas, ou do Rio Tocantins, 
tanto à montante como à jusante desse lago.

4.2.1.1.3. Areias Para Construção Civil  
e Areias Industriais

Devido às especificações diferenciadas, há diferen-
ças marcantes entre as areias destinadas ao uso como 
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agregado na construção civil e àquelas empregadas em 
processos industriais. Os principais parâmetros a serem 
considerados nas areias empregadas na construção civil 
são as propriedades físicas, enquanto que das areias indus-
triais são as propriedades físicas e químicas (BGS, 2004).

Pelo fato das areias industriais apresentarem melhores 
preços, entre três a cinco vezes o valor da areia de cons-
trução, esse tipo de matéria prima pode ser transportado 
a distâncias bem maiores. Por essas razões, os dois tipos 
de areia são, de modo geral, abordados separadamente.

Apesar das areias industriais não serem alvo desse 
projeto, procurou-se analisar quimicamente 6 amostras 
selecionadas/representativas (Tabela 4.4) dentre todas 
as coletadas, com o objetivo de verificar se as mesmas 
poderiam ser utilizadas para fins mais nobres que não 
apenas na construção civil.

• Especificações da Areia Industrial
As areias industriais são constituídas essencialmente 

de quartzo, tendo baixa porcentagem de impureza.  
São areias com alto teor de sílica, pouca argila, baixo teor 
de ferro e minerais pesados, granulometria entre fina e 
média, mas com distribuição granulométrica homogênea 
e elevado grau de arredondamento e esfericidade.

Têm usos e aplicações na fabricação de vidros; no 
preparo de moldes de fundição; na indústria cerâmica; 
na fabricação de refratários e de cimento; na indústria 
química; fabricação de ácidos e de fertilizantes; no fratura-
mento hidráulico para recuperação secundária de petróleo 
e gás; como carga e extensores em tintas e plásticos; etc.

As principais especificações técnicas, de natureza 
química, para os diferentes usos industriais referem-se aos 
teores de: SiO2, Fe2O3, Al2O3, MnO2, MgO, CaO, TiO2 e ZrO2.

Qualquer tipo de areia de quartzo para vidro deve 
conter, pelos menos, 98,5% SiO2 (acima de 99% para 
vidro plano) com um máximo de Fe2O3 em torno de 
0,08% para vidro plano, 0,1% para fibra de vidro e 0,3% 
para vasilhames de vidro colorido.

Segundo Zdunczyk e Linkous (1994), minerais pesa-
dos como ilmenita, cianita, leucoxênio e zirconita, são 
impurezas que trazem problemas na formulação do 
vidro, uma vez que, sendo minerais refratários, não 
fundem ou fundem parcialmente, resultando em par-
tículas na massa vítrea.

A demanda atual de areias para fundição é por areias 
(lavadas) sem argilas, com alto teor de sílica (99,0%) e 
teor de argila inferior a 0,1%. Devem apresentar uma 
distribuição granulométrica estreita e grãos com alta 
esfericidade (FERREIRA; DAITX, 2000).

Também, segundo esses autores, as características 
típicas de uma areia de quartzo para a indústria cerâmica 
são: granulometria entre 30 Mesh e 140 Mesh (0,595 
mm e 0,105 mm); 93,5% a 99,8% SiO2; 0,035% a 0,70% 
Al2O3 e 0,02% a 0,08% Fe2O3.

Os formuladores de tinta selecionam as areias indus-
triais para melhorar a aparência e durabilidade das tintas 
e coberturas industriais e arquiteturais. A areia de quartzo 
de alta pureza contribui para influenciar as propriedades 
de desempenho crítico, tais como alvura (brightness), 
consistência de cor, adsorção de óleo etc.

A granulometria de areia para filtração é mais 
grossa, tipicamente entre 1,0 mm e 0,5 mm (BGS, 2004). 
São duas as especificações que uma areia para filtração 
deve atender: tamanho médio dos grãos e uniformidade 
(ZIDUNCZYK; LINKOUS, 1994). São usadas no preparo 
de leitos (filtros) destinados à filtragem e purificação 
de águas e efluentes industriais. A areia para filtração 
deve ser isenta de impurezas (argilas, pó, materiais 
micáceos ou orgânicos).

A areia com alto teor de sílica é utilizada também 
no fraturamento hidráulico de rochas reservatório de 
poços de petróleo e gás. Algumas especificações para 
a areia de quartzo ser usada no fraturamento hidráulico 
de formações contendo óleo ou gás são esfericidade, 
granulometria entre 20 Mesh e 40 Mesh (0,841 mm e 
0,420 mm), ausência de materiais tais como feldspato, 
calcita, argilas etc. (DAVIS; TEPORDEI, 1985)

A areia industrial utilizada na fabricação de abra-
sivos e jateamento deve apresentar teores de: SiO2 ≥ 
99,5%; Al2O3 ≤ 0,10%; Fe2O3 ≤ 0,025% e distribuição 
granulométrica entre 0,053 mm e 0,42 mm (FERREIRA; 
DAITX, 2000). Outras aplicações são na fabricação de 
borracha, plástico, tinta, etc.

• Análise dos Resultados
Independentemente das diferentes aplicações indus-

triais dessas areias, ao observarmos na Tabela 4.4 os 
valores obtidos para cada uma das 6 amostras analisadas 
quimicamente, concluímos que nenhuma dessas areias 
poderá ser utilizada como areia industrial, pois os teores 
de SiO2 estão abaixo do limite exigido, bem como os 
teores de Fe2O3 e/ou de Al2O3 encontram-se acima dos 
limites permitidos.

4.2.2. Argilas Para Cerâmicas Vermelha  
e Industrial

Conceitualmente, argila constitui um material de 
textura terrosa, granulação muito fina, que geralmente 
adquire, quando umedecida em água, certo grau de plas-
ticidade. As argilas são formadas, segundo Santos (1975), 
por partículas de fração granulométrica de dimensões 
iguais ou inferiores a 0,002 mm (2 µm), contendo um 
número restrito de argilominerais.

Esta substância pode ser composta apenas por um ou 
por uma mistura de dois ou mais argilominerais. É cons-
tituída por silicatos de alumínio hidratado, geralmente 
contendo outros elementos, tais como: ferro, magnésio, 
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cálcio, potássio, lítio e etc. Caulinita, ilita, esmectita e 
montmorilonita constituem os principais grupos das 
argilas. Têm-se ainda o grupo formado pelas cloritas, 
vermiculita e sapiolita/poligorsquita.

As argilas possuem ampla variedade de aplicações 
industriais, sendo utilizadas, pincipalmente, na cons-
trução civil e na industrial cerâmica, onde constituem 
parte da composição ou do total das massas emprega-
das na cerâmica vermelha, precisamente na confecção 
de tijolos, telhas, manilhas, blocos estruturais, lajotas,  
e de elementos vazados.

Na denominada cerâmica branca, a argila pode ser 
utilizada na produção de louça sanitária, porcelana 
de mesa, porcelana elétrica, porcelana técnica ou de 
laboratório e na confecção de porcelanato, azulejos, 
ladrilhos e pastilhas.

Outros setores industriais que utilizam a argila em 
seu processo produtivo são materiais refratários, em 
produtos sílico-aluminosos e aluminosos, isolantes tér-
micos para refratários, isolantes e fibras cerâmicas nas 
indústrias de: cimento Portland, pozzolana, vidro, abra-
sivo, agregado leve, papel, borracha e, plástico, tintas, 
fluído de perfuração, e outras.

Na RMP a argila vermelha é utilizada na fabricação, 
fundamentalmente, de tijolos de 6 e 8 furos; e mais 
raramente na de tijolos de 9 e 12 furos; na confecção 
de telhas plana e romana; e na confecção de blocos 
estruturais. A fabricação de telhas na RMP ocorre nos 
municípios de Paraíso do Tocantins e Silvanópolis.

4.2.2.1. Características Tecnológicas das Argilas

A Figura 4.18 exibe a distribuição/localização dos 57 
pontos cadastrados para argila na área desse projeto, 
bem como destaca os 20 pontos selecionados que tive-
ram suas amostras enviadas para ensaios de caracteri-
zação tecnológica no Laboratório de Ensaios Cerâmicos 
(LEC) da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 
Científico e Tecnológico e de Agricultura, Pecuária e 
Irrigação (FUNMINERAL) em Goiânia.

As 20 amostras foram selecionadas em locais repre-
sentativos das tipologias descritas para os depósitos 
cadastrados e os resultados dos ensaios estão apresen-
tados na Tabela 4.5 e Anexo VII.

4.2.2.1.1. Parâmetros a Serem Considerados na 
Interpretação dos Resultados Analíticos

A classificação de uma argila visando o seu emprego 
industrial é feita através de um variado número de aná-
lises e caracterizações tecnológicas. 

Inicialmente, as argilas são classificadas em três 
grupos cerâmicos pela cor da queima apresentada 
pelos corpos de prova após secagem a 110°C e, 

posteriormente, após cor da queima a três tempe-
raturas: até 950°C - cerâmica vermelha; até 1250°C - 
cerâmica branca; e após 1450°C - cerâmica refratária. 
Em seguida têm-se ainda a classificação das argilas em 
subgrupos, pelas suas propriedades físico-mecânicas ou 
propriedades cerâmicas, que propiciam a classificação 
da argila para um dos tipos industriais. Para outros fins 
são utilizados outros ensaios.

4.2.2.1.2. Análise dos Resultados

Os testes cerâmicos realizados pelo FUNMINERAL 
tiveram: secagem dos corpos de prova (CP) em estufa 
por 24 horas; queima a uma temperatura de 950°C com 
patamar de 3 horas, água de extrusão em 20% e faixa 
de extrusão indicada entre 18,25% e 23,75%

Os índices de absorção d’água variam no intervalo de 
10,62% e 22,29%, enquanto os de porosidade situam-se 
no intervalo de 17,86% e 35,39%.

No que concerne aos valores de retração, ficaram 
entre: -0,8% e 7,42% e -2,20% e 3,05%, após secagem 
e após queima, respectivamente. Com a retração de 
secagem, aumentam os riscos de aparecimentos de 
defeitos nas peças.

Em relação à massa específica aparente, os valores 
estão no intervalo entre: 2,01 g/cm3 e 2,46 g/cm3.

Quanto à ruptura, os valores obtidos foram:  
0,20 MPa e 7,01 MPa e 0,46 MPa e 31,28 MPa, após seca-
gem e após queima, respectivamente.

Referente aos valores de absorção de água, os mes-
mos ficaram entre: 10,62% e 22,29%, dentro dos limites 
permitidos, pois quanto menor for à quantidade de água 
absorvida, maior será a resistência do recobrimento à 
flexão, ao risco e à abrasão.

Para porosidade aparente foram obtidos valores 
entre: 19,57% e 35,39%, também dentro dos limites 
esperados. Apenas a amostra EA-004 apresentou valor 
de 17,86% pouco abaixo do limite mínimo de 19%.

Na classificação de uma argila, a cor fornece indícios 
interessantes para o seu uso. Trata-se de medida visual 
feita antes e depois da queima de acordo com uma 
temperatura específica. Após a queima, as peças 
brancas apresentam maior valor do que as vermelhas. 
No caso das argilas da RMP, as cores obtidas após a 
queima, na temperatura de 950°C, foram: rosa, laranja, 
vermelha e cerâmica.

Faz-se necessária uma caracterização química e tec-
nológica para melhor correlacionar os parâmetros estu-
dados. De forma geral, os valores se posicionaram como 
compatíveis ao seu uso como cerâmica vermelha para 
confecção de tijolos e telhas, dependendo da adequação 
dos aspectos cerâmicos através de mistura e do proces-
samento térmico para serem obtidas as características 
finais do produto.
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Figura 4.18 - Localização dos pontos cadastrados para argila (círculos marrons pequenos e grandes),  
com indicação dos pontos onde foram feitos ensaios/análises (círculos marrons grandes).
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4.2.3. Pedra Britada

As denominadas britas ou pedra de brita referem-se 
a todo material proveniente da fragmentação mecânica 
de rochas, sejam elas de origem magmática, metamórfica 
ou mesmo sedimentar. Segundo Frazão (2007) as mesmas 
são denominadas graduadas, quando estão presentes em 
uma sequência contínua de dimensões, e enumeradas 
quando os seus fragmentos se encontram divididos pela 
abertura de duas peneiras consecutivas. O intervalo de 
disposição das dimensões é o máximo inferior a 100 mm 
e o mínimo superior a 4,8 mm.

De acordo com o tamanho dos grãos retidos nas 
aberturas das peneiras de malha quadrada, as britas são 
produzidas na categoria de 1 a 5, além da denominada 
brita 0. No geral, estas classes compreendem as seguintes 
dimensões:

- Brita 0 - mínima de 4,8 m e máxima de 9,5 mm;
- Brita 1 - mínima de 9,5 mm e máxima de 19 mm;
- Brita 2 - mínima de 19 mm e máxima de 25 mm;
- Brita 3 - mínima de 25 mm e máxima de 50 mm;
- Brita 4 - mínima de 50 mm e máxima de 76 mm;
- Brita 5 - mínima de 76 mm e máxima de 100 mm.
As principais utilizações das britas, segundo Kulaif 

(2002) são:
- Brita 0 ou pedrisco - em massa asfáltica; na produção 
de lajes, estruturas pré-moldadas de concreto, blocos 
e tubos de concreto para fundação e construção, para-
lelepípedos de concreto, manilhas, chapiscos e outros.
- Brita 1 - usada intensivamente na fabricação de con-
creto, com inúmeras aplicações, como na construção 
de pontes, edificações e grandes lajes;
- Brita 2 - fabricação de concreto que exija maior 
resistência, principalmente em formas pesadas;
- Brita 3 - também denominada pedra de lastro uti-
lizada nas ferrovias; ideal para aterros, lastros ferro-
viários e drenos.
- Brita 4 - produto destinado a obras de drenagem, 
como drenos sépticos e fossas;
- Rachão, pedra de mão ou pedra marroada - Fabrica-
ção de gabiões, muros de contenção e bases.
- Brita graduada - em base e sub-base, pisos, pátios, 
galpões e estradas.
Além das dimensões acima descritas, a cominuição 

de rochas em processos de britagem gera resíduos 
de potencial comercial, os quais são denominados de  
“pó de pedra” ou “areia de brita”. São produzidos em 
frações mais finas, com dimensão máxima inferior a 0,075 
mm. Quando este resíduo é produzido na faixa entre 0,075 
mm a 2 mm, o mesmo pode ser negociado como areia 
industrial ou areia de brita. O pó de brita é muito utilizado, 
por sua maleabilidade, nas usinas de asfalto, em calçadas, 
na fabricação de concretos com textura mais fina, pré-
moldados e em argamassa para contrapisos.

As principais rochas cristalinas utilizadas para a con-
fecção de britas são os granitos, basaltos/diabásios, gra-
nodioritos, gnaisses, ortognaisses, migmatitos e quartzo 
dioritos. Essas rochas apresentam alta resistência à flexão, 
ao impacto e à abrasão, além de alta compatibilidade e 
dureza, ressaltada pela presença de minerais de dureza 
média a alta, tais como o feldspato e o quartzo. Em cer-
tas regiões, para a obtenção deste produto, em função 
da pouca disponibilidade das rochas acima mencionadas 
pode-se utilizar também calcários que, em geral apresen-
tam propriedades físico-mecânicas que se assemelham 
às dos litotipos anteriormente referenciados.

4.2.3.1. Características Tecnológicas das 
Rochas para Brita

Na RMP as rochas utilizadas como brita são sieno-
granitos, monzogranitos e granodioritos.

A Figura 4.19 exibe a distribuição/localização dos 33 
pontos cadastrados para granitoides na área desse projeto, 
bem como destaca os 5 pontos selecionados que tiveram 
suas amostras enviadas para ensaios de caracterização 
tecnológica no Laboratório do CETEM – Espírito Santo. Os 
resultados obtidos estão exibidos na Tabela 4.6 e Anexo VIII.

4.2.3.1.1. Parâmetros a Serem Considerados na 
Interpretação dos Resultados Analíticos

Convém salientar, que as características da rocha a ser 
britada, como: composição mineralógica, textura, forma 
de seus constituintes minerais, incluindo a presença de 
minerais friáveis ou alteráveis, associadas ou não à exis-
tência de microfissuramentos, constituem fatores deter-
minantes na qualidade da brita a ser produzida, incluindo 
a possibilidade de a mesma ser susceptível a sofrer reação 
álcali agregados, que gera diversas patologias no concreto, 
como trincas, descascamento, entre outros.

Na construção civil, para o emprego de brita no 
concreto, deve-se proceder à elaboração de uma série 
de ensaios de caracterização tecnológica que são regidos 
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 
Essas normas devem ser adotadas para atender à qua-
lificação dos agregados graúdos, onde se inclui a pedra 
britada. Os principais ensaios exigidos acham-se regidos 
pelas seguintes normas:

- ABNT NBR 7389-2:2209 - análises petrográficas; 
(ABNT NBR 7389, 2009);
- ABNT NBR 6458:2017 e ABNT NBR NM 53:2009 - 
densidade, porosidade e absorção; (ABNT NBR 6458, 
2017; ABNT NBR NM 53, 2009);
- ABNT NBR 12583:2017 - alterabilidade; (ABNT NBR 
12583, 2017);
- ABNT NBR NM 45:2006 - massa unitária; (ABNT 
NBR NM 45, 2006);
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Figura 4.19 - Localização dos pontos cadastrados de granitoides para brita (círculos vermelhos pequenos e 
grandes), com indicação dos pontos onde foram feitos ensaios/análises (círculos vermelhos grandes).

- ABNT NBR 5564:2011 Versão corrigida:2014 e ABNT 
NBR 7809:2019 - forma dos grãos; (ABNT NBR 5564, 
2014; ABNT NBR 7809, 2019);
- ABNT NBR 9938:2013 - resistência ao esmagamento; 
(ABNT NBR 9938, 2013) e
- ABNT NBR NM 51:2001 - resistência à abrasão. 
(ABNT NBR NM 51, 2001).
Outros ensaios e especificações recomendados são 
os ensaios de compressão, Impacto Treton e sanidade 
com sulfato de sódio ou magnésio.

Para uso da brita em concreto, são necessários os 
seguintes ensaio/análises:

- Análise petrográfica;
- Abrasão Los Angeles - máximo de 50%;
- Esmagamento - máximo de 30%;
- Índice de forma - máximo de 3%;
- Material pulverulento - máximo de 1%;
- Torrões de argila - máximo de 1% em concreto apa-
rente; máximo de 2% em concreto sujeito a desgaste 
superficial; e máximo de 3% em outros concretos;
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- Fragmentos macios e friáveis - máximo de 3%; e
- Dimensão Máxima e Composição Granulométrica 
que são importantíssimas por influenciarem na tra-
balhabilidade e no custo do concreto.
Com relação à dimensão máxima, na construção 

civil há uma regra prática, onde o agregado não deve 
ser maior que um quinto da dimensão mais estreita da 
forma na qual o concreto será colocado. Como partículas 
maiores tendem a produzir mais microfissuras na zona 
de transição entre o agregado e a pasta de cimento, nos 
concretos de alta resistência a dimensão máxima do 
agregado é limitada a 19 mm (PINHEIRO, 2003).

Atualmente, um dos ensaios mais recomendados é 
o de reação álcali agregado (RAA), em função de alguns 
acidentes ocorridos na construção de edificações públicas 
e privadas. Esse ensaio indica a possibilidade da brita, 
que será empregada, vir a apresentar essas reações tão 
prejudiciais ao concreto.

4.2.3.1.2. Análise dos Resultados

Dos resultados obtidos nas 5 amostras selecionadas, 
observou-se que:

- A distribuição granulométrica indica dimensão 
máxima característica igual a 25 mm para 4 das 5 
amostras. Apenas a amostra EA 079 apresentou valor 
de 19 mm, prestando-se assim, para uso em concreto 
de alta resistência.
- No que concerne ao índice de forma, o material bri-
tado apresentou um valor médio de 2,1% indicando 
que o mesmo poderá atender às especificações para 
uso em concreto, já que o parâmetro máximo consi-
derado é de 3%;
- No que concerne aos índices físicos dos materiais 
analisados, os valores aparentes obtidos para absorção 
variam entre 0,28% e 0,71%;
- Quanto ao desgaste abrasivo Los Angeles, os resulta-
dos mostraram-se satisfatórios, pois os valores obtidos 
para as 5 amostras analisadas estão abaixo de 50%;
- Em termos de índice de forma, os resultados obtidos 
mostraram que, em média, 76,8% dos fragmentos 
apresentam uma forma predominantemente cúbica, 
tendo-se encontrado também formas lamelares em 
18,7%; alongada em 4,5%; e alongada-lamelar em 
apenas 0,3% dos fragmentos.
- No que diz respeito à reação álcali-agregado, atra-
vés de análises petrográficas, constatou-se que as 5 
amostras apresentaram resultado “potencialmente 
reativo quanto à RAA”. As descrições petrográficas 
encontram-se no Anexo IX.

4.2.4. Cascalhos

Constituem-se de fragmentos rochosos de origem 
sedimentar com granulometria situada na faixa de 4 mm 

a 4,75 mm, sendo formados por fragmentos de rochas e 
minerais, principalmente de quartzo. Normalmente ocor-
rem associados aos sedimentos aluvionares de várzeas, 
dispondo-se em função do maior peso na base destas 
sequências predominantemente psamíticas ou nos leitos 
ativos dos rios, na base dos níveis arenosos. Apresentam-
-se, também, como camadas lenticulares em canais aban-
donados de antigas drenagens.

Formam-se em função do intemperismo físico, do con-
sequente quebramento das rochas e do constante atrito 
sofrido pelos seus fragmentos durante o transporte pelas 
águas fluviais. A tendência é apresentar formas arredonda-
das, subarredondadas a subangulosas, sendo geralmente 
compostos por seixos de quartzo, depositados tanto nos 
leitos ativos dos rios, quanto nas suas planícies de várzea. 
Ocorrem ainda, cascalheiras em depósitos de canal e barras 
de cascalho associadas às drenagens pretéritas da região.

Muitas vezes, o material composto por seixos, peque-
nos fragmentos de rocha ou de crosta laterítica desman-
telada e areia, pode ser denominado de “Cascalho” por 
moradores locais da RMP.

É empregado como material de empréstimo, e devido 
à informalidade e simplicidade que rege a extração dessa 
substância, bem como do saibro, esses dois termos, ape-
sar de conceitualmente diferentes, podem ser utilizados 
indistintamente pelos mineradores locais na extração 
desse tipo de material.

Um fator indutor do crescente aumento no consumo 
do material em tela é o seu vasto campo de aplicação, 
constituindo um material essencial em preparação de 
bases de obras de pavimentação de ruas, rodovias; execu-
ção de rodovias pavimentadas; em aterros; revestimento 
de estradas não pavimentadas; em obras de aterros de 
mangues; e em pátios de obras diversas, onde é exigido 
sempre grande volume desta matéria-prima.

Devido ao baixo valor agregado apresentado por esse 
insumo mineral, bem como à aplicação direta e imediata 
do mesmo como material de empréstimo, não foram 
realizadas análises e/ou ensaios tecnológicos para carac-
terização desse bem.

4.2.5. Saibro

Saibro é um termo utilizado para descrever o produto 
da decomposição de rochas feldspáticas, principalmente 
granitos ou gnaisses, no qual ainda se pode ver a textura 
primitiva da rocha. No entanto, como mencionado no 
item anterior, esse termo pode ser utilizado para desig-
nar, simplesmente, uma mistura de argila e areia grossa, 
usada no preparo de argamassa, independentemente 
da rocha que lhe deu origem ao sofrer intemperismo. 
Também empregado como material de empréstimo,  
o saibro está presente na região em estudo, o qual consti-
tui um litotipo síltico-argiloso a arenoso de cor rosa-clara 
a amarelada. O mesmo ocorre sob a forma de bolsões 
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ou massas lenticulares, com espessuras, por vezes, de 
até 10 m, capeando a rocha intemperizada.

No geral, o saibro trata-se de material considerado 
mais nobre, e com um valor de mercado maior que o 
cascalho. Atualmente, é bastante utilizado na mistura 
de “cimento, areia e saibro”, empregado como reboco 
de paredes internas e externas de edificações popula-
res; também é usado na preparação de terrenos para 
jardinagem; etc. Na RMP é utilizado como material de 
empréstimo.

Devido ao baixo valor agregado apresentado por 
esse insumo mineral, bem como à aplicação direta e 
imediata do mesmo como material de empréstimo, não 
foram realizadas análises e/ou ensaios tecnológicos para 
caracterização desse bem.

4.2.6. Calcário

O calcário calcítico é utilizado, principalmente, na 
fabricação do cimento. Na RMP ocorre apenas uma área 
requerida junto à ANM/DNPM para calcário calcítico 
para corretivo de solo e/ou brita. Esse corpo de meta-
calcário ocorre como pequeno morrote, com diâmetro 
aproximado de 300 metros.

Segundo informações verbais, as análises realizadas  
no único depósito de calcário cadastrado na RMP, forne- 
ceram os seguintes teores: CaO: 45,1%, MgO: 0,8%; PN:  
81,1 %ECaCO3 (equivalente de CaCO3 puro); PRNT: 73,25%.

4.2.7. Feldspato

Basicamente, os feldspatos constituem um grupo de 
minerais formado por aluminossilicatos de potássio, sódio 
e cálcio. Quando os feldspatos se alteram, geram materiais 
de composição caolinítica, matéria-prima mineral nobre,  
a qual é empregada na indústria de cerâmica branca refra-
tária. Trata-se de produto nobre. Na RMP existem 3 áreas 
requeridas para feldspato, quartzo e mica junto à ANM/
DNPM, as quais encontravam-se paralisadas em 2018. 

4.3. LITOLOGIAS POTENCIAIS

Na Região Metropolitana de Palmas, a identifica-
ção do potencial de substâncias minerais utilizadas pela 
indústria da construção civil teve como suporte inicial: 
(I) dados obtidos a partir da compilação bibliográfica, 
(II) levantamento dos recursos minerais cadastrados 
no banco de dados da CPRM – GeoSGB; (III) pesquisa 
de dados técnicos da ANM/DNPM, incluindo a listagem 
dos títulos minerários e identificação da situação atual 
de cada processo. Através da integração dos dados, 
procurou-se, ainda, verificar as relações de cunho geo-
lógico, entre as ocorrências minerais e as unidades estra-
tigráficas mapeadas.

Posteriormente, de posse dos resultados das diversas 
análises e ensaios realizados, aliados aos dados coletados 
em campo, passou-se à elaboração do “MAPA DE 
RECURSOS E POTENCIAL MINERAL PARA MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO - Região Metropolitana de Palmas – TO” 
(Anexo II). Para a elaboração desse mapa, partiu-se da base 
geológica apresentada no “MAPA GEOLÓGICO” (Anexo 
I), no qual a geologia foi simplificada pelo agrupamento 
das unidades geológicas mapeadas na região, segundo 
suas afinidades genéticas e composicionais, tais 
como: depósitos aluvionares; coberturas detrito- 
lateríticas; rochas sedimentares clásticas; rochas 
sedimentares pelíticas; rochas cristalinas, entre outras. 
Assim sendo, chegou-se ao número de 12 litologias 
agrupadas, a saber.

4.3.1. Depósitos Aluvionares (A)

Constituídos por argila, areia e cascalho em bancos ou 
lentes no leito e/ou planície de inundação dos principais 
rios, a exemplo do rio Tocantins, Rio do Sono, Rio Água 
Suja, Córrego Moleque, Ribeirão São João, etc.

4.3.2. Coberturas Detrito-lateríticas e 
Sedimentares Indiferenciadas (B)

São sedimentos argilo-arenosos, quartzosos e ferru-
ginosos a argilo-siltosos bastante ferruginosos. Também 
formado por coberturas detríticas em solos residuais total 
ou parcialmente lateritizados; além de pacotes de areias 
associados a conglomerados inconsolidados.

4.3.3. Rochas Sedimentares Clásticas (C)

Arenitos brancos a creme, às vezes, avermelhados, 
finos, médios a grossos, estratificados (estratificações 
acanaladas/tabulares de pequeno porte), com interca-
lações de conglomerados. Localmente podem ocorrer 
argilitos/siltitos laminados.

4.3.4. Rochas Sedimentares Pelíticas (D)

Siltitos amarelos a castanhos, argilitos roxos e 
vermelhos, arenitos muito finos brancos a amarelos, 
folhelhos cinza-escuros a pretos, localmente arroxe-
ados, radioativos, ricos em matéria orgânica; siltitos, 
intercalados com camadas delgadas de arenito fino. 
Localmente podem ocorrer rochas carbonáticas fos-
fáticas oolíticas e impuras.

4.3.5. Granitoides (E)

Predomínio de monzogranitos, sienogranitos, e 
subordinadamente granodioritos e tonalitos. Cores cinza-
clara a cinza-rosada ou rosa-avermelhada, granulação 
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grossa a muito grossa, equigranulares a porfiríticos, 
e localmente com porções foliadas. No geral são isó- 
tropos e hidrotermalizados.

4.3.6. Rochas Metamáficas e Metaultramáficas (F)

Metabasaltos com estrutura de fluxo, intercalações 
de sedimentos finos parcialmente incorporados pela lava 
(peperitos) e amígdalas preenchidas por zeolitas nas bordas 
e carbonato no centro, metandesito hidrotermalizado e 
quartzo anfibolito. Metapiroxenitos, tremolita-hornblenda 
metagabros e dioritos esverdeados, hidrotermalizados, 
metamorfizados na fácies xisto verde. Olivina metagabro-
noritos, metanortositos e enclaves de granulitos máficos, 
granada anfibolitos e hornblenda metagabros subordina-
dos. Faixas centimétricas a métricas de derrames vulcâni-
cos (talco-magnesita xistos) intercalados com formação 
ferrífera bandada, “metachert” e metapelitos.

4.3.7. Rochas Alcalinas (G)

Os litotipos presentes são: litchifielditos, mariupolitos, 
miaskitos, biotita-riebeckita-quartzo metassienitos, 
nefelina metassienitos, metassienitos, aegerina-augita-
hornblenda-quartzo metassienitos, metamonzonitos, 
metamonzodioritos, metateralitos, metaessexitos, 
metamonzossienitos com nefelina, raros nefelinitos e 
pegmatitos alcalinos. Presença de alteração hidrotermal 
moderada. São rochas de granulação predominantemente 
média, leucocráticas, de cor cinza, localmente rosadas, 
isótropas ou deformadas em regime rúptil-dúctil. 
Ocorrem como corpos tabulares e paralelos.

4.3.8. Rochas Vulcânicas Ácidas (H)

Tufos predominantemente de granulação fina, cinza- 
arroxeados com manchas claras e escuras, laminados ou 
acamadados; aglomerados vulcânicos com aspecto con-
glomerático e matriz verde, de textura granular clástica, 
muito mal selecionada; brechas de conduto vulcânico 
com aspecto heterogêneo (partes cinza-escuras e partes 
esverdeadas - epidotização) e fragmentos angulosos de 
cores rosa e cinza-escura-esverdeada, de composição 
andesítica; brechas cataclásticas de tufo vulcânico interme-
diário de cinza fina, cor cinza, com fragmentos castanhos 
e aspecto brechoide; e conglomerados epiclásticos que 
são rochas granulares clásticas com fragmentos rolados, 
mal selecionados.

4.3.9. Rochas Metamórficas Ortoderivadas (I)

Gnaisses tonalíticos e granodioríticos, às vezes migma-
tizados, anfibolitos, granulitos, ortognaisses, enderbitos, 
charnoenderbitos e gabronoritos, metamorfizados em grau 

anfibolito alto, localmente granulítico. São rochas predo-
minantemente bandadas e de granulação média a grossa, 
dobradas e boudinadas, com cor cinza a cinza-rosada.

4.3.10. Rochas Metamórficas Paraderivadas (J)

Cianita-biotita-sillimanita gnaisses, kinzigitos, gondi-
tos, gnaisses monzograníticos a granodioríticos, gnaisses 
calcissilicáticos, xistos e quartzitos. 

Os gnaisses são bandados, formados por bandas 
compostas por máficos (piroxênio, predominantemente 
diopsídio e biotita) de cor avermelhada e bandas cla-
ras formadas por carbonato e feldspato. Estas rochas 
foram submetidas a sucessivas deformações. Localmente 
verifica-se metamorfismo de fácies anfibolito alto a 
granulito. Também ocorrem rochas de granulação média 
a grossa, cor cinza a rosa, com cristais de granada ver-
melha a rosa. São representadas por sillimanita-granada 
gnaisses (cor cinza, granulação média, e são compostos 
por quartzo, granada, silimanita e opacos), granada gnais-
ses, granada-biotita gnaisses, biotita-granada-anfibólio 
gnaisses, cianita-granada gnaisses e anfibolitos. Foram 
deformadas em regime dúctil, recristalizadas, foliadas, 
dobradas e boudinadas.

4.3.11. Rochas Metassedimentares Clásticas (K)

Metapsamo-pelitos/semi-pelitos ricos em biotita e 
muscovita, além de granada (muscovita-biotita-quartzo 
xisto, muscovita-biotita xisto com granada e clorita-bio-
tita-quartzo xisto), cinza a cinza-claros, granulação fina a 
média, texturas granolepidoblástica, lepidoblástica e por-
firoblástica, xistosidade, dobras normais fechadas, inver-
sas e isoclinais. Metamorfismo na fácies xisto verde alto a 
anfibolito. Metapsamo-pelitos imaturos ricos em plagio-
clásio, clinozoisita e carbonato (muscovita-plagioclásio-
-biotita xisto feldspático com clinozoisita e carbonato, 
muscovita-clorita-zoisita-clinozoisita-plagioclásio-biotita 
xisto feldspático com carbonato, plagioclásio-carbonato- 
biotita-muscovita xisto e paragnaisses com epidoto e 
carbonato), nas cores cinza a cinza-escura, granulação 
média, ou fina a média, texturas granolepidoblástica e 
lepidoblástica com xistosidade e bandamento. Muscovita 
quartizitos e quartzitos mal selecionados, com níveis 
de grânulos e seixos e estratificação cruzada tabular 
e marca de ondas, com cores cinza-clara a esbranqui-
çada e cinza, granulação média, textura granoblástica 
a granolepidoblástica. Foliação marcante, com dobras 
normais abertas e dobras inversas, além de estruturas 
tipo mullions. Ortoconglomerados polimíticos, oligomíti-
cos e conglomerados intraformacionais. Ocorrem ainda, 
sericita-muscovita-quartzo xistos, sericita-magnetita-
-clorita xistos, intercalação de filitos/xistos carbonosos, 
metassiltitos e localmente metarritmitos e ardósias"
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4.3.12. Rochas Metassedimentares “Químicas” (L)

“Metacherts”, intercalação de “metacherts” ferrí-
feros e níveis de manganês. Os “metacherts” ferríferos 
são foliados, e exibem acamadamento plano-paralelo 
preservado, cor cinza-escura, e em alguns locais, exi-
bem expressiva foliação cataclástica, mullions e uma 

alternância de bandas milimétricas a centimétricas de 
quartzo (1-5 cm) e óxido de ferro. 

A Tabela 4.7 exibe os diversos agrupamentos litoló-
gicos discutidos acima, bem como os níveis de poten-
cialidade para cada uma das substâncias cadastradas 
em relação às litologias agrupadas nas quais essas 
substâncias ocorrem.

Tabela 4.7 -  Potencial para cada um dos insumos minerais analisados nesse projeto,  
em relação aos agrupamentos litológicos onde estes insumos ocorrem.

LITOLOGIAS POTENCIAIS  
PARA INSUMOS MINERAIS                                                                       

UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL

POTENCIAL

AREIA ARGILA BRITA
MATERIAL DE 
EMPRÉSTIMO  

(CASCALHO E SAIBRO)
CALCÁRIO

A
Depósitos Aluvionares: Argila, areia e cascalho em 
bancos ou lentes no leito e/ou planície de inundação 
dos principais rios.

Alto Alto Moderado Moderado Inadequado

B
Coberturas Detrito-lateríticas: Coberturas 
detrito-lateríticas argilo-arenosas, quartizosas e 
ferruginosas a argilo-siltosas bastante ferruginosas.

Inadequado Inadequado Inadequado Alto Inadequado

C

Rochas Sedimentares Clásticas: Arenitos finos, 
médios a grossos, estratificados, com intercalações 
de conglomerados. Localmente argilitos/siltitos 
laminados.

Alto Inadequado Inadequado Baixo Inadequado

D

Rochas Sedimentares Pelíticas: Folhelhos 
cinza-escuros a pretos, localmente arroxeados, 
radioativos, ricos em matéria orgânica; siltitos, 
intercalados com camadas delgadas de arenito  
fino. Localmente, rochas carbonáticas fosfáticas 
oolíticas e impuras.

Inadequado Alto Inadequado Baixo Inadequado

E

Granitoides: Monzogranitos e sienogranitos, 
com cores cinza-clara a cinza-rosada ou rosa-
avermelhada, granulação grossa a muito grossa, 
porfiríticos.

Inadequado Inadequado Alto Moderado Inadequado

F

Rochas Metamáficas e Metaultramáficas: 
Metabasaltos, metapiroxenitos, tremolita-
hornblenda metagabros, metadioritos, olivina 
metagabronoritos, metanortositos e  anfibolitos.

Inadequado Inadequado Moderado Inadequado Inadequado

G
Rochas Alcalinas: Biotita-riebeckita-quartzo 
metassienitos, nefelina metassienitos, litchfielditos  
e aegerina-augita-hornblenda metamonzonitos.

Inadequado Inadequado Baixo Inadequado Inadequado

H
Rochas Vulcânicas Ácidas: Tufos cinerítico e 
de cristal, brechas, aglomerados vulcânicos e 
conglomerados vulcanoclásticos.

Inadequado Inadequado Moderado Inadequado Inadequado

I

Rochas Metamórficas Ortoderivadas: Gnaisses 
tonalíticos e granodioríticos, às vezes migmatizados, 
anfibolitos, granulitos, ortognaisses, enderbitos, 
charnoenderbitos e gabronoritos. 

Inadequado Inadequado Moderado Moderado Inadequado

J

Rochas Metamórficas Paraderivadas: Cianita-
biotita-sillimanita gnaisses, kinzigitos, gonditos, 
gnaisses monzograníticos a granodioríticos, gnaisses 
calcissilicáicos, xistos e quartzitos.

Inadequado Inadequado Moderado Moderado Baixo

K
Rochas Metassedimentares Clásticas: Quartzitos, 
metaconglomerados, meteassiltitos, ardósias  
e xistos.

Baixo Inadequado Inadequado Moderado Inadequado

L 
Rochas Metassedimentares “Químicas”: Metacherts, 
intercalações de metacherts ferríferos e níveis 
de Mn.

Inadequado Inadequado Inadequado Inadequado Baixo
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4.4. TIPOLOGIA DOS DEPÓSITOS

Com base nesse agrupamento litológico foram plo-
tadas no “MAPA DE RECURSOS E POTENCIAL MINERAL 
PARA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - Região Metropo-
litana de Palmas – TO” (Anexo II) todas as ocorrências 
detectadas/cadastradas, seguidas do seu número de 
ordem e sigla de identificação. Também foram plotadas 
as áreas requeridas junto à ANM/DNPM, para insumos 
minerais utilizados na construção civil na RMP, a saber: 
areia, granitoides para brita, argila para cerâmica verme-
lha, calcário para cimento, feldspato, cascalho e saibro.

A Tabela 4.8 exibe a relação entre as substâncias 
cadastradas na área do projeto e a tipologia dos depósitos 
onde estas ocorrem, além de uma descrição sucinta das 
características de cada uma dessas tipologias.

4.4.1. Areia

4.4.1.1. Depósitos de Areia Cadastrados na RMP

Os depósitos de areia detectados na Região 
Metropolitana de Palmas ocorrem associados a vários 

domínios geológicos. Os domínios mais importantes, 
do ponto de vista econômico, são aqueles referentes 
aos sedimentos aluvionares: de leito ativo dos rios que 
drenam a região (também conhecidos como depósitos 
de canal) independentemente de seus tamanhos, com 
menção especial aos depósitos explotados no Lago de 
Palmas; e os de várzea.

Têm-se ainda extrações de areias associadas às rochas 
sedimentares psamíticas das formações Jaicós, Cabeças, 
Piauí e Poti, e mais localmente, a extração de areias asso-
ciadas a depósitos residuais de coberturas sedimentares.

Durante o transcorrer deste estudo, no que se 
refere à areia associada às tipologias acima referen-
ciadas, foram cadastrados e estudados um total de 49 
afloramentos, onde 32 desses pontos estão inseridos 
em áreas requeridas junto à ANM/DNPM (BRASIL, 
2019e), e os 17 restantes (8 lavras e 9 ocorrências) não. 
Na Tabela 4.9 acham-se relacionadas todas as lavras 
(ativas ou inativas) e ocorrências de areia cadastra-
das durante o presente estudo, contendo ainda sua 
localização, situação legal do jazimento, modo de 
ocorrência (tipologia do depósito) e unidade estrati-
gráfica à qual se associa.

Tabela 4.8 -  Tipologia dos insumos minerais levantados na RMP, descrição sucinta das características  
dos depósitos e recomendações de uso.

INSUMO TIPOLOGIA CARACTERÍSTICAS USO

Areia

Aluvionar I Depósitos em leito ativo de rio. Areia fina a grossa, coloração creme, pouco selecionada, 
com variável teor de argila e cascalho.

Preparação de concreto e 
argamassa

Aluvionar II Depósitos em terraço aluvionar. Areia fina a grossa, amarela-clara a creme, 
moderadamente selecionada.

Preparação de concreto e 
argamassa

Formacional / 
Sedimentar

Areias originadas da alteração de rochas quartzosas. Arenitos cinza-claros esbranquiçados 
a creme, médios a grossos.

Preparação de concreto e 
argamassa

Residual Depósitos associados a coberturas sedimentares indiferenciadas. Sedimento arenoso 
creme a castanho-claro.

Preparação de concreto e 
argamassa

Industrial Resultado da britagem de granitoides e/ou rochas gnáissicas. Areia média a grossa, cinza-
clara.

Preparação de concreto e 
argamassa

Argila
Aluvionar Argila em terraço aluvionar, cinza a cinza-escura. Cerâmica vermelha

Formacional / 
Sedimentar Siltitos, argilitos e folhelhos cinza-escuros, localmente arroxeados a alaranjados. Cerâmica vermelha

Brita

Magmático / 
Metamórfico

Rocha maciça a pouco foliada ou bandada. São basicamente granitoides compostos por 
quartzo, plagioclásio, k-feldspato e biotita. Gnaissificados ou não. Concreto, asfalto

Sedimentar Seixo britado. Concreto, alicerce

Cascalho
Sedimentar Material friável de coloração marrom, composto por fragmentos arredondados, mal 

selecionados, em leito ou terraço aluvionar. 
Material de emprésstimo, 
pavimentação de estradas

Residual Material friável de coloração marrom-alaranjada, composto por fragmentos angulosos, 
residual do desmantelamento de crostas lateríticas.

Material de emprésstimo, 
pavimentação de estradas

Saibro Residual

Material fino e friável, mal selecionado, de coloração rósea a esbranquiçada, residual do 
intemperismo de rochas de composição granítica (e.g. gnaisse, granito). Na RMP o termo 
saibro é usado para designar material argilo-renoso, produto de intemperismo de rocha, 
indistintamente.

Material de emprésstimo, 
pavimentação de estradas

Calcário Metamórfico Metacalcário cinza-claro a médio, maciço, composto basicamente por calcita. Cimento

Feldspato Magmático / 
Metamórfico

Gnaisse granodiorítico alterado, com veios pegmatíticos quartzo-feldspáticos, 
caolinizados. Cerâmica branca
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Tabela 4.9 -  Ocorrências e lavras de areias cadastradas no projeto,  
com respectivos condicionamentos geológicos e tipologia de depósito.

NÚMERO DE 
REGISTROS PONTO LAT_ 

DEC
LONG_ 

DEC SUBSTÂNCIA MUNICÍPIO TOPONÍMIA STATUS FASE JUNTO 
AO DNPM TIPOLOGIA UNIDADE 

ESTRATIGRÁFICA

1 LL-055 -9,863 -47,865 Areia Aparecida do Rio 
Negro / Rio Sono

Rio do Sono, a SW da 
Fazenda Duas Praias Mina inativa Licenciamento Aluvionar I  

e II
Aluvião e  
Terraço Aluvionar

2 EA-073 -11,136 -48,539 Areia Brejinho  
de Nazaré

A SSW da Faz. Santa 
Maria e da Faz. Jatobá Mina ativa Sem processo Aluvionar II Terraço 

Aluvionar

3 EA-083 -11,356 -48,506 Areia Brejinho  
de Nazaré

Depósito de areia à 
margem da estrada 
vicinal que desemboca 
na TO-365

Mina inativa Sem processo Aluvionar I Aluvião

4 LL-077 -10,971 -48,462 Areia Ipueiras /  
Porto Nacional

Várzea entre os 
córregos Cangas e 
Virgulino

Mina ativa Licenciamento Aluvionar II Terraço 
Aluvionar

5 EA-026 -9,600 -48,410 Areia Miracema  
do Tocantins

Mineração Bruno - TO-
445, aproximadamente 
2,5 km de Miracema 
do Tocantins

Mina ativa Licenciamento Formacional / 
Sedimentar Fm. Poti

6 LL-010 -9,558 -48,383 Areia Miracema  
do Tocantins

Mineradora Bruno 
e Transportes - Rua 
Oscar Sardinha, 525 - 
Setor Santos Dumont

Mina ativa Licenciamento Aluvionar I Aluvião

7 LL-011 -9,556 -48,382 Areia Miracema  
do Tocantins

Chácara Churumela - 
Modelo Materiais para 
Construão

Mina ativa Licenciamento Aluvionar I Aluvião

8 EA-012 -9,620 -48,426 Areia Miracema  
do Tocantins

Aproximadamente 5,4 
km a SSW de Miracema 
do Tocantins

Mina ativa Sem processo Formacional / 
Sedimentar Fm. Poti

9 EA-043 -9,506 -48,375 Areia Miracema 
do Tocantins

Fazenda N. Sª 
Aparecida Mina inativa Licenciamento Aluvionar I Aluvião

10 EA-039 -9,703 -48,370 Areia Miracema  
do Tocantins

Aproximadamente 13 
km a E de Miranorte Ocorrência Autorizacção 

de Pesquisa
Formacional / 
Sedimentar Fm. Jaicós

11 EA-013 -9,647 -48,621 Areia Miracema  
do Tocantins A SE da Faz. Nalência Ocorrência Sem processo Formacional / 

Sedimentar Fm. Cabeças

12 EA-018 -9,998 -48,568 Areia Miracema  
do Tocantins

TO-348, a NW da 
Fazenda Boa Nova Ocorrência Sem processo Formacional / 

Sedimentar Fm. Cabeças

13 EA-020 -9,985 -48,488 Areia Miracema  
do Tocantins

TO-347 - A NE da 
Fazenda Água Bonita Ocorrência Sem processo Residual

Cobertura 
Sedimentar 
Indifernciada

14 EA-024 -9,676 -48,376 Areia Miracema  
do Tocantins Praia do Paredão Ocorrência Sem processo Aluvionar I Aluvião

15 EA-029 -9,887 -48,593 Areia Miracema  
do Tocantins Fazenda Sucupira Ocorrência Sem processo Formacional / 

Sedimentar Fm. Cabeças

16 EA-036 -9,552 -48,501 Areia Miracema  
do Tocantins Pedra Bonita Ocorrência Sem processo Formacional / 

Sedimentar Fm. Cabeças

17 EA-037 -9,560 -48,497 Areia Miracema  
do Tocantins

Aproximadamente 10 
km a E de Miranorte Ocorrência Sem processo Formacional / 

Sedimentar Fm. Longá

18 EA-060 -9,447 -48,550 Areia Miracema  
do Tocantins

A SE da Fazenda Poço 
Azul Ocorrência Sem processo Formacional / 

Sedimentar Fm. Cabeças

19 LL-070 -10,818 -48,185 Areia Monte  
do Carmo

Ribeirão Conceição - 
Fazenda Alvorada Mina ativa Sem processo Aluvionar I Aluvião

20 LL-074 -10,728 -48,126 Areia Monte  
do Carmo Fazendo do Bitonho Mina inativa Autorizacção 

de Pesquisa Aluvionar II Terraço 
Aluvionar

21 LL-004 -10,153 -48,360 Areia Palmas
Marcocelos Mineração 
Ltda. - Zona rural -  
Porto de areia - Gleba 3

Mina ativa Concessão de 
Lavra Aluvionar I Aluvião

22 LL-005 -10,154 -48,360 Areia Palmas Mineração Capital 
Ltda. “ME” Mina ativa Concessão de 

Lavra Aluvionar I Aluvião

23 LL-040 -10,154 -48,356 Areia Palmas
Draga Minas - Porto de 
areia - Lote 7 - Pl. Dir. 
Norte

Mina ativa Concessão de 
Lavra Aluvionar I Aluvião

24 LL-006 -10,154 -48,355 Areia Palmas

Nova Era Mineração 
Ltda. - Zona Rural - 
Porto de areia - Gleba 
3 - Lote 8

Mina ativa Licenciamento Aluvionar I Aluvião

25 LL-019 -10,116 -48,352 Areia Palmas

Loteamento Chácaras 
Especiais, Lote 17, 
Córrego Jaú, 1ª Etapa, 
Zona Rural

Mina ativa Licenciamento Aluvionar II Terraço 
Aluvionar

26 LL-039 -10,155 -48,358 Areia Palmas
Mineração Palmas - 
Área Verde de Palmas -  
Gleba 03 - Zona Rural

Mina ativa Requerimento 
de Pesquisa Aluvionar I Aluvião
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Tabela 4.9 - Ocorrências e lavras de areias cadastradas no projeto,  
com respectivos condicionamentos geológicos e tipologia de depósito. (continuação)

NÚMERO DE 
REGISTROS PONTO LAT_

DEC
LONG_

DEC SUBSTÂNCIA MUNICÍPIO TOPONÍMIA STATUS FASE JUNTO 
AO DNPM TIPOLOGIA UNIDADE 

ESTRATIGRÁFICA

27 LL-016 -9,956 -48,345 Areia Palmas

Chácara Fortaleza, Rod. 
TO-010, km 28. Lado 
direito da rodovia no 
sentido Lajeado - Palmas

Ocorrência Sem processo Aluvionar I Aluvião

28 LL-038 -10,154 -48,359 Areia Palmas / Porto 
Nacional

Mineração Cezar - Área 
Verde de Palmas - Gleba 
03 - Zona Rural

Mina ativa Licenciamento Aluvionar I Aluvião

29 LL-056 -10,271 -47,836 Areia Palmas/ Santa Tereza 
do Tocantins

Cruzamento da TO-030 
com o Rio Balsas - Faz. 
Beira Rio - Distrito de 
Buritirama

Ocorrência
Requerimento 

de 
Licenciamento

Aluvionar I Aluvião

30 LL-027A -10,242 -48,727 Areia Paraiso do Tocantins Fazenda do Sr. Gleiber Mina ativa Sem processo Aluvionar I Aluvião

31 LL-027B -10,240 -48,724 Areia Paraiso do Tocantins Fazenda do Sr. Gleiber Mina inativa Sem processo Aluvionar I Aluvião

32 LL-028 -10,339 -48,665 Areia Paraiso do Tocantins Maratuba / Ribeirão São 
Jorge / Mombuca Mina inativa Licenciamento Aluvionar I Aluvião

33 LL-031 -10,208 -48,972 Areia Paraiso do Tocantins Fazenda 3 Meias-luas / 
Córrego do Côco Mina inativa Licenciamento Aluvionar I Aluvião

34 LL-025 -10,219 -48,738 Areia Paraiso do Tocantins Ponto no cruzamento da 
estrada com a drenagem Ocorrência Licenciamento Aluvionar I Aluvião

35 LL-021 -10,210 -49,049 Areia Paraiso do Tocantins/ 
Chapada de Areia

Fazenda 3 Corações -  
Rio Coquinho Mina ativa Licenciamento Aluvionar I Aluvião

36 LL-046 -10,210 -48,435 Areia Porto Nacional

Mineradora Poti -  
Distrito de Luzimangues 
- Loteamento Porteiras, 
Lt.25 - Chác. Porteira, s/n

Mina ativa Licenciamento Aluvionar I Aluvião

37 LL-063 -10,750 -48,399 Areia Porto Nacional

Mineração Areia da Ilha 
- Chácara Lajes, Final Av. 
Ayres Joca, s/nº, saída  
para Natividade

Mina ativa Licenciamento Aluvionar I Aluvião

38 LL-066 -10,785 -48,316 Areia Porto Nacional Córrego Manduca Mina ativa Licenciamento Aluvionar II Terraço 
Aluvionar

39 LL-076 -10,957 -48,462 Areia Porto Nacional Mineradora Lopes - 
Fazenda Santana Mina ativa Licenciamento Aluvionar II Terraço 

Aluvionar

40 EA-078 -10,702 -48,497 Areia Porto Nacional Córrego do Carmo Mina ativa
Requerimento 

de 
Licenciamento

Aluvionar I Aluvião

41 LL-042 -10,202 -48,448 Areia Porto Nacional

Nova Mineração Eireli 
Ltda. - Faz. Lenço Branco, 
Lote 19 - Subdivisão 
Lote 33 F - Loteamento 
Porteira s/n - Zona Rural

Mina ativa Sem processo Aluvionar I Aluvião

42 LL-044 -10,058 -48,401 Areia Porto Nacional
Mineradora Cabeceira 
Redonda Ltda - Fazenda 
Cabeceira Redonda

Ocorrência Licenciamento Aluvionar II Terraço 
Aluvionar

43 LL-041 -10,173 -48,435 Areia Porto Nacional / 
Palmas

Porto de Areia - Freire 
e Silva Mineração 
Ltda (Vasconcelos) - 
Loteamento Porteiras, 
Lote 37

Mina ativa Autorizacção 
de Pesquisa Aluvionar I Aluvião

44 LL-037 -10,456 -48,977 Areia Pugmil / Nova 
Rosalândia Ribeirão dos Mangues Mina inativa Licenciamento Aluvionar I Aluvião

45 LL-034 -10,399 -48,792 Areia Pugmil / Paraíso do 
Tocantins

Ribeirão São José, a E da 
Fazenda Fortaleza Mina ativa Licenciamento Aluvionar I Aluvião

46 EA-092 -10,441 -48,974 Areia Pugmil / Paraíso do 
Tocantins Ribeirão dos Mangues Mina ativa Sem processo Aluvionar I Aluvião

47 LL-033 -10,324 -48,878 Areia Pugmil / Paraíso do 
Tocantins

Ponto no cruzamento da 
estrada com a drenagem Ocorrência Licenciamento Aluvionar I Aluvião

48 LL-008 -9,588 -48,389 Areia Tocantínia Nilo Cavalcante Monteiro 
Me Mina ativa Licenciamento Aluvionar I Aluvião

49 LL-009 -9,521 -48,345 Areia Tocantínia

Fazenda Rancho Grande 
- Mineradora Rancho 
Grande - saída para 
Aparecida do Rio Negro

Mina inativa Licenciamento Aluvionar II Terraço 
Aluvionar
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4.4.1.2. Tipologia dos Depósitos de Areia

Os depósitos de areia descritos na Região Metropolitana 
de Palmas ocorrem associados a vários domínios geológicos. 
Os domínios mais importantes, do ponto de vista econô-
mico, são aqueles referentes aos sedimentos aluvionares.

Os depósitos de natureza aluvionar detectados nessa 
região compreendem os denominados de canal ou de 
leito ativo (Depósito Aluvionar I), e os de planície de 
inundação ou de várzea (Depósito Aluvionar II).

4.4.1.2.1. Aluvionar I

Os associados ao tipo Aluvionar I dispõem-se ao longo 
dos rios, atingindo larguras de até 10 km e comprimentos 
superiores a dezenas de quilômetros, o que pode ser 
observado tanto à montante, quanto à jusante do Lago 
de Palmas. A Figura 4.20 mostra a extração de areia feita 
através de balsas, no leito do Rio Tocantins, entre os muni-
cípios de Miracema do Tocantins e Tocantínia. Também se 
fazem presentes em pequenos rios, córregos e riachos que 
podem apresentar larguras de poucos metros e compri-
mento de até centenas de metros (Figura 4.21). Em geral 
estas areias mostram-se mal selecionadas, constituindo 

Figura 4.20 - Extração feita por balsa, localizada no leito do Rio 
Tocantins, entre Miracema do Tocantins e Tocantínia, à jusante 

da barragem da Usina Hidrelétrica Luís Eduardo Magalhães 
(Afloramento LL-010).

Figura 4.21 - Extração feita com pequena draga no leito ativo  
do Rio Mumbuca, município de Paraíso do Tocantins  

(Afloramento LL-027).

Figura 4.22 - Extração de areia feita com balsa no lago da Usina 
Hidrelétrica Luís Eduardo Magalhães, ou Lago de Palmas. Ao fundo, 

a cidade de Palmas (Vista a partir do Afloramento LL 041).

grãos médios a grossos. Apresentam coloração creme a 
cinza-clara, sendo destituídas de diagênese e compostas 
principalmente por quartzo, contendo ainda feldspatos 
e ocasionalmente micas.

Menção especial deve ser feita aos depósitos explo-
tados no Lago de Palmas, o qual foi criado devido à 
construção da Usina Hidrelétrica Luís Eduardo Magalhães, 
localizada entre os municípios de Miracema do Tocantins 
e Lajeado. Esse lago abrange os municípios de Miracema 
do Tocantins, Lajeado, Palmas, Porto Nacional, Brejinho 
de Nazaré e Ipueiras, todos dentro da RMP. Com o repre-
samento do Rio Tocantins, os antigos depósitos explora-
dos, antes no leito ativo desse rio, passaram a ser feitos 
em meio ao lago, com a utilização de grandes dragas, 
tipo balsas (Figura 4.22). Esses depósitos constituem-se 
nos maiores e mais importantes depósitos de areia da 
Região Metropolitana de Palmas.
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Os principais depósitos e frentes de lavra associa-
dos a esta tipologia, Aluvionar I, situam-se no leito do 
rio Tocantins e seus afluentes, como os rios do Sono, 
Coquinho, Água Suja, Mumbuca, ribeirões do Carmo, 
São José, dos Mangues, Conceição e outros.

4.4.1.2.2. Aluvionar II

No que concerne aos depósitos de várzeas ou de 
terraços aluvionares (Aluvionar II), os mesmos constituem 
extensos bolsões de areia inconsolidada, dispostos ao 
longo dos sedimentos areno-argilosos de planície de inun-
dação. São constituídos por uma areia quartzosa grossa 
na base, seguida de areia quartzosa média a fina na parte 
superior. No geral, essas areias apresentam melhores 
selecionamento e grau de arredondamento que as areias 
associadas a leito ativo de rio (Aluvionar I), e por vezes 
apresentam um pequeno nível areno-argiloso de colora-
ção cinza a cinza-escura. Também é comum a presença, 
na base, de seixos esparsos de quartzo. Os principais 
depósitos associados a esta tipologia (Figura 4.23) foram 
detectados nos municípios de Brejinho de Nazaré, Ipueiras, 
Porto Nacional e Palmas, nas várzeas do Rio Tocantins.

Figura 4.23 - Extração de areia feita com pequena draga/balsa  
na várzea do Rio Tocantins, município de Palmas  

(Afloramento LL-019).

Figura 4.24 - Extração de areia da Fm. Poti, localizada no município 
de Miracema do Tocantins (Afloramento EA-012).

Figura 4.25 - Extração de areia localizada no município de 
Miracema do Tocantins (Afloramento EA-020).

4.4.1.2.3. Formacional / Sedimentar

São os depósitos relacionados às rochas sedimentares 
psamíticas das formações Jaicós, Cabeças, Piauí e Poti, 
pertencentes à Bacia do Parnaíba. Apresentam-se sob a 
forma de espessos depósitos de sedimentos arenosos, 
de coloração creme a avermelhada, ou creme-acinzen-
tada (Figura 4.24), constituídos principalmente por grãos 
de quartzo. No geral, constituem-se de arenitos finos a 
médios, estratificados, com níveis pelíticos. Ocorrem 
ainda porções com granulometria média a grossa. A sua 
explotação inicia-se com o desmonte da encosta, seguida 

da lavagem, peneiramento, culminando com a separação 
e posterior estocagem da porção arenosa. Na medida em 
que se aprofundam as operações de lavra, têm-se o corte 
do nível freático com a consequente invasão da frente 
de lavra pelas águas. Na área deste estudo, os principais 
depósitos relacionados a esta tipologia ocorrem no muni-
cípio de Miracema do Tocantins, onde há importantes 
exposições destes arenitos, com amplitude regional.

4.4.1.2.4. Residual

Os depósitos de areia associados a coberturas sedi-
mentares (tipo Residual) são localizados e pouco frequen-
tes na RMP, sendo de pouca importância e amplitude 
(Figura 4.25). No geral, relacionam-se a sedimentos 
areno-argilosos pouco consistentes, o que facilita os tra-
balhos de explotação. São ricos em quartzo e mostram-se 
mal selecionados, com granulometria variando de grossa 
a fina. Inicialmente o material é extraído com auxílio de 
pá-carregadeira e, posteriormente, é retirado, lavado e 
separado, com o descarte de seixos conglomeráticos e 
do material fino representado por silte e argila.
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4.4.1.2.5. Industrializada

Como resíduo do processo de britagem de rochas 
granitoides, temos material fino denominado “pó de 
brita”, ou “areia de brita”. Quando este resíduo é pro-
duzido na faixa entre 0,075 mm e 2 mm (Figura 4.26), 
o mesmo pode ser negociado como areia “artificial” ou 
industrial, ou areia de brita. Esse produto pode ser encon-
trado em pedreiras nos municípios de Palmas e Pugmil.

Figura 4.26 - Areia industrial ou areia de brita, produto da britagem 
de granitoide no município de Pugmil (Afloramento LL 036).

4.4.2. Argilas Para Cerâmicas Vermelha  
e Industrial

4.4.2.1. Depósitos de Argila Cadastrados  
na RMP

Na Região Metropolitana de Palmas, os depósitos 
de argila e as atuais frentes de produção são de origem 
sedimentar e acham-se associados aos terraços aluvio-
nares de várzeas (Aluvionar) e às rochas sedimentares 
pelíticas das formações Pimenteira e Longá, da Bacia do 
Parnaíba (Formacional/Sedimentar).

Durante a execução do estudo em tela, no que se 
refere às argilas associadas às tipologias acima referen-
ciadas, foram cadastrados e estudados 57 afloramentos, 
dos quais 22 pontos estão inseridos em áreas requeridas 
junto à ANM/DNPM (BRASIL, 2019e), e os 35 restantes 
(11 lavras ativas, 6 lavras inativas e 18 ocorrências) não. 
Na Tabela 4.10 acham-se relacionadas todas as lavras 
(ativas ou inativas) e ocorrências de argilas cadastradas 
durante o presente estudo, considerando-se ainda sua 
localização, situação legal do jazimento, modo de ocor-
rência (tipologia do depósito) e unidade estratigráfica 
à qual se associa.

NÚMERO DE 
REGISTROS PONTO LAT_

DEC
LONG_

DEC SUBSTÂNCIA MUNICÍPIO TOPONÍMIA STATUS FASE JUNTO 
AO DNPM TIPOLOGIA UNIDADE 

ESTRATIGRÁFICA

1 LL-052 -9,954 -47,988 Argila Aparecida do 
Rio Negro

Cerâmica 5 Irmãos 
- Chácara 5 Irmãos 
(escritório: Rua Odilia 
Amorim - Setor São 
Domingos) 

Mina ativa Licenciamento Formacional / 
Sedimentar Fm. Pimenteira

2 LL-053 -9,968 -47,978 Argila Aparecida do 
Rio Negro

Cerâmica Miller - Chácara 
N. S. Aparecida Mina ativa Licenciamento Formacional / 

Sedimentar Fm. Pimenteira

3 LL-003 -10,019 -48,808 Argila Barrolândia Cerâmica Millenium Mina ativa Sem processo Formacional / 
Sedimentar Fm. Pimenteira

4 EA-032 -9,875 -48,728 Argila Barrolândia
BR-153, 
aproximadamente 2,8 km 
a S de Barrolândia

Mina 
inativa Licenciamento Formacional / 

Sedimentar Fm. Pimenteira

5 EA-031 -9,904 -48,732 Argila Barrolândia BR-156, próximo à 
Fazenda Barro Branco

Mina 
inativa Sem processo Formacional / 

Sedimentar Fm. Pimenteira

6 EA-033 -9,814 -48,649 Argila Barrolândia Faz. Campo Grande Ocorrência Sem processo Formacional / 
Sedimentar Fm. Pimenteira

7 EA-075A -11,076 -48,558 Argila Brejinho de 
Nazaré

Fazenda do sr. Darlan José 
Calegari (proprietário 
da Cerâmica Souza - 
atualmente, arrendada)

Mina ativa Sem processo Aluvionar Terraço 
Aluvionar

8 EA-075B -11,081 -48,551 Argila Brejinho de 
Nazaré

Fazenda do sr. Darlan José 
Calegari (proprietário 
da Cerâmica Souza - 
atualmente, arrendada)

Mina ativa Sem processo Aluvionar Terraço 
Aluvionar

9 EA-074 -10,989 -48,540 Argila Brejinho de 
Nazaré

Entre a TO-070 e o 
Rio Tocantins, a NE de 
Brejinho de Nazaré

Mina 
inativa Sem processo Aluvionar Terraço 

Aluvionar

10 EA-076 -11,001 -48,552 Argila Brejinho de 
Nazaré

Entre a TO-070 e o 
Rio Tocantins, a NE de 
Brejinho de Nazaré

Mina 
inativa Sem processo Aluvionar Terraço 

Aluvionar

11 EA-090 -10,705 -49,268 Argila Cristalândia
Rio Urubu. SW de 
Cristalândia, área da 
Cerâmica N. Sª Aparecida

Mina ativa Licenciamento Aluvionar Terraço 
Aluvionar

Tabela 4.10 -  Ocorrências e lavras de argilas cadastradas no projeto, com seus respectivos condicionamentos  
geológicos e tipologia de cada depósito.
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NÚMERO DE 
REGISTROS PONTO LAT_

DEC
LONG_

DEC SUBSTÂNCIA MUNICÍPIO TOPONÍMIA STATUS FASE JUNTO 
AO DNPM TIPOLOGIA UNIDADE 

ESTRATIGRÁFICA

12 LL-083 -11,193 -48,296 Argila Ipueiras

Várzea do Ribeirão 
Brejão - Cerâmica  
Três de Maio Transporte 
Ltda. Epp

Mina inativa Licenciamento Aluvionar Terraço 
Aluvionar

13 LL-013 -9,805 -48,282 Argila Lajeado Fazenda João Dantas - 
Cerâmica Dantas Mina ativa Sem processo Aluvionar Terraço 

Aluvionar

14 LL-014 -9,810 -48,287 Argila Lajeado Área de João Hélio Mina inativa Licenciamento Aluvionar Terraço 
Aluvionar

15 EA-040 -9,549 -48,403 Argila Miracema do 
Tocantins Cerâmica Tocantins Mina ativa Licenciamento Formacional /

Sedimentar Fm. Poti

16 EA-057 -9,546 -48,404 Argila Miracema do 
Tocantins

Área de extração da 
Mineração Tocantins Mina ativa Licenciamento Formacional /

Sedimentar Fm. Poti

17 EA-011 -9,619 -48,631 Argila Miracema do 
Tocantins

Cerâmica Tocantins 
de Miracema - 
aproximadamente 9 km 
a SW de Miranorte, ao 
lado da BR 153

Mina ativa Sem processo Formacional /
Sedimentar Fm. Pimenteira

18 EA-017 -9,934 -48,647 Argila Miracema do 
Tocantins

Várzea do Ribeirão 
Caridade Ocorrência Sem processo Formacional /

Sedimentar Fm. Pimenteira

19 EA-021 -9,873 -48,404 Argila Miracema do 
Tocantins A SE da Fazenda Retiro Ocorrência Sem processo Formacional /

Sedimentar Fm. Longá

20 EA-023 -9,555 -48,468 Argila Miracema do 
Tocantins

A N da TO-342, 
aproximadamente 6 km 
a W de Miracema do 
Tocantins

Ocorrência Sem processo Formacional /
Sedimentar Fm. Longá

21 EA-025 -9,603 -48,626 Argila Miracema do 
Tocantins

Aproximadamente 7 km 
a SW de Miranorte, ao 
lado da BR 153

Ocorrência Sem processo Formacional /
Sedimentar Fm. Pimenteira

22 EA-027 -9,871 -48,622 Argila Miracema do 
Tocantins

Aproximadamente 12 
km a ESE de Barrolândia 
próximo à Fazenda  
Olho-d’Água

Ocorrência Sem processo Formacional /
Sedimentar Fm. Pimenteira

23 EA-028 -9,896 -48,597 Argila Miracema do 
Tocantins Fazenda Sucupira Ocorrência Sem processo Formacional /

Sedimentar Fm. Longá

24 EA-038 -9,561 -48,470 Argila Miracema do 
Tocantins

aproximadamente 5,5 
km a N de Lajeado Ocorrência Sem processo Formacional /

Sedimentar Fm. Longá

25 EA-051 -9,621 -48,481 Argila Miracema do 
Tocantins

A NW da Fazenda Santa 
Rita Ocorrência Sem processo Formacional /

Sedimentar Fm. Longá

26 EA-058 -9,575 -48,397 Argila Miracema do 
Tocantins

Dentro da área urbana 
de Miracema Ocorrência Sem processo Aluvionar Terraço 

Aluvionar

27 EA-001 -9,532 -48,573 Argila Miranorte Cerâmica Providência Mina ativa Licenciamento Formacional /
Sedimentar Fm. Pimenteira

28 EA-002 -9,554 -48,584 Argila Miranorte Cerâmica Mineradora 
Vitória Mina ativa Licenciamento Formacional / 

Sedimentar Fm. Pimenteira

29 EA-008 -9,576 -48,608 Argila Miranorte Aproximadamente 2,6 
km a SSW de Miranorte Mina ativa Licenciamento Formacional / 

Sedimentar Fm. Pimenteira

30 EA-003 -9,552 -48,590 Argila Miranorte Cerâmica Boa Esperança Mina ativa Sem processo Formacional / 
Sedimentar Fm. Pimenteira

31 EA-004 -9,497 -48,583 Argila Miranorte 2,8 km a N de Miranorte Mina ativa Sem processo Formacional / 
Sedimentar Fm. Pimenteira

32 EA-007 -9,569 -48,610 Argila Miranorte
Aproximadamente 3 km 
a SW de Miranorte, ao 
lado da BR 153

Mina inativa Sem processo Formacional / 
Sedimentar Fm. Pimenteira

33 EA-009 -9,579 -48,614 Argila Miranorte Aproximadamente 3 km 
a SSW de Miranorte Mina inativa Sem processo Formacional / 

Sedimentar Fm. Pimenteira

34 EA-035 -9,513 -48,593 Argila Miranorte A Norte de Miranorte, 
próximo à BR 153 Ocorrência Sem processo Formacional / 

Sedimentar Fm. Pimenteira

35 EA-046 -9,525 -48,594 Argila Miranorte Rio da Providência Ocorrência Sem processo Formacional / 
Sedimentar Fm. Pimenteira

36 EA-059 -9,556 -48,579 Argila Miranorte Aproximadamente 1,5 
km a SE de Miranorte Ocorrência Sem processo Formacional / 

Sedimentar Fm. Pimenteira

Tabela 4.10 - Ocorrências e lavras de argilas cadastradas no projeto, com seus respectivos condicionamentos  
geológicos e tipologia de cada depósito. (continuação)
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NÚMERO 
DE REGISTROS PONTO LAT_

DEC
LONG_

DEC SUBSTÂNCIA MUNICÍPIO TOPONÍMIA STATUS FASE JUNTO  
AO DNPM TIPOLOGIA UNIDADE 

ESTRATIGRÁFICA

37 LL-058 -10,574 -48,261 Argila Monte do 
Carmo

Córrego Moleque - área 
de Lima & Ferreira Ltda. 
Cerâmica Porto Real

Mina ativa Licenciamento Aluvionar Terraço 
Aluvionar

38 LL-059 -10,572 -48,238 Argila Monte do 
Carmo

Várzea do Córrego 
do Moleque - área da 
Cerâmica Santa Rita 
Ltda. Me Cerâmica 
Santo Expedito

Mina ativa Licenciamento Aluvionar Terraço 
Aluvionar

39 LL-073 -10,921 -48,121 Argila Monte do 
Carmo

Afluente do Rio Areias - 
Fazenda Santa Rita Mina ativa Licenciamento Aluvionar Terraço 

Aluvionar

40 LL-060 -10,575 -48,238 Argila Monte do 
Carmo

Várzea do Córrego 
do Moleque - área da 
Cerâmica Santa Rita 
Ltda. Me Cerâmica 
Santo Expedito

Mina ativa Requerimento de 
Licenciamento Aluvionar Terraço 

Aluvionar

41 LL-071 -10,819 -48,184 Argila Monte do 
Carmo

Ribeirão Conceição - 
terras do Sr. Pedro da 
Lagoa Seca

Ocorrência Sem processo Aluvionar Terraço 
Aluvionar

42 LL-072 -10,818 -48,188 Argila Monte do 
Carmo

Várzea do Ribeirão 
Conceição - Chácara 
Cofre de Ouro

Ocorrência Sem processo Aluvionar Terraço 
Aluvionar

43 LL-047B -10,382 -48,183 Argila Palmas
Cerâmica Betim - 
Fazenda Vista Alegre 
- São João

Mina ativa Sem processo Aluvionar Terraço 
Aluvionar

44 LL-023 -10,195 -48,908 Argila Paraíso do 
Tocantins

Cerâmica Real - Jardim 
América - Gleba 7,  
sem nº, Lote 9

Mina ativa Licenciamento Formacional / 
Sedimentar Fm. Pimenteira

45 LL-024 -10,182 -48,728 Argila Paraíso do 
Tocantins Fazenda Novo Paraíso Mina ativa Requerimento de 

Licenciamento
Formacional / 
Sedimentar Fm. Pimenteira

46 LL-026 -10,273 -48,750 Argila Paraíso do 
Tocantins Fazenda Boa Esperança Mina inativa Sem processo Aluvionar Terraço 

Aluvionar

47 LL-022 -10,147 -49,057 Argila

Paraíso do 
Tocantins / 
Monte Santo 
do Tocantins

Fazenda Taiçara Mina inativa Autorização de 
Pesquisa Aluvionar Terraço 

Aluvionar

48 LL-020 -10,389 -48,234 Argila Porto 
Nacional Rio São João - Olaria JR Mina ativa Requerimento de 

Licenciamento Aluvionar Terraço 
Aluvionar

49 LL-062 -10,626 -48,252 Argila Porto 
Nacional Rio Água Suja Mina inativa Licenciamento Aluvionar Terraço 

Aluvionar

50 LL-045 -10,083 -48,454 Argila Porto 
Nacional

TO-348 Palmas - 
Barrolândia, km 14,5 Ocorrência Sem processo Formacional / 

Sedimentar Fm. Pimenteira

51 LL-047A -10,386 -48,187 Argila Porto 
Nacional Fazenda Vista Alegre Mina ativa Sem processo Aluvionar Terraço 

Aluvionar

52 LL-061 -10,632 -48,259 Argila Porto 
Nacional

Próximo ao Córrego 
Fundo, a NW da 
Fazenda Córrego 
Fundo II

Ocorrência Sem processo Aluvionar Terraço 
Aluvionar

53 LL-064 -10,665 -48,200 Argila

Porto 
Nacional / 
Monte do 
Carmo

Rio Água Suja, a N da 
Fazenda Tolda Mina ativa Sem processo Aluvionar Terraço 

Aluvionar

54 LL-065 -10,668 -48,176 Argila

Porto 
Nacional / 
Monte do 
Carmo

Cerâmica Leão Ltda. 
Várzea do Rio Água Suja Mina inativa Licenciamento Aluvionar Terraço 

Aluvionar

55 LL-084 -10,415 -48,280 Argila
Porto 
Nacional / 
Palmas

Várzea do Ribeirão 
São João - Cerâmica 
Progresso - Loteamento 
São João II - Chácara 5

Mina ativa Sem processo Aluvionar Terraço 
Aluvionar

56 EA-045 -9,420 -48,561 Argila Rio dos Bois A  NW da Fazenda  
Poço Azul Ocorrência Sem processo Formacional / 

Sedimentar

Fm. Pimenteira 
na base da Fm. 
Cabeças

57 LL-007 -9,586 -48,376 Argila Tocantínia Nilo Cavalcante 
Monteiro Me Mina ativa Licenciamento Aluvionar Terraço 

Aluvionar

Tabela 4.10 - Ocorrências e lavras de argilas cadastradas no projeto, com seus respectivos condicionamentos  
geológicos e tipologia de cada depósito. (continuação)
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Figura 4.27 - Argilas em várzea do Córrego Moleque, município de 
Monte do Carmo (Afloramento LL 058).

Figura 4.28 - Níveis pelíticos (intercalação de siltitos e argilitos)  
da Fm. Pimenteira, município de Miranorte (Afloramento EA 002).

Figura 4.29 - Níveis pelíticos finamente laminados da Fm. Longá, 
município de Miracema do Tocantins (Afloramento EA 051).

4.4.2.2. Tipologia dos Depósitos de Argila

4.4.2.2.1. Aluvionar

Os principais depósitos de natureza aluvionar asso-
ciam-se às várzeas dos rios Areias, Lajeado, Tocantins 
e Água Suja; ribeirões São João e Conceição; além do 
Córrego Moleque. Localizam-se, principalmente, na divisa 
entre os municípios de Palmas e Porto Nacional, e de 
Porto Nacional e Monte do Carmo.

Os depósitos são compostos por argilas de coloração 
amarronzada a acinzentada, com variações cinza-clara a 
creme, além de serem destituídas de matéria orgânica. 
Normalmente, estes jazimentos ocupam áreas com exten-
sões e larguras consideráveis (Figura 4.27). As operações 
de lavra são feitas em bancadas com alturas variando entre 
1,0 e 4,0 m, onde o material é extraído, com o apoio de 
retroescavadeira e posteriormente transportado em cami-
nhões tipo caçamba para os pátios de estocagem, sendo 
posteriormente distribuído para as cerâmicas da região.

4.4.2.2.2. Formacional / Sedimentar

As frentes de produção de argila vermelha de natu-
reza sedimentar, associadas às formações Pimenteira 
(Figura 4.28) e Longá (Figura 4.29), ocorrem principal-
mente nas porções leste e norte da RMP, área de ocor-
rência da Bacia do Parnaíba.

Os sedimentos da Fm. Pimenteira ocorrem em cama-
das, com folhelhos cinza-escuros a pretos, localmente 
arroxeados e siltitos, intercalados com camadas delgadas 
de arenito fino. Já os sedimentos da Fm. Longá são folhe-
lhos cinza-escuros a pretos, às vezes arroxeados, bem 
laminados, e siltitos, bioturbados, sendo que localmente, 
na porção média dessa formação, estão presentes arenitos 
finos, amarelados a esbranquiçados, argiláceos com estra-
tificações cruzadas e delgados leitos de calcários argilosos.

A explotação também é feita a partir de bancadas 
altas, com o uso de pás-carregadeiras e auxílio de cami-
nhões tipo caçamba, onde o material extraído é trans-
portado para o pátio de estocagem e posteriormente 
distribuído para as indústrias de cerâmica vermelha da 
região em tela. As principais frentes de extração rela-
cionadas a esta tipologia situam-se nos municípios de 
Miracema do Tocantins, Miranorte, Barrolândia e Paraíso 
do Tocantins, região noroeste da RMP.

4.4.3. Brita

4.4.3.1. Depósitos de Brita Cadastrados na RMP

Na RMP as principais frentes de produção de brita 
acham-se relacionadas às áreas de exposição dos granitos 
Palmas, Matança e das suítes Serrote, Santa Luzia e Ipuei-
ras. No geral, predominam sienogranitos, monzogranitos 
e granodioritos (Tabela 4.11).
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Tabela 4.11 -  Unidades estratigráficas às quais se associam os depósitos de brita do tipo magmático / metamórfico.

NOME DESCRIÇÃO

Granito Matança

Biotita-hornblenda sienogranito com enclaves de tonalito e granodiorito, biotita granito, charnockito, granito, 
álcaligranito, granito pórfiro e granitoide. Presença de pegmatitos e apófises graníticas finas associadas a 
diques de composição diorítica e com raros enclaves de rochas vulcânicas máficas e granulitos. Com granulação 
grossa, porfiríticos, cor predominantemente rosa, composição variando de monzogranítica e sienogranítica 
até monzodiorítica. Os termos à hiperstênio (enderbitos) apresentam cor bege a marrom. São isótropos ou 
deformados por zonas de cisalhamento, principalmente nas bordas. Apresentam feições de mistura de magma 
(mingling) com rochas de composição diorítica a quartzo-diorítica, além de diques apliticos, porções pegmatóides 
e cristais com textura rapakivi (U-Pb em zircão: 554±5 Ma).

Granito Palmas

Monzogranito, sienogranito, hiperstênio metassienogranito ou charnockito,quartzo sienito, granito, álcaligranito,  
granito pórfiro e granitoide. Rocha de cor rosa-avermelhada, granulação grossa a muito grossa, porfirítica com 
cristais com textura rapakivi e evidência de mistura de magma. Ocorrem em corpos batoliticos, geralmente, 
isótropos com as bordas deformadas (U-Pb em zircão: 551±4 Ma; idade modelo 2,1 a 1,73 Ga e εNd -10).  
Os granitos a hiperstênio (h) possuem cores variadas de cinza, preta a rosa com cristais de feldspato alcalino que 
chegam a medir 2 cm. Entre esses cristais ocorrem cristais de plagioclásio e minerais escuros (hiperstênio).

Suíte Santa Luzia

Composta dominantemente por muscovita-biotita granodioritos, com transição para termos monzograníticos,com 
raros termos sienograníticos,além de expressivos corpos pegmatíticos. Os granodioritos e monzogranitos possuem 
cor cinza a rosa suave, são equigranulares médios a grossos, com textura predominante granular hipidiomórfica ou 
alotriomórfica, além da textura granoblástica superimposta. Presença de corpos pegmatíticos, que ocorrem como 
veios e diques cortando os  stocks  granodioríticos e monzograníticos, ou formam corpos mais possantes, constituindo 
verdadeiras serras que acompanham a estruturação regional na direção NNW-SSE (U-Pb em zircão: 535±36 Ma).

Suíte Serrote

Sienogranito, monzogranito e granodiorito porfiríticos, granulação grossa, isótropos a protomiloníticos (textura 
augen), álcali-feldspato granito e biotita sienogranito cataclásticos com titanita e quartzo sienito. Ocorrem ainda, 
metagranito, metassienogranito, granito porfiroclástico, granito augen e biotita granito. Presença de alteração 
hidrotermal sericítica, moderada a fraca, de caráter pervasivo. Metamorfismo de fácies xisto verde. A intensa 
deformação de caráter cisalhante, imposta a essa unidade, gerou protomilonitos, milonitos e ultramilonitos (U-Pb 
em zircão, por LA-ICP-MS: 2070 Ma, idade modelo 2,5 e 2,35 Ga e εNd -6,01 e -5,51).

Suíte Ipueiras - Unidade 
plutônica

Hornblenda-biotita monzogranito, hornblenda-biotita sienogranito e hornblenda tonalito, granulação grossa, 
textura porfiritica, isótropos e deformados nas bordas. Metamorfismo de fácies anfibolito. Portadores de veios 
de quartzo leitoso auríferos encaixados em zonas de cisalhamento extensionais rúpteis-dúcteis (U-Pb La-iCP-MS 
em zircão: idade de cristalização de 2083 ± 9,6 Ma, em granodiorito).

Durante a execução dos trabalhos de campo foram 
cadastrados 33 afloramentos de rocha granítica. Desses, 
31 são para produção de brita, ou mais raramente rocha 
ornamental; e os 2 restantes para produção de ouro, 
uma vez que a rocha presente nesses dois afloramentos 
é um sienogranito que contém ouro.

As descrições petrográficas das amostras coletadas 
nestes afloramentos encontram-se nos anexos.

Em certos locais observam-se que os plútons 
mostram-se foliados e estirados, produto da ação 
mecânica ocasionada por falhas transcorrentes que 
afetaram a região e imprimiram sua feição e mode-
lado estrutural em partes das litologias constituintes 
destas rochas. Essas rochas, no geral, apresentam-se 
fraturadas, impossibilitando sua aplicação como rocha 
ornamental. No “Catálogo de Rochas Ornamentais 
do Tocantins”, elaborado por Freitas (2008), de seus 
21 pontos catalogados em todo o estado, os quais 
seriam para fins ornamentais, 10 deles encontram-se 
dentro da RMP. Essa questão merece um estudo mais 
detalhado para caracterização desses pontos para fins 
ornamentais, uma vez que essas rochas normalmente 
encontram-se fraturadas.

Do total desses 33 afloramentos, 15 estão inseridos 
em áreas requeridas junto à ANM/DNPM (BRASIL, 2019e), 
e os 18 restantes relacionados apenas a ocorrências.  

Na Tabela 4.12 acham-se relacionadas todas as lavras 
(ativas ou inativas) e ocorrências de rochas graníticas 
utilizadas para brita, cadastradas durante o presente 
estudo, contendo ainda sua localização, situação legal 
do depósito, modo de ocorrência (tipologia do depósito) 
e unidade estratigráfica à qual se associa.

4.4.3.2. Tipologia dos Depósitos de Brita

4.4.3.2.1. Magmático / Metamórfico

Dos 33 afloramentos (pedreiras ativas, inativas e 
ocorrências) cadastrados durante o transcorrer dos traba-
lhos, os referentes a lavras ativas e inativas encontram-se 
localizados, por ordem de importância de produção, nos 
municípios de: Palmas, Pugmil, Barrolândia e Porto Nacio-
nal, além de Ipueiras, Silvanópolis e Brejinho de Nazaré.

As lavras ocorrem sob a forma de bancadas altas, 
com algumas pedreiras apresentando mais de dois níveis 
de bancadas. A explotação é feita com o auxílio de mar-
teletes, compressores, além do uso de pá-carregadeira, 
tratores e caminhões do tipo caçamba.

A tipologia desses depósitos é basicamente o Mag-
mático / Metamórfico, ocorrendo como maciços arre-
dondados, com blocos e matacões em suas encostas 
(Figuras 4.30 a 4.34).
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NÚMERO 
DE REGISTROS PONTO LAT_

DEC
LONG_

DEC SUBSTÂNCIA MUNICÍPIO TOPONÍMIA STATUS FASE JUNTO 
AO DNPM TIPOLOGIA UNIDADE 

ESTRATIGRÁFICA

1 EA-014 -9,939 -48,753 Granito Barrolândia Pedreira Santa Mônica,  
BR 153, km 463 Mina ativa Licenciamento Magmático Suíte  

Santa Luzia

2 EA-062 -9,968 -48,744 Granito Barrolândia BR-153, aproximadamente 
14 km a S de Barrolândia Ocorrência Sem processo Magmático Suíte  

Santa Luzia

3 EA-087 -10,976 -48,660 Granito Brejinho de 
Nazaré

Mineradora Afrânio 
Roberto de Souza Ltda Mina inativa Autorização 

de Pesquisa Magmático Granito 
Matança

4 EA-086A -11,000 -48,716 Granito Brejinho de 
Nazaré Fazenda Nova União Ocorrência Autorização 

de Pesquisa Magmático Granito 
Matança

5 EA-086B -11,001 -48,716 Granito Brejinho de 
Nazaré Fazenda Nova União Ocorrência Autorização 

de Pesquisa Magmático Granito 
Matança

6 EA-088 -10,922 -48,710 Granito Brejinho de 
Nazaré

Fazenda Boqueirão de 
Saudade Ocorrência Autorização 

de Pesquisa Magmático Granito 
Matança

7 EA-077 -10,894 -48,456 Granito Brejinho de 
Nazaré Fazenda Landim Ocorrência Sem processo Magmático Granito Aroeira

8 EA-084 -11,228 -48,504 Granito Brejinho de 
Nazaré

TO-362 próximo ao 
cruzamento com o 
Córrego Capivara

Ocorrência Sem processo Magmático Suíte Ipueiras

9 EA-085 -10,996 -48,660 Granito Brejinho de 
Nazaré

A S do Ribeirão Sete 
Ranchos Ocorrência Sem processo Magmático Granito 

Matança

10 EA-089 -10,863 -48,830 Granito Fátima Na TO, a NE da  
Fazenda Jabuti Ocorrência Sem processo Magmático Granito Aliança

11 EA-072 -11,233 -48,447 Granito Ipueiras Fazenda 5R Mina inativa Sem processo Magmático Suíte Ipueiras

12 EA-071 -11,235 -48,453 Granito Ipueiras A NNW de Ipueiras Ocorrência Sem processo Magmático Suíte Ipueiras

13 LL-012 -9,751 -48,357 Granito Lajeado Ceramica Teles e Costa - 
centro de Lajeado Ocorrência Sem processo Magmático Granito 

Lajeado

14 EA-044 -10,009 -48,770 Granito Miracema do 
Tocantins

BR 153, a NW da 
Fazenda Fortaleza Ocorrência Sem processo Magmático Suíte  

Santa Luzia

15 LL-085 -10,536 -48,203 Granito Monte do 
Carmo Fazenda Itaboquinha Ocorrência Sem processo Magmático

Complexo 
Porto Nacional 
- Paraderivado

16 LL-001 -10,372 -48,280 Granito Palmas
Pedreira Anhanguera - 
Fazenda Anhanguera, s/nº 
- Zona Rural - Taquaralto

Mina ativa Concessão de 
Lavra Magmático Granito Palmas

17 LL-002 -10,397 -48,293 Granito Palmas
GCP Gram Prata 
Construtora e Pedreira 
Ltda. - Taquaralto

Mina ativa Licenciamento Magmático Granito Palmas

18 LL-048 -10,358 -48,220 Granito Palmas Taquaralto Mina inativa Concessão de 
Lavra Magmático Granito Palmas

19 LL-051 -10,284 -48,239 Granito Palmas Penery Mineração Ltda. Mina inativa Concessão de 
Lavra Magmático Granito Palmas

20 EA-061 -10,067 -48,758 Granito Paraíso do 
Tocantins A ESE da Fazenda Jatobá Ocorrência Sem processo Magmático

Suíte Sta. Luzia 
(blocos em meio 
a rochas da Fm. 
Canto da Vazante)

21 EA-079A -10,675 -48,552 Granito Porto 
Nacional Pedreira Francisquinha Mina ativa Licenciamento Magmático Granito 

Matança

22 EA-079B -10,680 -48,556 Granito Porto 
Nacional

Industrial Britagem 
Concreto e Transporte 
Ltda

Mina inativa Concessão de 
Lavra Magmático Granito 

Matança

23 LL-078 -10,974 -48,300 Granito Porto 
Nacional

A S da Fazenda Santa Fé 
e próx. ao Córrego Caracol Ocorrência Requerimento 

de Pesquisa Magmático Suíte Ipueiras

24 EA-067 -10,513 -48,495 Granito Porto 
Nacional

Entre a TO-455 e o Lago de 
Palmas, a SE da Faz. Taboca Ocorrência Sem processo Magmático Granito 

Matança

25 EA-069 -10,532 -48,560 Granito Porto 
Nacional

Na TO-455, num afluente 
do Rio Matança Ocorrência Sem processo Magmático Granito 

Matança

26 EA-080 -10,719 -48,560 Granito Porto 
Nacional

A NNW da Fazenda N. S. 
do Carmo Ocorrência Sem processo Magmático Granito 

Matança

27 EA-081 -10,721 -48,569 Granito Porto 
Nacional

A NW da Fazenda N. S.  
do Carmo Ocorrência Sem processo Magmático Granito 

Matança

28 EA-082 -10,747 -48,610 Granito Porto 
Nacional

Rancho Taquarizinho - 
Córrego Buritizal/Mombuca Ocorrência Sem processo Magmático Granito 

Matança

29 EA-091 -10,640 -48,646 Granito Porto 
Nacional

TO-255, a SE da  
Fazenda São Salvador Ocorrência Sem processo Magmático Granito 

Matança

30 LL-036 -10,363 -48,921 Granito
Pugmil / 
Paraíso do 
Tocantins

Pedreira Paraíso Mina ativa Concessão de 
Lavra Magmático Suíte Serrote

31 LL-079 -11,049 -48,290 Granito Silvanópolis Fazenda Riachão Mina inativa Autorização 
de Pesquisa Magmático Suíte Ipueiras

1 LL-069 -10,813 -48,143 Granito com 
ouro

Monte do 
Carmo

Afluente do Ribeirão 
Conceição - Fazenda Lajes

Garimpo 
Inativo Sem processo Magmático / 

Metamórfico Suíte Ipueiras

2 LL-075 -10,755 -48,072 Granito com 
ouro

Monte do 
Carmo

Monte Sinai Mineração Ltda, 
passará pra Cerrado Gold Mina ativa Autorização 

de Pesquisa
Magmático / 
Metamórfico Suíte Ipueiras

Tabela 4.12 -  Ocorrências e lavras de granitoides utilizados como brita, cadastradas na RMP,  
com seus respectivos condicionamentos geológicos e tipologia de cada depósito.
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Figura 4.30 - Blocos e matacões na encosta do morro, em afloramento do granito Ipueiras, 
 município de Ipueiras (Afloramento EA-072).

Figura 4.31 - Pedreira ativa no granito Matança, município  
de Porto Nacional (Afloramento EA-079).

Figura 4.32 - Detalhe do granito Matança, município  
de Porto Nacional (Afloramento EA-079).

Figura 4.33 - Frente de lavra no granito Palmas, município  
de Palmas (Afloramento LL-001).

Figura 4.34 - Detalhe do granito Serrote, municípios de  
Pugmil / Paraíso do Tocantins (Afloramento LL 036).
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4.4.3.2.2. Sedimentar

Na RMP, ocorre ainda a produção e comercialização 
de seixo britado (Figura 4.35), produto da britagem de 
seixos rolados, que são subproduto da extração da areia. 
As britas de seixo são empregadas em alicerces de casas 
e em pequenas construções.

4.4.4. Cascalho

4.4.4.1. Depósitos de Cascalho Cadastrados na RMP

Durante o transcorrer deste estudo, no que se 
refere aos depósitos de cascalho associados às tipolo-
gias descritas acima, foram cadastrados e estudados 
um total de 30 afloramentos, onde apenas 6 desses 
pontos estão inseridos em áreas requeridas junto à 
ANM/DNPM (BRASIL, 2019e), e os 24 restantes cor-
respondem a lavras irregulares e ocorrências. O alto 
número de lavras sem regularização junto à ANM/DNPM 
demonstra a informalidade presente na exploração 
desse insumo. Na Tabela 4.13 acham-se relacionadas 
todas as lavras (ativas ou inativas) e ocorrências de 
cascalho cadastradas durante o presente estudo, con-
tendo ainda sua localização, situação legal do jazimento, 
modo de ocorrência (tipologia do depósito) e unidade 
estratigráfica à qual se associa.

Figura 4.35 - Seixo britado nº 1, subproduto da extração de areia. 
Extraído no Lago de Palmas, e britado no município de Palmas 

(Afloramento LL 006).

NÚMERO 
DE REGISTROS PONTO LAT_

DEC
LONG_

DEC SUBSTÂNCIA MUNICÍPIO TOPONÍMIA STATUS FASE JUNTO 
AO DNPM TIPOLOGIA UNIDADE 

ESTRATIGRÁFICA

1 LL-054 -10,070 -48,149 Cascalho Aparecida do 
Rio Negro

Entre o Ribeirão Ágio e 
o Sítio Sucupira Mina ativa

Requerimento 
de 

Licenciamento
Residual

Cobertura Detrito-
laterítica sobre a 
Fm. Pimenteira

2 EA-063 -9,864 -48,810 Cascalho Barrolândia
Na estrada entre as 
Fazendas Ângelo e 
Altamira

Ocorrência Sem processo Residual
Cobertura Detrito-
laterítica sobre a 
Fm. Pimenteira

3 EA-070 -11,234 -48,454 Cascalho Ipueiras A NW de Ipueiras Mina inativa Sem processo Residual Cobertura 
Detrito-laterítica 

4 LL-015 -9,788 -48,353 Cascalho Lajeado

Fazenda Pilões rodovia 
TO-010 Lado esquerdo 
da rodovia no sentido 
Lajeado - Palmas

Mina ativa Licenciamento Residual Cobertura 
Detrito-laterítica

5 EA-016 -9,654 -48,693 Cascalho Miracema do 
Tocantins Fazenda Espírito Santo Mina ativa Sem processo Residual Cobertura 

Detrito-laterítica

6 EA-056 -9,563 -48,467 Cascalho Miracema do 
Tocantins

Aproximadamente 4,5 
km antes do trevo de 
Miracema do Tocantins

Mina inativa Sem processo Residual
Cobertura 
Detrito-laterítica 
sobre a Fm. Longá

7 EA-015 -9,654 -48,695 Cascalho Miracema do 
Tocantins Fazenda Espírito Santo Ocorrência Sem processo Residual

Cobertura Detrito-
laterítica sobre a 
Fm. Pimenteira

8 EA-019 -9,968 -48,533 Cascalho Miracema do 
Tocantins

A W da Faz. Dirmeza. Área 
utilizada atualmente pra 
agricultura

Ocorrência Sem processo Residual
Cobertura 
Detrito-laterítica 
sobre a Fm. Longá

9 EA-022 -9,854 -48,427 Cascalho Miracema do 
Tocantins A SW da Fazenda Retiro Ocorrência Sem processo Residual

Cobertura 
Sedimentar 
Indiferenciada

10 EA-030 -9,662 -48,714 Cascalho Miracema do 
Tocantins

Na TO, 
aproximadamente 1,5 
km da Faz. Espírito Santo

Ocorrência Sem processo Residual
Cobertura Detrito-
laterítica sobre a 
Fm. Pimenteira

Tabela 4.13 -  Ocorrências e lavras de cascalho cadastradas no projeto, com seus respectivos condicionamentos geológicos 
e tipologia de cada depósito. Estes cascalhos são utilizados como material de empréstimo.
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NÚMERO 
DE REGISTROS PONTO LAT_

DEC
LONG_

DEC SUBSTÂNCIA MUNICÍPIO TOPONÍMIA STATUS FASE JUNTO 
AO DNPM TIPOLOGIA UNIDADE 

ESTRATIGRÁFICA

11 EA-034 -9,609 -48,840 Cascalho Miracema do 
Tocantins Fazenda Canaã Ocorrência Sem processo Residual

Cobertura Detrito-
laterítica sobre a 
Fm. Pimenteira

12 EA-047 -9,610 -48,477 Cascalho Miracema do 
Tocantins A N da TO-245 Ocorrência Sem processo Residual

Cobertura 
Detrito-laterítica 
sobre a Fm. Longá

13 EA-048 -9,621 -48,494 Cascalho Miracema do 
Tocantins

TO-245, a NE da 
Fazenda Nova Ocorrência Sem processo Residual

Cobertura 
Detrito-laterítica 
sobre a Fm. Longá

14 EA-049 -9,635 -48,512 Cascalho Miracema do 
Tocantins

TO-245, a SW da 
Fazenda Nova Ocorrência Sem processo Residual

Cobertura 
Detrito-laterítica 
sobre a Fm. Longá

15 EA-050 -9,628 -48,477 Cascalho Miracema do 
Tocantins

A W da Fazenda  
Santa Rita Ocorrência Sem processo Residual

Cobertura 
Detrito-laterítica 
sobre a Fm. Longá

16 EA-006 -9,560 -48,683 Cascalho Miranorte A NE da Fazenda  
Campo Alegre Mina ativa Sem processo Residual

Cobertura Detrito-
laterítica sobre a 
Fm. Pimenteira

17 EA-005 -9,527 -48,670 Cascalho Miranorte A NW da Fazenda  
Santo Antônio Ocorrência Sem processo Residual

Cobertura Detrito-
laterítica sobre a 
Fm. Pimenteira

18 EA-010 -9,578 -48,598 Cascalho Miranorte Aproximadamente 2,7 
km a S de Miranorte Ocorrência Sem processo Residual Cobertura 

Detrito-laterítica

19 LL-057 -10,330 -47,936 Cascalho Monte do 
Carmo

Entre o Ribeirão das 
Pedras (a NW) e a Faz. 
Chapadinha (a SE)

Mina inativa Sem processo Residual
Cobertura Detrito-
laterítica sobre a 
Fm. Pimenteira

20 LL-080 -11,120 -48,116 Cascalho Monte do 
Carmo

Entre o Rio Cabeça-
de-Boi e o Córrego 
Amarilho

Mina inativa Sem processo Residual
Cobertura 
Detrito-laterítica 
Inconsolidadda

21 LL-081 -11,137 -48,065 Cascalho Monte do 
Carmo

A S do Córrego Cangas 
e a N da Fazenda 
Choraã

Mina inativa Sem processo Residual

Cobertura 
Detrito-laterítica 
sobre a Suíte 
Manoel Alves

22 LL-017 -10,082 -48,305 Cascalho Palmas

Chácara da Fazenda - 
Zona Rural de Palmas 
- Taciano Dardes  
Santana Souza

Mina ativa Licenciamento Residual
Cobertura Detrito-
laterítica sobre a 
Fm. Pimenteira

23 LL-018 -10,125 -48,334 Cascalho Palmas Localidade de Sonho 
Meu - CMI Mina ativa Licenciamento Residual

Cobertura Detrito-
laterítica sobre a 
Fm. Pimenteira

24 LL-032 -10,212 -48,929 Cascalho Paraíso do 
Tocantins

Fazenda do Sr. 
Edmundo, proprietário 
da Cerâmica Terra

Mina inativa Sem processo Residual
Cobertura 
Sedimentar 
Indiferenciada 

25 LL-043 -10,255 -48,471 Cascalho Porto 
Nacional

A SW do loteamento 
Porteiras e a S do 
Córrego das Porteiras

Mina ativa Licenciamento Residual

Cobertura 
Sedimentar 
Indiferenciada 
sobre a Fm. 
Pimenteira

26 LL-067 -10,685 -48,353 Cascalho Porto 
Nacional

Corrego Francisquinha, 
proximo a Fazenda do 
Morro

Mina ativa Sem processo Residual
Cobertura Detrito-
laterítica sobre a 
Fm. Pimenteira

27 EA-068 -10,512 -48,550 Cascalho Porto 
Nacional

Próximo à TO-455, a S 
da Fazenda Taboca Mina inativa Sem processo Residual

Cobertura Detrito-
laterítica sobre a 
Fm. Pimenteira

28 LL-068 -10,677 -48,337 Cascalho Porto 
Nacional

1,7 a NE da Fazenda do 
Morro Mina inativa Sem processo Residual

Cobertura Detrito-
laterítica sobre a 
Fm. Pimenteira

29 LL-082 -11,203 -48,095 Cascalho Silvanópolis Fazenda Estreito Mina inativa Sem processo Residual
Cobertura 
Detrito-laterítica 
Inconsolidadda

30 LL-049 -10,435 -48,288 Cascalho/
Argila

Porto 
Nacional

A E da Fazenda Jererê, 
 a sul do Ribeirão  
São João

Mina ativa Licenciamento Residual

Cobertura 
Sedimentar sobre 
o Complexo 
Porto Nacional - 
Ortoderivado

Tabela 4.13 - Ocorrências e lavras de cascalho cadastradas no projeto, com seus respectivos condicionamentos  
geológicos e tipologia de cada depósito. Estes cascalhos são utilizados como material de empréstimo.  

(continuação)
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4.4.4.2. Tipologia dos Depósitos de Cascalho

4.4.4.2.1. Sedimentar

Os cascalhos associados aos sedimentos aluvionares 
são compostos por material friável, geralmente de colora-
ção marrom a creme, compostos por seixos arredondados 
a subangulosos, mal selecionados (Figura 4.36), presentes 
em leito ou terraço aluvionar. O cascalho é um subproduto 
da extração da areia, realizada por meio de balsas no Lago 
de Palmas ou mesmo no leito do Rio Tocantins (tanto à 
montante quanto à jusante do referido lago), sendo esse 
insumo, também comercializado pelos portos de areia 
da região de Palmas e Porto Nacional. Essa é a principal 
região fornecedora de cascalho sedimentar da RMP.

Figura 4.36 - Detalhe de cascalho, subproduto da extração de 
areia. Extraído no Rio Conceição, município de  

Monte do Carmo (Afloramento LL-070).

Figura 4.37 - Extração de cascalho empregado como material de 
empréstimo, no município de Porto Nacional (Afloramento LL-043).

Figura 4.38 - Extensa área localizada no município de Palmas, 
utilizada para extração de cascalho associado a coberturas 
detrito-lateríticas sobre a Fm. Pimenteira. Esse material é 

empregado como material de empréstimo,  
(Afloramento LL-017).

As principais ocorrências dentro da RMP localizam-se 
sobre a Fm. Pimenteira, e com menor frequência sobre 
a Fm. Longá, no âmbito da Bacia do Parnaíba.

Esses cascalhos são constituídos por material friá-
vel, marrom-alaranjado a avermelhado, composto por 
fragmentos angulosos, resultado do desmantelamento 
de crostas lateríticas. Muito utilizados na terraplanagem 
e conservação de estradas vicinais e também utilizados 
como material de empréstimo.

4.4.5. Saibro

4.4.5.1. Depósitos de Saibro Cadastrados na RMP

Durante o desenvolvimento deste projeto, no que 
se refere aos depósitos de saibro associados à tipologia 
“Residual”, foram cadastrados e estudados um total 
de 8 afloramentos, os quais não estão inseridos em 
área requerida para saibro junto à ANM/DNPM (BRASIL, 
2019e). Esse total de lavras sem regularização junto à 
ANM/DNPM demonstra a informalidade presente na 
exploração desse insumo. Na Tabela 4.14 acham-se rela-
cionadas todas as lavras (ativas ou inativas) e ocorrências 
de saibro cadastradas durante o presente estudo, con-
tendo ainda sua localização, situação legal do jazimento, 
modo de ocorrência (tipologia do depósito) e unidade 
estratigráfica à qual se associa.

Dos pontos tabelados, apenas dois podem ser 
considerados como saibro típico (produto da decom-
posição de rochas feldspáticas, principalmente grani-
tos ou gnaisses, no qual ainda se pode ver a textura 
primitiva da rocha), estando localizados nos municí-
pios de Paraíso do Tocantins e de Porto Nacional. Os 
demais, mesmo sendo provenientes do intemperismo 

4.4.4.2.2. Residual

Os depósitos de cascalho do tipo residual associam-se 
a coberturas detrito-lateríticas e a coberturas sedimen-
tares indiferenciadas. Compõem extensas áreas planas 
(Figuras 4.37 e 4.38), topos de chapadas, etc.
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Tabela 4.14 -  Ocorrências e lavras de saibros, utilizados como material de empréstimo, cadastradas pelo projeto,  
com seus respectivos condicionamentos geológicos e tipologia de cada depósito.

NÚMERO 
DE REGISTROS PONTO LAT_

DEC
LONG_

DEC SUBSTÂNCIA MUNICÍPIO TOPONÍMIA STATUS FASE JUNTO 
AO DNPM TIPOLOGIA UNIDADE 

ESTRATIGRÁFICA

1 EA-041 -9,545 -48,448 Saibro Miracema do 
Tocantins Fazenda Bela Vista Mina ativa Sem processo Residual

Cobertura 
Sedimentar sobre 
a Fm. Poti

2 EA-042 -9,568 -48,446 Saibro Miracema do 
Tocantins

Area da Prefeitura, 
próxima ao lixão Mina ativa Sem processo Residual

Cobertura 
Sedimentar sobre 
a Fm. Poti

3 EA-053 -9,566 -48,427 Saibro Miracema do 
Tocantins

Trevo de Miracema do 
Tocantins

Mina 
inativa Sem processo Residual

Cobertura 
Sedimentar sobre 
a Fm. Poti

4 EA-052 -9,569 -48,434 Saibro Miracema do 
Tocantins

Campus da 
Universidade Federal 
do Tocantins

Ocorrência Sem processo Residual
Cobertura 
Sedimentar sobre 
a Fm. Poti

5 EA-054 -9,565 -48,425 Saibro Miracema do 
Tocantins

300 m a NNE do trevo 
de acesso à Miranorte 
do Tocantins

Ocorrência Sem processo Residual
Cobertura 
Sedimentar sobre 
a Fm. Poti

6 EA-055 -9,558 -48,430 Saibro Miracema do 
Tocantins

A E de Miracema do 
Tocantins Ocorrência Sem processo Residual

Cobertura 
Sedimentar sobre 
a Fm. Poti

7 LL-030 -10,168 -48,951 Saibro Paraíso do 
Tocantins Fazenda Frei Galvão Mina ativa Autorização de 

Pesquisa Residual

Cobertura 
Detrito-laterítica 
sobre o Complexo 
Rio dos Mangues 
- Paraderivado

8 LL-050 -10,425 -48,247 Saibro Porto 
Nacional

A S da Fazenda Barra do 
Ouro e a E do Córrego 
Santa Cruz

Mina 
inativa Sem processo Residual

Cobertura 
Detrito-laterítica 
sobre o Complexo 
Porto Nacional - 
Ortoderivado

Figura 4.39 - Extração de saibro empregado como material de empréstimo, no município de Miracema do Tocantins (Afloramento EA-041).

de rochas sedimentares da Fm. Poti (Bacia do Parnaíba), 
são denominados informalmente pelos moradores e 
mineradores locais como saibro. Assim sendo optou- 
se por manter, nesse projeto, esses pontos conforme 
denominados localmente.

4.4.5.2. Tipologia dos Depósitos de Saibro

4.4.5.2.1. Residual

Os depósitos de saibro do tipo residual ocorrem 
capeando rochas intemperizadas, e na RMP formam 
áreas planas e extensas (Figura 4.39).

Essa substância é constituída por material friável, 
rosa-claro a amarelado, às vezes avermelhado ou 
amarronzado, composto por uma mistura de areia, silte 
e argila. Muito utilizados na terraplanagem de estradas 
vicinais e também como material de empréstimo.

4.4.6. Calcário

4.4.6.1. Depósito de Calcário Cadastrado na RMP

Na RMP ocorre apenas uma área requerida junto à 
ANM/DNPM (BRASIL, 2019e) para calcário calcítico para 
corretivo de solo e/ou brita (Tabela 4.15). 

4.4.6.2. Tipologia do Depósito de Calcário

4.4.6.2.1. Metamórfico
Esse corpo com calcário cinza-médio, às vezes 

mais claro e até mesmo branco, ocorre como lente 
intercalada em rochas paraderivadas do Complexo Rio 
dos Mangues, formando, localmente, morrote arredon-
dado (Figura 4.40). Está localizado na porção SSE do 
município de Pugmil. A tipologia para esse depósito é 
do tipo “Metamórfico”.
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4.4.7. Feldspato

4.4.7.1. Depósito de Feldspato Cadastrado na RMP

No centro-oeste do município de Porto Nacional, 
existem 3 áreas requeridas para feldspato, quartzo e mica 
junto à ANM/DNPM (BRASIL, 2019e). No entanto, por 

serem contíguas, foi descrito, em 2018, apenas um ponto 
de afloramento na maior cava presente (Tabela 4.16). 
Nessa ocasião, suas lavras encontravam-se paralisadas.

4.4.7.2. Tipologia do Depósito de Feldspato

4.4.7.2.1. Residual

São rochas quartzo-feldspáticas pertencentes ao 
Complexo Rio dos Mangues - Unidade Ortoderivada, 
sendo que, localmente, ocorrem veios pegmatíticos 
muito alterados. Segundo informações de morado-
res locais, inicialmente, lavraram esses veios pegma-
títicos para água-marinha. Em campo, constatou-se a 
presença de rocha intemperizada, com bolsões cao-
liníticos brancos. Esse material poderia ser utilizado 
como argila refratária branca, uma argila nobre, no 
entanto, são necessários estudos mais aprofun-
dados para confirmação. Essas cavas encontram 
-se alagadas (Figura 4.41) e apresentam material intem-
perizado, rosa, às vezes avermelhado, localmente com 
bolsões ou lentes de material argiloso, caolinítico, branco.

Tabela 4.15 -  Ocorrência de calcário calcítico cadastrado pelo projeto, no município de Pugmil,  
com seu respectivo condicionamento geológico e tipologia do depósito.

Figura 4.40 - Morrote de calcário calcítico localizado no 
município de Pugmil (Afloramento LL-035).

NÚMERO DE 
REGISTROS PONTO LAT_

DEC
LONG_

DEC SUBSTÂNCIA MUNICÍPIO TOPONÍMIA STATUS FASE JUNTO 
AO DNPM TIPOLOGIA UNIDADE 

ESTRATIGRÁFICA

1 LL-035 -10,497 -48,898 Calcário Pugmil BR 153, km 497, 
saída sul Depósito Licenciamento Metamórfico

Complexo Rio 
dos Mangues 
- Paraderivado 
(Lente de 
metacálcario)

Tabela 4.16 -  Lavra inativa de feldspato, cadastrada pelo projeto, com seu respectivo  
condicionamento geológico e tipologia de depósito.

Figura 4.41 - Cavas alagadas onde foi extraído material intemperizado, com bolsões brancos caoliníticos, 
no município de Porto Nacional (Afloramneto LL-029).

NÚMERO 
DE REGISTROS PONTO LAT_

DEC
LONG_

DEC SUBSTÂNCIA MUNICÍPIO TOPONÍMIA STATUS FASE JUNTO 
AO DNPM TIPOLOGIA UNIDADE 

ESTRATIGRÁFICA

1 LL-029 -10,333 -48,588 Feldspato Porto 
Nacional Empresa Varre Mina 

inativa
Concessão de 
Lavra Residual

Complexo Rio 
dos Mangues - 
Ortoderivado
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4.5. POLOS PRODUTORES

Baseando-se na avaliação, integração e interpretação 
dos parâmetros obtidos em campo, juntamente com 
os elementos reunidos a partir de trabalhos de com-
pilação bibliográfica e de consulta no SIGMINE (Banco 
de Dados da ANP/DNPM); complementando-se com as 
informações de geologia, insumos minerais, dados sobre 
reservas e de produção, além das informações obtidas 
durante as pesquisas realizadas junto aos proprietários 
e/ou responsáveis por cada uma das lavras visitadas, 
foram identificados para a RMP um total de 8 (oito) 
Polos Produtores (Tabela 4.17) de: areia (3 polos), argila 
para cerâmica vermelha (4 polos) e brita (1 polo). Estes 
polos acham-se delimitados no “MAPA DE RECURSOS E 
POTENCIAL MINERAL PARA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
- Região Metropolitana de Palma (Anexo II), e são:

- Polos I, II e III: produtores de areia;
- Polos IV, V, VI e VII: produtores de argila; e
- Polo VIII: produtor de brita.

4.5.1. Polos Produtores de Areia

Do cruzamento de todas as informações, foram sele-
cionados 3 (três) polos produtores de areia na RMP:

- Polo I: Esse polo engloba depósitos de areia do 
tipo Aluvionar I, associados ao leito ativo do Rio 
Tocantins, entre os municípios de Miracema do 
Tocantins e Tocantínia, porção Norte da RMP, à 
jusante da barragem da Usina Hidrelétrica de Luís 
Eduardo Magalhães.
- Polo II: Refere-se aos depósitos de areia do tipo 
Aluvionar I, onde as areias são extraídas no Lago de 
Palmas, entre os municípios de Porto Nacional e Pal-
mas, região central da RMP. Às margens desse lago, 
localizam-se os principais e maiores portos de areia 

da RMP. Nesse polo, além da explotação de areias, 
são extraídos seixos como subproduto da extração 
da areia, o qual após ser submetido à britagem é 
comercializado como brita, uso bastante difundido 
na RMP, quando se trata da construção de alicerces 
de casas e pequenas construções. Constitui-se no 
polo mais promissor para extração de areia, seixo e 
seixo britado dentro da RMP.
- Polo III: Polo constituído pelos depósitos de areia 
do tipo Aluvionar I, onde as areias são extraídas tanto 
do leito ativo do Rio Tocantins, à montante do Lago 
de Palmas, entre os municípios de Brejinho de Nazaré 
e Ipueiras, porção Sul da RMP, quanto no Lago de 
Palmas no município de Porto Nacional.

4.5.2. Polos Produtores de Argila

A partir do cruzamento de todas as informações 
referentes às argilas, foram selecionados 4 (quatro) polos 
produtores de argila na RMP:

- Polo IV: Esse polo engloba depósitos de argila do 
tipo Formacional, associados à Fm. Pimenteira, entre 
os municípios de Miranorte e Miracema do Tocantins, 
porção norte-noroeste da RMP. Responde pelo abas-
tecimento de argila para as cerâmicas localizadas, 
principalmente, no município de Miranorte. Esse polo 
é cortado pela BR-153, a mais importante rodovia 
que atravessa a RMP de norte a sul, propiciando 
assim, a distribuição dos produtos fabricados pelas 
cerâmicas desse polo.
- Polo V: Refere-se aos depósitos de argila do tipo 
Formacional, associados à Fm. Pimenteira, entre os 
municípios de Barrolândia e Miracema do Tocantins, 
na região noroeste da RMP. Por ser um polo também 
cortado pela BR-153, tem facilitada a distribuição dos 
produtos fabricados por suas cerâmicas, em especial 

Tabela 4.17 -  Polos Produtores selecionados na Região Metropolitana de Palmas.
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aquelas presentes nos municípios de Barrolândia 
e Paraíso do Tocantins. As argilas extraídas nesse 
polo, bem como as extraídas no sul do município 
de Barrolândia, abastecem as cerâmicas de Paraíso 
do Tocantins.
- Polo VI: Polo constituído por depósitos de argila 
do tipo Aluvionar, localizados na várzea do Ribeirão 
São João, entre os municípios de Palmas e Porto 
Nacional, região centro-leste da RMP. As argilas 
extraídas abastecem, principalmente, as cerâmicas 
localizadas em Palmas, e também algumas de Porto 
Nacional. Constitui-se no principal polo produtor 
de argilas oriundas de depósitos do tipo Aluvionar 
dentro da RMP.
- Polo VII: Constituído, também, por depósitos de 
argila do tipo Aluvionar, os quais se localizam nas 
várzeas do Rio Água Suja e do Córrego Moleque, entre 
os municípios de Porto Nacional e Monte do Carmo, 
região leste-sudeste da RMP. Esse polo abastece, 
principalmente, as cerâmicas localizadas em Porto 
Nacional, e também algumas de Monte do Carmo.

4.5.3. Polos Produtores de Brita

A partir da integração de todas as informações refe-
rentes às rochas a serem aplicadas como brita, selecionou- 
se 1 (um) polo produtor para extração de brita na RMP.

- Polo VIII: Esse polo engloba depósitos do tipo Mag-
mático/Metamórfico associados ao Granito Palmas, 
entre os municípios de Palmas e Porto Nacional, 
porção central da RMP. Responde pelo abasteci-
mento de brita para o município de Palmas, bem 
como para toda a RMP.

4.5.4. Polos Produtores de Cascalho

Não foi delimitado nenhum polo produtor de casca-
lho, uma vez que os depósitos de cascalho do tipo residual 
(presentes sobre formações da Bacia do Parnaíba, em 
especial sobre a Fm. Pimenteira) ocorrem espalhados, e 
os depósitos de cascalho do tipo sedimentar (subproduto 
da extração de areias no Lago de Palmas) ocorrem no 
mesmo polo produtor já delimitado para areia (Polo II).

4.5.5. Polos Produtores de Saibro

Não foi delimitado nenhum polo produtor de saibro, 
devido ao baixo número de ocorrências e lavras, além 
de encontrarem-se espalhados pela RMP.

4.5.6. Polos Produtores de Calcário

Não foi delimitado nenhum polo produtor para cal-
cário, uma vez que até 2018, tratava-se apenas de um 
depósito de calcário (ainda não explotado) cadastro em 
toda a RMP.

4.5.7. Polos Produtores de Feldspato

Não foi delimitado nenhum polo produtor de felds-
pato, pois somente um ponto foi cadastrado para essa 
substância, na ocasião dos trabalhos de campo desse 
projeto. Além de referir-se a uma lavra paralisada. Apesar 
de apresentar lentes de material caolinítico, matéria- 
prima mineral nobre, a qual é empregada na indústria 
de cerâmica branca refratária, as áreas foram requeridas 
para mica, quartzo e feldspato junto à ANM/DNPM.
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5. LAVRA E BENEFICIAMENTO

O método de lavra a ser aplicado na exploração de 
qualquer bem mineral, depende, de diversos elementos, 
tais como: condições geológicas do depósito, feições topo-
gráficas, além das condições ambientais e sociais do local.

A mineração de agregados para a construção civil, 
em relação aos outros setores da mineração, possui 
características próprias, destacando-se: grandes volumes 
de produção, beneficiamento simples, baixo preço por 
volume unitário, alto custo relativo de transporte; o que 
exige disponibilidade local de infraestrutura e logística 
de transporte. Isto leva à necessidade de a extração 
mineral situar-se o mais próximo possível do mercado 
consumidor, que corresponde predominantemente aos 
aglomerados urbanos.

A totalidade dos recursos minerais para uso imediato 
na construção civil é extraída através de diferentes méto-
dos de lavra a céu aberto. Neste capítulo serão abordados 
os principais métodos de lavra e beneficiamento dos 
diversos insumos minerais para a construção civil na 
Região Metropolitana de Palmas (RMP).

5.1. BRITA

A extração destes materiais em sua área fonte 
(pedreiras) depende essencialmente de três fatores:  
a qualidade do material, o volume/quantidade de material 
útil e do transporte, ou seja, da localização geográfica da 
jazida em relação aos centros de demanda e consumo, 
que são principalmente os aglomerados urbanos.

A brita é produzida nas pedreiras da RMP a par-
tir de rochas de composição granítica. Essas rochas 
têm ampla distribuição na área do projeto, ocorrendo 
como extensos batólitos, (Anexo I - Mapa Geológico), 
destacando-se: a Suíte Lajeado, com os corpos graní-
ticos: Palmas (município de Palmas, principalmente), 
Lajeado (município de Lajeado, Miracema do Tocantins 
e Tocantínia), Matança (municípios de Porto Nacional e 
Brejinho de Nazaré); as Suítes: Serrote - Granito Serrote 
(municípios de Pugmil e Paraíso do Tocantins); Santa 
Luzia - Granito Santa Luzia (municípios de Barrolân-
dia, Miracema do Tocantins e Paraíso do Tocantins); 
Ipueiras - Granitos Ipueiras (municípios de Ipueiras, 
Porto Nacional, Silvanópolis e Brejinho de Nazaré) e 
Monte do Carmo (município de Monte do Carmo). Na 
área de ocorrência do Granito Palmas estão presentes 
4 (quatro) pedreiras, sendo 2 (duas) ativas - pedreiras 
Anhanguera e Gramprata, e 2 (duas) paralisadas. Nos 

demais corpos graníticos estão presentes as pedreiras: 
Paraíso na área do Granito Serrote (mina ativa); Santa 
Mônica no Granito Santa Luzia (mina ativa); Francis-
quinha no Granito Matança (mina ativa). Outras lavras 
inativas são encontradas no Granito Matança (2 lavras) 
e na Suíte Ipueiras (2 lavras).

Durante a construção da Ferrovia Norte-Sul houve 
uma demanda maior por britas para a construção do 
leito/lastro da ferrovia, ocorrendo arrendamento de 
pedreiras, a exemplo do ocorrido com a pedreira Santa 
Mônica em Barrolândia.

5.1.1. Lavra

Na produção de brita as operações de lavra são exe-
cutadas através de bancadas em meia encosta. As frentes 
de extração podem ser capeadas por cobertura de solos 
de pequena espessura, passando a rocha sã, (Figura 5.1). 

Figura 5.1 - Frente de lavra em bancada superior na Pedreira 
Francisquinha - município de Porto Nacional (Afloramento EA 079).

O processo de decapeamento, quando necessário, 
utiliza tratores de esteira, pás-carregadeiras, escavadeiras 
e caminhões. O material estéril, proveniente do decape-
amento, pode ser utilizado na construção dos acessos, 
manutenção das praças de trabalho e recuperação das 
áreas degradadas pela lavra. Após a retirada do estéril 
e limpeza do maciço rochoso, é iniciada a execução do 
plano de fogo, perfuração para detonação com explosivos 
para o desmonte primário, que fragmenta as frentes de 
lavra (Figura 5.2). Os equipamentos utilizados no plano de 
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Figura 5.2 - Frente de lavra com perfuratriz na parte superior 
da bancada na Pedreira Granprata – município de Palmas 

(Afloramento LL 002).

Figura 5.3 - Retroescavadeira com rompedor hidráulico em 
operação na quebra de blocos na Pedreira Granprata –  

município de Palmas (Afloramento LL 002).

Figura 5.4 - Carregamento e transporte de material da frente de 
lavra para britagem na Pedreira Paraíso – municípios de Pugmil/

Paraíso do Tocantins (Afloramento LL 036).

detonação da frente de lavra são: perfuratrizes de carreta 
rotopneumáticas, hidráulicas, marteletes manuais, com-
pressores de ar estacionários elétricos ou compressores 
móveis a diesel. Nas pedreiras visitadas, os planos de 
fogo são feitos por empresas terceirizadas.

A utilização de explosivos requer um bom planeja-
mento do desmonte primário, sendo influenciado por 
diversos fatores, como as condições geológicas, a escolha 
do método e dos equipamentos de perfuração, bem 
como a distribuição, diâmetro e profundidade dos furos, 
tipo de explosivo a ser utilizado, os quais necessitam de 
um bom controle técnico para que o desmonte efetivo 
seja alcançado na frente de lavra.

Caso o material fragmentado não esteja com dimen-
sões adequadas para a entrada na planta de beneficia-
mento, restando blocos com dimensões superiores à 
abertura do britador primário (fragmentos maiores que 
1 metro), ou quando a detonação foi insuficiente no 
pé da bancada, resultando numa parte do maciço que 
não foi desmontada, efetua-se o desmonte secundário.  
Este poderá ser realizado com a utilização de fogacho, 
onde os blocos de rocha são perfurados com o emprego 
de martelete pneumático e os furos são carregados com 
pequena quantidade de explosivo para serem detona-
dos, com o objetivo de fragmentar o bloco obtendo-se 
tamanhos menores possíveis à alimentação do britador 
primário. Pode-se efetuar também, o desmonte mecâ-
nico com a utilização de rompedor hidráulico (Figura 
5.3), o qual é usado acoplado a uma escavadeira que 
quebrará o bloco de rocha em pedaços menores, e/
ou com o uso do drop ball, consistindo em uma esfera 
de aço de grande peso que é içada por uma escava-
deira e lançada sobre o bloco de rocha, quebrando-o  
em blocos menores.

5.1.2. Carregamento e Transporte

Posteriormente, têm-se o carregamento e transporte 
até às instalações de britagem, denominadas praças de 
alimentação, para armazenagem temporária ou alimenta-
ção direta dos britadores, através de pás-carregadeiras, 
retroescavadeiras, caminhões basculantes fora de estrada 
e basculantes comuns (Figura 5.4).

5.1.3. Beneficiamento

As unidades industriais de beneficiamento de rocha 
têm por função modificar o tamanho da matéria-prima 
mineral, a fim de adequar a forma e a distribuição gra-
nulométrica do agregado produzido a fim de garantir as 
especificações técnicas de cada tipo de produto.
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Figura 5.5 - Instalação de beneficiamento e ao fundo alimentação 
do britador primário na Pedreira Granprata – município  

de Palmas (Afloramento LL 002).

Figura 5.6 - Alimentador vibratório do britador primário no 
sistema de britador de mandíbulas – Pedreira Santa Mônica, 

município de Barrolândia (Afloramento EA 014).

Figura 5.7 - Instalação de britagem primária móvel, alimentada 
por retroescavadeira na Pedreira Paraíso – municípios de Pugmil/

Paraíso do Tocantins (Afloramento LL 036).

5.1.3.1. Britas de Rochas Granitoides

Após o desmonte, o material transportado para a 
unidade de britagem, é submetido às seguintes etapas 
de beneficiamento: fragmentação ou cominuição, rea-
lizada por britadores e classificação granulométrica do 
material que é executada por peneiras.

A rocha é submetida a sucessivos processos de 
fragmentação para reduzi-la aos tamanhos requeri-
dos. Estas etapas de fragmentação são denominadas 
britagem e rebritagem. A primeira refere-se à britagem 
primária, enquanto a rebritagem engloba todos os está-
gios seguintes de fragmentação da rocha. O conjunto 
de britagem é composto por vários equipamentos: 
alimentador vibratório; britador primário; rebritado-
res; conjunto de peneiras; e correias transportadoras 
(Figuras 5.5, 5.6 e 5.7).

A produção de brita na RMP é realizada preferencial-
mente em instalações fixas (etapas de britagem e classifi-
cação), com a alimentação, após a britagem primária feita 
através de correias transportadoras (Figuras 5.7 e 5.8). 

A classificação granulométrica final do produto é 
realizada pelo conjunto de peneiras vibratórias com dois, 
três ou quatro decks com telas de malhas específicas, 
podendo ser de arame ou borracha, onde as peneiras 
retêm ou deixam passar o material. A brita retida é 
devolvida ao rebritador de forma sucessiva até que se 
obtenha o produto na granulometria desejada. A brita 
que passou na peneira cai numa bica ou é conduzida 
por uma correia transportadora para formação da pilha 
final do produto 

O carregamento para estoque e/ou expedição, ocorre 
de forma mecanizada, através de pá-carregadeira e/ou 
automatizada, diretamente das correias, para os cami-
nhões basculantes.

Figura 5.8 - Conjunto de peneiras vibratórias, britador cônico e 
correias transportadoras – Pedreira Santa Mônica, município  

de Barrolândia (Afloramento EA 014).
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Figura 5.9 - Balsa em operação de descarregamento do material 
dragado no Lago de Palmas, município de Palmas  

(Afloramento LL 005).

Figura 5.10 - Detalhe dos seixos com vários tamanhos extraídos 
no Lago de Palmas, município de Palmas (Afloramento LL 005).

O escoamento da produção é facilitado devido à boa 
infraestrutura de acesso (rodovias estaduais e federais) 
que ligam as pedreiras às áreas consumidoras. O trans-
porte é realizado por caminhões basculantes das próprias 
pedreiras, ou caminhões de terceiros.

5.1.3.2. Brita de seixos

As mineradoras que fazem extração de areia nas 
áreas situadas no interior do lago de Palmas, por meio de 
balsas com dragas de sucção, retiram material nas áreas 
de transporte de leito ativo da drenagem em pontos de 
extração, que atingem até 18 m de profundidade. Nesse 
sistema de lavra obtém-se seixos como subproduto no 
processo de peneiramento/classificação do material 
arenoso extraído. Os seixos obtidos são britados pro-
duzindo brita, pedrisco e pó de seixo (Figuras 5.9, 5.10, 
5.11 e 5.12).

Figura 5.11 - Amostra de seixo rolado nº 0 extraído no Lago de 
Palmas, município de Palmas (Afloramento LL 006).

Figura 5.12 - Amostra de seixo britado nº 1 extraído no Lago de 
Palmas, e britado no município de Palmas (Afloramento LL 006).
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5.2. AREIA

De acordo com o Sumário Mineral Brasileiro do 
DNPM (BRASIL, 2006), da areia produzida, 70% é obtida 
em leito de rios e 30% nas várzeas e outros.

A produção de areia se caracteriza por grandes volu-
mes extraídos, baixo preço unitário e alto custo relativo 
ao transporte. Isto impõem a necessidade de extraí-la o 
mais próximo possível do principal mercado consumidor, 
que são os aglomerados urbanos. 

Dentre os municípios da RMP, notadamente o muni-
cípio de Palmas, apresenta maior demanda por esse 
insumo mineral, seguido por Porto Nacional.

Na RMP, se destaca o Lago de Palmas, que constitui 
um reservatório formado pela construção da barragem 
da Usina Hidrelétrica - Luís Eduardo de Magalhães/
UHE-LEM, executada entre os anos de 1998 e 2002, 

através de barramento no rio Tocantins, no município 
de Lajeado, distante 54 km a norte de Palmas. O lago 
apresenta uma área em superfície de 630 km², com os 
limites periféricos do seu reservatório se estendendo 
aos municípios de Miracema do Tocantins, Lajeado, 
Palmas, Porto Nacional, Brejinho de Nazaré e Ipuei-
ras, em um total de 170 km de comprimento ao longo  
da calha do rio.

Antes da implantação da UHE-LEM, diversas mine-
radoras locais, já extraiam localmente do leito do rio 
Tocantins materiais de uso na construção civil, tais como 
areia e cascalho. Após a formação do reservatório, as 
empresas tiveram que adequar suas tecnologias e mão de 
obra para realizar a exploração em locais profundos (até 
18 m), sendo prioritariamente feita em áreas requeridas, 
localizadas próximas à área urbana de Palmas e Porto 
Nacional (Figuras 5.13 e 5.14).

Figura 5.13 - Áreas requeridas para extração de areia no Lago de Palmas, próximas à cidade de Palmas.
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5.2.1. Lavra e beneficiamento

O método de lavra empregado na mineração de 
areia tem relação direta com o tipo de depósito. Na 
RMP, foram identificados três diferentes tipos de depó-
sitos explotados: I) Leito Ativo; II) Terraço Aluvionar; e  
III) Depósitos Formacionais.

Em razão dos importantes depósitos arenosos presentes 
nas redes de drenagem e, principalmente, no Lago de Pal-
mas, a dragagem é o método mais utilizado nas operações 
de lavra na RMP. A escarificação também é usada, porém 
com aplicação restrita apenas aos depósitos formacionais.

5.2.1.1. Lavra em Leito Ativo 

Nas áreas de leito ativo da RMP, têm-se basicamente 
dois tipos de extração por meio de equipamentos de 

Figura 5.14 - Áreas requeridas para extração de areia no Lago de Palmas, próximas à cidade de Porto Nacional.

maior ou menor capacidade, em função do porte da 
drenagem a ser explotada. Nas áreas do Lago de Palmas 
são utilizadas balsas com dragas, que são equipamentos 
de grande porte (Figuras 5.15 e 5.16).

No rio Tocantins à jusante da barragem da UHE-LEM, 
a extração de areia é realizada com o uso de balsas/
dragas (Figura 5.17).

As explotações de areia no rio Tocantins, tanto no 
interior do reservatório do Lago de Palmas, como na calha 
do rio, são realizadas através de sistema de dragagem 
que utiliza equipamentos de grande porte embarcados 
ou em plataformas flutuantes. 

A dragagem é executada por meio de bombas hidráu-
licas posicionadas na área a ser lavrada, que succiona 
em polpa os sedimentos extraídos, sendo estes deposi-
tados por gravidade até o enchimento do reservatório 
dentro da embarcação. A água bombeada junto com os 
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Figura 5.15 - Balsas de extração de areia no Lago de Palmas, 
município de Palmas (Afloramento LL 004).

Figura 5.16 - Balsa de extração de areia no Lago de Palmas,  
vendo-se ao fundo a cidade de Palmas (Vista a partir  

do Afloramento LL 041).

Figura 5.17 - Balsa em operação de descarregamento, na 
margem do rio Tocantins, município de Miracema do Tocantins 

(Afloramento LL 010).

Figura 5.18 - Descarga de sedimentos da balsa, com o acoplamento 
dos tubos à bomba de sucção, em ponto às margens do rio Tocantins, 

município de Miracema do Tocantins (Afloramento LL 010).

sedimentos permanece como sobrenadante, havendo 
gradualmente o transbordamento da água excedente 
para fora da embarcação. As balsas usadas têm capaci-
dade para 150 a 250 m³ de volume e possuem capacidade 
para lavrar material até 18 m de profundidade. Após 
completar a carga, a balsa se desloca até a margem para 
o descarregamento (Figura 5.17).

O bombeamento da polpa de areia é realizado através 
de tubos que são acoplados às bombas de sucção (Figuras 
5.18 e 5.19) e que servem como condutores do material 
até as peneiras (fixas ou conjunto de peneiras) que efe-
tuam a separação granulométrica da polpa, retirando 
resíduos vegetais, e a fração grossa (cascalhos/seixos).

Na lavra de areia, praticamente não há nenhum 
beneficiamento, ocorrendo apenas seleção e classifica-
ção do material nas frações granulométricas comerciais 
(Figuras 5.20, 5.21, 5.22 e 5.23).

Em drenagens secundárias são usados equipamentos 
rudimentares, de pequeno porte (Figura 5.24).

Figura 5.19 - Tubulação/extração de areia em bancos de areia às 
margens do rio Tocantins, município de Tocantínia  

(Afloramento LL 008).
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Figura 5.20 - Conjunto de peneiras usado para separação e 
classificação granulométrica das frações de areias e seixos, 

município de Miracema do Tocantins 
 (Afloramento LL 010).

Figura 5.21 - Amostragem da fração areia fina, município de 
Miracema do Tocantins (Afloramento LL 010).

Figura 5.22 - Amostragem da fração areia média/grossa, 
município de Miracema do Tocantins (Afloramento LL 010).

Figura 5.23 - Amostragem de seixos, que sobram do 
peneiramento da polpa arenosa, constituindo-se em subproduto 

da extração da areia. Município de Miracema do Tocantins 
(Afloramento LL 010).

Figura 5.24 - Draga rudimentar em operação no córrego do 
Carmo, município de Porto Nacional (Afloramento EA 078).

5.2.1.2. Lavra em Terraço Aluvionar

Nos terraços aluvionares, as areias são extraídas 
através do método de cavas, que são abertas com 
auxílio de retroescavadeiras. Quando a profundidade 
das cavas atinge o nível do lençol freático são utilizadas 
dragas de sucção para a extração da polpa arenosa 
(Figura 5.25).

5.2.1.3. Lavra em Depósitos Formacionais  
e Residuais.

São depósitos formados a partir do intemperismo e 
alteração de rochas sedimentares de composição quart-
zosa, encontradas em formações da Bacia do Parnaíba.  
Na área do projeto se destacam os arenitos das forma-
ções Jaicós, Cabeças, Longá e Poti (Figuras 5.26 e 5.27).
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Figura 5.25 - Extração de areia em terraço aluvionar do rio 
Tocantins, município de Palmas (Afloramento LL-019).

Figura 5.26 - Extração de areia em arenito intemperizado  
da Fm. Poti, município de Miracema do Tocantins  

(Afloramento EA 012).

Figura 5.27 - Extração de areia em arenito intemperizado  
da Fm. Poti, município de Miracema do Tocantins 

 (Afloramento EA 026).

A extração é realizada através da escavação direta, 
com o emprego de escavadeiras ou pás-carregadeiras, 
sendo transportado por caminhões, diretamente aos 
depósitos de revenda ou consumidores finais, como 
construtoras, concreteiras e outros.

5.3. ARGILA

Na RMP são encontrados dois tipos de depósitos de 
argila: I) Formacional e II) Aluvionar (de várzea).

5.3.1. Lavra 

A lavra inicia-se a partir do decapeamento superfi-
cial do terreno para retirada da camada orgânica que 
é disposta à parte para posterior utilização, visando à 
recomposição e revitalização da área, após a conclusão 
da lavra (Figura 5.28).

Figura 5.28 - Área com potencial de lavra após o processo de 
decapeamento da cobertura do solo, município de Miranorte 

(Afloramento EA 004).

A extração de argila é realizada apenas no período de 
estação seca (de maio a setembro), através do desmonte 
mecânico, com a utilização de tratores de esteira, retroes-
cavadeiras, pás-carregadeiras e caminhões basculantes para  
o transporte. O material lavrado é transportado e depo-
sitado em pilhas no pátio de estocagem junto à área de 
produção da cerâmica. As empresas de maior capacidade 
produtiva fazem estoques para posterior transporte e supri-
mento de material no período chuvoso, quando o material 
não pode ser extraído das frentes de lavra (Figura 5.29).

5.3.2. Beneficiamento

O material procedente da jazida é conduzido e depo-
sitado em pilhas no pátio de estocagem junto à área de 
produção da cerâmica, onde se procede à blendagem 
através da mistura dos diversos tipos de argila.
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Figura 5.29 - Pilha de estoque de argila para suprimento 
de matéria prima durante o período chuvoso. Município de 

Miracema do Tocantins (Afloramento EA 011).

O processo produtivo segue uma sequência simples 
com auxílio de uma pá-carregadeira que dispõe o material 
argiloso em um caixão alimentador que; por meio de uma 
correia transportadora, fornece o minério em quantidade 
uniforme para a linha de produção evitando interrupções 
por excesso ou falta de material. O material argiloso 
segue ao desintegrador, que faz a pré-laminação, através 
da passagem do material entre rolos de 4 a 9 mm para o 
misturador, onde se faz a mistura homogênea da argila 
com adição controlada d’água e trituram-se os torrões. 
Posteriormente, no laminador é feita a eliminação dos 
pedregulhos e completa-se a mistura da massa. Após a 
mistura argilosa virar uma massa homogênea, a mesma 
é encaminhada para a “maromba” ou extrusora, onde ao 
passar por um molde, forma um bloco contínuo que será 
cortado continuamente em dimensões pré-definidas, 
dando forma ao produto (Figuras 5.30 e 5.31).

Após a definição da forma do produto inicia-se a etapa 
de secagem, que é uma operação muito importante onde 
a água presente nos tijolos recém cortados é lentamente 
eliminada de toda a massa cerâmica, visando a operação 
de queima. O processo de secagem tem o objetivo de evi-
tar que as peças apresentem trincas ou empenamentos, 
além de promover economia de lenha ou carvão utiliza-
dos na queima. A secagem natural ocorre ao ar livre em 
áreas situadas próximas aos fornos de queima, a fim de 
receber o calor circulante proveniente dos mesmos. Este 
período pode se estender de 10 a 30 dias, dependendo 
da umidade relativa do ar no local de secagem e das 
características do material utilizado (Figura 5.32).

A queima é a etapa mais importante de todo o processo 
cerâmico (Figuras 5.33 e 5.34). As peças são queimadas 
por até 4 dias, a temperaturas que variam entre 650 °C e 
1.000 °C. Após o resfriamento, os fornos são esvaziados e os 
produtos cerâmicos estão aptos a serem comercializados.

Figura 5.30 - Vista da máquina chamada “maromba”. No detalhe, 
à direita, é possível visualizar a saída do bloco contínuo retangular 

para o corte dos tijolos, em cerâmica no município de  
Paraíso do Tocantins (Afloramento LL 023).

Figura 5.31 - Bloco contínuo saindo da “maromba”, para formar 
tijolos, em cerâmica no município de Paraíso do Tocantins 

(Afloramento LL 023).

Figura 5.32 - Local de secagem em cerâmica, com uso de 
cobertura transparente (Afloramento EA 090).
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De maneira geral, as empresas do setor de cerâmica 
vermelha têm pouco controle sobre seus custos de pro-
dução para tijolos e telhas. Entretanto, é consenso que 
os principais encargos financeiros estão relacionados ao 
combustível utilizado para queima nos fornos, seguido 
da mão-de-obra e gastos com energia elétrica. 

Figura 5.33 - Carga de tijolos para queima em forno contínuo. 
Cerâmica em Miranorte (Afloramento EA 001).

Figura 5.34 - Forno tipo “paulistinha” usado na queima de 
produtos cerâmicos. Cerâmica em Paraíso do Tocantins 

(Afloramento LL 023).

5.4. CASCALHO E SAIBRO

5.4.1. Lavra 

A lavra de cascalho e saibro (empregados como 
material de empréstimo) ocorre através de processo 
semelhante à lavra de argila. Compreende uma operação 

de desmonte e carregamento in natura, com uso de  
pás-carregadeiras e transporte em caminhões bascu-
lantes até as obras. Em algumas lavras, o desmonte e o 
transporte são realizados de forma artesanal.

A extração caracteriza-se pela informalidade da 
atividade que se desenvolve de forma predatória sem 
nenhum planejamento e sem responsáveis técnicos.

A operação inicia-se com o decapeamento da camada 
vegetal superficial que é estocada em local próximo, para 
posterior reposição e recuperação da área lavrada. Em 
seguida, é realizada a retirada do cascalho superficial por 
meio de pás-carregadeiras que carregam o material até 
os caminhões que fazem o transporte para os centros 
consumidores (Figuras 5.35 e 5.36).

Figura 5.35 - Área de extração de cascalho, município  
de Porto Nacional (Afloramento LL 043).

Figura 5.36 - Área de extração de cascalho, município  
de Palmas (Afloramento LL 017).
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6. LEGISLAÇÃO MINERAL

As atividades de mineração estão submetidas a um 
conjunto de regulamentações Federais, Estaduais e Muni-
cipais, com atribuições em relação à legislação mineral 
e ambiental, seu controle, tributação e fiscalização. Em 
sua totalidade as atividades abrangem, desde a outorga, 
a pesquisa, a lavra, o desenvolvimento da mina, o bene-
ficiamento, a comercialização dos minérios, o aprovei-
tamento de rejeitos e o fechamento da mina, sendo de 
responsabilidade do minerador a recuperação ambiental 
das áreas degradadas. 

Antes de tratar da legislação específica que envolve 
os insumos minerais de emprego na construção civil, é 
oportuno relacionar os conceitos constitucionais relativos 
à atividade de mineração, constantes na Constituição 
Federal-1988 (BRASIL, 1988).

Art. 2 - São bens da União: 
Inciso IX - os recursos minerais, inclusive os do sub-

solo; e no
Parágrafo § 1º estabelece: É assegurada, nos termos 

da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, 
bem como a órgãos da administração direta da União, 
participação no resultado da exploração de petróleo ou 
gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de 
energia elétrica e de outros recursos minerais no respec-
tivo território, plataforma continental, mar territorial ou 
zona econômica exclusiva, ou compensação financeira 
por essa exploração.

Art. 22 - Compete privativamente à União legislar 
sobre:

Inciso XII - jazidas, minas, outros recursos minerais 
e metalurgia.

Art. 23 - É competência comum da União, dos Esta-
dos, do Distrito Federal e dos Municípios:

Inciso XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as con-
cessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos 
hídricos e minerais em seus territórios;

Art. 49 - É da competência exclusiva do Congresso 
Nacional:

Inciso XVI - autorizar, em terras indígenas, a explora-
ção e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa 
e lavra de riquezas minerais;

Art. 176 - As jazidas, em lavra ou não, e demais 
recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica 
constituem propriedade distinta da do solo, para efeito 
de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, 
garantida ao concessionário a propriedade do produto 
da lavra. Determinando ainda:

§ 1º - A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o 
aproveitamento dos potenciais a que se refere o caput 
deste artigo somente poderão ser efetuados mediante 
autorização ou concessão da União, no interesse nacional, 
por brasileiros ou empresa constituída sob as leis brasi-
leiras e que tenha sua sede e administração no País, na 
forma da lei, que estabelecerá as condições específicas 
quando essas atividades se desenvolverem em faixa de 
fronteira ou terras indígenas.

§ 2º - É assegurada participação ao proprietário do 
solo nos resultados da lavra, na forma e no valor que 
dispuser a lei.

§ 3º - A autorização de pesquisa será sempre por prazo 
determinado, e as autorizações e concessões previstas neste 
artigo não poderão ser cedidas ou transferidas, total ou 
parcialmente, sem prévia anuência do poder concedente. 

Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente eco-
logicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
Público e coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo 
para as presentes e futuras gerações. 

§ 2º - Aquele que explorar recursos minerais fica 
obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de 
acordo com solução técnica exigida pelo órgão público 
competente, na forma da lei.

6.1. LEGISLAÇÃO SOBRE OS INSUMOS MINERAIS 
PARA USO NA CONSTRUÇÃO CIVIL

Os insumos minerais para uso imediato na constru-
ção civil são definidos no artigo 1º da Lei 6.567, 24 de 
setembro de 1978, combinada com o artigo 1º da Portaria 
MME nº 23, de 03 de fevereiro de 2000:

I – areias, cascalhos e saibro para utilização imediata 
na construção civil, no preparo de agregados e arga-
massas, desde que não sejam submetidos a processo 
industrial de beneficiamento, nem se destinem como 
matéria-prima à indústria de transformação;

II - rochas e outras substâncias minerais, quando 
aparelhadas para paralelepípedos, guias, sarjetas, moi-
rões e afins;

III - argilas usadas no fabrico de cerâmica vermelha; 
IV- rochas, quando britadas para uso imediato na 

construção civil e os calcários empregados como corre-
tivo de solo na agricultura.

Sobre esses minérios, a legislação estabelece os 
seguintes regimes de extração (BRASIL, 2019b).



| 98 |

| CPRM - Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil |

6.1.1. Regime de Licenciamento

Aproveitamento mineral por regime de licencia-
mento, disposto no artigo 13º, do Decreto nº 9406, de 
12 de junho de 2018, e no artigo 1º, da Lei nº 6567, de 28 
de setembro de 1978, é especificamente regulamentado 
na Portaria-DNPM, nº155, de 12 de maio de 2016, no: 
Capítulo IV- Das disposições específicas aplicáveis ao 
Regime de Licenciamento, nos artigos de nºs 162 a 198.

Art. 12 - Considera-se licenciamento o aproveitamento 
das substâncias minerais a que se refere o art. 1º da Lei 
nº 6.567, de setembro de 1978, que por sua natureza, 
seu limite espacial e sua utilização econômica, possa 
ser lavrado independentemente de trabalhos prévios de 
pesquisa (Pesquisa Mineral não obrigatória).

Art. 13 Item: III – regime de licenciamento, quando 
depender de licença expedida em obediência a regulamen-
tos administrativos locais e de registro da licença na ANM;

O aproveitamento mineral por Regime de Licen-
ciamento: É especificamente destinado às substâncias 
de emprego imediato na construção civil (areia, brita, 
cascalho, saibro e seixo) além de argila para cerâmica 
vermelha e calcário para corretivo de solo.

- Trata-se do registro na ANM, de licença específica 
expedida pela prefeitura do município de localiza-
ção da jazida;
- Caracteriza-se por facultar o direito de aproveita-
mento mineral, exclusivamente ao proprietário do 
solo ou a quem dele tiver expressa autorização, ou se 
a jazida se situar em imóveis pertencentes à pessoa 
jurídica de direito público, com o assentimento desta;
- Não é exigida a execução dos trabalhos prévios de 
pesquisa mineral;
- O requerente deverá entregar na ANM, um reque-
rimento em formulário eletrônico padronizado, 
acompanhado da documentação exigida: memorial 
descritivo e planta de situação da área objetivada, 
com explicativo das atividades da produção mine-
ral contendo: o método da produção mineral a ser 
adotado, suas operações unitárias e auxiliares, tais 
como: decapeamento, desmonte, carregamento, 
transporte, manutenção de equipamentos, cons-
trução de áreas de depósito de estéril e barramen-
tos, escala de produção, mão de obra contratada, 
medidas de segurança, de higiene do trabalho, do 
controle dos impactos ambientais e de recuperação 
da área minerada e impactada;
- Anotação de responsabilidade técnica-ART original do 
responsável pela elaboração do memorial descritivo, 
da planta de situação e demais informações técnicas;
- Para fins de registro na ANM, a licença deverá 
conter as seguintes informações: nome do licen-
ciado; localização, município e estado em que se 
situa a área; substância mineral licenciada; área 

licenciada em hectares; descrição da área licenciada 
que permita sua localização, devendo constar, no 
mínimo, um ponto de coordenadas geodésicas 
em Datum SIRGAS2000 da área licitada e a data 
da sua expedição;
- Licença Ambiental: deverá no prazo de até 60 dias 
apresentar a licença ambiental de instalação ou de 
operação, ou comprovar, mediante cópia do proto-
colo do órgão ambiental competente, que ingressou 
com o requerimento de licenciamento ambiental;
- O início da extração efetiva das substâncias minerais 
ficará condicionado à emissão e à vigência da licença 
ambiental de operação;
- O registro de licença junto à ANM é expedido com 
prazo definido, podendo ser sucessivamente prorro-
gado, a critério da autoridade municipal, e aos prazos 
estabelecidos pelo proprietário do imóvel, onde se 
situarem os trabalhos de extração, observados os 
termos e normas da legislação;
- No regime de licenciamento é permitido por reque-
rimento um limite máximo de 50 hectares para cada 
área de extração;
- No regime de licenciamento o processo de libera-
ção é mais rápido, menos oneroso ao minerador, e 
o proprietário tem a prerrogativa sobre a execução 
e duração do empreendimento; e
- O detalhamento e a normatização das disposições 
específicas, aplicáveis ao Regime de Licenciamento, 
correspondem aos art. 162 ao art. 166, da Portaria 
155/DNPM, de 12 de maio de 2016.

6.1.2. Registro de Extração

O registro de extração é uma declaração fornecida 
pela ANM, exclusivamente, aos órgãos da administra-
ção direta ou autárquica da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios. Permite a extração 
de substâncias de uso imediato na construção civil, para 
utilização somente em obras públicas, sendo proibida 
sua venda, lavra por terceiros ou transferência para 
empresas privadas; de acordo ao Decreto Nº 9406, de 
12 de junho de 2018, no art.13º, item I do parágrafo 
único, e com normatização da ANM, feita através da 
RESOLUÇÃO/ANM, Nº 1, de 10 de dezembro de 2018, 
que estabelece:

Art. 1º - Disciplinar o Registro de Extração, previsto 
no inciso I do parágrafo único do art. 13 do Decreto  
nº 9.406, de 12 de junho de 2018.

Vale ressaltar os seguintes pontos referentes ao 
regime de registro de extração:

- A extração fica restrita a uma área máxima de 
cinco hectares;
- O registro de extração será efetuado em área consi-
derada livre, mas excepcionalmente, será admitido em 
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área onerada, desde que o titular do direito minerário 
preexistente autorize expressamente a extração;
- O registro de extração será requerido ao Diretor- 
Geral da ANM, por intermédio da unidade regional 
da autarquia em cuja circunscrição se localize a área 
pretendida, onde será mecânica e cronologicamente 
numerado e registrado;
- O prazo do registro de extração será determinado a 
juízo da ANM, com base nas necessidades da obra devi-
damente especificada a ser executada e a extensão da 
área objetivada no requerimento, podendo ser admitida 
uma única prorrogação e vedada a comercialização; e
- A presente resolução normatiza e disciplina o Regis-
tro de Extração, nos seus art. 2 ao art. 15, estabelece 
as condições a respeito de: Condições da Extração; 
Prazo do Registro de Extração; Declaração de Registro 
de Extração; Vedações; Aditamento de Nova Subs-
tância Mineral; Cassação do Registro de Extração; 
Direito de Prioridade; Prorrogação do Registro de 
Extração; Renúncia ao Registro de Extração; Dispo-
sições Transitórias e Finais.

6.1.3. Declaração de Dispensa de Título Minerário

Certidão emitida pelo DNPM/ANM, que reconhece 
o disposto no § 1º do art. 3º do Código de Mineração, 
Decreto-Lei Nº 227, de 28 de fevereiro de 1967, para 
caracterização de caso específico, dos trabalhos de 
movimentação de terras e de desmonte de materiais in 
natura, combinado com o Decreto Nº 9406, de 12 de 
junho de 2018, estabelece: 

§ 1º. Não estão sujeitos aos preceitos deste Código os 
trabalhos de movimentação de terras e de desmonte de 
materiais in natura, que se fizerem necessários à abertura 
de vias de transporte, obras gerais de terraplenagem e 
de edificações, desde que não haja comercialização das 
terras e dos materiais resultantes dos referidos trabalhos 
e ficando o seu aproveitamento restrito à utilização na 
própria obra (Incluído pela Lei nº 9.314, de 1996);

§ 2º. Compete ao Departamento Nacional de Produ-
ção Mineral - DNPM a execução deste Código e dos diplo-
mas legais complementares (Renumerado do Parágrafo 
único para § 2º pela Lei nº 9.314, de 1996);

A presente normatização é feita através da Portaria 
155/DNPM, de 12 de maio de 2016,

Art. 324 - Consideram-se, para efeito deste Título: 
I - movimentação de terras: operação de remoção 

de solo ou de material inconsolidado ou intemperizado, 
de sua posição natural;

II - desmonte de material in natura: operação de 
remoção, do seu estado natural, de material rochoso 
de emprego imediato na construção civil; 

III - obra: atividades de execução de aberturas de 
vias de transporte, trabalho de terraplenagem e de 

edificações que possam implicar trabalhos de movimen-
tação de terras ou de desmonte de material in natura; 

IV - faixa de domínio: limites da seção do projeto de 
engenharia que definem o corpo da obra e a área de 
sua influência direta; 

V - área de interesse: local de execução dos trabalhos 
de movimentação de terra ou de desmonte de material 
in natura, identificado no projeto ou selecionado no 
decorrer de sua execução; e 

VI - Declaração de Dispensa de Título Minerário: 
certidão emitida pelo DNPM que reconhece o disposto 
no § 1º do art. 3º do Código de Mineração para carac-
terização de caso específico.

Art. 325 - A execução dos trabalhos de movimentação 
de terras ou de desmonte de materiais in natura que se 
enquadrem no § 1º do art. 3º do Código de Mineração 
independerá da outorga de título minerário ou de qual-
quer outra manifestação prévia do DNPM.

Parágrafo único, opcionalmente, o responsável pela 
obra poderá requerer ao Superintendente do DNPM com 
circunscrição sobre a área de interesse a Declaração de 
Dispensa de Título Minerário a ser emitida nos termos 
desta Consolidação.

A presente portaria, nos art. 326 a 336, estabelece 
o detalhamento dos requisitos, condições a serem aten-
didas para fins de emissão da Declaração de Dispensa 
de Título Minerário.

6.1.4. Regime de Autorização e Concessão

Este regime é previsto para todas as substâncias 
minerais: 

- Prevalece o direito de prioridade garantido pelo 
requerimento de pesquisa da área pretendida, inde-
pendente da autorização do proprietário do terreno; 
- O Alvará de Pesquisa é outorgado pela ANM, auto-
rizando a execução dos trabalhos previstos no Plano 
de Pesquisa proposto e aprovado, visando à com-
provação de uma jazida economicamente lavrável; 
- Caso o requerente não seja o proprietário da área 
ou não apresente acordo com o mesmo, o processo 
será enviado pela ANM ao juiz de direito da Comarca 
com jurisdição na área, para resolução da pendência 
e avaliação da indenização por eventuais prejuízos 
ao proprietário;
- O titular do alvará de pesquisa poderá, a critério 
da ANM, ser autorizado a extrair pequenas quanti-
dades da sustância mineral em pesquisa, mediante 
a outorga de um instrumento conhecido como Guia 
de Utilização (BRASIL, 2019a);
- O prazo de vigência da autorização de pesquisa será 
de 01 (um) a 3 (três) anos, consideradas as caracte-
rísticas especiais da situação da área e da pesquisa 
mineral objetivada;
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- A prorrogação do prazo do alvará de pesquisa não 
será concedida por prazo superior ao inicialmente 
outorgado; e
- Concluída a pesquisa e comprovada a existência da 
jazida, o titular poderá requerer ou negociar com ter-
ceiros o seu direito à concessão de lavra, objetivando 
o aproveitamento industrial do minério.
Nesta segunda etapa, a ANM exige que o reque-

rimento de concessão de lavra seja acompanhado de 
diversos documentos, entre os quais:

- O Plano de Aproveitamento Econômico da jazida, 
contendo um conjunto de operações coordenadas 
para execução da lavra e beneficiamento do minério, 
que aprovado, habilita à outorga da Portaria de Lavra;
- A partir deste momento obriga-se o minerador a 
iniciar os trabalhos dentro dos parâmetros propostos e 
a apresentar anualmente à ANM, o Relatório Anual de 
Lavra - RAL com a descrição das operações realizadas.

6.1.4.1. Licença Ambiental

Sob o enfoque da legislação ambiental, a mineração 
é considerada como atividade potencialmente modifi-
cadora do meio ambiente, motivo pelo qual, a Portaria 
de Lavra fica condicionada à apresentação da Licença 
de Instalação e da Licença de Operação expedida pelo 
órgão ambiental estadual. 

As licenças ambientais, a critério do órgão ambiental, 
em função da natureza, do porte e da localização, são 
liberadas após análise e aprovação com base nos seguin-
tes documentos técnicos, apresentados pelo minerador:

- Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto 
ao Meio Ambiente (EIA/RIMA); ou
- Estudo Ambiental Simplificado/Relatório Ambiental 
Preliminar/Plano de Recuperação de Áreas Degrada-
das (EAS/RAP/ECA/PRAD). 

6.1.4.2. Considerações e Análises Referentes 
aos Regimes de Autorização e Concessão

O Regime de Autorização e Concessão se aplica a 
qualquer bem mineral, excluídos o petróleo, gás e mine-
rais radioativos, e:

- Permite o requerimento de áreas de até 1.000 ha, 
com exceção dos minerais metálicos cujo montante 
da área a ser requerida pode atingir até 2.000 ha;
- Seu processo de liberação é mais demorado e exigente 
quanto à instrução e ao acompanhamento técnico,
- Exige também o investimento inicial a ser realizado 
na fase de pesquisa mineral; 
- Exige comprovação de capacidade financeira e 
técnica para execução da fase de lavra; e
- Compreende um título de plena segurança jurídica, 
assegurando o direito de explotação da jazida até 

sua exaustão, desde que cumpridas as formalidades 
legais, sendo inclusive negociável.

6.1.4.3. Das Áreas Máximas para Outorga 
(Portaria Nº 155/DNPM, de 12 de maio de 2016)

Art. 42 - Nos regimes de autorização e concessão o 
título ficará adstrito às seguintes áreas máximas:

I – 2.000 (dois mil) hectares: 
a) substâncias minerais metálicas; b) substâncias 

minerais fertilizantes; c) carvão; d) diamante; e) rochas 
betuminosas e pirobetuminosas; f) turfa; e g) sal-gema; 

II – 50 (cinquenta) hectares: 
a) as substâncias minerais relacionadas no art. 1º da 

Lei nº 6.567, de 1978; b) águas minerais e águas potáveis 
de mesa; c) areia, quando adequada ao uso na indústria 
de transformação; d) feldspato; e) gemas (exceto dia-
mante) e pedras decorativas, de coleção e para confecção 
de artesanato mineral; e f) mica. 

III – 1.000 (mil) hectares: 
a) rochas para revestimento; b) demais substâncias 

minerais. 
§ 1º Nas áreas localizadas na Amazônia Legal definida 

no art. 2º da Lei nº 5.173, de 27 de outubro de 1966, o 
limite máximo estabelecido para as substâncias minerais 
de que trata o inciso I e para a substância mineral caulim, 
será de 10.000 (dez mil) hectares.

Em todos esses regimes, o objetivo é a obtenção de 
um título que credencie seu possuidor ao aproveitamento 
do recurso mineral. No caso dos regimes de Autorização 
e Concessão, os documentos de Autorização de Pesquisa 
e de Concessão de Lavra são emitidos, respectivamente, 
pela ANM e MME.

6.2. OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS

A ANM, criada pela Lei nº 13.575/2017 em substi-
tuição ao antigo DNPM, tem por finalidade promover o 
planejamento e o fomento da exploração mineral e do 
aproveitamento dos recursos minerais e superintender as 
pesquisas geológicas, minerais e de tecnologia mineral, 
bem como assegurar, controlar e fiscalizar o exercício das 
atividades de mineração em todo o território nacional, 
na forma do que dispõem o Código de Mineração, o 
Código de Águas Minerais, os respectivos regulamentos 
e a legislação que os complementa.

Qualquer pessoa física ou jurídica que atue na pes-
quisa e lavra de bens minerais fica sujeita ao pagamento 
de taxas e compensações financeiras, as quais são regula-
mentadas pelo DNPM, atual Agência Nacional de Minera-
ção-ANM, criada pela Lei Nº 13.575, de 26 de dezembro 
de 2017, de acordo com os artigos 1º e 2º a seguir:

Art. 1º - Fica criada a Agência Nacional de Minera-
ção (ANM), integrante da Administração Pública Federal 
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indireta, submetida ao regime autárquico especial e vin-
culada ao Ministério de Minas e Energia.

Art. 2º - A ANM, no exercício de suas competências, 
observará e implementará as orientações e diretrizes 
fixadas no Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967 
(Código de Mineração), em legislação correlata e nas 
políticas estabelecidas pelo Ministério de Minas e Energia, 
e terá como finalidade promover a gestão dos recursos 
minerais da União, bem como a regulação e a fiscaliza-
ção das atividades para o aproveitamento dos recursos 
minerais no País, competindo-lhe:

I - Implementar a política nacional para as atividades 
de mineração;

II - Estabelecer normas e padrões para o aproveita-
mento dos recursos minerais, observadas as políticas de 
planejamento setorial definidas pelo Ministério de Minas e 
Energia e as melhores práticas da indústria de mineração; e

XII - Regular, fiscalizar, arrecadar, constituir e cobrar 
os créditos decorrentes:

- Da Compensação Financeira pela Exploração de 
Recursos Minerais (CFEM), de que trata a Lei nº 6.990, 
28 de dezembro 1989; e
- Da taxa anual, por hectare (TAH), a que se refere o 
inciso II do caput do art. 20 do Decreto-Lei nº 227, 
de 28 de fevereiro 1967 (Código de Mineração).

6.2.1. Taxa de Emolumentos

As taxas relativas aos emolumentos a serem pagos, 
referentes aos requerimentos de direito minerário de 
área pretendida junto à ANM, encontram-se estabele-
cidas no anexo II, da consolidação normativa do DNPM, 
Portaria 155/DNPM, de 12 de maio de 2016.

6.2.1.1. Taxa Anual por Hectare (TAH)

6.2.1.1.1. O Que é TAH?

A Taxa Anual por Hectare (TAH) foi instituída pela Lei 
nº 6.886, de 20 de novembro de 1989, posteriormente 
alterada pela Lei nº 9.314, de 14 de novembro de 1996 
e tem natureza jurídica de preço público.

6.2.1.1.2. Quem Deve Recolher a TAH?

A TAH é devida pelo titular da autorização de pes-
quisa, durante sua vigência, incluída a sua prorrogação, 
até a entrega do relatório final de pesquisa, o titular da 
autorização de pesquisa pagará à ANM, taxa anual por 
hectare, admitida a fixação em valores progressivos em 
função da substância mineral objetivada, da extensão e 
da localização da área e de outras condições, respeitado 
o valor máximo estabelecido no art. 20, caput, inciso II, 
do Decreto-Lei nº 227, de 1967 - Código de Mineração.

6.2.1.1.3. Qual o Valor da TAH?

O valor da TAH, conforme Portaria MME nº 503, de 
28 de dezembro de 1999, está estipulado em uma UFIR 
e na vigência do prazo de prorrogação da autorização de 
pesquisa é de uma e meia UFIR. Em função da extinção 
da UFIR em outubro de 2000, os valores foram trans-
formados em reais e a Resolução da ANM nº 3, de 30 
de janeiro de 2019, atualizou os valores para R$ 3,52 e 
R$ 5,13, respectivamente.

6.2.1.2. Compensação Financeira pela 
Exploração de Recursos Minerais – CFEM 

A Compensação Financeira pela Exploração de 
Recursos Minerais-CFEM, foi estabelecida pela Cons-
tituição de 1988, em seu Art. 20, §1º. É devida aos Esta-
dos, ao Distrito Federal, aos Municípios, e aos órgãos 
da administração da União, como contraprestação pela 
utilização econômica dos recursos minerais em seus 
respectivos territórios.

A CFEM foi instituída através da Lei, 7990 de 28 
de dezembro de 1989, competindo à ANM, regular, 
fiscalizar, arrecadar, constituir e cobrar os créditos 
decorrentes da CFEM.

6.2.1.2.1. Quem Deve Pagar a CFEM?

Toda e qualquer pessoa física ou jurídica habilitada 
a extrair substâncias minerais, para fins de aproveita-
mento econômico. A CFEM oriunda da lavra garimpeira 
é isenta. O primeiro adquirente pagará a Compensação 
(Lei nº 8.001 de 13/03/90).

6.2.1.2.2. Como Deve Ser Calculada?

A CFEM é calculada sobre o valor do faturamento 
líquido, quando o produto mineral for vendido. Entende- 
se por faturamento líquido o valor de venda do produto 
mineral, deduzindo-se os tributos, as despesas com trans-
porte e seguro que incidem no ato da comercialização.  
E, ainda quando não ocorre a venda porque o produto 
foi consumido, transformado ou utilizado pelo próprio 
minerador, o valor da CFEM é baseado na soma das 
despesas diretas e indiretas ocorridas até o momento 
da utilização do produto mineral.

6.2.1.2.3. Destino da Arrecadação da CFEM

A CFEM é distribuída aos Estados, Distrito Federal, 
municípios e órgãos da administração da União (Figura 
6.1). É creditada automaticamente, em contas correntes 
específicas, no sexto dia útil que sucede ao recolhimento 
por parte das empresas de mineração.
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6.2.1.2.4. Utilização dos Recursos da CFEM

São aplicados em projetos que, direta ou indireta-
mente, revertam em prol da comunidade local, na forma 
de melhoria da infraestrutura, da qualidade ambiental, 
da saúde e educação.

Está vetada a utilização desses recursos para o paga-
mento de dívidas ou do quadro permanente de pessoal 
da União, dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios 
(Decreto nº 01, de 11/12/1991).

Tais recursos devem ser distribuídos da seguinte 
maneira: Lei, 8.001, de 13 de março de 1990; alterada 
pela Lei 13.540 de 18 de dezembro de 2017:

- 10% para a União, sendo: (7% a ANM, 1,8% para 
o Centro de Tecnologia Mineral (CETEM), 1% para 
o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico - MCT/FNDCT;e 0,2% ao IBAMA); 
- 15% para o Distrito Federal e os Estados onde ocor-
rer a produção; 
- 60% para o Distrito Federal e os Municípios onde 
ocorrer a produção; sendo que no caso da extra-
ção ocorrer em mais de um município, deverá ser 
preenchida uma Guia/CFEM para cada município, 
levando-se em conta a proporcionalidade da pro-
dução efetivamente ocorrida em cada um deles;
- 15% para o Distrito Federal e os Municípios, quando 
afetados pela atividade da mineração e a produ-
ção não ocorrer em seus territórios, nas seguintes 
situações:
a) cortados pelas infraestruturas utilizadas para o 
transporte ferroviário ou dutoviário de substâncias 
minerais;
b) afetados pelas operações portuárias e de embar-
que e desembarque de substâncias minerais; 

c) onde se localizem as pilhas de estéril, as barragens 
de rejeitos e as instalações de beneficiamento de 
substâncias minerais, bem como as demais instalações 
previstas no plano de aproveitamento econômico;
Para o Distrito Federal e os Munícipios afetados pela 

atividade de mineração e os Municípios gravemente afe-
tados pela perda de receita da CFEM, regulamenta pela 
edição da Lei Nº 13.540, de 18 de dezembro de 2017, o 
decreto Nº 9407, de 12 de junho de 2018:

Art. 2º - O percentual de quinze por cento, a título 
de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos 
Minerais - CFEM, será distribuído, para cada substân-
cia mineral, entre o Distrito Federal e os Municípios 
afetados pela atividade de mineração e os Municípios 
gravemente afetados pela perda de receita da CFEM 
com a edição da Lei nº 13.540, de 18 de dezembro de 
2017, da seguinte forma: 

I - Dois por cento para o Distrito Federal e os Municí-
pios, como forma de compensar a perda de arrecadação da 
CFEM com a entrada em vigor da Lei nº 13.540, de 2017; e 

II - Treze por cento para o Distrito Federal e os Muni-
cípios afetados pela atividade de mineração em seus 
territórios. 

Parágrafo único. A compensação prevista neste artigo 
será vinculada à receita da CFEM de cada substância mineral.

Dos municípios gravemente afetados pela edição da 
Lei Nº 13.540, de 18 de dezembro de 2017:

Art. 3º - Para fins da compensação de que trata o 
inciso I do caput do art. 2º, entende-se por Municípios 
gravemente afetados aqueles que cumprirem, simulta-
neamente, os seguintes critérios:

I - Redução na receita proveniente da CFEM igual ou 
superior a trinta por cento; e 

II - Participação das receitas provenientes da CFEM 
correspondente a, no mínimo, três décimos por cento 
da receita corrente líquida. 

§ 1º A redução de que trata o inciso I do caput cor-
responde à diferença entre a parcela anual da CFEM 
recebida pelo Município, nos termos da Lei nº 13.540, 
de 2017, e a média das receitas da CFEM dos anos de 
2014 a 2016. 

§ 2º A ANM calculará a redução da CFEM, de que 
trata o § 1º, e utilizará o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo - IPCA, ou outro que vier a sucedê-lo, 
para a atualização das receitas passadas. 

§ 3º Para fins do disposto no inciso II do caput será 
considerada a receita corrente líquida do sexto bimestre 
do exercício anterior, constante do demonstrativo de 
que trata o art. 53, caput, inciso I, da Lei Complementar 
nº 101, de 4 de maio de 2000, disponibilizado por meio 
do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor 
Público Brasileiro - Siconfi da Secretaria do Tesouro 
Nacional do Ministério da Fazenda, ou por outro que 
vier a sucedê-lo. 

Figura 6.1 - % de distribuição da CFEM entre Municípios,  
Estados/Distrito Federal e Órgãos da administração da União  

(BRASIL, 2019d).
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§ 4º A compensação aos Municípios, a que se refere 
o caput, fica condicionada à existência de produção mine-
ral nas minas outorgadas e localizadas no território do 
Município quando da data de entrada em vigor da Lei nº 
13.540, de 2017, conforme disciplinado em ato da ANM. 

§ 5º A ANM publicará a lista de Municípios grave-
mente afetados pela edição da Lei nº 13.540, de 2017, 
que não sofrerá acréscimo ao longo do tempo. 

§ 6º A ANM utilizará as seguintes informações para 
elaborar a lista a que se refere o § 5º: 

I - A estimativa da CFEM para o exercício de 2018, 
calculada com base na média móvel dos últimos doze 
meses da parcela da CFEM recebida pelo Município até 
a data de publicação deste Decreto, para aferir o critério 
definido no inciso I do caput do art. 3º; e 

II - A média das receitas dos Municípios, referente ao 
período de 2015 e 2016, para aferir o critério definido 
no inciso II, caput, art. 3º.

§ 7º Na hipótese de não existir Município enquadrado 
nos critérios previstos no caput, o percentual a que se 
refere o inciso I do caput do art. 2º será destinado aos 
Municípios de que trata o inciso II do caput do art. 2º.

É importante destacar com relação aos recursos 
originados da CFEM que os mesmos não poderão ser 
aplicados em pagamento de dívida ou no quadro perma-
nente de pessoal da União, dos Estados, Distrito Federal 
e dos Municípios. As receitas deverão ser aplicadas em 
projetos, que direta ou indiretamente revertam em prol 
da comunidade local, na forma de melhorias de infraes-
trutura, qualidade ambiental, saúde e educação.

6.2.1.3. Alíquotas para Fins de Incidência da 
CFEM (lei nº 13.540/2017)

As alíquotas aplicadas sobre o faturamento líquido 
para obtenção do valor da CFEM variam de acordo 
com a substância mineral, anexo à Lei Nº 8.001/1990, 
e alterado pela Lei Nº 13.540, de 18 de dezembro de 
2017, estabelece as:

- Alíquotas das substâncias minerais (Tabela 6.1).
A ANM, mediante demanda justificada, poderá redu-

zir, excepcionalmente, a alíquota da CFEM do ferro, de 
3,5% para até 2%, com o objetivo de não prejudicar a 
viabilidade econômica de jazidas com baixo desempenho 
e rentabilidade, em razão de: teor de ferro, escala de pro-
dução, pagamento de tributos e número de empregados.

A decisão e o parecer técnico da ANM, relativos à 
presente redução da alíquota da CFEM para o ferro, 
serão divulgados pela internet, no site oficial da ANM, 
e a redução somente entrará em vigor sessenta dias a 
partir da sua divulgação.

O pagamento da CFEM é realizado mensalmente, 
até o último dia útil do segundo mês subsequente ao 
fato gerador, devidamente corrigido. O pagamento é 

feito por meio de boleto bancário, emitido no sítio da 
ANM, na Internet, em qualquer agência bancária, até a 
data de vencimento;

Estados e Municípios serão creditados com recursos 
da CFEM, em suas respectivas Contas de Movimento 
Específico, no sexto dia útil, que sucede ao recolhimento 
por parte das empresas de mineração (BRASIL, 2019d).

Na Tabela. 6.2 podem ser observados dados que 
refletem a ação do setor da mineração, por meio da 
CFEM na arrecadação referente ao Estado do Tocantins, 
durante o ano de 2018. O valor de R$ 7.543.528,75, cor-
respondeu a apenas 0,25% do total de arrecadação em 
relação ao total do Brasil, que foi de R$ 3.035.655.875,05. 
Representa, assim, relativa pequena participação do 
estado na área da mineração. 

Na Tabela. 6.3 podem ser observados dados que 
refletem a ação do setor da mineração, por meio da 
CFEM, na arrecadação referente aos municípios que 
compõem a RMP.

A RMP arrecadou em 2018, R$ 480.186,10 correspon-
dendo a cerca de 6,3% da arrecadação no mesmo período 
de R$ 7.543.528,75 do Estado do Tocantins (Tabela 6.3).

O município com o maior recolhimento de CFEM foi 
Palmas, com R$ 157.024,16 arrecadados, representando 
32,74% da receita relativa à RMP.

Para a análise das Tabelas 6.3 e 6.4 deve-se levar em 
consideração que: para os valores referentes à Apare-
cida do Rio Negro, apenas em 2018 há participação de  
R$ 2.345,97, relativo à substância areia (os demais valores 
se referem à produção de água mineral); já em Monte 
do Carmo os valores não são referentes a agregados 
para construção civil, mas à extração/produção de ouro.

Para as substâncias de uso imediato na constru-
ção civil (Tabela 6.4), Palmas apresenta o registro do 
recolhimento dos valores para todas estas substâncias 
consideradas, com destaque para granito, seguido de 
areia, cascalho, seixo e argila. Em seguida vêm Tocantí-
nia e Porto Nacional, com seixo, argila, areia e cascalho. 
Alguns municípios apresentam registros restritos a duas 

Tabela 6.1 -  Alíquotas das substâncias minerais  
(BRASIL, 2019d).

ALÍQUOTA 
(%) SUBSTÂNCIA

1,0

Rochas, areias, cascalhos, saibros e demais 
substâncias minerais quando destinadas ao uso 
imediato na construção civil; rochas ornamentais; 
águas minerais e termais

1,5 Ouro

2,0 Diamante e demais substâncias minerais

3,0 Bauxita, manganês, nióbio e sal-gema

3,5 Ferro*
*A ANM, mediante demanda justificada, poderá reduzir, excepcionalmente, a 
alíquota da CFEM do ferro, de 3,5% para até 2%
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Tabela 6.2 -  Valores da CFEM arrecadados no Brasil e no Estado do Tocantins.

Tabela 6.3 -  Valores da CFEM arrecadados: nos municípios da RMP (BRASIL, 2019c).

Tabela 6.4 -  Valores da CFEM para os municípios da RMP, por substâncias no ano de 2018 (BRASIL, 2019c).

2014 (R$) 2016 (R$) 2018 (R$) ATÉ JUL/2019 (R$)

Tocantins 3.121.659,09 3.534.028,73 7.543.528,75 3.721.538,27

Brasil 1.711.274.547,18 1.797.861.813,62 3.035.655.857,05 2.455.932.297,66

MUNICÍPIOS DA RMP 2014 (R$) 2016 (R$) 2018 (R$) ATÉ JUL/2019 (R$)

Aparecida  Rio Negro 38.065,95 33.804,51 20.938,90 7.478,77

Barrolândia 775,86 - 2.253,42 2.566,48

Brejinho de Nazaré 405,54 - - -

Fátima - - - -

Ipueiras - - - -

Lajeado - - - -

Miracema 1.411,20 2.638,44 8.435,71 4.831,53

Miranorte - - - -

Monte do Carmo 12.357,23 - 122.590,56 -

Oliveira de Fátima - - - -

Palmas 74.473,70 143.970,54 157.024,16 54.541,54

Paraíso do Tocantins 41.619,42 26,92 - -

Porto Nacional 5.267,27 16.094,48 70.452,55 57.737,38

Pugmil 87.177,40 58.886,35 68.344,57 25.870,11

Silvanópolis 3.431,58 - - -

Tocantínia 3.125,05 1.177,54 30.146,23 273,45

RMP 268.110,20 256.598,78 480.186,10 153.299,26

                                        SUBSTÂNCIA 
MUNICÍPIOS DA RMP

AREIA         
(R$)

ARGILA       
(R$)

CASCALHO    
(R$)

GRANITO      
(R$)

SEIXO           
(R$)

Aparecida do Rio Negro 2.345,97 - - - -

Barrolândia - 2.253,42 - - -

Brejinho de Nazaré - - - - -

Fatima - - - - -

Ipueiras - - - - -

Lajeado - - - - -

Miracema do Tocantins 5.748,66 - - - 2.687,04

Miranorte - - - - -

Monte do Carmo - - - - -

Oliveira de Fátima - - - - -

Palmas 22.200,93 842,55 21.199,42 109.045,13 3.736,13

Paraíso do Tocantins - - - - -

Porto Nacional 8.476,45 3.112,16 7.262,33 - -

Pugmil - - - 68.344,57 -

Silvanópolis - - - - -

Tocantínia 8.312,38 9.220,18 56,09 - 12.557,58

RMP 47.084,39 15.428,31 28.517,84 177.389,70 18.980,75
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Tabela 6.5 -  Dados consolidados de substâncias por fase atual na ANM/DNPM (BRASIL, 2019e).

ou a apenas uma substância, e os municípios de Brejinho 
de Nazaré, Fatima, Ipueiras, Lajeado, Miranorte, Monte 
do Carmo, Oliveira de Fatima, Paraíso do Tocantins e 
Silvanópolis, não apresentam valores registrados.

Estes dados refletem, relativamente, a demanda 
por esses insumos minerais e o município de Palmas se 
destaca por apresentar e refletir maior atividade/expan-
são e demanda por estes materiais na construção civil.

6.3. ÁREAS E DIREITOS MINERÁRIOS POR 
MUNICÍPIOS NA RMP

Para se conhecer as atividades minerais relativas 
às substâncias de uso na construção civil, foram levan-
tadas as áreas/processos dos direitos minerários, junto 
ao cadastro mineiro do DNPM/ANM, em cada um dos 
municípios pertencentes à RMP. Os dados consolidados 
estão apresentados na Tabela 6.5, segundo os seguintes 
regimes e fases atuais dos processos em questão. 

Ao todo, foram verificados 209 processos requeridos 
dentro da RMP em levantamento feito em 30/07/2019 no 
SIGMINE da ANM/DNPM (BRASIL, 2019e). A substância 
com maior número de áreas requeridas é a areia (111), 
seguida do granito para brita (39), argila (28) e cascalho 

(20). Comparando-se esses números com os números de 
afloramentos visitados e descritos no capítulo 4 desse 
Informe, fica evidenciada a informalidade para muitas 
áreas que extraem argila, pois foram cadastrados 57 
afloramentos (Tabela 4.10); e, principalmente, cascalho, 
onde foram cadastrados 30 afloramentos mais expres-
sivos (Tabela 4.13).

O município de Oliveira de Fátima é o único da RMP 
que não apresenta nenhuma área requerida.

Na RMP (Tabela 6.5), das 209 áreas com processos 
ativos, nas suas diversas fases temos: 87 Licenciamentos 
(41,63%) e 29 Requerimentos de Licenciamento (13,88%), 
perfazendo 116 áreas correspondendo a (55,50%) do 
total. O restante de 93 áreas (44,50%) se refere a: 47 Alva-
rás de Pesquisa (22,49%), 8 Requerimentos de Pesquisa 
(3,83%), 17 Concessões de Lavra (8,13%) e 21 Requeri-
mentos de Lavra (10,05%). Com relação ao número total 
de processos, destacam-se os municípios de Palmas e 
de Porto Nacional.

Para granito, preferencialmente, é empregado o 
regime de Autorização de Pesquisa e demais fases 
relativas. Para areia, predomina o regime de Licen-
ciamento e para a argila é usado, principalmente, o 
regime de Licenciamento.
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Aparecida do 
Rio Negro

RP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RLa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CLa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RLi 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Li 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Total 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4

Barrolândia

RP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AP 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

RLa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CLa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RLi 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Li 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Total 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Barrolândia / 
Miracema do 
Tocantins 

RP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RLa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RP: Requerimento de Pesquisa; AP: Autorização de Pesquisa; RLa: Requerimento de Lavra; CLa: Concessão de Lavra; RLi: Requerimento de Licenciamento; Li: Licenciamento
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Barrolândia / 
Miracema do 
Tocantins

CLa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Li 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Total 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Brejinho de 
Nazaré

RP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AP 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

RLa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CLa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RLi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Li 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

Total 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

Brejinho 
de Nazaré 
/ Porto 
Nacional

RP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AP 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

RLa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CLa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RLi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Li 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Fátima

RP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AP 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

RLa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CLa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RLi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Li 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Ipueiras

RP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RLa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CLa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RLi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Li 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Total 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Ipueiras 
/ Porto 
Nacional

RP 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

AP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RLa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CLa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RLi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Li 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Total 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Lajeado
RP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RP: Requerimento de Pesquisa; AP: Autorização de Pesquisa; RLa: Requerimento de Lavra; CLa: Concessão de Lavra; RLi: Requerimento de Licenciamento; Li: Licenciamento

Tabela 6.5 - Dados consolidados de substâncias por fase atual na ANM/DNPM (BRASIL, 2019e). (continuação).
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Lajeado

RLa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CLa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RLi 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Li 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2

Total 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3

Lajeado / 
Tocantínia

RP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

AP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RLa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CLa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RLi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Li 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Miracema do 
Tocantins

RP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

RLa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CLa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RLi 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Li 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

Total 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8

Miracema do 
Tocantins / 
Tocantínia

RP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RLa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

CLa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RLi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Li 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Total 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

Miranorte

RP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RLa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CLa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RLi 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2

Li 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5

Total 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 7

Monte do 
Carmo

RP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RLa 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

CLa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RLi 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Li 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Total 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8

RP: Requerimento de Pesquisa; AP: Autorização de Pesquisa; RLa: Requerimento de Lavra; CLa: Concessão de Lavra; RLi: Requerimento de Licenciamento; Li: Licenciamento

Tabela 6.5 - Dados consolidados de substâncias por fase atual na ANM/DNPM (BRASIL, 2019e). (continuação).
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Monte do 
Carmo / Porto 
Nacional

RP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RLa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CLa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RLi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Li 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Total 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Oliveira de 
Fátima

RP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RLa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CLa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RLi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Li 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Palmas

RP 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

AP 7 0 9 0 0 0 2 0 0 0 0 0 18

RLa 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

CLa 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

RLi 4 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 8

Li 10 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 17

Total 32 1 26 0 0 0 10 0 0 0 0 0 69

Palmas 
/ Porto 
Nacional

RP 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

AP 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

RLa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

CLa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RLi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Li 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Total 8 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

Paraíso do 
Tocantins

RP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AP 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

RLa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CLa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RLi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Li 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Total 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

Paraíso do 
Tocantins / 
Pugmil

RP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AP 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

RLa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CLa 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

RP: Requerimento de Pesquisa; AP: Autorização de Pesquisa; RLa: Requerimento de Lavra; CLa: Concessão de Lavra; RLi: Requerimento de Licenciamento; Li: Licenciamento

Tabela 6.5 - Dados consolidados de substâncias por fase atual na ANM/DNPM (BRASIL, 2019e). (continuação).
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Paraíso do 
Tocantins / 
Pugmil

RLi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Li 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Total 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3

Porto 
Nacional

RP 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

AP 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

RLa 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4

CLa 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5

RLi 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8

Li 12 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 15

Total 27 1 3 0 0 1 4 0 3 0 0 0 39

Porto 
Nacional / 
Silvanópolis

RP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AP 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

RLa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CLa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RLi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Li 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Pugmil

RP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AP 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

RLa 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

CLa 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

RLi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Li 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3

Total 1 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6

Silvanópolis

RP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

RLa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CLa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RLi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Li 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Tocantínia

RP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AP 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

RLa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CLa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RLi 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Li 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

Total 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

Total de áreas 
requeridas /substância 111 28 39 2 1 1 20 1 3 1 1 1

209
TOTAL 209

RP: Requerimento de Pesquisa; AP: Autorização de Pesquisa; RLa: Requerimento de Lavra; CLa: Concessão de Lavra; RLi: Requerimento de Licenciamento; Li: Licenciamento

Tabela 6.5 - Dados consolidados de substâncias por fase atual na ANM/DNPM (BRASIL, 2019e). (continuação).
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7. MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE

7.1. INTRODUÇÃO

A mineração de agregados para construção civil 
representa uma atividade fundamental para o desenvol-
vimento econômico de regiões metropolitanas. Por outro 
lado, assim como toda atividade mineral, a mineração 
de agregados pode causar impactos ambientais que 
ocorrem devido a casos de informalidade e carências 
operacionais muito comuns no setor. Neste contexto 
também é necessário observar questões relacionadas 
à expansão urbana em áreas de potencial mineral que 
acarretam em conflitos de gestão territorial.

Em campo foram realizadas visitas a lavras ativas e 
inativas, assim como a unidades produtoras (cerâmicas, 
portos de areia e centros de britagem), e conjuntamente 
com o cadastro mineral efetuou-se o levantamento dos 
impactos ambientais da atividade mineira, com a elabo-
ração de documentação fotográfica nos pontos visitados.

Na Região Metropolitana de Palmas (RMP), a extração 
de argila é a atividade mineral que mais acarreta problemas 
ambientais devido à grande informalidade do setor que é 
refletido em lavras irregulares/clandestinas as quais cau-
sam impacto ao meio ambiente e à vida útil dos depósitos.

O capítulo de “Mineração e Meio Ambiente” apre-
senta uma análise sobre as interações e implicações 
existentes na atividade de mineração de agregados para 
construção civil na RMP. Esta análise possui caráter gené-
rico e simplificado, visto que as interações existentes 
são bastante complexas. Deste modo, foi efetuada uma 
abordagem com o apontamento das principais ativida-
des antrópicas e aspectos ambientais relacionados aos 
respectivos impactos causados pela mineração.

Por fim, a recuperação de áreas degradadas pela 
mineração foi abordada com a explanação da importância 
de seu planejamento e execução concomitante com a 
operação de lavra.

7.2. CONCEITOS

Para a aplicação da metodologia desenvolvida neste 
trabalho foram utilizados os conceitos de ação antrópica, 
aspecto ambiental e impacto ambiental.

De acordo com Sánchez (2008), impacto ambiental 
é a alteração da qualidade do ambiente que resulta da 
modificação de processos naturais ou sociais ocasionada 
pela ação humana, ou seja, é resultado das modificações 
provocadas pela ação antrópica.

No caso da mineração, por suas próprias caracte-
rísticas, quase sempre imprime uma forte interferência 
no meio físico. A resolução CONAMA 001/86, em seu 
Artigo 1º define impacto ambiental como: “qualquer 
alteração nas propriedades físicas, químicas ou biológi-
cas do meio ambiente, causada por qualquer forma de 
matéria ou energia resultante das atividades humanas 
que, direta ou indiretamente, afetam a saúde, segurança 
e bem-estar da população, as atividades sociais e eco-
nômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do 
meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais” 
(BRASIL, 1986).

Portanto, as ações antrópicas são as causas, os 
impactos ambientais são as consequências, enquanto 
que os aspectos ambientais são os mecanismos ou os 
processos pelos quais ocorrem as consequências. Por 
exemplo, em uma pedreira várias ações antrópicas são 
executadas durante a operação do empreendimento, 
e a britagem de rocha é uma delas. Um dos aspectos 
ambientais comuns no processo de britagem é a emis-
são de poeira, que pode levar à geração do impacto de 
redução da qualidade do ar.

A Figura 7.1 mostra esquematicamente os conceitos 
utilizados nesta abordagem.

Figura 7.1 - Relação entre as ações antrópicas, aspectos e 
impactos ambientais, com exemplo na britagem.

7.3. IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

Os levantamentos dos impactos ambientais foram 
realizados de forma concomitante com o cadastra-
mento mineral do projeto, e também contou com 
pesquisa bibliográfica de projetos executados pela 
CPRM, assim como por projetos executados por 
outros órgãos de fiscalização mineral e ambiental.  
A Gerência Regional da Agência Nacional de Mine-
ração/DNPM de Tocantins, Fundação Natureza do 
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Tocantins (NATURATINS) e Companhia de Mineração 
do Tocantins (MINERATINS) vinculada à Secretaria da 
Infraestrutura foram algumas das instituições visitadas 
para coleta de dados.

Desta forma foi possível executar as etapas de 
campo a partir de um panorama ambiental já cadastrado 
em instituições de controle e fiscalização do estado do 
Tocantins. Nas vistorias, as áreas foram georreferen-
ciadas e informações registradas quanto às operações 
executadas no empreendimento, incluindo os aspectos 
operacionais e impactos ambientais resultantes de 
cada uma delas.

Tabela 7.1 -  Matriz ilustrando as correlações entre as atividades antrópicas desenvolvidas na mineração de agregados e 
aspectos ambientais relacionados a potenciais impactos ambientais gerados pela atividade.

A partir da compilação destes dados foi gerada uma 
matriz de identificação de impactos ambientais, que tem 
como objetivo ilustrar as interações do binômio meio 
ambiente e a mineração de insumos minerais utilizados 
na construção civil da RMP (Tabela 7.1). 

A utilização de matrizes configura-se como uma fer-
ramenta comumente utilizada para avaliação de impactos 
ambientais de diferentes atividades. Proposta por Leopold 
et al. (1971), a matriz de impactos ambientais identifica, 
por meio do cruzamento de informações, as interações 
possíveis entre os componentes de uma atividade antró-
pica, no caso mineração, e elementos do ambiente.
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Figura 7.2 - Mapa de áreas de conservação ambiental presentes na RMP.

7.4. ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL  
E PARQUE ESTADUAL NA RMP

No estado de Tocantins, a Fundação Natureza de 
Tocantins (NATURANTINS) criada por meio de Lei nº 29 
(TOCANTINS, 1989) tem como objetivo promover estudo, 
pesquisa e experimentação no campo da proteção e 
controle ambiental. A entidade é o principal órgão de 
fiscalização do cumprimento da legislação ambiental, e 
na RMP monitora as Áreas de Proteção Ambiental (APAs) 
Lago de Palmas e Serra do Lajeado, e o Parque Estadual 
do Lajeado (Figura 7.2). 

No caso das APAs, as duas áreas correspondem a bioma 
de cerrado, e seguem planos de manejo próprio estando 
enquadradas em áreas de proteção ambiental de uso sus-
tentável. Nas áreas são permitidas atividades controladas 
como mineração de agregados. Durante a execução do 
projeto foram registradas lavras ativas e inativas de brita, 
areia e argila na região. Neste contexto, possui destaque 
a mineração de areia e cascalho no Lago de Palmas.

Já o Parque Estadual do Lajeado é a principal unidade 
de conservação da RMP, e tem como uso principal o turismo 
sustentável e atividades de proteção e pesquisa de fauna 
e flora do cerrado. O parque possui aproximadamente 
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10 mil hectares, e conta com mais de 100 cachoeiras, 13 
grutas e cavernas e sítios arqueológicos.

Na porção norte da RMP estão demarcadas duas 
reservas indígenas que correspondem aos territórios das 
tribos Xerente e Funil. As duas áreas são exclusivamente 
para atividades de subsistência e preservação ambiental.

7.5. IMPACTOS DECORRENTES DA MINERAÇÃO

Com exceção da mineração de areia em leito de 
rio, a lavra dos insumos minerais utilizados na cons-
trução civil ocorre quase que exclusivamente através 
da escavação mecânica ou desmonte com explosivos, 
formando cavas a céu aberto, as quais podem ou não 
interceptar o nível freático. Logo, a maioria das ativi-
dades antrópicas identificadas na matriz de impactos 
ambientais são etapas comuns à explotação dos dife-
rentes insumos (Tabela 7.1).

7.5.1. Decapeamento e Abertura de Acessos

Trata-se da etapa inicial da abertura da frente de 
lavra, quando se busca retirar a cobertura estéril do 
terreno para expor à superfície o minério. Seja para a 
abertura da frente de lavra ou para o traçado dos aces-
sos internos, é nesta fase que ocorrem os processos de 
remoção do solo e da cobertura vegetal com a utilização 
de retroescavadeiras e pás-carregadeiras. 

A camada de solo e a cobertura vegetal conferem 
ao substrato uma proteção natural à ação de agen-
tes erosivos, e controlam a capacidade de infiltração 
das águas pluviais e o regime hidrológico do terreno, 
além de serem responsáveis pelo desenvolvimento e 
manutenção da biodiversidade. Sua remoção resulta 
em impactos ambientais ao meio físico, tais como o 
aumento da erodibilidade do substrato, a diminuição 
da taxa de infiltração das águas pluviais e a alteração 
do regime de fluxo hidrológico, assim como o aumento 
do assoreamento das drenagens à jusante da mina 
pela deposição do material erodido (Figura 7.3). No 
meio biótico os impactos se refletem na redução da 
biodiversidade, na perda do banco de sementes e no 
afugentamento da fauna, além de resultar em perda da 
harmonia paisagística que configura em impacto visual 
no meio antrópico.

A utilização de maquinário para executar o decapea-
mento e o transporte do material lavrado é responsável 
pela geração de gases e poeira, assim como ruídos e vibra-
ções, resultando em impactos como redução da qualidade 
do ar, afugentamento da fauna e incômodo à vizinhança.

Os impactos ambientais descritos, resultantes da 
etapa de decapeamento e abertura de acessos, podem 
ser mitigados quando adotados alguns procedimentos, 
como por exemplo:

- Proceder à remoção da vegetação em etapas con-
troladas, de modo a permitir o direcionamento da 
fauna para áreas previamente planejadas para se 
tornarem preservadas;
- Fazer o aproveitamento máximo da massa vegetal 
retirada, através da compostagem para posterior 
aplicação na revegetação das áreas degradadas;
- Iniciar a remoção seletiva do material de cobertura, 
retirando inicialmente, a camada de solo vegetal, 
visando reservá-la para utilização posterior. Essa 
ação permite a preservação da fertilidade residual 
da área, após a lavra, e de grande parte do banco 
de sementes de espécies nativas;
- A drenagem pluvial de toda área decapeada deverá ser 
planejada de forma que as águas de escoamento sejam 
direcionadas para bacias de decantação de sedimentos, 
construídas em locais topograficamente favoráveis;
- Preservar e adensar a vegetação arbórea no entorno 
da mina, quando presente, ou promover o plantio de 
cortinamento vegetal, com vistas a mitigar o impacto 
visual e conter a dispersão de poeiras oriundas da 
movimentação do maquinário; e
- Proceder à manutenção periódica do maquiná-
rio, de modo a não produzir excessiva emissão de 
gases e ruídos. 

Figura 7.3 - Na figura é possível visualizar área descoberta de 
cobertura vegetal em mina de argila. No detalhe é verificada a 

formação de sulcos de erosão por ação de escoamento superficial. 
Município de Miracema do Tocantins (Afloramento EA 040).

7.5.2. Lavra por Desmonte com Explosivos  
e/ou Escavação Mecanizada

Para insumos como argila vermelha, areia, material 
de empréstimo (cascalho e saibro), o método de lavra 
mais utilizado é a escavação mecanizada pelo processo 
de decapeamento. O principal impacto desta etapa é a 
modificação da topografia original do terreno, a qual 
pode estar associada à interceptação do nível freático 
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(Figura 7.4). Nestes casos, a desestabilização geotécnica 
do terreno e a contaminação das águas subterrâneas são 
os efeitos nocivos mais comuns.

Além dos impactos mencionados, o aumento da 
emissão de poeiras (Figura 7.5) pelo uso intenso de 
maquinário pesado e o desencadeamento de processos 
erosivos são os efeitos mais perceptíveis. No caso da 
erosão do terreno, a presença de estéreis e minério 
não aproveitados na lavra, os mesmos são carreados 
por escoamento superficial para drenagens causando 
assoreamentos de cursos d’água.

Na escavação mecanizada para sistema de cavas 
observa-se que a interceptação do nível freático é 
inevitável na maioria das áreas mineradas. Neste 
momento são formadas lagoas artificiais e a lavra pros-
segue abaixo do nível d´água com o uso de pequenas 

Figura 7.4 - Lavra de argila com cava inundada após interceptar o 
nível freático no município de Barrolândia (Afloramento EA 032).

Figura 7.5 - Frente de lavra em pedreira de brita, na divisa dos 
municípios de Pugmil e Paraíso do Tocantins. Na figura é possível 

visualizar a densa poeira na frente de lavra, e no detalhe, a mesma 
situação no pátio de britagem (Afloramento LL 036).

dragas de sucção e recalque. Tal prática pode expor 
o freático à ação de contaminantes, como óleos e 
graxas provenientes do vazamento de maquinários 
usados durante a lavra.

Nas lavras para brita, a escavação mecânica pode 
dar lugar ao emprego de explosivos para o desmonte do 
maciço rochoso. Nestes casos, a execução do plano de 
fogo provoca geração de poeira durante a perfuração 
da rocha para a colocação dos explosivos, além é claro, 
de intensa vibração no terreno quando da detonação.

Cabe ressaltar, que detonações de explosivos pró-
ximas a áreas habitadas geram vibrações que podem 
provocar danos estruturais às construções no entorno 
da mina. Outro incidente relacionado à detonação de 
explosivos é o ultralançamento de fragmentos rochosos 
além da área de manobra e carregamento da frente de 
lavra, que ocorre em consequência do uso excessivo 
de carga explosiva. Para precaver acidentes deste tipo 
é necessário buscar orientação técnica para manejo e 
aplicação de explosivos nessa técnica de lavra.

A seguir, são citados alguns exemplos de medidas 
geotécnicas a serem tomadas para a mitigação dos impac-
tos relacionados à fase de lavra:

- As alturas e inclinações dos taludes da frente de 
lavra, assim como a largura das bermas deverão ser 
definidas com base em projeto geotécnico, respei-
tando o ângulo de atrito interno do material, grau 
de saturação e influência das descontinuidades exis-
tentes, assim garantindo a estabilidade geotécnica;
- Os taludes cujas alturas excedam esses limites deverão 
ser subdivididos, com a formação de bancadas inter-
mediárias, considerando o disposto na condição acima;
- O sistema de drenagem pluvial implantado durante 
o decapeamento deverá também contemplar os 
taludes, bermas e praça de mineração, de forma que 
as águas de escoamento sejam direcionadas para 
bacias de decantação de sedimentos, construídas 
em locais topograficamente favoráveis;
- Se necessário, deverão ser adicionados ao sistema 
de drenagem das águas pluviais dissipadores de ener-
gia de escoamento, tais como escadas d’água, para 
reduzir a sua capacidade erosiva;
- A preservação e o adensamento da vegetação 
arbórea no entorno da mina tornam-se ainda mais 
importantes para a mitigação do impacto visual e 
contenção da dispersão de poeiras oriundas das 
detonações e escavações;
- Outras ações mitigadoras de controle de poei-
ras relacionam-se a executar as perfurações para 
desmonte, com dispositivo a úmido, e utilização de 
carros-pipa para a umectação dos acessos internos, 
eliminando a geração de poeira na fonte. 
- Implantar sistema de monitoramento da qualidade 
das águas superficiais e subterrâneas e executar 
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campanhas de amostragem e análise periódicas para 
a identificação de contaminantes; 
- Quando ocorrer a interceptação do nível freático ou 
das águas subterrâneas deverão ser identificadas e 
reduzidas as potenciais fontes de contaminação. Devem 
ser dotados de compartimentos estanques para a 
contenção de eventuais vazamentos de óleos e graxas;
- Para o controle de ruídos e vibrações gerados nas 
detonações deverá ser obedecido um plano de fogo 
adequado e monitoramento periódico assinado e 
acompanhado por profissional habilitado; e
- Para o efetivo controle dos ultralançamentos, 
deverá ser observado o dimensionamento adequado 
do plano de fogo, levando-se em conta as anomalias 
da rocha, tais como porções alteradas, juntas ou 
diáclases, espelhos de falhas, fraturas etc.

7.5.3. Lavra por Dragagem

Este método de lavra é empregado principalmente na 
mineração de areia em tanques artificiais, após a inter-
ceptação do nível freático, e em cursos d’água naturais 
como leitos arenosos de rios, lagos e córregos. No que 
diz respeito à questão ambiental, a mineração em cursos 
d´água ativos possui uma maior complexidade, tendo 
maiores desdobramentos quanto aos impactos ambientais.

A extração mineral em cursos d’água naturais con-
siste na retirada dos sedimentos arenosos inconsolidados, 
localizados em depósitos subaquosos presentes no leito.

Diferentemente da lavra de areia em tanques artifi-
ciais, a extração é realizada com o uso de embarcações de 
médio a grande porte que possuem dispositivos potentes 
de dragagem mecânicos ou hidráulicos (Figura 7.6). As 
dragas mais comuns são as dotadas de bombas de sucção 
e recalque do tipo hidráulicas (Figura 7.7).

Quando a dragagem do minério é efetuada sem crité-
rios junto às margens, ou não respeitando a capacidade 
de reposição sedimentar, aprofundando excessivamente 
o leito, as consequências são modificações na morfolo-
gia e na dinâmica fluvial da calha do curso d’água. Tal 
aspecto resulta em uma série de impactos ambientais 
como solapamento e erosão dos taludes das margens 
dos cursos d´água (Figura 7.8).

Como mencionado na atividade de dragagem, as 
áreas mineradas também podem sofrer alteração do 
fluxo hidrológico pela modificação da área da sessão 
transversal e rugosidade do canal, implicando em alte-
rações nas velocidades de corrente e regime de fluxo da 
água. Os potenciais impactos resultantes são o aumento 
da erosão nas margens e aceleração da sua desestabili-
zação geotécnica, exemplificados pelos solapamentos. 

No processo de dragagem também ocorre a ressus-
pensão de sedimentos finos que se encontravam depo-
sitados no fundo do canal, aumentando a turbidez das 

Figura 7.6 - Mineração no leito do lago de Palmas. No detalhe 
é possível visualizar uma draga de grande porte utilizada para 

lavra de areia e cascalho (Vista a partir do Afloramento LL 041). 
Município de Porto Nacional.

Figura 7.7 - Pequena bomba de sucção flutuante em curso 
d´água. No detalhe é possível visualizar a mangueira de 
bombeamento de areia para caminhão de transporte 

(Afloramento EA 090).

águas logo à jusante da draga e, em algumas situações 
específicas, solubilizando contaminantes que podem 
estar adsorvidos na fração argilosa dos sedimentos. 
Ainda, a contaminação das águas por óleos e graxas pode 
ocorrer em caso de naufrágio da embarcação ou pela 
falta de manutenção na casa de máquinas das embar-
cações, somada à ausência de um sistema de contenção 
de eventuais vazamentos de combustíveis.

No meio biótico os impactos potenciais são a redução 
da biodiversidade aquática pela perturbação das rotas 
de peixes e do habitat dos organismos que vivem no 
fundo do canal (bentônicos).

O impacto visual oriundo da erosão das margens e 
queda de vegetação ciliar, assim como possíveis danos 
a construções existentes junto às margens, tais como 
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portos e atracadouros podem estar associados a sistemas 
de dragagem sem controle técnico.

Alguns exemplos de medidas mitigadoras para os 
impactos ambientais listados são pontuados a seguir:

- Nunca proceder à dragagem junto aos diques mar-
ginais do curso d’água, de modo a não causar o aba-
timento do seu sopé e consequente solapamento;
- A manutenção de faixas de distanciamento mínimo 
da dragagem em relação às margens também reduz 
os impactos sobre a biodiversidade do curso d’água, 
sobretudo quanto aos organismos bentônicos, que 
necessitam da penetração da luz solar e concentram- 
se nas porções mais rasas do leio (junto às margens);
- A lavra deve ser direcionada exclusivamente aos 
bancos de sedimentos inconsolidados existentes, 
frutos do regime de deposição natural, assim como 
devem ser compatíveis com a capacidade de repo-
sição natural de sedimentos do curso d’água, de 
modo a minimizar a influência da mineração sobre 
a alteração da forma do canal, velocidade e regime 
de fluxo hídrico;
- A lavra deve ser executada pela extração de suces-
sivas camadas horizontais regulares do centro para 
as margens, evitando-se a formação de depressões 
acentuadas, que poderiam provocar aumento da 
turbulência no fluxo hídrico e consequente aumento 
da erosão no fundo do canal e margens;
- Periodicamente, devem ser executados o moni-
toramento da taxa de reposição de sedimentos e o 
levantamento batimétrico do leito do canal, de modo 
que as medidas anteriores possam ser executadas 
de forma eficiente.
- A ancoragem das embarcações deverá ser realizada 
somente em locais autorizados e nunca causando 
danos à vegetação ciliar; e

- As dragas devem receber manutenção periódica e 
serem dotadas de compartimentos estanques para a 
contenção de eventuais vazamentos de óleos e graxas.

7.5.4. Estocagem de Minério e Deposição de 
Estéreis e Rejeitos

A falta de planejamento na estocagem pode gerar 
impacto ambiental e desperdício de minério. Em muitos 
casos, as pilhas de sedimentos que compreendem o 
próprio minério (areia e argila, por exemplo), estéreis 
e rejeitos ficam expostas sem proteção às intempéries, 
o que acaba gerando transporte de sedimentos por 
escoamento pluvial na área de estocagem. Tais impactos 
podem ser exemplificados pelo aumento do assorea-
mento e da turbidez nos cursos d’água à jusante das 
áreas de estocagem. 

Um exemplo destes possíveis impactos é o caso da 
mineração de areia em cursos d’água, na qual o minério é 
transportado por embarcações até depósitos localizados 
junto às margens dos rios, os chamados terminais hidro-
viários de minério ou portos de areia. Nestes terminais, 
normalmente, a areia é retirada da embarcação por meio 
de bombeamento, onde uma mistura de areia e água 
captada do rio é lançada através de uma tubulação até 
o local de estocagem. Caso o terminal não possua um 
eficiente sistema de separação desta água e sedimento, 
tal como sistema de drenagem ligado à bacia de decan-
tação, uma grande quantidade de água com sedimentos 
pode retornar ao rio elevando localmente sua turbidez 
e causando erosão na margem (Figura 7.9).

A retirada de solo durante o decapeamento confi-
gura a maior parcela de estéreis na lavra de agregados 
como areia e argila. O armazenamento inadequado desse 
material na forma de grandes pilhas sem proteção contra 
erosão pluvial resulta na perda do banco de sementes e 
matéria orgânica rica em nutrientes que poderiam ser 
usados para a recuperação da área minerada.

Figura 7.8 - Na figura e no detalhe da mesma é possível visualizar 
pontos de erosão em margem de curso d’água no município  

de Palmas (Afloramento LL 019).

Figura 7.9 - Ponto de descarte de efluentes com sedimentos 
de mineração em curso d´água. Na figura é possível visualizar o 
aumento significado da turbidez da água. Município de Palmas 

(Afloramento LL 005).
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Para a mitigação destes possíveis impactos, são elen-
cadas algumas medidas:

- O minério, os estéreis e os rejeitos deverão ser 
armazenados em áreas previamente delimitadas 
para tal, dotadas de cobertura e/ou com sistema 
de drenagem das águas pluviais no seu perímetro, 
que conduza as águas para bacias de sedimentação 
a serem periodicamente desassoreadas;
- No caso dos terminais hidroviários de minério, a des-
carga da areia deve ser realizada em compartimento 
específico que deve possuir sistema de drenagem 
e bacia de decantação em pleno funcionamento, 
proporcionando o retorno das águas para o recurso 
hídrico livres de sedimento; e
- O solo orgânico removido durante o decapeamento 
deve ser armazenado em local próprio e coberto. As 
pilhas não deverão ter altura excessiva, a fim de evitar 
sua compactação, garantindo que o solo mantenha 
ao máximo as suas propriedades e seja utilizado para 
a recuperação da área.

7.5.5. Britagem

Nas pedreiras visitadas na RMP, a britagem é um 
processo de beneficiamento contemplado na exploração 
de granitoides e seixos. 

No caso dos granitoides, os blocos individualizados 
pela detonação na frente de lavra são transportados 
até a planta de britagem, onde sofrem várias fases de 
cominuição mecânica para a produção de diferentes 
tamanhos de brita. Já os seixos constituem subproduto 
da lavra de areia no reservatório do Lago de Palmas, 
sendo a fração seixo dos sedimentos separada e britada.

Na britagem, os possíveis pontos de emissão de 
poeira referem-se à alimentação do material nos bri-
tadores (primário e secundário), moinhos, ao sistema 
de transferência (correias transportadoras, elevadores, 
rampas, etc.) e aos sistemas de peneiramento e empi-
lhamento para estocagem.

A poeira gerada é constituída por fração de granu-
lometria muito fina, o que fornece condições para que 
fique em suspensão por algum tempo e, dependendo 
das condições do vento, propague-se por grandes e 
extensas áreas, até áreas vizinhas, causando a redução da 
qualidade do ar (Figura 7.10). Os efeitos mais acentuados 
tanto no homem como nos animais, estão relaciona-
dos com as complicações respiratórias. Também neste 
contexto da praça de britagem, o acúmulo de poeira 
sobre a vegetação circundante reduz a sua capacidade 
de fotossíntese, podendo provocar a queima das folhas 
dos vegetais e sua morte.

Para mitigar as emissões de poeiras pela britagem, a 
planta de beneficiamento deve contar com dispositivos 
que reduzam a geração de poeiras na fonte, tais como 

aspersores de água nos britadores primário e secundário 
e enclausuramento de finos de britagem com instalação 
de filtros na moagem.

7.5.6. Expedição e Transporte de Carga

A utilização de equipamentos tais como retroesca-
vadeiras, pás-carregadeiras e caminhões são comuns a 
todas as etapas da mineração. Na distribuição da pro-
dução de agregados esta fase é muito importante visto 
que quase 40% do valor final do produto correspondem 
a custos de transporte até o consumidor final. Como em 
outras etapas, a expedição e transporte de carga são 
potencialmente responsáveis pela emissão de gases e 
poeiras, assim como a produção de ruídos e vibrações, 
trazendo como impactos a redução da qualidade do ar, 
o afugentamento da fauna e transtornos à vizinhança 
da lavra e vias de escoamentos.

Especificamente no transporte de carga, o aumento 
do tráfego de caminhões impacta também em conges-
tionamentos e na deterioração das malhas viárias que 
normalmente não são projetadas para suportar o trânsito 
pesado de caminhões carregados de minério.

A mitigação dos impactos da operação de expedição 
e transporte de agregados passa por:

- Proceder à manutenção periódica do maquinário, 
de modo a não produzir excessiva emissão de gases 
e ruídos;
- Uso obrigatório de lonas nas caçambas dos cami-
nhões para conter a dispersão de minério na pista 
durante o transporte; e
- Nunca ultrapassar o limite de peso de carga do 
caminhão e procurar utilizar rotas de escoamento 
da produção, cujas vias sejam compatíveis com o 
fluxo e peso da carga dos caminhões.

Figura 7.10 - Planta de britagem em operação com grande 
emissão de poeira. Na figura é possível visualizar o nível de  

poeira em altitude. Pedreira na divisa dos municípios de  
Pugmil e Paraíso do Tocantins (Afloramento LL 036).
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7.6. RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Segundo o Decreto Federal nº 97.632 (BRASIL, 
1989), que estabelece a necessidade da preparação 
de um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas pela 
Mineração, “a recuperação deverá ter por objetivo o 
retorno do sítio degradado a uma forma de utilização, 
de acordo com um plano pré-estabelecido para o uso 
do solo, visando à obtenção de uma estabilidade do 
meio ambiente” (art. 3º).

Segundo a norma, o termo recuperação de áreas 
degradadas pela mineração é empregado na legislação 
como um sinônimo de reabilitação da área minerada 
e não no sentido de restauração ou regeneração da 
mesma. Isso ocorre devido ao fato das lavras de insu-
mos minerais acarretarem em grandes modificações 
do meio, como por exemplo, significativa alteração da 
topografia do terreno, fazendo com que o retorno das 
suas características originais seja impraticável.

A recuperação de áreas degradadas pela mineração 
visa assegurar um ambiente estável aos novos usuários, 
e deverá garantir condições físicas, biológicas e sem 
riscos, a fim de promover usos posteriores para área 
recuperada (BRASIL, 2001).

Na RMP, a maioria das áreas mineradas para agrega-
dos de construção civil apresentam problemas durante 
a fase de recuperação ambiental, e dentre os vários 
desafios é possível retratar o seguinte panorama pós- 
mineração para a região:

- Existência da prática de postergar a recupera-
ção da área degradada somente para a época da 
exaustão da mina ou quando houver a cobrança 
dos órgãos fiscalizadores;
- Emprego de medidas de recuperação insuficien-
tes ou inadequadas às características do substrato 
remanescente nas áreas degradadas, evidenciando 
a ausência ou a ineficiência do planejamento e exe-
cução técnica na reabilitação (Figura 7.11); e
- Por vezes, abandono da mina e geração de passivo 
ambiental (Figura 7.12).
A operação de lavras irregulares ou clandestinas 

também pode ser constatada na área de estudo, e 
por não terem obrigações com os órgãos regulamen-
tadores e fiscalizadores, promovem lavra predatória 
com graves consequências para o meio ambiente e 
população do entorno. 

Para que a atividade mineral clandestina seja redu-
zida, a fiscalização de órgãos de controle ambiental 
deverá ser intensificada para garantir a recuperação 
de áreas degradadas. Visto que os atuais protocolos de 
operação de lavra regram que a recuperação ambiental 
seja implantada já na fase de instalação da lavra, sendo 
a sua execução concomitante ao avanço da mineração, 
estendendo-se até a exaustão da mina. 

Os critérios adotados na recuperação de áreas mine-
radas devem envolver o conhecimento de várias etapas 
da mineração (pesquisa, lavra e beneficiamento), da 
forma e grau de interferência de cada etapa com o meio 
ambiente e das características topográficas, climáticas, 
litológicas, pedológicas, geomorfológicas, da fauna e 
da flora locais. 

Desta maneira, a destinação futura da área a ser 
recuperada deve ser claramente definida na fase do 
planejamento, podendo ser contemplados os seguintes 
tipos de uso:

- Reflorestamento com espécies nativas;
- Reflorestamento comercial com espécies exóticas 
quando necessário;

Figura 7.11 - Exemplo de ação de recuperação insuficiente e 
inadequada em área degradada pela mineração de agregados.  

Na figura é possível visualizar pontos de erosão e nova vegetação 
de pequeno porte e pouco eficiente em área degradada.  

Município de Palmas (Afloramento LL 051).

Figura 7.12 - Lavras inativas e exauridas de mineração de 
agregados na RMP. Na figura é possível visualizar áreas 

abandonadas sem recuperação ambiental no município de 
Porto Nacional (Afloramentos LL 049 - Figura maior,  

e EA 079-B - Figura menor).
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- Parques, áreas de lazer e recreação;
- Projetos agropastoris ou hortifrutigranjeiros;
- Piscicultura;
- Loteamento de área urbana, residencial, comercial, 
industrial, etc; e
- Aterros de resíduos sólidos controlados.
Cabe salientar, que a definição dos usos de áreas 

recuperadas deverá estar de acordo com os zoneamen-
tos ecológicos-econômicos, planos de manejo e planos 
diretores, caso existam. 

Uma vez determinado o uso futuro, o plano de recu-
peração de uma área minerada, geralmente envolverá 
as seguintes medidas:

- Harmonização topográfica e paisagística, buscando 
que a conformação do terreno seja compatível com a 
paisagem local. Normalmente os trabalhos envolvem 
a suavização de taludes e o preenchimento de cavas 
com material estéril, executados com equipamentos 
convencionais de terraplenagem, tais como: tratores, 
caminhões e rolos compactadores;
- Estabilização do solo, podendo ser de natureza 
física e biológica. A estabilização física, envolve o 

preparo da área, controle de erosão e a implemen-
tação de sistema de drenagem definitiva, através de 
valetas, calhas, canaletas, tubulações, dissipadores 
de energia, etc. O processo biológico consiste no 
plantio de gramíneas fixadoras do solo, protegendo-o  
da ação erosiva;
- Melhoramento do solo, através da recolocação 
da camada orgânica anteriormente estocada. Deve 
haver controle do pH e salinidade, entre outros parâ-
metros pedológicos para a correção de nutrientes; e
- Plantio de arbóreas, de modo a consolidar o cor-
tinamento vegetal em torno do sítio minerado, 
promover a formação de corredores ecológicos para 
o deslocamento da fauna e aumentar a eficiência 
no controle da erosão.
Cabe ressaltar, que após a execução destas eta-

pas de recuperação ambiental, será imprescindível a 
implantação de um programa de monitoramento para 
acompanhar a eficiência das ações, contemplando o 
controle da qualidade da água, ar, solo e biodiversidade, 
assim como das condições urbanísticas quando a área 
for habilitada para loteamento.
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8. DIAGNÓSTICO TÉCNICO-ECONÔMICO

A elaboração de uma avaliação técnico-econômica 
sobre o setor de agregados para construção civil (tanto no 
cenário atual, quanto visando o futuro deste segmento), é 
necessária e imprescindível, uma vez que esse setor gera 
para a sociedade relevante contribuição socioeconômica.

Os agregados para construção civil são substâncias 
minerais extremamente consumidas e significativas em 
relação às quantidades produzidas no mundo. Consti-
tuem importante indicador do perfil socioeconômico 
de um país, mesmo que apresentando baixo valor uni-
tário. Salienta-se que, quanto mais rico é um país ou 
uma determinada região, maior será o consumo dessas 
substâncias nesses locais. 

Se comparada a outros setores da mineração bra-
sileira, a mineração de agregados para construção civil 
possui características típicas. Destacam-se na mineração 
de agregados para construção civil: os grandes volumes 
de produção; o beneficiamento simples; seu baixo preço 
unitário; e o seu custo relativo a transporte. Esses itens 
reforçam a necessidade de proximidade entre as fontes 
produtoras e o local de consumo, visando-se a obtenção 
de custo efetivo mais baixo.

Atualmente, a urbanização crescente é um dos 
maiores problemas para o aproveitamento das reser-
vas existentes nas proximidades dos centros urbanos, 
restringindo a extração, devido o avanço urbano tender 
a invadir ou sobrepor-se aos limites das áreas potenciais. 
Foi possível observar essa questão na região de extração 
de rochas para britas no município de Palmas. 

As restrições ambientais à utilização de várzeas e leitos 
de rios para extração de areias criam sérios problemas às 
lavras em operação e, consequentemente, as novas áreas 
de extração estão cada vez mais distantes dos pontos de 
consumo, encarecendo ainda mais o preço final do produto. 

A exaustão de áreas próximas aos grandes mercados 
consumidores, somada ao crescimento da urbanização, 
e à restrição ambiental, resultam no deslocamento dos 
mineradores para locais cada vez mais distantes dos 
grandes centros urbanos, onerando assim, o preço final 
destas substâncias. Em certos casos, a distância entre 
produtor e consumidor tem atingido a média de 100 
km. Dessa forma, o preço do produto final tem reflexos 
diretos no custo total das obras edificadas.

Ressalta-se que a falta de uma base estatística con-
fiável (uma vez que existe um elevado grau de infor-
malidade de empresas que operam nesse mercado), 
constitui-se em um dos maiores problemas vistos nas 

análises técnico-econômicas. Os dados disponibilizados 
não representam informações confiáveis sobre produção, 
que possibilitem retratá-los objetivamente aos organis-
mos envolvidos na política de planejamento urbano.

8.1. ASPECTOS ECONÔMICOS

As substâncias minerais mais consumidas no Brasil 
são os insumos para a construção civil, principalmente 
areia e brita, estando as minerações espalhadas por todo 
o território nacional. Compreende uma das mais impor-
tantes atividades extrativas do setor mineral brasileiro, 
devido ao grande volume produzido. 

Dados técnico-científicos demonstram que para 1 km 
de linha de metrô construída são consumidas 50.000 t de 
agregados, enquanto a construção de 1 km de estrada 
pavimentada consome em torno de 8.800 t. Em termos 
de edificações de unidades habitacionais pode-se fazer a 
seguinte comparação: em casas populares de 50 m² são 
consumidas 68 t de agregados, enquanto que na construção 
de edifícios são empregadas 1.360 t para cada 1.000 m².

Segundo a Associação Nacional das Entidades de 
Produtores de Agregados para Construção (ANEPAC), 
o setor de agregados no Brasil reúne mais de 3.100 
empresas, sendo 600 de produção de brita, a maioria 
de controle familiar, e 2.500 de extração de areia. Jun-
tas, elas geram um total de 75.000 empregos diretos e 
250.000 indiretos (ANEPAC, 2019a). 

Os valores da produção nacional de materiais de 
construção, para o período entre os anos de 2015 e 
2018, segundo o Boletim do Setor Mineral (BRASIL, 2019), 
podem ser visualizados na Tabela 8.1.

Tabela 8.1 -  Valores da produção nacional de materiais  
de construção, entre 2015 e 2018, segundo o  

Boletim do Setor Mineral (BRASIL, 2019).

PRODUÇÃO(b) NACIONAL DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL     
2015 A 2018 (103 ton)

Substância 2015 2016 2017(p) 2018(p)

Areia para Construção 349.087 312.044 294.000 n.d.

Brita e Cascalho 261.022 236.387 203.000 n.d.

Cal n.d. 8.300 8.300 8.400

Cimento 64.874 57.630 53.703 53.458

Rochas Ornamentais 9.500 9.300 9.240 9.000

Nota: (b) produção beneficiada; (p) preliminar; n.d. dado não disponível
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Na Tabela 8.1 observa-se que entre os anos de 2015 
e 2018 houve uma queda na produção das substâncias 
listadas, refletindo a crise pela qual tem passado o setor 
da construção civil em função da recessão econômica 
que atingiu o Brasil, principalmente nas suas regiões 
mais carentes representadas pelo Norte e Nordeste. 
E ainda, pela paralização de obras de infraestrutura 
e habitação realizadas pelo Plano de Aceleração do 
Crescimento (PAC).

De acordo com o Sindicato da Indústria de Mineração 
de Pedra Britada do Estado de São Paulo - SINDIPEDRAS, 
estudos realizados revelam que a brita representa, em 
média, 2% do custo global de uma edificação e 60% do 
seu volume. Em obras de pavimentação, sua participação 
no custo chega a 30%.

Em relação à participação dos tipos de rochas utili-
zadas na produção de brita, granitos e gnaisses repre-
sentam 85%, enquanto calcários e dolomitos 10%, e 
basaltos e diabásios em torno de 5%.

Durante o ano de 2010, segundo dados do DNPM 
(BRASIL, 2010), o mercado consumidor brasileiro de 
pedras britadas apresentava 70% do seu consumo desti-
nados à mistura com cimento e os outros 30% destinado 
à mistura com asfalto betuminoso. 

A produção de pedras britadas encontra-se espalhada 
por todas as unidades da federação (ANEPAC, 2019a).

Quanto à areia, no Brasil, atualmente, 90% da produção 
nacional de areia natural têm sido obtidos a partir da extra-
ção em leito de rios e os 10% restantes, de outras fontes. 

Destaca-se que nos últimos anos, em relação à 
produção de areia em leito de rios, tem havido uma 
tendência de substituição das dragas fixas por dragas 
autotransportáveis e propelidas. Isso proporciona melhor 
utilização da jazida, menores custos de produção para 
grandes distâncias de dragagem e menores áreas de 
pátio de descarga.

Dentre os principais consumidores de areia, atual-
mente, destacam-se as indústrias da argamassa (grande 
utilitária de agregados finos, devido às expressivas quan-
tidades de areia quartzosa, que utiliza no seu processo 
produtivo); de vidros, cerâmica, de rejuntes, etc.

De acordo com o SIGMINE/ANM, dentre as substân-
cias mais requeridas no Brasil para pesquisa (incluindo 
requerimentos de: pesquisa, lavra garimpeira, de licen-
ciamento e registro de extração) até outubro de 2019, 
a areia ocupava o 2º lugar com 1.153 processos minerá-
rios, vindo atrás, apenas do ouro com 1.210 processos 
minerários (BRASIL, 2019e).

A indústria de transformação de minerais não metáli-
cos tem as argilas como importantes matérias-primas em 
virtude de suas especiais características de plasticidade e 
dos processos tecnológicos empregados. A transformação 
das argilas para o suprimento de materiais de construção 
(telhas, tijolos, conexões, ladrilhos, azulejos e sanitários) 

enquadra-se na categoria geral de indústria cerâmica. 
Todavia, a referência popular distingue dois tipos de esta-
belecimentos industriais: as olarias e as cerâmicas.

As olarias refletem, inicialmente, uma possibilidade 
mais difusa de estabelecimentos industriais, de pequeno 
porte, até mesmo do tipo doméstico e com estrutura 
familiar, normalmente, ofertando produtos com base em 
tecnologias mais simples. A cerâmica nobre pressupõe 
processos tecnológicos mais avançados. Tais característi-
cas implicam em diferentes grandezas de investimentos 
para criar um estabelecimento industrial.

O setor de cerâmica vermelha apresenta: diversidade 
de indústrias espalhadas pelo país (na sua grande maioria, 
por micro e pequenas empresas, geralmente de estru-
tura familiar), abundância de matérias-primas naturais e 
fontes de energia, e grande consumo de energia térmica 
em sua cadeia produtiva.

Conforme apresentado pelo Ministério de Minas e 
Energia (BRASIL, 2017), a fonte energética mais utilizada no 
setor de cerâmica vermelha, é a lenha, respondendo por 
48% do consumo energético no processo de fabricação, 
enquanto outros resíduos da madeira representam 39% 
de participação, outros combustíveis 4% e eletricidade 3%.

Segundo o Relatório Anual da ANICER (ANICER, 2015), 
o segmento da indústria da cerâmica vermelha no Bra-
sil era formado por 6.903 empresas, em sua maioria 
de pequeno porte, disseminadas por todo o país, no 
geral, localizadas próximos aos mercados consumidores 
em suas regiões. Este segmento respondia por mais de 
90% das alvenarias e coberturas construídas do Brasil, 
representando 4,8% da indústria da construção civil, que 
gerava um faturamento anual de R$ 18 bilhões, sendo 
responsável por 293 mil empregos diretos e 900 mil 
empregos indiretos no Brasil.

De acordo com IPT (2018), a estrutura empresarial 
desse setor é bastante assimétrica, pulverizada e de 
capital estritamente nacional, onde coexistem pequenos 
empreendimentos familiares artesanais - olarias (em 
parte não incorporadas nas estatísticas oficiais), cerâ-
micas de pequeno e médio porte (com deficiências de 
mecanização e gestão), e empreendimentos de médio 
a grande porte (em escala de produção) com tecnologia 
mais avançada (automatização de processos, preparação 
melhor da matéria-prima, secagem forçada e fornos de 
queima semicontínua ou contínua).

Dentre os principais produtos do segmento da 
cerâmica vermelha, o país apresentava há alguns anos 
blocos/tijolos, telhas e tubos que respondiam, respec-
tivamente, por aproximadamente 63%, 36% e 1% da 
produção nacional (ANICER, 2015).

O setor de cerâmica vermelha no Brasil não mudou 
nos últimos anos, e continua a apresentar grande defici-
ência em dados estatísticos e indicadores de desempe-
nho. Dados atualizados são ferramentas indispensáveis 
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para acompanhar o desenvolvimento desse setor e 
gerariam melhora no nível de competitividade entre 
outros fatores. Essa situação tem dificultado a exis-
tência de um panorama mais amplo e atualizado dessa 
importante área industrial.

Atualmente, para que se possa trazer aporte tec-
nológico, financeiro e de gestão, as empresas vêm 
desenvolvendo um planejamento produtivo e logís-
tico. São modificações com objetivo de dinamização 
e atualização tecnológica, a fim de se tornarem mais 
competitivas, dentro dos atuais conceitos de produção 
limpa e de economia globalizada. 

8.2. CENÁRIO DA REGIÃO METROPOLITANA  
DE PALMAS

A Região Metropolitana de Palmas (RMP) apresenta 
um bom potencial mineral para os materiais utilizados 
na construção civil. No entanto, assim como outras regi-
ões metropolitanas do país, em face do atual momento 
econômico com baixa do produto Interno Bruto (PIB), 
o setor tem enfrentado dificuldades, principalmente, 
pela paralização de grandes projetos estruturadores 
contemplados pelo PAC.

O levantamento de dados sobre o consumo e reservas 
minerais disponíveis, também é extremamente impor-
tante para obtenção de dados precisos da relação entre 
produção e reservas. De posse desses dados, poder-se-á 
acompanhar sua evolução, prever a futura exaustão das 
reservas, indicar necessidade de novos investimentos 
em pesquisa mineral, e a necessidade de criar políticas 
de incentivo à busca de recursos. 

Uma das alternativas para assegurar o desenvolvi-
mento deste setor é, necessariamente, a execução de 
trabalhos de ordenamento territorial, com base no conhe-
cimento geológico da área, pelas autoridades municipais 
e estaduais da região em foco. Dessa forma, as áreas de 
influência das frentes de lavra destas substâncias poderão 
ser preservadas do crescente avanço da mancha urbana.

8.2.1. Brita

O consumo de brita é bastante amplo, se dando pra-
ticamente em toda indústria da construção civil. Seu uso 
pode ser dividido entre os subsetores de revenda (lojas 
de materiais de construção), concreto pré-misturado, 
fabrico de pré-moldados de concreto, concreto asfáltico, 
material para compor a base/sub-base de rodovias, lastro 
ferroviário, enrocamento e filtro. Estes setores estão na 
base dos ramos de edificações e de construção pesada, 
que constituem a formação de moradias e infraestrutura. 

Na Região Metropolitana de Palmas, as principais 
frentes de produção de brita acham-se relacionadas às 
áreas de exposição dos granitos Palmas e Matança e das 

Suítes Serrote, Santa Luzia e Ipueiras. No geral, predo-
minam sienogranitos, monzogranitos e granodioritos. 

Os principais produtos produzidos nas minerações da 
RMP são as britas 0, 1, 2 e 3 (mais raramente a brita 4) e 
pó de brita. Também são produzidos: pedrisco; pedras 
marruada e graduada; bica corrida; pedra de mão; e 
rachão (material obtido após desmonte da rocha por 
explosivo, ou após britagem primária). A brita nº 1 é a 
mais comercializada (por ser a mais usada nas constru-
ções, pois seu tamanho permite um concreto leve para 
virar e uma ótima resistência na liga), seguida pela brita 
2 (seu uso é recomendado para concreto, pavimentação 
e calçamento).

O principal destino da produção de rocha britada 
é a própria RMP, em especial o município de Palmas. O 
preço médio para brita 1 varia de R$ 72,50 a R$ 90,00/m³ 
FOB (free on board = livre a bordo, referindo-se à mer-
cadoria disponibilizada no local de fabricação ou arma-
zenamento - é o popular preço “posto na fábrica” ou “a 
retirar”). Dentre os diversos dados coletados junto às 
empresas produtoras na região, foi levantada a média 
de preços para: britas 0, 1 e pó de brita, os quais estão 
apresentados na Tabela 8.2, sem o custo final do frete. 

Tabela 8.2 -  Preços médios praticados para brita na RMP 
entre 2017 e 2018.

PRODUTO BRITADO PREÇO MÉDIO (R$/m³)

Brita 0 72,50 a 90,00

Brita 1 72,50 a 90,00

pó 40,00 a 45,00

Convém frisar, que no caso da brita, faz-se necessário 
o poder público realizar em paralelo com os trabalhos de 
ordenamento territorial, os levantamentos dos recursos e 
reservas minerais, para se obter a relação entre produção 
e proteção das reservas existentes, a fim de poder acom-
panhar a evolução do consumo e, consequentemente, 
prever a sua exaustão, além de indicar as necessidades 
e os locais onde devem ser feitos novos investimentos 
em pesquisa mineral, em consonância à necessidade da 
criação de políticas de incentivo à busca de recursos.

Os recursos existem e são abundantes na maior parte 
do Brasil, porém, o custo de transporte da pedreira aos 
centros de distribuição ou ao consumidor final, aumenta 
o preço efetivo dos produtos, onde praticamente todo o 
transporte é feito por via rodoviária. Portanto, o material 
britado deve ser produzido o mais próximo possível dos 
centros de consumo. Este fator pode tornar antieconômica 
boa parte dos recursos minerais disponíveis na natureza.

Os municípios produtores de brita na Região Metro-
politana de Palmas são: Palmas, Pugmil/Paraíso do Tocan-
tins, Porto Nacional, e Barrolândia. A Tabela 8.3 exibe 
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as empresas produtoras de brita que foram visitadas na 
RMP, entre os anos de 2017 e 2018, e os municípios em 
que se localizam. A produção mensal de britas nessas 
pedreiras está entre 4.000 t e 15.700 t.

8.2.2. Areia

Como consequência da crise econômica por que 
passa o país, desde 2015 as vendas têm diminuído e entre 
2017 e 2018, muitos portos de areia estavam trabalhando 
com metade de sua capacidade instalada.

No geral, o preço médio do m³ da areia gira entre  
R$ 18,00 e R$ 30,00, enquanto que o m³ dos seixos 
rolado e britado, entre R$ 40,00 e R$ 55,00 e R$ 65,00 e  
R$ 70,00, respectivamente. Valores sem o frete (Tabela 8.4).

Tabela 8.3 -  Relação das empresas produtoras de rocha 
britada, que foram visitadas na RMP, entre os anos de 2017 

e 2018, e os respectivos municípios onde se localizam.

EMPRESA MUNICÍPIO

Pedreira Santa Mônica Barrolândia

Pedreira Anhanguera Palmas

GCP Gran Prata Construtora e 
Pedreira Ltda. Palmas

Pedreiras Paraíso Ltda. EPP Pugmil / Paraíso do Tocantins

Francisquinha Mineração e Brita Porto Nacional

Tabela 8.4 -  Tabela 8.4 -Preços médios praticados para 
areia e seixos rolado e britado na RMP entre 2017 e 2018.

SUBSTÂNCIA PREÇO MÉDIO (R$/m³)

Areia 18,00 a 30,00

Seixo rolado 40,00 a 55,00

Seixo britado 65,00 a 70,00

Tabela 8.5 -  Relação das empresas produtoras de areia 
visitadas na RMP, entre os anos de 2017 e 2018, e os 

respectivos municípios onde se localizam.

EMPRESA MUNICÍPIO

Mineradora Bruno e Transportes Miracema do Tocantins

Construtora Modelo e Materiais Para 
Construcao Eireli Me Miracema do Tocantins

Marconcelos Mineração Ltda. Palmas

Mineração Capital Palmas

Nova Era Mineração Palmas

Construserv Materiais Para  
Construção Ltda Palmas

Mineração Palmas Palmas

Draga Minas Palmas

Mineração Cezar (Nova Mineração) Palmas / Porto Nacional

Joseano Carvalho Dourado Palmas / Santa Tereza  
do Tocantins

Mineração Jatobá Paraíso do Tocantins

Rogério Moraes Teixeira Paraíso do Tocantins

Alcides Alves Teixeira Paraíso do Tocantins / 
Chapada de Areia

Freire e Silva Mineração Ltda. Porto Nacional

Nova Mineração Ltda. Porto Nacional

Mineração Cabeceira Redonda Ltda. Porto Nacional

Mineradora Poti Porto Nacional

Mineração Areia da Ilha Porto Nacional

Mineradora Lopes Porto Nacional

Nilo Cavalcante Monteiro Me Tocantínia

Mineradora Rancho Grande Tocantínia

A Tabela 8.5 mostra a relação das empresas que 
extraem areia na RMP, visitadas entre os anos de 2017 
e 2018, e os municípios onde se localizam.

8.2.3. Argila

As argilas da área da RMP são extraídas por minera-
ções que abastecem as próprias cerâmicas, e algumas 
cerâmicas compram argila, ainda, nos mercados locais. 
O baixo valor agregado de seus produtos dificulta inves-
timentos em equipamentos, tecnologia e, sobretudo 
na qualificação da mão-de-obra, que são componentes 
fundamentais para a obtenção de um produto de maior 
qualidade e de aumento na competitividade das empre-
sas situadas na região em apreço.

Uma característica dessa indústria é a tendência 
para a concentração geográfica das empresas próximas 
às áreas de produção de matérias-primas. O desenvol-
vimento desse segmento está intimamente atrelado à 
indústria da construção civil.

As grandes obras civis e urbanas, como pavimentação 
e construção de casas, constituem as maiores fontes 
consumidoras destes bens minerais produzidos na RMP. 
A localização das minerações próximas aos maiores polos 
consumidores contribui para viabilizar este ramo de ati-
vidade industrial, tornando-se uma importante atividade 
econômica para a região.

Os portos de areia responsáveis pela principal explota-
ção e produção de areia na RMP, com várias áreas requeri-
das no Lago de Palmas, estão localizados no município de 
Palmas e no distrito de Luzimangues, município de Porto 
Nacional, constituindo uma importante fonte de supri-
mento desta substância para esta região metropolitana.

A produção mensal de areia nas empresas visitadas 
está entre 1.000 m3 e 15.000 m3, excepcionalmente 
chegando a 80.000 m3 apenas em uma dessas empresas.
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O setor produtivo da região é bastante artesanal e 
tradicional, constituído de olarias de pequeno a médio 
porte. Algumas olarias estão investindo em equipamentos 
como fornos, marombas e sistemas de transporte de 
material por meio de trilhos dentro das instalações, além 
de sistemas de secagem automáticos, tudo para melho-
rar a produção e a qualidade dos produtos fabricados.

Convém frisar que a atual crise econômica, pela 
qual passa o nosso país afetou imensamente o setor. 
As empresas que não conseguiram investir em tecnolo-
gia, como novos equipamentos que reduzem o tempo 
de queima, qualificação de mão de obra e diminuição 
da matéria-prima, foram as mais afetadas. Várias ola-
rias/cerâmicas foram fechadas e a maioria das que se 
encontram ativas, estão trabalhando com metade de 
sua capacidade instalada.

Um detalhe interessante refere-se ao suprimento/
fornecimento de material para as cerâmicas. Puderam 
ser observados dois grandes “blocos”, ou seja, um do 
centro para o norte da RMP, onde predominam rochas 
da Bacia do Parnaíba, com grande área de exposição 
dos sedimentos da Fm. Pimenteira; e outro do centro 
para o sul da RMP, onde predominam rochas cristalinas 
e as argilas são extraídas de várzeas e terraços alu-
vionares. Na porção centro-norte, o fornecimento de 
material para as olarias é constante e abundante, onde 
despontam os polos cerâmicos de Paraíso do Tocan-
tins/Barrolândia e Miranorte/Miracema do Tocan-
tins. Na porção centro-sul, onde se desponta o polo 
cerâmico de Porto Nacional/Palmas, o abastecimento 
provém de depósitos localizados, principalmente, nas 
várzeas do Ribeirão São João. Para este caso, pelo 
fato do material ser oriundo de várzeas e terraços 
aluvionares, em sua grande maioria, já se vislum-
bra um futuro incerto para esse polo cerâmico, pois 
com as restrições ambientais cada vez mais severas, 
as áreas potenciais estão sendo reduzidas. Segundo 
informações verbais de vários ceramistas, os depósi-
tos atuais devem fornecer material por mais 5 anos, 
aproximadamente, levando à necessidade urgente de 
que novos depósitos sejam identificados e possam vir 
a fornecer material para essas empresas.

Ainda de acordo com informações obtidas em campo, 
no contexto da RMP, a produção de cerâmica vermelha é 
constituída principalmente de tijolos, ficando a produção 
de telhas restringida a algumas poucas cerâmicas, e a 
produção de blocos estruturais a apenas uma cerâmica. 
Os tijolos produzidos na RMP são de vários tipos e tama-
nhos, no entanto, a preferência se dá pelos tijolos de 6 e 
de 8 furos. As telhas mais comuns fabricadas na região 
são as dos tipos plana e romana. 

No geral, o preço médio do milheiro depende do tipo 
de produto, conforme podemos observar na Tabela 8.6, 
onde os valores exibidos são sem o frete.

A produção mensal das diversas cerâmicas visitadas 
na RMP varia entre 6 milheiros/mês e 380 milheiros/mês 
de tijolos, e entre 30 milheiros/mês e 400 milheiros/
mês de telhas.

A Tabela 8.7 exibe a relação das cerâmicas visitadas 
na RMP, entre os anos de 2017 e 2018, e os municípios 
onde se localizam.

Tabela 8.6 -  Preços praticados para os diversos produtos 
de cerâmica vermelha produzidos na RMP entre os anos  

de 2017 e 2018.

SUBSTÂNCIA PREÇO MÉDIO (R$/MILHEIRO)

Tijolo de 6 furos 280,00 a 400,00

Tijolo de 8 furos 450,00 a 720,00

Tijolo de 9 furos 900,00

Tijolo de 12 furos 1.050,00

Telha plana 500,00 a 650,00

Telha romana 620,00 a 750,00

Telha americana 1.020,00

Bloco de 11,5 1.280,00

Bloco de 14 1.630,00

Tabela 8.7 -  Relação das empresas de cerâmica vermelha 
visitadas na RMP, entre os anos de 2017 e 2018, e os 

respectivos municípios onde se localizam.

EMPRESA MUNICÍPIO

Cerâmica 5 Irmãos Ltda. Aparecida do Rio Negro

Cerâmica Miller Aparecida do Rio Negro

Cerâmica Santa Fé Brejinho de Nazaré

Cerâmica Souza Brejinho de Nazaré

Cerâmica Dantas Lajeado

Cerâmica Miracema Ltda. Miracema do Tocantins

Certo - Cerâmica Tocantins Ltda. Miracema do Tocantins

Cerâmica Miranorte Eireli Miranorte

Cerâmica Norte Sul Miranorte

Cerâmica Providência Miranorte

Cerâmica Mineradora Vitória Miranorte

Cerâmica Boa Esperança Miranorte

Cerâmica do Carmo Monte do Carmo

Cerâmica Vitória Palmas

Cerâmica Telha Forte Palmas

TECIL - Tocantins Cerâmica Com. 
& Ind. Ltda. Palmas

Cerâmica Progresso Palmas

Cerâmica Milenium Paraíso do Tocantins

Cerâmica Terra Ltda. Paraíso do Tocantins
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8.2.4. Cascalho e Saibro  
(empregados como Material de Empréstimo)

Cascalho e saibro são empregados como material 
de empréstimo, e devido à informalidade e simplicidade 
que rege a extração dessas duas substâncias, esses 
dois termos, apesar de conceitualmente diferentes, 
podem ser utilizados indistintamente pelos minerado-
res locais da RMP, na extração de material sedimentar 
de cobertura.

Geralmente, as jazidas desses materiais encontram-se 
muito próximas das principais vias de acesso e, às vezes, 
dentro do próprio perímetro urbano.

Como são muito utilizados na construção de leitos 
de estradas e aterros, eventualmente entram como 
insumos em obras de infraestrutura e nas edificações. 
Sua produção se torna muito variável ao longo do tempo 
e, como consequência, isso se reflete na falta de esta-
tísticas sobre a produção e o consumo destes materiais.

As principais frentes de extração desta substância 
na região estudada situam-se na porção centro-norte da 
RMP, espalhadas pelos diversos municípios.

Poucas foram as empresas visitadas que se encon-
travam regularizadas junto ao DNPM/ANM. No geral, 
a produção mensal de cascalho nessas empresas varia 
entre 20.000 m3 e 25.000 m3; e os valores praticados, 
sem o frete, entre R$ 3,00/m3 e R$ 5,00/m3.

EMPRESA MUNICÍPIO

Cerâmica Santa Maria Paraíso do Tocantins

Real Com. de Materiais Para 
Construção Ltda. Me Paraíso do Tocantins

Cerâmica Paraíso Ltda. Paraíso do Tocantins

Cerâmica Santa Luzia Paraíso do Tocantins

Olaria JR Porto Nacional

Cerâmica Betim Porto Nacional

Cerâmica São José Porto Nacional

Cerâmica Santa Rita Ltda. Porto Nacional

Cerâmica Tocantins Porto Nacional

Cerâmica São José II Porto Nacional

Cerâmica Porto Imperial Porto Nacional

Cerâmica Capanema Porto Nacional

Cerâmica Porto Real Porto Nacional

Cerâmica Progresso Porto Nacional

Cerâmica Marcelo e Mateus 
Ltda. Silvanópolis

Cerâmica Três de Maio Silvanópolis

Nilo Cavalcante Monteiro Me Tocantínia

Tabela 8.7 - Relação das empresas de cerâmica vermelha 
visitadas na RMP, entre os anos de 2017 e 2018, e os  

respectivos municípios onde se localizam. (continuação)
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9. CONCLUSÕES

Os insumos minerais mais consumidos e produzidos 
no mundo estão representados pelas matérias-primas 
minerais para a construção civil. Dessa forma, são con-
sequentemente os mais significativos em termos quan-
titativos. Apesar de serem abundantes e apresentarem 
baixo valor unitário, o consumo destes bens constitui 
um importante indicador do perfil socioeconômico e de 
desenvolvimento de um país, estado ou região metropoli-
tana. Assim sendo, é indispensável que existam dados de 
pesquisa mineral, pelos quais se possam tomar decisões, 
tendo em vista ações de desenvolvimento sustentável 
para uso racional das reservas minerais visando a melho-
ria da qualidade de vida. 

Desta forma, para a elaboração do Informe de Recur-
sos Minerais da Região Metropolitana de Palmas (RMP) 
foram considerados os seguintes insumos: areia, argila, 
brita, calcário, cascalho e saibro, esses dois últimos insu-
mos utilizados como material de empréstimo.

Baseando-se na avaliação, integração e interpretação 
dos parâmetros obtidos em campo, juntamente com os 
elementos reunidos a partir de trabalhos de compilação 
bibliográfica e de consulta no SIGMINE (Banco de Dados 
da ANP/DNPM); complementando-se com as informações 
de geologia, insumos minerais, dados sobre reservas e 
de produção, além das informações obtidas durante 
as pesquisas realizadas junto aos proprietários e/ou 
responsáveis por cada uma das lavras visitadas, foram 
identificados para a RMP um total de 8 (oito) Polos Produ-
tores de areia (3 polos), argila para cerâmica vermelha (4 
polos) e brita (1 polo). Estes polos acham-se delimitados 
no “MAPA DE RECURSOS E POTENCIAL MINERAL PARA 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - Região Metropolitana de 
Palmas (Anexo II), e são:

- Polos I, II e III: produtores de areia;
- Polos IV, V, VI e VII: produtores de argila; e
- Polo VIII: produtor de brita.

9.1. AREIA

Os depósitos de areia detectados na Região Metro-
politana de Palmas ocorrem associados a vários domínios 
geológicos. Os domínios mais importantes, do ponto de 
vista econômico, são aqueles referentes aos sedimentos 
aluvionares: de leito ativo dos rios que drenam a região 
(também conhecidos como depósitos de canal) indepen-
dentemente da dimensão dos depósitos, com destaque para 
os depósitos explotados no Lago de Palmas; e os de várzea.

Têm-se ainda extrações de areias associadas às 
rochas sedimentares psamíticas das formações Jaicós, 
Cabeças, Piauí e Poti, e mais localmente, a extração de 
areias associadas a depósitos residuais de coberturas 
sedimentares. Os depósitos arenosos mais produtivos da 
RMP estão localizados no Lago de Palmas, entre Palmas e 
o distrito de Luzimangues, município de Porto Nacional.

Os produtos são: areias fina, média e grossa; seixos 
rolado e britado; e pó de seixo.

Do cruzamento de todas as informações, foram sele-
cionados 3 (três) polos produtores de areia na RMP:

- Polo I: Esse polo engloba depósitos de areia do tipo 
Aluvionar I, associados ao leito ativo do Rio Tocantins, 
entre os municípios de Miracema do Tocantins e 
Tocantínia, porção Norte da RMP, à jusante da barra-
gem da Usina Hidrelétrica de Luís Eduardo Magalhães.
- Polo II: Refere-se aos depósitos de areia do tipo 
Aluvionar I, onde as areias são extraídas no Lago 
de Palmas, entre os municípios de Porto Nacional 
e Palmas, região central da RMP. Às margens desse 
lago, localizam-se os principais e maiores portos de 
areia da RMP. Nesse polo, além da explotação de 
areias, são extraídos seixos como subproduto da 
extração da areia, o qual após ser submetido à bri-
tagem, é comercializado como brita, uso bastante 
difundido na RMP, quando se trata da construção 
de alicerces de casas e pequenas construções. 
Constitui-se no polo mais promissor para extração 
de areia, seixo e seixo britado dentro da RMP.
- Polo III: Polo constituído pelos depósitos de areia 
do tipo Aluvionar I, onde as areias são extraídas tanto 
do leito ativo do Rio Tocantins, à montante do Lago 
de Palmas, entre os municípios de Brejinho de Nazaré 
e Ipueiras, porção Sul da RMP, quanto no Lago de 
Palmas no município de Porto Nacional.
Com base na análise dos resultados dos ensaios 

de areia, supomos que estas areias analisadas podem 
ser aplicadas com sucesso na construção civil, inclu-
sive nas confecções de argamassas e de concretos. 
Constatou-se, ainda, que as areias que reúnem as 
melhores características são aquelas extraídas do Lago 
de Palmas, ou do Rio Tocantins, tanto à montante como 
à jusante desse lago.

Independentemente das diferentes aplicações indus-
triais dessas areias, ao observarmos os valores obtidos 
nas análises químicas, concluímos que nenhuma dessas 
areias poderá ser utilizada como areia industrial, pois os 
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teores de SiO2 estão abaixo do limite exigido, bem como 
os teores de Fe2O3 e/ou de Al2O3 encontram-se acima 
dos limites permitidos.

9.2. ARGILA

Os depósitos de argila e as atuais frentes de pro-
dução presentes na RMP são de origem sedimentar e 
acham-se associados: aos terraços aluvionares de várzeas 
(tipo Aluvionar), em especial onde ocorrem rochas do 
Pré-Cambriano; e às rochas sedimentares pelíticas das 
formações Pimenteira, Longá e Poti, no contexto da Bacia 
do Parnaíba (tipo Formacional/Sedimentar).

Na RMP os principais depósitos de argila e as atuais 
frentes de produção são resultantes da lavra de pelitos 
das formações Pimenteira, Longá e Poti.

A partir do cruzamento de todas as informações 
referentes às argilas, foram selecionados 4 (quatro) polos 
produtores de argila na RMP:

- Polo IV: Esse polo engloba depósitos de argila 
do tipo Formacional, associados à Fm. Pimenteira, 
entre os municípios de Miranorte e Miracema 
do Tocantins, porção norte-noroeste da RMP. 
Responde pelo abastecimento de argila para as 
cerâmicas localizadas, principalmente, no muni-
cípio de Miranorte. Esse polo é cortado pela 
BR-153, a mais importante rodovia que atravessa 
a RMP de norte a sul, propiciando assim, a dis-
tribuição dos produtos fabricados pelas cerâmi- 
cas desse polo.
- Polo V: Refere-se aos depósitos de argila do tipo 
Formacional, associados à Fm. Pimenteira, entre os 
municípios de Barrolândia e Miracema do Tocantins, 
na região noroeste da RMP. Por ser um polo também 
cortado pela BR-153, tem facilitada a distribuição 
dos produtos fabricados por suas cerâmicas, em 
especial àquelas presentes nos municípios de Bar-
rolândia e Paraíso do Tocantins. As argilas extraídas 
nesse polo, bem como as extraídas no sul do muni-
cípio de Barrolândia, abastecem as cerâmicas de  
Paraíso do Tocantins.
- Polo VI: Polo constituído por depósitos de argila 
do tipo Aluvionar, localizados na várzea do Ribeirão 
São João, entre os municípios de Palmas e Porto 
Nacional, região centro-leste da RMP. As argilas 
extraídas abastecem, principalmente, as cerâmicas 
localizadas em Palmas, e também algumas de Porto 
Nacional. Constitui-se no principal polo produtor 
de argilas oriundas de depósitos do tipo Aluvionar 
dentro da RMP.
- Polo VII: Constituído, também, por depósitos de 
argila do tipo Aluvionar, os quais se localizam nas vár-
zeas do Rio Água Suja e do Córrego Moleque, entre 
os municípios de Porto Nacional e Monte do Carmo, 

região leste-sudeste da RMP. Esse polo abastece, 
principalmente, as cerâmicas localizadas em Porto 
Nacional, e também algumas de Monte do Carmo.
Os testes cerâmicos realizados forneceram os seguin-

tes valores para as argilas da RMP: índice de absorção 
d’água variando no intervalo entre 10,62% e 22,29%; 
índice de porosidade entre 17,86% e 35,39%; valores 
de retração entre -0,8% e 7,42% e -2,20% e 3,05%, após 
secagem e após queima, respectivamente; massa espe-
cífica aparente entre 2,01 g/cm3 e 2,46 g/cm3; quanto à 
ruptura, os valores obtidos foram: 0,20 MPa e 7,01 MPa e 
0,46 MPa e 31,28 MPa, após secagem e após queima, res-
pectivamente; absorção de água entre: 10,62% e 22,29% 
(dentro dos limites permitidos, pois quanto menor for a 
quantidade de água absorvida, maior será a resistência do 
recobrimento à flexão, ao risco e à abrasão); porosidade 
aparente, na maioria, entre: 19,57% e 35,39% (dentro 
dos limites esperados); cores obtidas após a queima, na 
temperatura de 950°C, foram rosa, laranja, vermelha e 
cerâmica, indicando assim, que as mesmas podem ser 
aplicadas com bom desempenho na cerâmica vermelha.

Faz-se necessária uma caracterização química e tec-
nológica para melhor correlacionar os parâmetros estu-
dados. De uma forma geral, os valores se posicionaram 
como compatíveis ao seu uso como cerâmica vermelha 
para confecção de tijolos e telhas, dependendo da ade-
quação dos aspectos cerâmicos através da mistura e do 
processamento térmico para serem obtidas as caracte-
rísticas finais do produto.

Apesar do grande potencial mineral, é difícil fazer 
uma estimativa mais precisa das reservas de argila para 
cerâmica vermelha, já que os depósitos e as jazidas, em 
geral, são mal avaliados e pouco conhecidos.

O setor produtivo da região é bastante artesanal e 
tradicional, constituído de olarias de pequeno a médio 
porte. Algumas dessas olarias estão investindo em 
equipamentos como fornos, marombas e sistemas de 
transporte de material por meio de trilhos dentro das 
instalações, além de sistemas de secagem automáticos, 
tudo para melhorar a produção e a qualidade dos pro-
dutos fabricados.

Convém frisar que sucessivas crises econômicas afe-
tam imensamente o setor. As empresas que não conse-
guem investir em tecnologia, como novos equipamentos 
que reduzem o tempo de queima, qualificação de mão 
de obra e diminuição da matéria-prima, são as mais 
afetadas. Várias olarias/cerâmicas foram fechadas e a 
maioria das que se encontram ativas, estão trabalhando 
com metade de sua capacidade instalada.

Um detalhe interessante refere-se ao suprimento/
fornecimento de material para as cerâmicas. Puderam 
ser observados dois grandes “blocos", ou seja, um do 
centro para o norte da RMP, onde predominam rochas 
da Bacia do Parnaíba, com grande área de exposição dos 
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sedimentos da Fm Pimenteira; e outro do centro para 
o sul da RMP, onde predominam rochas cristalinas e as 
argilas são extraídas de várzeas e terrações aluvionares. 
Na porção centro-norte, o fornecimento de material para 
as olarias é constante e abundante, onde despontam os 
polos cerâmicos de Paraíso do Tocantins/Barrolândia e 
Miranorte/Miracema do Tocantins. Na porção centro-sul, 
onde se desponta o polo cerâmico de Porto Nacional/
Palmas, esse polo é abastecido por depósitos localiza-
dos, principalmente, nas várzeas do Ribeirão São João. 
Neste caso, pelo fato do material ser oriundo de várzeas 
e terraços aluvionares, em sua grande maioria, já se vis-
lumbra um futuro incerto para esse polo cerâmico, pois 
com as restrições ambientais cada mais severas, as áreas 
potenciais estão sendo reduzidas. Segundo informações 
verbais de vários ceramistas, os depósitos atuais devem 
fornecer material por mais 5 anos, aproximadamente, 
levando à necessidade urgente de que novos depósitos 
sejam identificados e possam vir a fornecer material 
para essas empresas.

Ainda de acordo com informações obtidas em campo, 
a produção de cerâmica vermelha é constituída prin-
cipalmente de tijolos e telhas. Os tijolos produzidos 
na RMP são de vários tipos e tamanhos, no entanto, a 
preferência se dá pelos tijolos de 6 furos e de 8 furos.  
As telhas mais comuns fabricadas na região são as dos 
tipos plana e romana. 

9.3. BRITA

As principais frentes de produção de brita na RMP 
acham-se relacionadas às áreas de exposição dos grani-
tos Palmas e Matança e das Suítes Serrote, Santa Luzia 
e Ipueiras. No geral, predominam sienogranitos, mon-
zogranitos e granodioritos. Por ordem de importância 
de produção, destacam-se os municípios de: Palmas, 
Pugmil, Barrolândia e Porto Nacional, além de Ipueiras, 
Silvanópolis e Brejinho de Nazaré.

Os principais produtos produzidos nas minerações 
da RMP são as britas 0, 1, 2 e 3 (mais raramente a brita 
4) e pó de brita. Também são produzidos pedrisco, 
pedras marruada e graduada, bica corrida, pedra de 
mão e rachão. Em termos de volume de produção, a 
brita nº 1 é a mais comercializada, seguida pela brita 
2, que possuem como principal destino da produção 
a própria RMP.

Na RMP, também ocorre produção e comercializa-
ção de seixo britado, produto da britagem de seixos 
rolados, subproduto da extração da areia. As britas 
de seixo são empregadas em alicerces de casas e em 
pequenas construções.

A partir da integração de todas as informações refe-
rentes às rochas a serem aplicadas como brita, selecionou- 
se 1 (um) polo produtor para extração de brita na RMP:

- Polo VIII: Esse polo engloba depósitos do tipo Mag-
mático/Metamórfico associados ao Granito Palmas, 
entre os municípios de Palmas e Porto Nacional, por-
ção central da RMP. Responde pelo abastecimento 
de brita para o município de Palmas, bem como para 
toda a RMP.
Dos resultados obtidos nos ensaios tecnológicos 

realizados, observa-se que a distribuição granulomé-
trica indica dimensão máxima característica igual a 25 
mm para 4 das 5 amostras, prestando-se assim, para 
uso em concreto de alta resistência. O índice de forma 
apresentou um valor médio de 2,1% indicando que o 
mesmo poderá atender às especificações para uso em 
concreto. Os valores aparentes obtidos para absorção 
variam entre 0,28 e 0,71%. Para o desgaste abrasivo 
Los Angeles, os resultados mostraram-se satisfatórios, 
com valores abaixo de 50%. Para o índice de forma, em 
média 76,8% dos fragmentos apresentam uma forma 
predominantemente cúbica, tendo-se encontrado tam-
bém formas lamelares em 18,7%; alongada em 4,5%; 
e alongada-lamelar em apenas 0,3% dos fragmentos. 
Quanto às avaliações para as reações denominadas álcali- 
agregados, as análises petrográficas para amostras de 
rocha apresentaram resultado “potencialmente reativo 
quanto à RAA” para uso como brita, sendo necessária a 
realização de ensaios tecnológicos para confirmação ou 
não da reatividade à RAA desse material.

9.4. MATERIAL DE EMPRÉSTIMO

As principais fontes de fornecimento de material 
de empréstimo na RMP estão associadas às “Cober-
turas detrito-lateríticas” ou às “Coberturas sedimen- 
tares indiferenciadas”.

Em função do baixo preço desta substância e do 
consequente custo do frete, a produção deste insumo 
não suporta grandes distâncias, sendo empregado basica-
mente em obras situadas próximas aos locais de extração. 
A falta de legalização desta atividade, junto ao DNPM/
ANM, é bastante comum, cujo desenvolvimento se dá 
de forma irregular, predatória, geralmente com ausência 
de responsável técnico e de planejamento operacional, 
constituindo um franco estímulo à informalidade.

As principais frentes de extração deste material 
situam-se na porção centro-norte da RMP, espalhadas 
pelos diversos municípios.

9.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O consumo de matérias-primas minerais para cons-
trução civil na RMP, em geral coincide com o próprio 
quantitativo produzido. No momento, inexiste comércio 
extra-regional destas substâncias, ou seja, tudo que é 
produzido é consumido dentro da própria região.
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Embora várias das empresas areeiras estejam regu-
larizadas junto à ANM/DNPM, ainda são observadas 
lavras informais de pequeno porte, que prejudicam o 
meio ambiente e a vida útil dos depósitos.

Os complexos rochosos geradores de brita são 
lavrados por mineradoras legalizadas que necessi-
tam, entretanto, de um zoneamento territorial que 
preserve suas reservas frente à ocupação urbana, por  
vezes, desordenada.

De modo geral, é bom salientar, que a realização 
de um ordenamento territorial municipal é de vital 
importância para o desenvolvimento e a continuidade 
das operações de explotação de areia, argila e demais 
insumos minerais existentes na RMP. Neste sentido, a 
extração de argila na RMP, é a que apresenta maiores 
problemas, devido à grande informalidade, refletida 
em lavras não regularizadas que prejudicam o meio 
ambiente e a vida útil dos depósitos.

Constatou-se também, no âmbito da indústria da 
construção civil na RMP, que o setor cerâmico foi o que 
sofreu maior impacto negativo com a crise econômica 
pela qual o país tem passado desde 2015, evidenciado 
pelo maior número de empresas e/ou empreendimentos 
fechados entre os anos de 2017 e 2018.

As restrições ambientais à utilização de várzeas e leitos 
de rios para extração de areias constituem outro fator, 
que influencia diretamente na exploração de reservas 
minerais para construção civil, criando sérios protocolos 
às operações de lavras. Consequentemente, as novas áreas 
de extração estão cada vez mais distantes dos pontos de 
consumo, encarecendo ainda mais o preço final do insumo.

Por fim, com base nos resultados deste informe, 
espera-se que prefeituras, órgãos municipais e esta-
duais desenvolvam políticas de gestão territorial para 
uso racional de recursos minerais em consonância com 
desenvolvimento e expansão urbana na RMP.
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MAPA GEOLÓGICO
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Formação Araguaia - Fácies Terraços Aluvionares: Constituídos de sedimentos predominantemente arenosos e conglomeráticos
semiconsolidados, parcialmente lateritizados, com estruturação maciça ou plano-paralela e coloração avermelhada. Ocupa as cotas mais
elevadas da borda da bacia.
Cobertura Sedimentar Indiferenciada: Terraços fluviais sub-recentes com pacotes de  até 15 metros de espessura,  formados pela
intercalação de depósitos de areia fina e média, associados  lateralmente e verticalmente a acumulações coluviais de conglomerados
inconsolidados com fragmentos de granulometria desde seixos até blocos de arenito, granito e quartzo.
Coberturas Detríticas Indiferenciadas: Coberturas detríticas formadas por solos residuais argilo-arenosos e argilo-siltosos, total ou
parcilmente lateritizadas, com presença de canga laterítica ferruginosa.
Coberturas Detrito-Lateríticas Ferruginosas: Coberturas detrito-lateríticas argilo-arenosas, quartzosas e ferruginosas a argilo-siltosas
bastante ferruginosas.

Formação Piauí: Arenitos grossos, estratificados, com intercalações de conglomerados e argilitos/siltitos laminados.

Formação Poti: Arenitos finos/médios, vermelhos, intercalados com níveis conglomeráticos. Foram observadas estratificações
acanaladas/tabulares de pequeno porte, lobos sigmoidais e subordinadas ripple marks. Localmente ocorrem siltitos, argilitos laminados e
folhelhos brancos.
Formação Longá: Siltito de cor amarela, argilito roxo e vermelho,  arenitos  finos  amarelados  intercalados com argilito e folhelho preto
com lentes de arenito na base.  Ambiente plataformal  dominado por tempestade.
Formação Cabeças: Arenito branco, friável de granulometria grossa a média, mal selecionado com grânulos e seixos de quartzo sub-
arredondados. Ambiente plataformal dominado por correntes de maré.

Q2a

Q1ci

Qag1

NQdi

C2pi

C1po

D3C1l

D23c

Depósitos  Aluvionares:  Argila, areia e cascalho em bancos ou lentes no leito e/ou planície de inundação dos principais rios.

PALEOZOICO

CENOZOICO

Formação Pimenteira: Siltito amarelo e marrom, laminado, com intercalações de argilito roxo e vermelho e arenito branco fino a muito fino.
Ambiente de planície de maré dominado por tempestitos.

Formação Jaicós: Arenito branco com tonalidade creme a amarelada, granulometria média a grossa, com grãos subarredondados,
estratificação cruzada acanalada e plano-paralela com intercalações tabulares de arenito fino e siltito. Níveis métricos a centimétricos de
conglomerado com seixos de quartzo bem arredondados. Localmente, contém blocos de arenito (intraformacionais). Ambiente fluvial
entrelaçado gradando para marinho raso.
Diques e Sills Máficos: Rochas de granulação fina a média, isótropas, cores variando de cinza-esverdeada a preta, fortemente magnéticas.

Intrusão Acamadada Rio Crixás: Anortositos interacamadados, cumulados  máficos, troctolitos, leuco troctolitos, gabronoritos, olivina
gabronoritos. (530 Ma U-Pb).

db

e1drc

Intrusão Acamadada Carreira Comprida: Gabronorito, anortosito, hornblenda piroxenito e diorito. Metamorfismo de fácies anfibolito alto a
granulito.

NEOPROTEROZOICOSUÍTE LAJEADO

PROVÍNCIA TOCANTINS

D23p

Ssgj
GRUPO SERRA GRANDE

BACIA DO PARNAÍBA
GRUPO BALSAS

GRUPO CANINDÉ

e1dcc

Granito Lajeado: Predominam horblenda-biotita monzogranito e sienogranito, subordinadamente honrblenda sienito, cinza-claros a  cinza-
rosados. No geral são isótopros, ocorrendo localmente porções foliadas. São leucocráticos, inequegranulares, grossos, porfiríticos,
localmente com textura rapakivi Localmente ocorre corpo de gabronorito (gb).
Granito Aroeiras: Sienogranito e biotita monzogranito com evidência de hidrotermalismo. São rochas cinza-rosadas, com textura fanerítica
granular e granulação média a grossa.
Granito Matança: Biotita-hornblenda sienogranito com enclaves de tonalito e granodiorito, biotita granito e charnockito. São rochas de cor
rosa-avermelhada, granulação  grossa  a muito grossa, porfiríticas com fedspatos com textura rapakivi e evidência de mistura de magma
(mingling). (U-Pb em zircão 554 ± 5 Ma).
Granito Palmas: Monzogranito, sienogranito, hiperstênio metassienogranito ou charnoquito e quartzo sienito. Ocorrem em corpos
batolíticos geralmente isótropos com as bordas deformadas. São rochas de cor rosa-avermelhada, granulação grossa a muito grossa,
porfiriticas, com cristais com textura rapakivi e evidência de mistura de magma (mingling). Os granitos a hiperstênio (h), possuem cores
variadas como cinza, preta e rosa, com cristais de feldspato alcalino que chegam a medir 2 cm. Entre estes cristais ocorrem cristais de
plagioclásio e minerais escuros (hiperstênio). (U-Pb em zircão 551 ± 4 Ma idade modelo 2,1 a 1,73 Ga e eNd -10 a -13).

Suíte Santa Luzia: Leucogranito a duas micas de composição variando de granito a granodiorito, granulação média, isótropos, com
enclaves centimétricos a métricos de xistos e gnaisses da Formação Xambioá e expressivos corpos pegmatíticos quartzo-feldspáticos
(peg). (U-Pb em zircão 535 ± 36 Ma).

SUÍTE ALIANÇA DO TOCANTINS
Tonalito-Granodiorito Aliança: Gnaisse de composição tonalítica a granodiorítica, de granulação fina a média deformado em regime dúctil-
rúptil, com mobilizados quartzo-fedspáticos dobrados. Biotita metatonalito, biotita metagranodiorito. (U-Pb em zircão 593 ± 59 Ma idade
modelo Sm-Nd 1.71Ga).
Tonalito Serra do Tapuio: Biotita gnaisse tonalítico com hornblenda e titanita, de granulação média.

MESOPROTEROZOICO
SUÍTE MONTE SANTO - SERRA DA ESTRELA

Corpo Serra da Estrela: Biotita-riebeckita-quartzo metassienito, nefelina metassienito, litchfieldito, aegerina-augita-hornblenda
metamonzonito. Indícios de mineralização de zirconita industrial e gemológica.

MP3le

SUÍTE SERROTE

PALEOPROTEROZOICO

Suíte Serrote: Sienogranito, monzogranito e granodiorito porfiríticos, granulação grossa, isótropos a protomiloníticos (textura augen),
álcali-feldspato granito e biotita sienogranito cataclásticos com titanita, e quartzo sienito. Evidência de hidrotermalismo (potassificação,
silicificação e sulfetação) com porções radiométricamente anômalas (ao redor 300 CPS - SPP2). (U-Pb em zircão: 2070 Ma idade modelo
2,5 e 2,43 Ga e eNd -6,01 e - 5,51).

SUÍTE IPUEIRAS

PP2gpno

Vulcânicas: Riolito e riodacito de ocorrência restrita. (U-Pb em zircão: 2086 ± 10 Ma).

PP3gse

Plutônicas: Hornblenda-biotita monzogranito, hornblenda-biotita sienogranito e hornblenda tonalito, granulação grossa, textura porfiritica,
isótropos e deformados nas bordas. Metamorfismo de fácies anfibolito. Portadores de veios de quartzo leitoso auríferos encaixados em
zonas de cisalhamento extensionais rúpteis-dúcteis. (U-Pb em zircão: 2083  ± 9,6 Ma).

PP3aiv

Fácies Granodiorítica a Tonalítica: Granada-biotita metatonalitos a metagranodioritos mesocráticos, equigranulares a porfiríticos, foliados,
miloníticos, porfiroclásticos, hidrotermalizados e tipos sin-deformacionais. Localmente ocorrem granada-muscovita-biotita gnaisses
bandados e rochas miloníticas (g).

COMPLEXO RIO DOS MANGUES
Unidade Paraderivada (p): Quartzo-plagioclásio-hornblenda-diopsídio gnaisse calcissilicático com titanita, diopsídio-cianita-microclínio-
quartzo gnaisse calcissilicático com calcita e titanita, hornblenda-plagioclásio-quartzo-diopsídio gnaisse calcissilicático com zoizita e titanita
e quartzo-ortopiroxênio-clinopiroxênio-plagioclásio gnaisse com carbonato. Faixa com predomínio de estaurolita-granada xisto (x) e faixa
com predomínio de quartzito (q). Metamorfismo de fácies anfibolito alto a granulito. (U-Pb em zircão: entre 2250 Ma e 2000 Ma).
Unidade Ortoderivada (o): Biotita gnaisse tonalítico, biotita gnaisse granodiorítico e muscovita-biotita gnaisse  granodiorítico migmatizado.
Mobilizados pegmatoides quartzo-feldspáticos com cristais centimétricos de magnetita, além de lentes de biotia-epidoto anfibolito,
piroxênio-granada granulito e ortognaisse com allanita. (Pb-Pb em zircão: entre 2,05 e 2,13 Ga; idade modelo 2,21 e 2,35 Ga e eNd -1,04
e 2,4).

COMPLEXO GRANULÍTICO PORTO NACIONAL

PP2grmo

Unidade Granulitos Supracrustais (s): Cianita-biotita-sillimanita gnaisse, kinzingito, gondito, granada gnaisse, gnaisse monzogranítico,
gnaisse granodiorítico, opaco-sillimanita-granada-quartzo fels, gondito com sillimanita e opaco e granitos a duas micas. Ocorrências de
manganês (U-Pb em zircão: 1.9 Ga a 2.1 Ga).

UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS

NP3gat

PP3gip

Unidade Ortogranulitos (o): Enderbito, charnoenderbito, hornblenda gabronorito e granulito máfico.São rochas  predominantemente
granulares com porções bandadas, deformadas em regime dúctil, com dobras intrafoliais e pórfiros de feldspato alinhados segundo a
foliação milonítica. Paragênese mineral indicativa de fácies granulito, com reequilíbrio no fácies anfibolito. (U-Pb em zircão: 2170 ± 4 Ma).

Fácies Metapelito-Psamítca (pl): Sericita-muscovita-quartzo xisto, sericita-magnetita-clorita xisto, intercalação de filitos/xistos carbonosos,
metassiltitos e localmente metarritmitos; Fácies Metassedimentar Química (sq): metacherts, intercalação de metacherts ferríferos  e níveis
de Mn.

NP3g2mt

NP3g2ars

N1dl

NP3gast

PP2gpns

GRUPO ÁGUA SUJA

NP3g2p h
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FAIXA BRASÍLIA
FORMAÇÃO MONTE DO CARMO

Fácies Metassedimentar: Predominam  quartzitos puros, brancos, maciços, granulação fina a média, parcialmente recristalizados, com
acamadamento bem definido e quartzitos com níveis conglomeráticos, metagrauvacas, ardósias e metaconglomerados oligomíticos e
polimíticos. Os conglomerados (cg) formam estreitas faixas de direção N20E, em contato tectônico com as vulcânicas. Lentes
ortoquartzíticas (qt) brancas a branca-amarelada, granulometria fina a média, textura granoblástica, são encontradas em toda unidade.

Metavulcânica Máfica: Metabasalto com estrutura de fluxo, intercalações de sedimentos finos  parcialmente  incorporados pela lava
(peperitos) e amígdalas preenchidas por zeolitas nas bordas e carbonato no centro, andesito hidrotermalizado e quartzo anfibolito. (U-Pb
em zircão 588 ± 8,6 Ma).

NP3bmca

Metavulcânica Félsica: Tufo cinerítico, tufo de cristal, brecha, aglomerado vulcânico e conglomerados vulcanoclásticos. (U-Pb em zircão
600 Ma).
Plutônica Máfica: Metapiroxenitos, tremolita-hornblenda metagabros e metadioritos esverdeados, hidrotermalizados, metamorfizados na
fácies xisto verde.NP3dmca

NP3amca

NP3mca
qt cg

SUÍTE MANOEL ALVES
Fácies Monzogranítica a Granodiorítica: Biotita metamonzogranitos, biotita metagranodioritos, porfiríticos, foliados a miloníticos, granada-
biotita-leucogranitos, grossos a pegmatíticos  na forma de diques e apófises métricos.
Fácies Tonalítica a Granodiorítica: Hornblenda-biotita metatonalitos, hornblenda-biotita metagranodioritos, quartzo metadioritos,
granulação média a grossa, foliados a miloníticos, gnáissicos e hidrotermalizados.

NP3gmagr

Unidade Olivina Metagabronorito: Olivina metagabronoritos, metanortositos e enclaves de granulitos máficos, granada anfibolitos e
hornblenda metagabros subordinados.

NP3gmatn

NP3dcm

COMPLEXO MÁFICO-ULTRAMÁFICO QUATIPURU
Unidade Vulcanossedimentar: Faixas centimétricas a métricas de derrames vulcânicos (talco-magnesita xistos) intercalados com formação
ferrífera bandada, metachert e metapelitos. (U-Pb em zircão 823 Ma).NP2mqvs

GRUPO BAIXO ARAGUAIA
Formação Xambioá: Metapsamo-pelitos/semi-pelitos ricos em biotita e muscovita, além de granada, cujos principais litótipos são:
muscovita-biotita-quartzo xisto, muscovita-biotita xisto com granada e clorita-biotita-quartzo xisto, nas cores cinza a cinza-clara,
granulação fina a média, texturas granolepidoblástica, lepidoblástica e porfiroblástica, xistosidade anostomosada (Sn+1) de direção geral
N-S ou NNW-SSE, dobras normais fechadas, inversas e isoclinais, com vergência p/ oeste. Metamorfismo de fácies xisto verde alto a
anfibolito. Lentes decimétricas quartzíticas (qt). (Idade do Metamorfismo: K/Ar em biotita e Rb-Sr rocha total - idades entre 520 e 590 Ma;
Idade máxima da sedimentação: zircão detrítico - 850 Ma).

NP12cv Formação Canto da Vazante: Metapsamo-pelitos imaturos ricos em plagioclásio, clinozoisita e carbonato, cujos principais litótipos são:
muscovita-plagioclásio-biotita xisto feldspático com clinozoisita e carbonato, muscovita-clorita-zoisita - clinozoisita-plagioclásio-biotita xisto
feldspático com carbonato, plagioclásio-carbonato-biotita-muscovita xisto e paragnaisses com epidoto e carbonato, nas cores cinza a
cinza-escura, granulação média, ou fina a média, texturas granolepidoblástica e lepidoblástica com xistosidade e bandamento de direção
geral N-S ou NNE-SSW. Localmente próximo ao contato com os granitoides da Suíte Santa Luzia ocorrem zonas migmatíticas na forma
de metatexitos estromáticos e diatexitos.
Formação Morro do Campo: Muscovita quartizito, muscovita-quartzo xisto, biotita-muscovita-quartzo xisto, cor cinza-clara a esbranquiçada
e cinza, granulação média, textura granoblástica a granolepidoblástica. Foliação marcante N-S ou NNW-SSE, com dobras normais abertas
e dobras inversas, além de estruturas tipo mullions.

NPmcp

Granito São José Pequeno: Biotita metamonzogranito, biotita metagranodiorito, biotita metassienogranito, heterogêneos, anisótropos,
inequigranulares médios a grossos, localmente deformados e miloníticos. (510 Ma U-Pb).e2gsjp

NP12x qt

SUÍTE AURUMINA
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ANEXO II 
MAPA DE RECURSOS E POTENCIAL MINERAL  

PARA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
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Convenções Geológicas

Depósitos Aluvionares: Argila, areia e cascalho em bancos ou lentes no leito e/ou
planície de inundação dos principais rios.

Coberturas Detrito-lateríticas: Coberturas detrito-lateríticas argilo-arenosas,
quartizosas e ferruginosas a argilo-siltosas bastante ferruginosas.

Rochas Sedimentares Clásticas: Arenitos finos, médios a grossos, estratificados,
com intercalações de conglomerados. Localmente argilitos/siltitos laminados.
Rochas Sedimentares Pelíticas: Folhelhos cinza-escuros a pretos, localmente
arroxeados, radioativos, ricos em matéria orgânica; siltitos, intercalados com
camadas delgadas de arenito fino. Localmente, rochas carbonáticas fosfáticas
oolíticas e impuras.
Granitoides: Monzogranitos, sienogranitos, com cores cinza-clara a cinza-rosada ou
rosa-avermelhada, granulação grossa a muito grossa, porfiríticos.

Rochas Metamáficas e Metaultramáficas: Metabasaltos, metapiroxenitos, tremolita-
hornblenda metagabros, metadioritos, olivina metagabronoritos, metanortositos e
anfibolitos.
Rochas Alcalinas: Biotita-riebeckita-quartzo metassienitos, nefelina metassienitos,
litchfielditos e aegerina-augita-hornblenda metamonzonitos.

Rochas Vulcânicas Ácidas: Tufos cineríticos, tufos de cristal, brechas, aglomerados
vulcânicos e conglomerados vulcanoclásticos.
Rochas Metamórficas Ortoderivadas: Gnaisses tonalíticos e granodioríticos, às
vezes migmatizados, anfibolitos, granulitos, ortognaisses, enderbitos,
charnoenderbitos e gabronoritos.
Rochas Metamórficas Paraderivadas: Cianita-biotita-sillimanita gnaisses, kinzigitos,
gonditos, gnaisses monzograníticos a granodioríticos, gnaisses calcissilicáticos,
xistos e quartzitos.
Rochas Metassedimentares Clásticas: Quartzitos, metaconglomerados,
metassiltitos, ardósias, xistos.

Rochas Metassedimentares "Químicas": Metacherts, intercalações de metacherts
ferríferos e níveis de Mn.

AREIA ARGILA BRITA MATERIAL DE EMPRÉSTIMO 
(Cascalho e Saibro) CALCÁRIO
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LITOLOGIAS POTENCIAIS PARA INSUMOS MINERAIS
UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL

Inadequado

POTENCIAL

Depósitos em leito ativo de rio. Areia fina a grossa, coloração creme, pouco selecionada, com variável teor de
argila e cascalho.
Depósitos em terraço aluvionar. Areia fina a grossa, amarela-clara a creme, moderadamente selecionada.
Areias originadas da alteração de rochas quartzosas. Arenitos cinza-claros esbranquiçados a creme, médios
a grossos.
Depósitos associados a coberturas sedimentares indiferenciadas. Sedimento arenoso creme a castanho-claro.
Resultado da britagem de granitoides e/ou rochas gnáissicas. Areia média a grossa, cinza-clara.
Argila em terraço aluvionar, cinza a cinza-escura.

Siltitos, argilitos e folhelhos cinza-escuros, localmente arroxeados a alaranjados.

Rocha maciça a pouco foliada ou bandada. São basicamente granitoides compostos por quartzo, plagioclásio,
k-feldspato, e biotita. Gnaissificados ou não.
Seixo britado.
Material friável de coloração marrom, composto por fragmentos arredondados, mal selecionados, em leito ou
terraço aluvionar.
Material friável de coloração marrom-alaranjada, composto por fragmentos angulosos, residual do
desmantelamento de crostas lateríticas.
Material fino e friável, mal selecionado, de coloração rósea a esbranquiçada, residual do intemperismo de
rochas de composição granítica (e.g.gnaisse, granito). Na RMP o termo saibro é usado para designar material
argilo-arenoso, produto de intemperismo de rocha, indistintamente.

USOTIPOLOGIA

Preparação de concreto e argamassa

Preparação de concreto e argamassa

Preparação de concreto e argamassa

Aluvionar II

Aluvionar I

Formacional/
Sedimentar

Residual
Industrial
Aluvionar

Magmático/
Metamórfico
Sedimentar

Sedimentar

Residual

Residual

Preparação de concreto e argamassa
Preparação de concreto e argamassa

Cerâmica vermelha

Cerâmica vermelha

Concreto, asfalto

Concreto, alicerce
Material de empréstimo, 

pavimentação de estradas

Material de empréstimo, 
pavimentação de estradas

Material de empréstimo, 
pavimentação de estradas

CARACTERÍSTICASINSUMO

Areia

Argila

Brita

Cascalho

Calcário

Saibro

Metacalcário cinza-claro a médio, maciço, composto basicamente por calcita.

Gnaisse granodiorítico alterado, com veios pegmatíticos quartzo-feldspáticos, caolinizados.

Cimento

Cerâmica branca

Formacional/
Sedimentar

Feldspato

Metamórfico
Magmático/
Metamórfico

Engloba depósitos de Areia do tipo Aluvionar I, associados ao leito ativo do Rio Tocantins, entre os municípios de Miracema do Tocantins e Tocantínia
na porção Norte da RMP.
São depósitos de Areia do tipo Aluvionar I, onde as areias são extraídas no Lago de Palmas ou Represa do Lajeado, entre os municípios de Porto
Nacional e Palmas na região central da RMP. Às margens desse lago, localizam-se os principais e maiores portos de areia da RMP. Além da
explotação de areias, temos seixos como subproduto da extração dessa substância, os quais após serem submetidos à britagem, são comercializados
como brita, um uso bastante difundido na RMP, quando se trata da construção de alicerces de casas e pequenas construções. Constitui-se no polo de
maior produção de areia, seixo e seixo britado, por atender a maior demanda desses insumos dentro da RMP.
Depósitos de Areia do tipo Aluvionar I, onde as areias são extraídas tanto do leito ativo do Rio Tocantins, à montante do Lago de Palmas, entre os
municípios de Brejinho de Nazaré e Ipueiras na porção Sul da RMP, quanto no Lago de Palmas no município de Porto Nacional.
Engloba depósitos de Argila do tipo Formacional associados à Fm. Pimenteira, entre os municípios de Miranorte e Miracema do Tocantins na porção
norte-noroeste da RMP. Essa área responde pelo abastecimento de argila para as cerâmicas localizadas, principalmente, no município de Miranorte.
Essa área é cortada pela BR-153, a mais importante rodovia que atravessa a RMP de norte a sul, propiciando assim, a distribuição dos produtos
fabricados pelas cerâmicas desse polo.
Refere-se aos depósitos de Argila do tipo Formacional associados, também, à Fm. Pimenteira, entre os municípios de Barrolândia e Miracema do
Tocantins na região noroeste da RMP. Área também cortada pela BR-153, tem facilitada a distribuição dos produtos fabricados por suas cerâmicas, em
especial aquelas presentes nos municípios de Barrolândia e Paraíso do Tocantins. As argilas extraídas nesse polo, bem como as extraídas no sul do
município de Barrolândia, abastecem as cerâmicas de Paraíso do Tocantins.
Depósitos de Argila do tipo Aluvionar localizados na várzea do Ribeirão São João, entre os municípios de Palmas e Porto Nacional na região centro-
leste da RMP. Abastece, principalmente, as cerâmicas localizadas em Palmas, e também algumas em Porto Nacional. Dentre os depósitos do tipo
Aluvionar na RMP, constitui-se no principal polo produtor em relação à extração de argila.

ÁREA (km²)POLOS

88

298

404

57

233

19

77

138

DESCRIÇÃO

Depósitos de Argila do tipo Aluvionar localizados nas várzeas do Rio Água Suja e do Córrego Moleque, entre os municípios de Porto Nacional e Monte
do Carmo na região leste-sudeste da RMP. Abastece, principalmente, as cerâmicas localizadas em Porto Nacional, e também algumas em Monte do
Carmo.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII Pedreiras associadas ao Granito Palmas, entre os municípios de Palmas e Porto Nacional na porção central da RMP. Esse polo responde pelo
abastecimento de brita, principalmente, para o município de Palmas e entorno.
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Convenções Cartográficas
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ANEXO III 
ANÁLISES GRANULOMÉTRICAS DE AREIA



inicial amostra (g) final amostra (g) erro 
1470,55 1469,27 0,087%

Mesh
simples acumulada

9,500 0 0,00 0,00 0,00
6,300 2 22,23 1,51 1,51
4,750 4 9,71 0,66 2,17
2,360 8 12,26 0,83 3,01
1,180 16 38,84 2,64 5,65
0,600 30 112,33 7,65 13,30
0,300 50 843,16 57,39 70,68
0,150 100 373,68 25,43 96,12

<0,150 <100 57,06 3,88 100,00
Totais 1469,27 100,00 100,00

MATÉRIA ORGÂNICA: NÃO OBSERVADO
DIMENSÃO MÁXIMA CARACTERÍSTICA: 2,36 mm
TEOR DE FINO: 1,46%
MÓDULO DE FINURA: 1,92  DENTRO DA  ZONA UTILIZÁVEL INFERIOR (ABNT NBR 7211:2005)
AGREGADO PREDOMINANTEMENTE MIÚDO COM 2,2% DE GRAÚDOS
GRADUAÇÃO: UNIFORME
PREDOMINANTEMENTE AREIA MÉDIA COM  AREIA FINA SEGUNDO  WENTWORTH (1922)
DENSIDADE: 1,74g/cm3

PROJETO:Agregados para Construção Civil da Região Metropolitana de Palmas-TO

CC: 4403-087

Porto Alegre, 04 de fevereiro de 2018

Geol.João H.W. Castro
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inicial amostra (g) final amostra (g)
999,45 997,41 0,204%

Mesh
simples acumulada

9,500 0 0,00 0,00 0,00
6,300 2 0,00 0,00 0,00
4,750 4 0,00 0,00 0,00
2,360 8 4,41 0,44 0,44
1,180 16 39,45 3,96 4,40
0,600 30 51,57 5,17 9,57
0,300 50 440,92 44,21 53,77
0,150 100 251,97 25,26 79,04

<0,150 <100 209,09 20,96 100,00
Totais 997,41 100,00 100,00

MATÉRIA ORGÂNICA: NÃO OBSERVADO
DIMENSÃO MÁXIMA CARACTERÍSTICA: 1,18 mm
TEOR DE FINOS: 8,74%
MÓDULO DE FINURA: 1,47  ABAIXO DA  ZONA UTILIZÁVEL INFERIOR (ABNT NBR 7211:2005)
AGREGADO MIÚDO 
GRADUAÇÃO: UNIFORME
PREDOMINANTEMENTE AREIA MÉDIA COM  AREIA FINA SEGUNDO  WENTWORTH (1922)
DENSIDADE: 1,77g/cm3

PROJETO:Agregados para Construção Civil da Região Metropolitana de Palmas-TO

CC: 4403-087

Porto Alegre, 04 de fevereiro de 2018

Geol.João H.W. Castro

SUREG PA
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inicial amostra (g) final amostra (g)
1189,03 1187,97 0,089%

Mesh
simples acumulada

9,500 0 0,00 0,00 0,00
6,300 2 7,02 0,59 0,59
4,750 4 1,54 0,13 0,72
2,360 8 15,63 1,32 2,04
1,180 16 84,15 7,08 9,12
0,600 30 102,26 8,61 17,73
0,300 50 561,88 47,30 65,03
0,150 100 322,01 27,11 92,13

<0,150 <100 93,48 7,87 100,00
Totais 1187,97 100,00 100,00

MATÉRIA ORGÂNICA: NÃO OBSERVADO
DIMENSÃO MÁXIMA CARACTERÍSTICA: 2,36 mm
TEOR DE FINO: 2,41%
MÓDULO DE FINURA: 1,87  DENTRO DA  ZONA UTILIZÁVEL INFERIOR (ABNT NBR 7211:2005)
AGREGADO PREDOMINANTEMENTE  MIÚDO COM 0,7% DE AGREGADO GRAÚDO
GRADUAÇÃO: BEM GRADUADO
PREDOMINANTEMENTE AREIA MÉDIA COM  AREIA FINA SEGUNDO  WENTWORTH (1922)
DENSIDADE: 1,71g/cm3

PROJETO:Agregados para Construção Civil da Região Metropolitana de Palmas-TO

CC: 4403-087

Porto Alegre, 04 de fevereiro de 2018

Geol.João H.W. Castro

PESOS

Laboratório de Sedimentologia

0retida na peneira(mm) material(g) Frequência
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inicial amostra (g) final amostra (g)
1416,69 1415,06 0,115%

Mesh
simples acumulada

9,500 0 0,00 0,00 0,00
6,300 2 42,05 2,97 2,97
4,750 4 16,18 1,14 4,12
2,360 8 25,32 1,79 5,90
1,180 16 103,88 7,34 13,25
0,600 30 235,12 16,62 29,86
0,300 50 940,69 66,48 96,34
0,150 100 42,10 2,98 99,31

<0,150 <100 9,72 0,69 100,00
Totais 1415,06 100,00 100,00

MATÉRIA ORGÂNICA: FRAGMENTOS VEGETAIS E DE MOLUSCOS
DIMENSÃO MÁXIMA CARACTERÍSTICA: 4,75 mm
TEOR DE FINO: 0,09%
MÓDULO DE FINURA: 2,51  DENTRO DA  ZONA ÓTIMA (ABNT NBR 7211:2005)
AGREGADO PREDOMINANTEMENTE MIÚDO, COM 4,1% DE AGREAGADO GRAÚDO
GRADUAÇÃO: UNIFORME
PREDOMINANTEMENTE AREIA MÉDIA COM  AREIA GROSSEIRA SEGUNDO  WENTWORTH (1922)
DENSIDADE: 1,69gcm3

PROJETO:Agregados para Construção Civil da Região Metropolitana de Palmas-TO

CC: 4403-087

Porto Alegre, 04 de fevereiro de 2018

Geol.João H.W. Castro

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
LABORATÓRIO DE SEDIMENTOLOGIA

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA ABNT
EA-083   GIF628NOME DA AMOSTRA:
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inicial amostra (g) final amostra (g)
1332,89 1331,77 0,084%

Mesh
simples acumulada

9,500 0 0,00 0,00 0,00
6,300 2 11,24 0,84 0,84
4,750 4 36,96 2,78 3,62
2,360 8 85,84 6,45 10,06
1,180 16 132,04 9,91 19,98
0,600 30 125,91 9,45 29,43
0,300 50 662,44 49,74 79,18
0,150 100 223,21 16,76 95,94

<0,150 <100 54,13 4,06 100,00
Totais 1331,77 100,00 100,00

MATÉRIA ORGÂNICA: NÃO OBSERVADO
DIMENSÃO MÁXIMA CARACTERÍSTICA: 4,75 mm
TEOR DE FINO: 0,84%
MÓDULO DE FINURA: 2,39  DENTRO DA  ZONA ÓTIMA (ABNT NBR 7211:2005)
AGREGADO PREDOMINANTEMENTE MIÚDO COM 3,62% DE AGREGADO GRAÚDO
GRADUAÇÃO: BEM GRADUADO
PREDOMINANTEMENTE AREIA MÉDIA COM  AREIA FINA SEGUNDO  WENTWORTH (1922)
DENSIDADE: 1,74g/cm3

PROJETO:Agregados para Construção Civil da Região Metropolitana de Palmas-TO

CC: 4403-087

Porto Alegre, 04 de fevereiro de 2018

Geol.João H.W. Castro
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SUREG PA
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Laboratório de Sedimentologia
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inicial amostra (g) final amostra (g)
1344,57 1343,88 0,051%

Mesh
simples acumulada

9,500 0 0,00 0,00 0,00
6,300 2 1,88 0,14 0,14
4,750 4 24,13 1,80 1,94
2,360 8 70,98 5,28 7,22
1,180 16 131,08 9,75 16,97
0,600 30 136,89 10,19 27,16
0,300 50 811,95 60,42 87,58
0,150 100 112,93 8,40 95,98

<0,150 <100 54,04 4,02 100,00
Totais 1343,88 100,00 100,00

MATÉRIA ORGÂNICA: NÃO OBSERVADO
DIMENSÃO MÁXIMA CARACTERÍSTICA: 4,75 mm
TEOR DE FINO: 1,05%
MÓDULO DE FINURA: 2,36  DENTRO DA  ZONA ÓTIMA (ABNT NBR 7211:2005)
AGREGADO PREDOMINANTEMENTE MIÚDO COM 1,9% DE AGREGADO GRAÚDO
GRADUAÇÃO: BEM GRADUADO
PREDOMINANTEMENTE AREIA MÉDIA SEGUNDO  WENTWORTH (1922)
DENSIDADE: 1,83g/cm3

PROJETO:Agregados para Construção Civil da Região Metropolitana de Palmas-TO

CC: 4403-087

Porto Alegre, 04 de fevereiro de 2018

Geol.João H.W. Castro

PESOS

Laboratório de Sedimentologia

0retida na peneira(mm) material(g) Frequência
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inicial amostra (g) final amostra (g)
1135,66 1134,29 0,121%

Mesh
simples acumulada

9,500 0 0,00 0,00 0,00
6,300 2 1,81 0,16 0,16
4,750 4 10,61 0,94 1,09
2,360 8 27,81 2,45 3,55
1,180 16 128,59 11,34 14,88
0,600 30 138,33 12,20 27,08
0,300 50 641,71 56,57 83,65
0,150 100 166,35 14,67 98,32

<0,150 <100 19,08 1,68 100,00
Totais 1134,29 100,00 100,00

MATÉRIA ORGÂNICA: FRAGMENTOS DE VEGETAIS
DIMENSÃO MÁXIMA CARACTERÍSTICA: 2,36 mm
TEOR DE FINO: 0,42%
MÓDULO DE FINURA: 2,28  DENTRO DA  ZONA ÓTIMA (ABNT NBR 7211:2005)
AGREGADO PREDOMINANTEMENTE MIÚDO COM 1 % DE AGREGADO GRAÚDO
GRADUAÇÃO: BEM GRADUADO
PREDOMINANTEMENTE AREIA MÉDIA COM  AREIA FINA SEGUNDO  WENTWORTH (1922)
DENSIDADE: 1,69g/cm3

PROJETO:Agregados para Construção Civil da Região Metropolitana de Palmas-TO

CC: 4403-087

Porto Alegre, 04 de fevereiro de 2018

Geol.João H.W. Castro

LL-008  GIF616NOME DA AMOSTRA:

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
LABORATÓRIO DE SEDIMENTOLOGIA

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA ABNT
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inicial amostra (g) final amostra (g)
1464,73 1462,93 0,123%

Mesh
simples acumulada

9,500 0 0,00 0,00 0,00
6,300 2 4,58 0,31 0,31
4,750 4 25,11 1,72 2,03
2,360 8 81,62 5,58 7,61
1,180 16 183,14 12,52 20,13
0,600 30 241,23 16,49 36,62
0,300 50 807,11 55,17 91,79
0,150 100 99,01 6,77 98,56

<0,150 <100 21,13 1,44 100,00
Totais 1462,93 100,00 100,00

MATÉRIA ORGÂNICA: FRAGMENTOS DE VEGETAIS E DE MOLUSCOS
DIMENSÃO MÁXIMA CARACTERÍSTICA: 4,75 mm
TEOR DE FINO: 0,49%
MÓDULO DE FINURA: 2,57  DENTRO DA  ZONA ÓTIMA (ABNT NBR 7211:2005)
AGREGADO PREDOMINANTEMENTE MIÚDO COM 2% DE AGREGADO GRAÚDO
GRADUAÇÃO: BEM GRADUADO
PREDOMINANTEMENTE AREIA MÉDIA COM AREIA GROSSEIRA SEGUNDO  WENTWORTH (1922)
DENSIDADE: 1,71g/cm3

PROJETO:Agregados para Construção Civil da Região Metropolitana de Palmas-TO

CC: 4403-087

Porto Alegre, 04 de fevereiro de 2018

Geol.João H.W. Castro

PESOS

Laboratório de Sedimentologia
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inicial amostra (g) final amostra (g)
1189,03 1187,97 0,089%

Mesh
simples acumulada

9,500 0 0,00 0,00 0,00
6,300 2 7,02 0,59 0,59
4,750 4 1,54 0,13 0,72
2,360 8 15,63 1,32 2,04
1,180 16 84,15 7,08 9,12
0,600 30 102,26 8,61 17,73
0,300 50 561,88 47,30 65,03
0,150 100 322,01 27,11 92,13

<0,150 <100 93,48 7,87 100,00
Totais 1187,97 100,00 100,00

MATÉRIA ORGÂNICA: NÃO OBSERVADO
DIMENSÃO MÁXIMA CARACTERÍSTICA: 2,36 mm
TEOR DE FINO: 2,41%
MÓDULO DE FINURA: 1,87  DENTRO DA  ZONA UTILIZÁVEL INFERIOR (ABNT NBR 7211:2005)
AGREGADO PREDOMINANTEMENTE  MIÚDO COM 0,7% DE AGREGADO GRAÚDO
GRADUAÇÃO: BEM GRADUADO
PREDOMINANTEMENTE AREIA MÉDIA COM  AREIA FINA SEGUNDO  WENTWORTH (1922)
DENSIDADE: 1,71g/cm3

PROJETO:Agregados para Construção Civil da Região Metropolitana de Palmas-TO

CC: 4403-087

Porto Alegre, 04 de fevereiro de 2018

Geol.João H.W. Castro

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
LABORATÓRIO DE SEDIMENTOLOGIA

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA ABNT
LL-S-019   GIF617NOME DA AMOSTRA:
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inicial amostra (g) final amostra (g)
953,99 952,98 0,106%

Mesh
simples acumulada

9,500 0 0,00 0,00 0,00
6,300 2 0,00 0,00 0,00
4,750 4 4,47 0,47 0,47
2,360 8 34,35 3,60 4,07
1,180 16 101,72 10,67 14,75
0,600 30 135,28 14,20 28,94
0,300 50 498,01 52,26 81,20
0,150 100 163,94 17,20 98,40

<0,150 <100 15,21 1,60 100,00
Totais 952,98 100,00 100,00

MATÉRIA ORGÂNICA: FRAMENTOS DE VEGETAIS
DIMENSÃO MÁXIMA CARACTERÍSTICA: 2,36 mm
TEOR DE FINO: 0,19%
MÓDULO DE FINURA: 2,27  DENTRO DA  ZONA ÓTIMA (ABNT NBR 7211:2005)
AGREGADO PREDOMINANTEMENTE MIÚDO COM 0,5 % DE AGREGADO GRAÚDO
GRADUAÇÃO: BEM GRADUADO
PREDOMINANTEMENTE AREIA MÉDIA COM  AREIA FINA SEGUNDO  WENTWORTH (1922)
DENSIDADE: 1,63g/cm3

PROJETO:Agregados para Construção Civil da Região Metropolitana de Palmas-TO

CC: 4403-087

Porto Alegre, 04 de fevereiro de 2018

Geol.João H.W. Castro

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
LABORATÓRIO DE SEDIMENTOLOGIA

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA ABNT
LL-021   GIF618NOME DA AMOSTRA:
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inicial amostra (g) final amostra (g)
1068,05 1066,38 0,156%

Mesh
simples acumulada

9,500 0 0,00 0,00 0,00
6,300 2 7,44 0,70 0,70
4,750 4 5,94 0,56 1,25
2,360 8 34,88 3,27 4,53
1,180 16 261,82 24,55 29,08
0,600 30 257,87 24,18 53,26
0,300 50 398,85 37,40 90,66
0,150 100 89,45 8,39 99,05

<0,150 <100 10,13 0,95 100,00
Totais 1066,38 100,00 100,00

MATÉRIA ORGÂNICA: NÃO OBSERVADO
DIMENSÃO MÁXIMA CARACTERÍSTICA: 2,36 mm
TEOR DE FINO: 0,21%
MÓDULO DE FINURA: 2,78 DENTRO DA  ZONA ÓTIMA (ABNT NBR 7211:2005)
AGREGADO PREDOMINANTEMENTE MIÚDO COM 1,2% DE AGREGADO GRAÚDO
GRADUAÇÃO: BEM GRADUADO
PREDOMINANTEMENTE AREIA MÉDIA COM AREIA GROSSEIRA A MUITO GROSSEIRA SEGUNDO WENTWORTH (1922) 
DENSIDADE: 1,63g/cm3

PROJETO:Agregados para Construção Civil da Região Metropolitana de Palmas-TO

CC: 4403-087

Porto Alegre, 04 de fevereiro de 2018

Geol.João H.W. Castro

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
LABORATÓRIO DE SEDIMENTOLOGIA

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA ABNT
LL-028   GIF619NOME DA AMOSTRA:
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0retida na peneira(mm) material(g) Frequência
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Laboratório de Sedimentologia
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inicial amostra (g) final amostra (g)
1199,87 1198,10 0,148%

Mesh
simples acumulada

9,500 0 0,00 0,00 0,00
6,300 2 31,18 2,60 2,60
4,750 4 9,01 0,75 3,35
2,360 8 43,95 3,67 7,02
1,180 16 166,94 13,93 20,96
0,600 30 184,98 15,44 36,40
0,300 50 545,14 45,50 81,90
0,150 100 184,85 15,43 97,32

<0,150 <100 32,05 2,68 100,00
Totais 1198,10 100,00 100,00

MATÉRIA ORGÂNICA: FRAGMENTOS DE VEGETAIS
DIMENSÃO MÁXIMA CARACTERÍSTICA: 4,75 mm
TEOR DE FINO: 0,52%
MÓDULO DE FINURA: 2,49 DENTRO DA  ZONA ÓTIMA (ABNT NBR 7211:2005)
AGREGADO PREDOMINANTEMENTE MIÚDO COM 3,3% DE AGREGADO GRAÚDO
GRADUAÇÃO: BEM GRADUADO
PREDOMINANTEMENTE AREIA MÉDIA COM AREIA GROSSEIRA E AREIA FINA SEGUNDO WENTWORTH (1922) 
DENSIDADE: 1,64g/cm3

PROJETO:Agregados para Construção Civil da Região Metropolitana de Palmas-TO

CC: 4403-087

Porto Alegre, 04 de fevereiro de 2018

Geol.João H.W. Castro

LL-034   GIF620NOME DA AMOSTRA:
erro 

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
LABORATÓRIO DE SEDIMENTOLOGIA

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA ABNT

PESOS

Laboratório de Sedimentologia
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inicial amostra (g) final amostra (g)
1079,84 1078,73 0,103%

Mesh
simples acumulada

9,500 0 0,00 0,00 0,00
6,300 2 34,94 3,24 3,24
4,750 4 43,38 4,02 7,26
2,360 8 141,82 13,15 20,41
1,180 16 283,73 26,30 46,71
0,600 30 186,51 17,29 64,00
0,300 50 249,23 23,10 87,10
0,150 100 112,44 10,42 97,53

<0,150 <100 26,68 2,47 100,00
Totais 1078,73 100,00 100,00

MATÉRIA ORGÂNICA: FRAGMENTOS DE VEGETAIS
DIMENSÃO MÁXIMA CARACTERÍSTICA: 6,30mm
TEOR DE FINO: 0,75%
MÓDULO DE FINURA: 3,26  DENTRO DA  ZONA UTILIZÁVEL SUPERIOR (ABNT NBR 7211:2005)
AGREGADO PREDOMINANTEMENTE MIÚDO COM 7,3% DE AGREGADO GRAÚDO
GRADUAÇÃO: BEM GRADUADO
PREDOMINANTEMENTE AREIA MUITO GROSSEIRA COM  AREIA MÉDIA SEGUNDO  WENTWORTH (1922)
DENSIDADE: 1,68g/cm3

PROJETO:Agregados para Construção Civil da Região Metropolitana de Palmas-TO

CC: 4403-087

Porto Alegre, 04 de fevereiro de 2018

Geol.João H.W. Castro

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
LABORATÓRIO DE SEDIMENTOLOGIA

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA ABNT
LL-037   GIF621NOME DA AMOSTRA:
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Laboratório de Sedimentologia
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inicial amostra (g) final amostra (g)
1423,21 1421,30 0,134%

Mesh
simples acumulada

9,500 0 0,00 0,00 0,00
6,300 2 33,17 2,33 2,33
4,750 4 21,09 1,48 3,82
2,360 8 40,81 2,87 6,69
1,180 16 47,22 3,32 10,01
0,600 30 62,31 4,38 14,40
0,300 50 1119,84 78,79 93,19
0,150 100 21,18 1,49 94,68

<0,150 <100 75,68 5,32 100,00
Totais 1421,30 100,00 100,00

MATÉRIA ORGÂNICA: NÃO OBSERVADO
DIMENSÃO MÁXIMA CARACTERÍSTICA: 4,75 mm
TEOR DE FINO: 1,14%
MÓDULO DE FINURA: 2,25  DENTRO DA  ZONA ÓTIMA (ABNT NBR 7211:2005)
AGREGADO PREDOMINANTEMENTE MIÚDO COM 3,8% DE AGREGADO GRAÚDO
GRADUAÇÃO: UNIFORME
PREDOMINANTEMENTE AREIA MÉDIA  SEGUNDO  WENTWORTH (1922)
DENSIDADE: 1,79g/cm3

PROJETO:Agregados para Construção Civil da Região Metropolitana de Palmas-TO

CC: 4403-087

Porto Alegre, 04 de fevereiro de 2018

Geol.João H.W. Castro

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
LABORATÓRIO DE SEDIMENTOLOGIA

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA ABNT
LL-046  GIF622NOME DA AMOSTRA:
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Laboratório de Sedimentologia
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inicial amostra (g) final amostra (g)
1519,23 1517,87 0,090%

Mesh
simples acumulada

9,500 0 0,00 0,00 0,00
6,300 2 0,00 0,00 0,00
4,750 4 4,01 0,26 0,26
2,360 8 23,89 1,57 1,84
1,180 16 76,61 5,05 6,89
0,600 30 109,62 7,22 14,11
0,300 50 1029,64 67,83 81,94
0,150 100 253,89 16,73 98,67

<0,150 <100 20,21 1,33 100,00
Totais 1517,87 100,00 100,00

MATÉRIA ORGÂNICA: FRAGMENTOS DE VEGETAIS
DIMENSÃO MÁXIMA CARACTERÍSTICA: 2,36 mm
TEOR DE FINO: 0,77%
MÓDULO DE FINURA: 2,03  DENTRO DA  ZONA UTILIZÁVEL INFERIOR(ABNT NBR 7211:2005)
AGREGADO PREDOMINANTEMENTE MIÚDO COM 0,26% DE AGREGADO GRAÚDO
GRADUAÇÃO: UNIFORME
PREDOMINANTEMENTE AREIA MÉDIA SEGUNDO  WENTWORTH (1922)
DENSIDADE: 1,74g/cm3

PROJETO:Agregados para Construção Civil da Região Metropolitana de Palmas-TO

CC: 4403-087

Porto Alegre, 04 de fevereiro de 2018

Geol.João H.W. Castro

LL-055   GIF623NOME DA AMOSTRA:
erro 

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
LABORATÓRIO DE SEDIMENTOLOGIA

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA ABNT

PESOS

Laboratório de Sedimentologia
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inicial amostra (g) final amostra (g)
1440,09 1439,10 0,069%

Mesh
simples acumulada

9,500 0 0,00 0,00 0,00
6,300 2 14,97 1,04 1,04
4,750 4 17,91 1,24 2,28
2,360 8 69,33 4,82 7,10
1,180 16 230,38 16,01 23,11
0,600 30 256,08 17,79 40,91
0,300 50 732,16 50,88 91,78
0,150 100 94,11 6,54 98,32

<0,150 <100 24,16 1,68 100,00
Totais 1439,10 100,00 100,00

MATÉRIA ORGÂNICA: FRAGMENTOS DE VEGETAIS E DE MOLUSCOS
DIMENSÃO MÁXIMA CARACTERÍSTICA: 4,75 mm
TEOR DE FINO: 0,58%
MÓDULO DE FINURA: 2,64  DENTRO DA  ZONA ÓTIMA (ABNT NBR 7211:2005)
AGREGADO PREDOMINANTEMENTE MIÚDO COM 2,3% DE AGREGADO GRAÚDO
GRADUAÇÃO: BEM GRADUADO
PREDOMINANTEMENTE AREIA MÉDIA COM  AREIA GROSSEIRA SEGUNDO  WENTWORTH (1922)
DENSIDADE: 1,74g/cm3

PROJETO:Agregados para Construção Civil da Região Metropolitana de Palmas-TO

CC: 4403-087

Porto Alegre, 04 de fevereiro de 2018

Geol.João H.W. Castro

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
LABORATÓRIO DE SEDIMENTOLOGIA

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA ABNT
LL-063   GIF610NOME DA AMOSTRA:

erro 

0retida na peneira(mm) material(g) Frequência
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Laboratório de Sedimentologia
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inicial amostra (g) final amostra (g)
935,79 934,90 0,095%

Mesh
simples acumulada

9,500 0 0,00 0,00 0,00
6,300 2 0,00 0,00 0,00
4,750 4 0,00 0,00 0,00
2,360 8 8,69 0,93 0,93
1,180 16 87,88 9,40 10,33
0,600 30 116,79 12,49 22,82
0,300 50 349,52 37,39 60,21
0,150 100 262,75 28,10 88,31

<0,150 <100 109,27 11,69 100,00
Totais 934,90 100,00 100,00

MATÉRIA ORGÂNICA: NÃO OBSERVADO
DIMENSÃO MÁXIMA CARACTERÍSTICA: 2,36 mm
TEOR DE FINO: 4,51%
MÓDULO DE FINURA: 1,82  DENTRO DA  ZONA UTILIZÁVEL INFERIOR (ABNT NBR 7211:2005)
AGREGADO MIÚDO 
GRADUAÇÃO: BEM GRADUADO
PREDOMINANTEMENTE AREIA MÉDIA COM  AREIA FINA SEGUNDO  WENTWORTH (1922)
DENSIDADE: 1,68g/cm3

PROJETO:Agregados para Construção Civil da Região Metropolitana de Palmas-TO

CC: 4403-087

Porto Alegre, 04 de fevereiro de 2018

Geol.João H.W. Castro

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
LABORATÓRIO DE SEDIMENTOLOGIA

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA ABNT
LL-066   GIF624NOME DA AMOSTRA:
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Laboratório de Sedimentologia
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inicial amostra (g) final amostra (g)
1082,55 1081,27 0,118%

Mesh
simples acumulada

9,500 0 0,00 0,00 0,00
6,300 2 8,36 0,77 0,77
4,750 4 33,98 3,14 3,92
2,360 8 210,11 19,43 23,35
1,180 16 380,01 35,14 58,49
0,600 30 150,79 13,95 72,44
0,300 50 202,84 18,76 91,20
0,150 100 83,57 7,73 98,93

<0,150 <100 11,61 1,07 100,00
Totais 1081,27 100,00 100,00

MATÉRIA ORGÂNICA: FRAGMENTOS DE VEGETAIS
DIMENSÃO MÁXIMA CARACTERÍSTICA: 4,75 mm
TEOR DE FINO: 0,28%
MÓDULO DE FINURA: 3,49 DENTRO DA  ZONA UTILIZÁVEL SUPERIOR (ABNT NBR 7211:2005)
AGREGADO PREDOMINANTEMENTE MIÚDO COM 3,9% DE AGREGADO GRAÚDO
GRADUAÇÃO: BEM GRADUADO
PREDOMINANTEMENTE AREIA MUITO GROSSEIRA COM CASCALHO FINO E AREIA MÉDIA SEGUNDO WENTWORTH (1922) 
DENSIDADE: 1,75g/cm3

PROJETO:Agregados para Construção Civil da Região Metropolitana de Palmas-TO

CC: 4403-087

Porto Alegre, 04 de fevereiro de 2018

Geol.João H.W. Castro

SUREG PA

PESOS

Laboratório de Sedimentologia

erro 

LL-070   GIF625

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
LABORATÓRIO DE SEDIMENTOLOGIA

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA ABNT

0retida na peneira(mm) material(g) Frequência
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inicial amostra (g) final amostra (g)
1546,32 1544,15 0,140%

Mesh
simples acumulada

9,500 0 0,00 0,00 0,00
6,300 2 19,33 1,25 1,25
4,750 4 27,02 1,75 3,00
2,360 8 126,43 8,19 11,19
1,180 16 398,11 25,78 36,97
0,600 30 193,48 12,53 49,50
0,300 50 558,52 36,17 85,67
0,150 100 176,84 11,45 97,12

<0,150 <100 44,42 2,88 100,00
Totais 1544,15 100,00 100,00

MATÉRIA ORGÂNICA: NÃO OBSERVADO
DIMENSÃO MÁXIMA CARACTERÍSTICA: 4,75 mm
TEOR DE FINO: 0,89%
MÓDULO DE FINURA: 2,84  DENTRO DA  ZONA ÓTIMA (ABNT NBR 7211:2005)
AGREGADO PREDOMINANTEMENTE MIÚDO COM 3% DE AGREGADO GRAÚDO
GRADUAÇÃO: BEM GRADUADO
PREDOMINANTEMENTE AREIA MÉDIA COM  AREIA MUITO GROSSEIRA SEGUNDO  WENTWORTH (1922)
DENSIDADE: 1,73g/cm3

PROJETO:Agregados para Construção Civil da Região Metropolitana de Palmas-TO

CC: 4403-087

Porto Alegre, 04 de fevereiro de 2018

Geol.João H.W. Castro

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
LABORATÓRIO DE SEDIMENTOLOGIA

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA ABNT
LL-074   GIF611NOME DA AMOSTRA:
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0retida na peneira(mm) material(g) Frequência
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inicial amostra (g) final amostra (g)
1576,82 1575,03 0,114%

Mesh
simples acumulada

9,500 0 0,00 0,00 0,00
6,300 2 0,00 0,00 0,00
4,750 4 0,00 0,00 0,00
2,360 8 5,56 0,35 0,35
1,180 16 33,95 2,16 2,51
0,600 30 51,22 3,25 5,76
0,300 50 1110,00 70,47 76,24
0,150 100 315,28 20,02 96,25

<0,150 <100 59,02 3,75 100,00
Totais 1575,03 100,00 100,00

MATÉRIA ORGÂNICA: NÃO OBSERVADO
DIMENSÃO MÁXIMA CARACTERÍSTICA: 1,18 mm
TEOR DE FINO: 0,84%
MÓDULO DE FINURA: 1,81  DENTRO DA  ZONA UTILIZÁVEL INFERIOR (ABNT NBR 7211:2005)
AGREGADO MIÚDO 
GRADUAÇÃO: UNIFORME
PREDOMINANTEMENTE AREIA MÉDIA  SEGUNDO  WENTWORTH (1922)
DENSIDADE: 1,73g/cm3

PROJETO:Agregados para Construção Civil da Região Metropolitana de Palmas-TO

CC: 4403-087

Porto Alegre, 04 de fevereiro de 2018

Geol.João H.W. Castro

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
LABORATÓRIO DE SEDIMENTOLOGIA

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA ABNT
LL-076   GIF612NOME DA AMOSTRA:
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ANEXO IV 
ANÁLISES MINERALÓGICAS SEMIQUANTITATIVAS DE AREIA



 
ANÁLISE MINERALÓGICA SEMIQUANTITATIVA 

AMOSTRA EA-S-012  GIF629 
Projeto: Agregados para Construção Civil da Região Metropolitana de Palmas-TO 

CC: 4403-087 
 

 
MINERAL % MINERAL % MINERAL % 

OURO  ESPINÉLIO  MICA - muscovita <1 

CHUMBO  LEUCOXÊNIO <1 QUARTZO 96 

PIRITA  SCHEELITA  FELDSPATOS  1 

MARCASSITA  CARBONATO  SELADONITA  

CALCOPIRITA  MONAZITA  GLAUCONITA  

GALENA  APATITA  SERPENTINA  

BLENDA  GORCEIXITA  BERILO  

MOLIBDENITA  ZIRCÃO <1 FRAG. DE ROCHA  1 

PIRITA LIMONITA  TURMALINA - schorlita <1 AGREGADO TERROSO 1  

MAGNETITA  CIANITA    

HEMATITA  ESTAUROLITA <1   

ILMENITA <1 ANDALUZITA    

LIMONITA <1 SILLIMANITA    

ÓXIDO DE MANGANÊS  EPIDOTO    

CASSITERITA  ESFENO    

COLUMBITA-TANTALITA  OLIVINA    

RUTILO <1 GRANADA     

CROMITA  PIROXÊNIO    

ANATÁSIO  ANFIBÓLIO    

      

      

 
Metodologia: Amostra foi microbateiada para separar minerais pesados, seca em estufa 80°C, submetida ao imã de mão e sepa-
rador eletromagnético FRANTZ (0.3, 0.5, 0.75 Ampéres). A análise mineral foi com lupa binocular, microscópio petrográfico, mine-
ralight ultra violeta ondas longas e curtas e ensaios microquímicos. 
 
Peso: Leves 250,88g pesados 0,36g 
Grau de arredondamento: Predominam grãos arredondados 
Esfericidade: Alta 
Seleção: Bem selecionada 
Material orgânico: Não observado 
Ouro: Amostra negativa para ouro 
Classificação Wentworth(1922): Predominantemente areia média com areia fina 
Classificação Shepard: Areia 
Textura superficial: Fosca 

Porto Alegre, 04 de fevereiro de 2018. 
 

Geól. João H. W. Castro 
Laboratório de Sedimentologia – SUREG - PA 



 
ANÁLISE MINERALÓGICA SEMIQUANTITATIVA 

AMOSTRA EA-073  GIF626 
Projeto: Agregados para Construção Civil da Região Metropolitana de Palmas-TO 

CC: 4403-087 
 

 
MINERAL % MINERAL % MINERAL % 

OURO  ESPINÉLIO  MICA - muscovita <1 

CHUMBO  LEUCOXÊNIO <1 QUARTZO 96 

PIRITA  SCHEELITA  FELDSPATOS  2 

MARCASSITA  CARBONATO  SELADONITA  

CALCOPIRITA  MONAZITA  GLAUCONITA  

GALENA  APATITA  SERPENTINA  

BLENDA  GORCEIXITA  BERILO  

MOLIBDENITA  ZIRCÃO <1 FRAG. DE ROCHA  <1 

PIRITA LIMONITA  TURMALINA - schorlita <1 AGREGADO TERROSO 1  

MAGNETITA  CIANITA    

HEMATITA  ESTAUROLITA <1   

ILMENITA <1 ANDALUZITA    

LIMONITA <1 SILLIMANITA    

ÓXIDO DE MANGANÊS  EPIDOTO    

CASSITERITA  ESFENO    

COLUMBITA-TANTALITA  OLIVINA    

RUTILO <1 GRANADA     

CROMITA  PIROXÊNIO    

ANATÁSIO  ANFIBÓLIO - hornblenda <1   

      

      

 
Metodologia: Amostra foi microbateiada para separar minerais pesados, seca em estufa 80°C, submetida ao imã de mão e sepa-
rador eletromagnético FRANTZ (0.3, 0.5, 0.75 Ampéres). A análise mineral foi com lupa binocular, microscópio petrográfico, mine-
ralight ultra violeta ondas longas e curtas e ensaios microquímicos. 
 
Peso: Leves 238,25g pesados 0,21g 
Grau de arredondamento: Predominam grãos sub-arredondados 
Esfericidade: Alta 
Seleção: Bem selecionada 
Material orgânico: Não observado 
Ouro: Amostra negativa para ouro 
Classificação Wentworth(1922): Predominantemente areia média  
Classificação Shepard: Areia 
Textura superficial: Fosco 

Porto Alegre, 04 de fevereiro de 2018. 
 

Geól. João H. W. Castro 
Laboratório de Sedimentologia – SUREG - PA 



 
ANÁLISE MINERALÓGICA SEMIQUANTITATIVA 

AMOSTRA EA-078  GIF627 
Projeto: Agregados para Construção Civil da Região Metropolitana de Palmas-TO 

CC: 4403-087 
 

 
MINERAL % MINERAL % MINERAL % 

OURO  ESPINÉLIO  MICA – biotita <1 

CHUMBO  LEUCOXÊNIO <1 QUARTZO 90 

PIRITA  SCHEELITA  FELDSPATOS  8 

MARCASSITA  CARBONATO  SELADONITA  

CALCOPIRITA  MONAZITA <1 GLAUCONITA  

GALENA  APATITA  SERPENTINA  

BLENDA  GORCEIXITA  BERILO  

MOLIBDENITA  ZIRCÃO <1 FRAG. DE ROCHA  1 

PIRITA LIMONITA  TURMALINA schorlita <1 AGREGADO TERROSO   

MAGNETITA <1 CIANITA    

HEMATITA - martita <1 ESTAUROLITA    

ILMENITA <1 ANDALUZITA    

LIMONITA <1 SILLIMANITA    

ÓXIDO DE MANGANÊS  EPIDOTO <1   

CASSITERITA  ESFENO    

COLUMBITA-TANTALITA  OLIVINA    

RUTILO <1 GRANADA - almandina <1   

CROMITA  PIROXÊNIO    

ANATÁSIO  ANFIBÓLIO - hornblenda <1   

      

      

 
Metodologia: Amostra foi microbateiada para separar minerais pesados, seca em estufa 80°C, submetida ao imã de mão e sepa-
rador eletromagnético FRANTZ (0.3, 0.5, 0.75 Ampéres). A análise mineral foi com lupa binocular, microscópio petrográfico, mine-
ralight ultra violeta ondas longas e curtas e ensaios microquímicos. 
 
Peso: Leves 253,41g pesados 5,02g 
Grau de arredondamento: Predominam grãos angulosos  
Esfericidade: Baixa 
Seleção: Moderadamente selecionada 
Material orgânico: Não observado 
Ouro: Amostra negativa para ouro 
Classificação Wentworth(1922): Predomínio de areia média com areia grosseira  
Classificação Shepard: Areia 
Textura superficial: Lisa 

Porto Alegre, 04 de fevereiro de 2018. 
 

Geól. João H. W. Castro 
Laboratório de Sedimentologia – SUREG - PA 



 
ANÁLISE MINERALÓGICA SEMIQUANTITATIVA 

AMOSTRA EA-083  GIF628 
Projeto: Agregados para Construção Civil da Região Metropolitana de Palmas-TO 

CC: 4403-087 
 

 
MINERAL % MINERAL % MINERAL % 

OURO  ESPINÉLIO  MICA - muscovita <1 

CHUMBO  LEUCOXÊNIO <1 QUARTZO 97 

PIRITA  SCHEELITA  FELDSPATOS  2 

MARCASSITA  CARBONATO  SELADONITA  

CALCOPIRITA  MONAZITA  GLAUCONITA  

GALENA  APATITA  SERPENTINA  

BLENDA  GORCEIXITA  BERILO  

MOLIBDENITA  ZIRCÃO <1 FRAG. DE ROCHA  <1 

PIRITA LIMONITA  TURMALINA schorlita <1 AGREGADO TERROSO  <1 

MAGNETITA <1 CIANITA    

HEMATITA - martita <1 ESTAUROLITA <1   

ILMENITA <1 ANDALUZITA    

LIMONITA <1 SILLIMANITA    

ÓXIDO DE MANGANÊS  EPIDOTO <1   

CASSITERITA  ESFENO    

COLUMBITA-TANTALITA  OLIVINA    

RUTILO <1 GRANADA - almandina <1   

CROMITA  PIROXÊNIO    

ANATÁSIO  ANFIBÓLIO - hornblenda <1   

      

      

 
Metodologia: Amostra foi microbateiada para separar minerais pesados, seca em estufa 80°C, submetida ao imã de mão e sepa-
rador eletromagnético FRANTZ (0.3, 0.5, 0.75 Ampéres). A análise mineral foi com lupa binocular, microscópio petrográfico, mine-
ralight ultra violeta ondas longas e curtas e ensaios microquímicos. 
 
Peso: Leves 280,61g pesados 0,1,06g 
Grau de arredondamento: Predominam grãos sub-arredondados 
Esfericidade: Moderada 
Seleção: Moderadamente selecionada 
Material orgânico: Fragmentos de vegetais e de moluscos 
Ouro: Amostra negativa para ouro 
Classificação Wentworth(1922): Predomínio de areia média com areia grosseira  
Classificação Shepard: Areia 
Textura superficial: Lisa 

Porto Alegre, 04 de fevereiro de 2018. 
 

Geól. João H. W. Castro 
Laboratório de Sedimentologia – SUREG - PA 



 
ANÁLISE MINERALÓGICA SEMIQUANTITATIVA 

AMOSTRA LL-S-004  GIF615 
Projeto: Agregados para Construção Civil da Região Metropolitana de Palmas-TO 

CC: 4403-087 
 

 
MINERAL % MINERAL % MINERAL % 

OURO  ESPINÉLIO  MICA - muscovita <1 

CHUMBO  LEUCOXÊNIO <1 QUARTZO 97 

PIRITA  SCHEELITA  FELDSPATOS  2 

MARCASSITA  CARBONATO  SELADONITA  

CALCOPIRITA  MONAZITA  GLAUCONITA  

GALENA  APATITA  SERPENTINA  

BLENDA  GORCEIXITA  BERILO  

MOLIBDENITA  ZIRCÃO <1 FRAG. DE ROCHA  <1 

PIRITA LIMONITA  TURMALINA - schorlita <1 AGREGADO TERROSO   

MAGNETITA <1 CIANITA <1   

HEMATITA - martita <1 ESTAUROLITA <1   

ILMENITA <1 ANDALUZITA    

LIMONITA <1 SILLIMANITA    

ÓXIDO DE MANGANÊS  EPIDOTO    

CASSITERITA  ESFENO    

COLUMBITA-TANTALITA  OLIVINA    

RUTILO <1 GRANADA     

CROMITA  PIROXÊNIO    

ANATÁSIO  ANFIBÓLIO    

      

      

 
Metodologia: Amostra foi microbateiada para separar minerais pesados, seca em estufa 80°C, submetida ao imã de mão e sepa-
rador eletromagnético FRANTZ (0.3, 0.5, 0.75 Ampéres). A análise mineral foi com lupa binocular, microscópio petrográfico, mine-
ralight ultra violeta ondas longas e curtas e ensaios microquímicos. 
 
Peso: Leves 236,44g pesados 0,56g 
Grau de arredondamento: Predominam grãos sub-angulosos a sub arredondados 
Esfericidade: Moderada 
Seleção: Moderadamente selecionada 
Material orgânico: Não observado 
Ouro: Amostra negativa para ouro 
Classificação Wentworth(1922): Predominantemente areia média 
Classificação Shepard: Areia 
Textura superficial: Lisa 

Porto Alegre, 04 de fevereiro de 2018. 
 

Geól. João H. W. Castro 
Laboratório de Sedimentologia – SUREG - PA 



 
ANÁLISE MINERALÓGICA SEMIQUANTITATIVA 

AMOSTRA LL-S-006  GIF608 
Projeto: Agregados para Construção Civil da Região Metropolitana de Palmas-TO 

CC: 4403-087 
 

 
MINERAL % MINERAL % MINERAL % 

OURO  ESPINÉLIO  MICA - muscovita <1 

CHUMBO  LEUCOXÊNIO <1 QUARTZO 98 

PIRITA  SCHEELITA  FELDSPATOS   

MARCASSITA  CARBONATO  SELADONITA  

CALCOPIRITA  MONAZITA <1 GLAUCONITA  

GALENA  APATITA  SERPENTINA  

BLENDA  GORCEIXITA  BERILO  

MOLIBDENITA  ZIRCÃO <1 FRAG. DE ROCHA  1 

PIRITA LIMONITA  TURMALINA - schorlita <1 AGREGADO TERROSO   

MAGNETITA <1 CIANITA    

HEMATITA - martita <1 ESTAUROLITA <1   

ILMENITA <1 ANDALUZITA    

LIMONITA <1 SILLIMANITA    

ÓXIDO DE MANGANÊS  EPIDOTO    

CASSITERITA  ESFENO    

COLUMBITA-TANTALITA  OLIVINA    

RUTILO <1 GRANADA     

CROMITA  PIROXÊNIO    

ANATÁSIO  ANFIBÓLIO    

      

      

 
Metodologia: Amostra foi microbateiada para separar minerais pesados, seca em estufa 80°C, submetida ao imã de mão e sepa-
rador eletromagnético FRANTZ (0.3, 0.5, 0.75 Ampéres). A análise mineral foi com lupa binocular, microscópio petrográfico, mine-
ralight ultra violeta ondas longas e curtas e ensaios microquímicos. 
 
Peso: Leves 194,03g pesados 0,39g 
Grau de arredondamento: Predominam grãos sub-angulosos 
Esfericidade: Moderada 
Seleção: Bem selecionada 
Material orgânico: Não observado 
Ouro: Amostra negativa para ouro 
Classificação Wentworth(1922): Predominantemente areia média  
Classificação Shepard: Areia 
Textura superficial: Lisa 

Porto Alegre, 04 de fevereiro de 2018. 
 

Geól. João H. W. Castro 
Laboratório de Sedimentologia – SUREG - PA 



 
ANÁLISE MINERALÓGICA SEMIQUANTITATIVA 

AMOSTRA LL-S-008  GIF616 
Projeto: Agregados para Construção Civil da Região Metropolitana de Palmas-TO 

CC: 4403-087 
 

 
MINERAL % MINERAL % MINERAL % 

OURO  ESPINÉLIO  MICA - muscovita <1 

CHUMBO  LEUCOXÊNIO <1 QUARTZO 95 

PIRITA  SCHEELITA  FELDSPATOS  4 

MARCASSITA  CARBONATO  SELADONITA  

CALCOPIRITA  MONAZITA  GLAUCONITA  

GALENA  APATITA  SERPENTINA  

BLENDA  GORCEIXITA  BERILO  

MOLIBDENITA  ZIRCÃO <1 FRAG. DE ROCHA  <1 

PIRITA LIMONITA  TURMALINA - schorlita <1 AGREGADO TERROSO   

MAGNETITA <1 CIANITA <1   

HEMATITA - martita <1 ESTAUROLITA <1   

ILMENITA <1 ANDALUZITA    

LIMONITA <1 SILLIMANITA    

ÓXIDO DE MANGANÊS  EPIDOTO <1   

CASSITERITA  ESFENO    

COLUMBITA-TANTALITA  OLIVINA    

RUTILO <1 GRANADA - almandina <1   

CROMITA  PIROXÊNIO    

ANATÁSIO  ANFIBÓLIO - hornblenda <1   

      

      

 
Metodologia: Amostra foi microbateiada para separar minerais pesados, seca em estufa 80°C, submetida ao imã de mão e sepa-
rador eletromagnético FRANTZ (0.3, 0.5, 0.75 Ampéres). A análise mineral foi com lupa binocular, microscópio petrográfico, mine-
ralight ultra violeta ondas longas e curtas e ensaios microquímicos. 
 
Peso: Leves 257,79g pesados 0,51g 
Grau de arredondamento: Predominam grãos sub-angulosos  
Esfericidade: Moderada 
Seleção: Moderadamente selecionada 
Material orgânico: Raros fragmentos vegetais 
Ouro: Amostra negativa para ouro 
Classificação Wentworth(1922): Predominantemente areia média 
Classificação Shepard: Areia 
Textura superficial: Lisa 

Porto Alegre, 04 de fevereiro de 2018. 
 

Geól. João H. W. Castro 
Laboratório de Sedimentologia – SUREG - PA 



 
ANÁLISE MINERALÓGICA SEMIQUANTITATIVA 

AMOSTRA LL-S-010  GIF609 
Projeto: Agregados para Construção Civil da Região Metropolitana de Palmas-TO 

CC: 4403-087 
 

 
MINERAL % MINERAL % MINERAL % 

OURO  ESPINÉLIO  MICA - biotita <1 

CHUMBO  LEUCOXÊNIO <1 QUARTZO 98 

PIRITA  SCHEELITA  FELDSPATOS  1 

MARCASSITA  CARBONATO  SELADONITA  

CALCOPIRITA  MONAZITA  GLAUCONITA  

GALENA  APATITA  SERPENTINA  

BLENDA  GORCEIXITA  BERILO  

MOLIBDENITA  ZIRCÃO <1 FRAG. DE ROCHA  <1 

PIRITA LIMONITA  TURMALINA - schorlita <1 AGREGADO TERROSO   

MAGNETITA <1 CIANITA    

HEMATITA - martita <1 ESTAUROLITA <1   

ILMENITA <1 ANDALUZITA    

LIMONITA <1 SILLIMANITA    

ÓXIDO DE MANGANÊS  EPIDOTO <1   

CASSITERITA  ESFENO    

COLUMBITA-TANTALITA  OLIVINA    

RUTILO <1 GRANADA     

CROMITA  PIROXÊNIO    

ANATÁSIO  ANFIBÓLIO - hornblenda <1   

      

      

 
Metodologia: Amostra foi microbateiada para separar minerais pesados, seca em estufa 80°C, submetida ao imã de mão e sepa-
rador eletromagnético FRANTZ (0.3, 0.5, 0.75 Ampéres). A análise mineral foi com lupa binocular, microscópio petrográfico, mine-
ralight ultra violeta ondas longas e curtas e ensaios microquímicos. 
 
Peso: Leves 214,35g pesados 0,31g 
Grau de arredondamento: Predominam sub-arredondados  
Esfericidade: Moderada 
Seleção: Bem selecionada 
Material orgânico: Fragmentos de vegetais e de moluscos 
Ouro: Amostra negativa para ouro 
Classificação Wentworth(1922): Predominantemente areia média com areia grosseira  
Classificação Shepard: Areia 
Textura superficial: Lisa 

Porto Alegre, 04 de fevereiro de 2018. 
 

Geól. João H. W. Castro 
Laboratório de Sedimentologia – SUREG - PA 



 
ANÁLISE MINERALÓGICA SEMIQUANTITATIVA 

AMOSTRA LL-S-019  GIF617 
Projeto: Agregados para Construção Civil da Região Metropolitana de Palmas-TO 

CC: 4403-087 
 

 
MINERAL % MINERAL % MINERAL % 

OURO  ESPINÉLIO  MICA - muscovita <1 

CHUMBO  LEUCOXÊNIO <1 QUARTZO 95 

PIRITA  SCHEELITA  FELDSPATOS  4 

MARCASSITA  CARBONATO  SELADONITA  

CALCOPIRITA  MONAZITA  GLAUCONITA  

GALENA  APATITA  SERPENTINA  

BLENDA  GORCEIXITA  BERILO  

MOLIBDENITA  ZIRCÃO <1 FRAG. DE ROCHA  <1 

PIRITA LIMONITA  TURMALINA - schorlita  <1 AGREGADO TERROSO  <1 

MAGNETITA <1 CIANITA    

HEMATITA - martita <1 ESTAUROLITA <1   

ILMENITA <1 ANDALUZITA    

LIMONITA <1 SILLIMANITA    

ÓXIDO DE MANGANÊS  EPIDOTO    

CASSITERITA  ESFENO    

COLUMBITA-TANTALITA  OLIVINA    

RUTILO <1 GRANADA     

CROMITA  PIROXÊNIO    

ANATÁSIO  ANFIBÓLIO    

      

      

 
Metodologia: Amostra foi microbateiada para separar minerais pesados, seca em estufa 80°C, submetida ao imã de mão e sepa-
rador eletromagnético FRANTZ (0.3, 0.5, 0.75 Ampéres). A análise mineral foi com lupa binocular, microscópio petrográfico, mine-
ralight ultra violeta ondas longas e curtas e ensaios microquímicos. 
 
Peso: Leves 269,41g pesados 0,22g 
Grau de arredondamento: Predominam grãos sub-arredondados 
Esfericidade: Moderada 
Seleção: Bem selecionada 
Material orgânico: Não observado 
Ouro: Amostra negativa para ouro 
Classificação Wentworth(1922): Predominantemente areia média 
Classificação Shepard: Areia 
Textura superficial: Fosca 

Porto Alegre, 04 de fevereiro de 2018. 
 

Geól. João H. W. Castro 
Laboratório de Sedimentologia – SUREG - PA 



 
ANÁLISE MINERALÓGICA SEMIQUANTITATIVA 

AMOSTRA LL-S-021  GIF618 
Projeto: Agregados para Construção Civil da Região Metropolitana de Palmas-TO 

CC: 4403-087 
 

 
MINERAL % MINERAL % MINERAL % 

OURO  ESPINÉLIO  MICA - muscovita <1 

CHUMBO  LEUCOXÊNIO <1 QUARTZO 95 

PIRITA  SCHEELITA  FELDSPATOS  4 

MARCASSITA  CARBONATO  SELADONITA  

CALCOPIRITA  MONAZITA  GLAUCONITA  

GALENA  APATITA  SERPENTINA  

BLENDA  GORCEIXITA  BERILO  

MOLIBDENITA  ZIRCÃO <1 FRAG. DE ROCHA  <1 

PIRITA LIMONITA  TURMALINA - schorlita <1 AGREGADO TERROSO   

MAGNETITA <1 CIANITA <1   

HEMATITA  ESTAUROLITA <1   

ILMENITA <1 ANDALUZITA    

LIMONITA <1 SILLIMANITA    

ÓXIDO DE MANGANÊS  EPIDOTO <1   

CASSITERITA  ESFENO    

COLUMBITA-TANTALITA  OLIVINA    

RUTILO <1 GRANADA - almandina <1   

CROMITA  PIROXÊNIO    

ANATÁSIO  ANFIBÓLIO - hornblenda <1   

      

      

 
Metodologia: Amostra foi microbateiada para separar minerais pesados, seca em estufa 80°C, submetida ao imã de mão e sepa-
rador eletromagnético FRANTZ (0.3, 0.5, 0.75 Ampéres). A análise mineral foi com lupa binocular, microscópio petrográfico, mine-
ralight ultra violeta ondas longas e curtas e ensaios microquímicos. 
 
Peso: Leves 203,63g pesados 0,12g 
Grau de arredondamento: Predominam grãos angulosos 
Esfericidade: Moderada 
Seleção: Moderadamente selecionada 
Material orgânico: Raros fragmentos vegetais 
Ouro: Amostra negativa para ouro 
Classificação Wentworth(1922): Predominantemente areia média 
Classificação Shepard: Areia 
Textura superficial: Lisa 

Porto Alegre, 04 de fevereiro de 2018. 
 

Geól. João H. W. Castro 
Laboratório de Sedimentologia – SUREG - PA 



 
ANÁLISE MINERALÓGICA SEMIQUANTITATIVA 

AMOSTRA LL-S-028  GIF619 
Projeto: Agregados para Construção Civil da Região Metropolitana de Palmas-TO 

CC: 4403-087 
 

 
MINERAL % MINERAL % MINERAL % 

OURO  ESPINÉLIO  MICA – muscovita e biotita <1 

CHUMBO  LEUCOXÊNIO <1 QUARTZO 97 

PIRITA  SCHEELITA  FELDSPATOS  2 

MARCASSITA  CARBONATO  SELADONITA  

CALCOPIRITA  MONAZITA <1 GLAUCONITA  

GALENA  APATITA  SERPENTINA  

BLENDA  GORCEIXITA  BERILO  

MOLIBDENITA  ZIRCÃO <1 FRAG. DE ROCHA  <1 

PIRITA LIMONITA  TURMALINA - schorlita <1 AGREGADO TERROSO   

MAGNETITA <1 CIANITA    

HEMATITA  ESTAUROLITA    

ILMENITA <1 ANDALUZITA    

LIMONITA <1 SILLIMANITA    

ÓXIDO DE MANGANÊS  EPIDOTO <1   

CASSITERITA  ESFENO    

COLUMBITA-TANTALITA  OLIVINA    

RUTILO <1 GRANADA - almandina  <1   

CROMITA  PIROXÊNIO    

ANATÁSIO  ANFIBÓLIO    

      

      

 
Metodologia: Amostra foi microbateiada para separar minerais pesados, seca em estufa 80°C, submetida ao imã de mão e sepa-
rador eletromagnético FRANTZ (0.3, 0.5, 0.75 Ampéres). A análise mineral foi com lupa binocular, microscópio petrográfico, mine-
ralight ultra violeta ondas longas e curtas e ensaios microquímicos. 
 
Peso: Leves 226,69g pesados 0,21g 
Grau de arredondamento: Predominam grãos angulosos  
Esfericidade: Baixa 
Seleção: Moderadamente selecionada 
Material orgânico: Não observado 
Ouro: Amostra negativa para ouro 
Classificação Wentworth(1922): Predominantemente areia média a areia grosseira  
Classificação Shepard: Areia 
Textura superficial: Lisa 

Porto Alegre, 04 de fevereiro de 2018. 
 

Geól. João H. W. Castro 
Laboratório de Sedimentologia – SUREG - PA 



 
ANÁLISE MINERALÓGICA SEMIQUANTITATIVA 

AMOSTRA LL-S-034  GIF620 
Projeto: Agregados para Construção Civil da Região Metropolitana de Palmas-TO 

CC: 4403-087 
 

 
MINERAL % MINERAL % MINERAL % 

OURO  ESPINÉLIO  MICA - muscovita <1 

CHUMBO  LEUCOXÊNIO <1 QUARTZO 90 

PIRITA  SCHEELITA  FELDSPATOS  8 

MARCASSITA  CARBONATO  SELADONITA  

CALCOPIRITA  MONAZITA  GLAUCONITA  

GALENA  APATITA  SERPENTINA  

BLENDA  GORCEIXITA  BERILO  

MOLIBDENITA  ZIRCÃO <1 FRAG. DE ROCHA  <1 

PIRITA LIMONITA  TURMALINA - schorlita <1 AGREGADO TERROSO  <1 

MAGNETITA <1 CIANITA <1   

HEMATITA  ESTAUROLITA <1   

ILMENITA <1 ANDALUZITA    

LIMONITA <1 SILLIMANITA    

ÓXIDO DE MANGANÊS  EPIDOTO <1   

CASSITERITA  ESFENO    

COLUMBITA-TANTALITA  OLIVINA    

RUTILO <1 GRANADA - almandina <1   

CROMITA  PIROXÊNIO    

ANATÁSIO  ANFIBÓLIO - hornblenda 1   

      

      

 
Metodologia: Amostra foi microbateiada para separar minerais pesados, seca em estufa 80°C, submetida ao imã de mão e sepa-
rador eletromagnético FRANTZ (0.3, 0.5, 0.75 Ampéres). A análise mineral foi com lupa binocular, microscópio petrográfico, mine-
ralight ultra violeta ondas longas e curtas e ensaios microquímicos. 
 
Peso: Leves 245,16g pesados 0,58g 
Grau de arredondamento: Predominam grãos angulosos  
Esfericidade: Moderada 
Seleção: Moderadamente selecionada 
Material orgânico: Raros fragmentos de vegetais 
Ouro: Amostra negativa para ouro 
Classificação Wentworth(1922): Predominantemente areia média com areia grosseira  
Classificação Shepard: Areia 
Textura superficial: Lisa 

Porto Alegre, 04 de fevereiro de 2018. 
 

Geól. João H. W. Castro 
Laboratório de Sedimentologia – SUREG - PA 



 
ANÁLISE MINERALÓGICA SEMIQUANTITATIVA 

AMOSTRA LL-S-037  GIF621 
Projeto: Agregados para Construção Civil da Região Metropolitana de Palmas-TO 

CC: 4403-087 
 

 
MINERAL % MINERAL % MINERAL % 

OURO  ESPINÉLIO  MICA - muscovita <1 

CHUMBO  LEUCOXÊNIO <1 QUARTZO 87 

PIRITA  SCHEELITA  FELDSPATOS  10 

MARCASSITA  CARBONATO  SELADONITA  

CALCOPIRITA  MONAZITA  GLAUCONITA  

GALENA  APATITA  SERPENTINA  

BLENDA  GORCEIXITA  BERILO  

MOLIBDENITA  ZIRCÃO <1 FRAG. DE ROCHA  2 

PIRITA LIMONITA  TURMALINA - schorlita <1 AGREGADO TERROSO <1  

MAGNETITA <1 CIANITA <1   

HEMATITA - martita <1 ESTAUROLITA <1   

ILMENITA <1 ANDALUZITA    

LIMONITA <1 SILLIMANITA    

ÓXIDO DE MANGANÊS  EPIDOTO <1   

CASSITERITA  ESFENO    

COLUMBITA-TANTALITA  OLIVINA    

RUTILO <1 GRANADA     

CROMITA  PIROXÊNIO    

ANATÁSIO  ANFIBÓLIO - hornblenda <1   

      

      

 
Metodologia: Amostra foi microbateiada para separar minerais pesados, seca em estufa 80°C, submetida ao imã de mão e sepa-
rador eletromagnético FRANTZ (0.3, 0.5, 0.75 Ampéres). A análise mineral foi com lupa binocular, microscópio petrográfico, mine-
ralight ultra violeta ondas longas e curtas e ensaios microquímicos. 
 
Peso: Leves 265,06g pesados 0,28g 
Grau de arredondamento: Predominam grãos angulosos  
Esfericidade: Baixa 
Seleção: Moderadamente selecionada 
Material orgânico: Raros fragmentos de vegetais 
Ouro: Amostra negativa para ouro 
Classificação Wentworth(1922): Predominantemente areia muito grosseira  
Classificação Shepard: Areia 
Textura superficial: Lisa 

Porto Alegre, 04 de fevereiro de 2018. 
 

Geól. João H. W. Castro 
Laboratório de Sedimentologia – SUREG - PA 



 
ANÁLISE MINERALÓGICA SEMIQUANTITATIVA 

AMOSTRA LL-S-046  GIF622 
Projeto: Agregados para Construção Civil da Região Metropolitana de Palmas-TO 

CC: 4403-087 
 

 
MINERAL % MINERAL % MINERAL % 

OURO  ESPINÉLIO  MICA - muscovita <1 

CHUMBO  LEUCOXÊNIO <1 QUARTZO 97 

PIRITA  SCHEELITA  FELDSPATOS  2 

MARCASSITA  CARBONATO  SELADONITA  

CALCOPIRITA  MONAZITA  GLAUCONITA  

GALENA  APATITA  SERPENTINA  

BLENDA  GORCEIXITA  BERILO  

MOLIBDENITA  ZIRCÃO <1 FRAG. DE ROCHA  <1 

PIRITA LIMONITA  TURMALINA - schorlita <1 AGREGADO TERROSO   

MAGNETITA <1 CIANITA <1   

HEMATITA - martita <1 ESTAUROLITA <1   

ILMENITA <1 ANDALUZITA    

LIMONITA <1 SILLIMANITA    

ÓXIDO DE MANGANÊS  EPIDOTO <1   

CASSITERITA  ESFENO    

COLUMBITA-TANTALITA  OLIVINA    

RUTILO <1 GRANADA - almandina <1   

CROMITA  PIROXÊNIO    

ANATÁSIO  ANFIBÓLIO    

      

      

 
Metodologia: Amostra foi microbateiada para separar minerais pesados, seca em estufa 80°C, submetida ao imã de mão e sepa-
rador eletromagnético FRANTZ (0.3, 0.5, 0.75 Ampéres). A análise mineral foi com lupa binocular, microscópio petrográfico, mine-
ralight ultra violeta ondas longas e curtas e ensaios microquímicos. 
 
Peso: Leves 265,21g pesados 1,62g 
Grau de arredondamento: Predominam grãos sub-arredondados  
Esfericidade: Alta 
Seleção: Bem selecionada 
Material orgânico: Não observado 
Ouro: Amostra negativa para ouro 
Classificação Wentworth(1922): Predominantemente areia média  
Classificação Shepard: Areia 
Textura superficial: Lisa 

Porto Alegre, 04 de fevereiro de 2018. 
 

Geól. João H. W. Castro 
Laboratório de Sedimentologia – SUREG - PA 



 
ANÁLISE MINERALÓGICA SEMIQUANTITATIVA 

AMOSTRA LL-S-055  GIF623 
Projeto: Agregados para Construção Civil da Região Metropolitana de Palmas-TO 

CC: 4403-087 
 

 
MINERAL % MINERAL % MINERAL % 

OURO  ESPINÉLIO  MICA - muscovita <1 

CHUMBO  LEUCOXÊNIO <1 QUARTZO 93 

PIRITA  SCHEELITA  FELDSPATOS  3 

MARCASSITA  CARBONATO  SELADONITA  

CALCOPIRITA  MONAZITA  GLAUCONITA  

GALENA  APATITA  SERPENTINA  

BLENDA  GORCEIXITA  BERILO  

MOLIBDENITA  ZIRCÃO <1 FRAG. DE ROCHA  2 

PIRITA LIMONITA  TURMALINA - scorlita <1 AGREGADO TERROSO 1  

MAGNETITA  CIANITA    

HEMATITA  ESTAUROLITA <1   

ILMENITA <1 ANDALUZITA    

LIMONITA <1 SILLIMANITA    

ÓXIDO DE MANGANÊS  EPIDOTO    

CASSITERITA  ESFENO    

COLUMBITA-TANTALITA  OLIVINA    

RUTILO <1 GRANADA     

CROMITA  PIROXÊNIO    

ANATÁSIO  ANFIBÓLIO    

      

      

 
Metodologia: Amostra foi microbateiada para separar minerais pesados, seca em estufa 80°C, submetida ao imã de mão e sepa-
rador eletromagnético FRANTZ (0.3, 0.5, 0.75 Ampéres). A análise mineral foi com lupa binocular, microscópio petrográfico, mine-
ralight ultra violeta ondas longas e curtas e ensaios microquímicos. 
 
Peso: Leves 225,19g pesados 0,38g 
Grau de arredondamento: Predominam grãos arredondados 
Esfericidade: Alta 
Seleção: Bem selecionada 
Material orgânico: Raros fragmentos de vegetais 
Ouro: Amostra negativa para ouro 
Classificação Wentworth(1922): Predominantemente areia média 
Classificação Shepard: Areia 
Textura superficial: Lisa 

Porto Alegre, 04 de fevereiro de 2018. 
 

Geól. João H. W. Castro 
Laboratório de Sedimentologia – SUREG - PA 



 
ANÁLISE MINERALÓGICA SEMIQUANTITATIVA 

AMOSTRA LL-S-063  GIF610 
Projeto: Agregados para Construção Civil da Região Metropolitana de Palmas-TO 

CC: 4403-087 
 

 
MINERAL % MINERAL % MINERAL % 

OURO  ESPINÉLIO  MICA – muscovita e muscovita <1 

CHUMBO  LEUCOXÊNIO <1 QUARTZO 97 

PIRITA  SCHEELITA  FELDSPATOS  2 

MARCASSITA  CARBONATO  SELADONITA  

CALCOPIRITA  MONAZITA  GLAUCONITA  

GALENA  APATITA  SERPENTINA  

BLENDA  GORCEIXITA  BERILO  

MOLIBDENITA  ZIRCÃO <1 FRAG. DE ROCHA  <1 

PIRITA LIMONITA  TURMALINA - schorlita <1 AGREGADO TERROSO  <1 

MAGNETITA <1 CIANITA    

HEMATITA - martita <1 ESTAUROLITA <1   

ILMENITA <1 ANDALUZITA    

LIMONITA <1 SILLIMANITA    

ÓXIDO DE MANGANÊS  EPIDOTO <1   

CASSITERITA  ESFENO    

COLUMBITA-TANTALITA  OLIVINA    

RUTILO <1 GRANADA     

CROMITA  PIROXÊNIO    

ANATÁSIO  ANFIBÓLIO    

      

      

 
Metodologia: Amostra foi microbateiada para separar minerais pesados, seca em estufa 80°C, submetida ao imã de mão e sepa-
rador eletromagnético FRANTZ (0.3, 0.5, 0.75 Ampéres). A análise mineral foi com lupa binocular, microscópio petrográfico, mine-
ralight ultra violeta ondas longas e curtas e ensaios microquímicos. 
 
Peso: Leves 244,78g pesados 0,18g 
Grau de arredondamento: Predominam grãos sub-angulosos  
Esfericidade: Moderada 
Seleção: Moderadamente selecionada 
Material orgânico: Fragmentos de moluscos e de vegetais 
Ouro: Amostra negativa para ouro 
Classificação Wentworth(1922): Predominantemente areia média com areia grosseira  
Classificação Shepard: Areia 
Textura superficial: Lisa 

Porto Alegre, 04 de fevereiro de 2018. 
 

Geól. João H. W. Castro 
Laboratório de Sedimentologia – SUREG - PA 



 
ANÁLISE MINERALÓGICA SEMIQUANTITATIVA 

AMOSTRA LL-S-066  GIF624 
Projeto: Agregados para Construção Civil da Região Metropolitana de Palmas-TO 

CC: 4403-087 
 

 
MINERAL % MINERAL % MINERAL % 

OURO  ESPINÉLIO  MICA   

CHUMBO  LEUCOXÊNIO <1 QUARTZO 94 

PIRITA  SCHEELITA  FELDSPATOS  4 

MARCASSITA  CARBONATO  SELADONITA  

CALCOPIRITA  MONAZITA  GLAUCONITA  

GALENA  APATITA  SERPENTINA  

BLENDA  GORCEIXITA  BERILO  

MOLIBDENITA  ZIRCÃO <1 FRAG. DE ROCHA  <1 

PIRITA LIMONITA  TURMALINA - schorlita <1 AGREGADO TERROSO 1  

MAGNETITA  CIANITA    

HEMATITA  ESTAUROLITA    

ILMENITA <1 ANDALUZITA    

LIMONITA  SILLIMANITA    

ÓXIDO DE MANGANÊS  EPIDOTO    

CASSITERITA  ESFENO    

COLUMBITA-TANTALITA  OLIVINA    

RUTILO <1 GRANADA     

CROMITA  PIROXÊNIO    

ANATÁSIO  ANFIBÓLIO    

      

      

 
Metodologia: Amostra foi microbateiada para separar minerais pesados, seca em estufa 80°C, submetida ao imã de mão e sepa-
rador eletromagnético FRANTZ (0.3, 0.5, 0.75 Ampéres). A análise mineral foi com lupa binocular, microscópio petrográfico, mine-
ralight ultra violeta ondas longas e curtas e ensaios microquímicos. 
 
Peso: Leves 207,59g pesados 0,18g 
Grau de arredondamento: Predominam grãos angulosos  
Esfericidade: Moderada 
Seleção: Moderadamente selecionada 
Material orgânico: Não observado 
Ouro: Amostra negativa para ouro 
Classificação Wentworth(1922): Predominantemente areia média  
Classificação Shepard: Areia 
Textura superficial: Lisa 

Porto Alegre, 04 de fevereiro de 2018. 
 

Geól. João H. W. Castro 
Laboratório de Sedimentologia – SUREG - PA 



 
ANÁLISE MINERALÓGICA SEMIQUANTITATIVA 

AMOSTRA LL-S-070  GIF625 
Projeto: Agregados para Construção Civil da Região Metropolitana de Palmas-TO 

CC: 4403-087 
 

 
MINERAL % MINERAL % MINERAL % 

OURO  ESPINÉLIO  MICA - muscovita  

CHUMBO  LEUCOXÊNIO <1 QUARTZO 90 

PIRITA  SCHEELITA  FELDSPATOS  8 

MARCASSITA  CARBONATO  SELADONITA  

CALCOPIRITA  MONAZITA  GLAUCONITA  

GALENA  APATITA  SERPENTINA  

BLENDA  GORCEIXITA  BERILO  

MOLIBDENITA  ZIRCÃO <1 FRAG. DE ROCHA  1 

PIRITA LIMONITA  TURMALINA - schorlita <1 AGREGADO TERROSO  <1 

MAGNETITA <1 CIANITA    

HEMATITA - martita <1 ESTAUROLITA    

ILMENITA <1 ANDALUZITA    

LIMONITA <1 SILLIMANITA    

ÓXIDO DE MANGANÊS  EPIDOTO <1   

CASSITERITA  ESFENO    

COLUMBITA-TANTALITA  OLIVINA    

RUTILO <1 GRANADA     

CROMITA  PIROXÊNIO    

ANATÁSIO  ANFIBÓLIO    

      

      

 
Metodologia: Amostra foi microbateiada para separar minerais pesados, seca em estufa 80°C, submetida ao imã de mão e sepa-
rador eletromagnético FRANTZ (0.3, 0.5, 0.75 Ampéres). A análise mineral foi com lupa binocular, microscópio petrográfico, mine-
ralight ultra violeta ondas longas e curtas e ensaios microquímicos. 
 
Peso: Leves 262,79g pesados 1,03g 
Grau de arredondamento: Predominam grãos angulosos  
Esfericidade: Moderada 
Seleção: Moderadamente selecionada 
Material orgânico: Raros fragmentos de vegetais 
Ouro: Amostra negativa para ouro 
Classificação Wentworth(1922): Predominantemente areia muito grosseira com cas-
calho fino  
Classificação Shepard: Areia 
Textura superficial: Lisa 

Porto Alegre, 04 de fevereiro de 2018. 
 

Geól. João H. W. Castro 
Laboratório de Sedimentologia – SUREG - PA 



 
ANÁLISE MINERALÓGICA SEMIQUANTITATIVA 

AMOSTRA LL-S-074  GIF611 
Projeto: Agregados para Construção Civil da Região Metropolitana de Palmas-TO 

CC: 4403-087 
 

 
MINERAL % MINERAL % MINERAL % 

OURO  ESPINÉLIO  MICA - biotita <1 

CHUMBO  LEUCOXÊNIO <1 QUARTZO 85 

PIRITA  SCHEELITA  FELDSPATOS  12 

MARCASSITA  CARBONATO  SELADONITA  

CALCOPIRITA  MONAZITA  GLAUCONITA  

GALENA  APATITA  SERPENTINA  

BLENDA  GORCEIXITA  BERILO  

MOLIBDENITA  ZIRCÃO <1 FRAG. DE ROCHA  2 

PIRITA LIMONITA  TURMALINA schorlita <1 AGREGADO TERROSO   

MAGNETITA <1 CIANITA    

HEMATITA - martita <1 ESTAUROLITA    

ILMENITA <1 ANDALUZITA    

LIMONITA <1 SILLIMANITA    

ÓXIDO DE MANGANÊS  EPIDOTO <1   

CASSITERITA  ESFENO    

COLUMBITA-TANTALITA  OLIVINA    

RUTILO <1 GRANADA     

CROMITA  PIROXÊNIO    

ANATÁSIO  ANFIBÓLIO    

      

      

 
Metodologia: Amostra foi microbateiada para separar minerais pesados, seca em estufa 80°C, submetida ao imã de mão e sepa-
rador eletromagnético FRANTZ (0.3, 0.5, 0.75 Ampéres). A análise mineral foi com lupa binocular, microscópio petrográfico, mine-
ralight ultra violeta ondas longas e curtas e ensaios microquímicos. 
 
Peso: Leves 227,21g pesados 0,28g 
Grau de arredondamento: Predominam grãos angulosos  
Esfericidade: Baixa 
Seleção: Moderadamente selecionada 
Material orgânico: Não observado 
Ouro: Amostra negativa para ouro 
Classificação Wentworth(1922): Predomínio de areia média com areia muito grosseira  
Classificação Shepard: Areia 
Textura superficial: Lisa 

Porto Alegre, 04 de fevereiro de 2018. 
 

Geól. João H. W. Castro 
Laboratório de Sedimentologia – SUREG - PA 



 
ANÁLISE MINERALÓGICA SEMIQUANTITATIVA 

AMOSTRA LL-S-076  GIF612 
Projeto: Agregados para Construção Civil da Região Metropolitana de Palmas-TO 

CC: 4403-087 
 

 
MINERAL % MINERAL % MINERAL % 

OURO  ESPINÉLIO  MICA - muscovita <1 

CHUMBO  LEUCOXÊNIO <1 QUARTZO 97 

PIRITA  SCHEELITA  FELDSPATOS  2 

MARCASSITA  CARBONATO  SELADONITA  

CALCOPIRITA  MONAZITA  GLAUCONITA  

GALENA  APATITA  SERPENTINA  

BLENDA  GORCEIXITA  BERILO  

MOLIBDENITA  ZIRCÃO <1 FRAG. DE ROCHA   

PIRITA LIMONITA  TURMALINA - schorlita <1 AGREGADO TERROSO   

MAGNETITA  CIANITA    

HEMATITA  ESTAUROLITA <1   

ILMENITA <1 ANDALUZITA    

LIMONITA <1 SILLIMANITA    

ÓXIDO DE MANGANÊS  EPIDOTO    

CASSITERITA  ESFENO    

COLUMBITA-TANTALITA  OLIVINA    

RUTILO <1 GRANADA     

CROMITA  PIROXÊNIO    

ANATÁSIO  ANFIBÓLIO    

      

      

 
Metodologia: Amostra foi microbateiada para separar minerais pesados, seca em estufa 80°C, submetida ao imã de mão e sepa-
rador eletromagnético FRANTZ (0.3, 0.5, 0.75 Ampéres). A análise mineral foi com lupa binocular, microscópio petrográfico, mine-
ralight ultra violeta ondas longas e curtas e ensaios microquímicos. 
 
Peso: Leves 210,13g pesados 0,35g 
Grau de arredondamento: Predominam grãos arredondados 
Esfericidade: Alta 
Seleção: Bem selecionada 
Material orgânico: Não observado 
Ouro: Amostra negativa para ouro 
Classificação Wentworth(1922): Predominantemente areia média  
Classificação Shepard: Areia 
Textura superficial: Lisa 

Porto Alegre, 04 de fevereiro de 2018. 
 

Geól. João H. W. Castro 
Laboratório de Sedimentologia – SUREG - PA 



ANEXO V 
ENSAIOS DE AREIA (CETEM)



































































ANEXO VI 
ANÁLISES QUÍMICAS DE AREIA (CETEM)

















ANEXO VII 
ENSAIOS CERÂMICOS (FUNMINERAL)











































ANEXO VIII 
ENSAIOS DE BRITA (CETEM)











































ANEXO IX 
DESCRIÇÕES PETROGRÁFICAS



DESCRIÇÕES PETROGÁRFICAS REALIZADAS NA SUREG/GOIÂNIA



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: PMCCRMPalmas 
 
CENTRO de CUSTO: 4304 
 
AMOSTRA: EA-44 
No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha de coloração cinza com trilhas pretas brilhantes, mostra textura granular fina e estrutura 
sub foliada. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo, biotita e muscovita.  
 
Mineralogia / Composição 
 
Kfeldspato-30% 
Plagioclásio-33% 
Quartzo-25% 
Biotita-05% 
Muscovita-03% 
Clorita-02% 
Sericita-02% 
Carbonato-tr 
Opaco-tr 
Apatita-tr 
Zircão-tr 

 
Observações 
  Rocha de composição granítica, muito semelhante à amostra EA-014, anteriormente 
analisada. Mostra textura inequigranular, fina e estrutura com incipiente foliação dada pela sub 
orientação de lamelas de biotita e de alguns cristais prismáticos de feldspatos. Constitui-se 
dominantemente de kfeldspato, plagioclásio, quartzo e biotita subordinada. O kfeldspatos é 
tabular, xenomórfico, por vezes pertítico, mostra a geminação polissintética cruzada. O 
plagioclásio é prismático tabular, sub idiomórfico a xenomórfico, está geminado segundo as leis 
da albita, albita carlsbad, albita periclínio e parcialmente alterado (sericitizado). O quartzo é 
xenomórfico, intersticial aos feldspatos. A biotita é verde a parda, lamelar, está sub orientada, 
parcialmente muscovitizada e cloritizada. Clorita, sericita, muscovita e carbonato são produtos 
de alteração hidrotermal. Opaco em cristais xenomórficos ou associado à lamelas alteradas de 
biotita, apatita em prismas, secções basais hexagonais a ovais e zircão sub arredondado são 
os minerais acessórios presentes.  
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 Biotita granito sub foliado 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
. 
 
Petrógrafo(a) 
MAC                              



 
 
Data 
01/08/18 
 
Fotomicrografias-02 
.

 
 



 

 
 

 
FOTO DE AMOSTRA DE MÃO DA ROCHA ANALISADA 

 

 
 

 

 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: MCCRMPalmas-TO 
 
CENTRO de CUSTO: 4403 
 
AMOSTRA: EA-69 
No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha cinza com manchas pretas estiradas e rosadas, mostra textura porfiroblástica com 
matriz granolepidoblástica e estrutura foliada. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, 
quartzo, biotita e hornblenda. 
 
Mineralogia / Composição 
 
Quartzo-20% 
Kfeldspato-40% 
Plagioclásio-20% 
Biotita-10% 
Hornblenda-05% 
Carbonato-02% 
Clorita-01% 
Sericita-tr 
Apatita-01% 
Opaco-01% 
Zircão-tr 
 
 

 
Observações 
  Rocha de composição granítica, deformada, mostra textura porfiroblástica com matriz 
granonematolepidoblástica e estrutura foliada. Porfiroblastos de até 2,0cm de tamanho são de 
kfeldspato pertítico, tabular, xenomórfico; mostra as geminações carlsbad e polissintética 
cruzada. A matriz é constituída por quartzo, plagioclásio, biotita e hornblenda. O quartzo ocorre 
em cristais xenomórficos, fragmentados, mostra extinção ondulante. O plagioclásio é prismático 
tabular, xenomórfico a sub idiomórfico, está geminado segundo as leis da albita e albita 
carlsbad. Biotita parda a marrom em agregados lamelares, estirados, está associada â 
hornblenda verde, prismático tabular. Carbonato, clorita e sericita são produtos de alteração 
hidrotermal. Opaco em cristais xenomórficos, apatita em secções basais hexagonais ou ovais e 
zircão euédrico são os minerais acessórios presentes, estão em geral associados aos minerais 
máficos. 
 
 
 
 
 
Rocha 
 Meta hornblenda-biotita granito  
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
. 
 
Petrógrafo(a) 



 
MAC                              
 
Data 
26/10/18 
 
Fotomicrografias 
 

FOTO DE AMOSTRA DE MÃO DA ROCHA ANALISADA 
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ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: MCCRMPalmas-TO 
 
CENTRO de CUSTO: 4403 
 
AMOSTRA: EA-77 
No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha cinza levemente rosada com manchas pretas, mostra textura granular média e 
estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo, biotita e hornblenda. 
 
Mineralogia / Composição 
 
Kfeldspato-45% 
Plagioclásio-20% 
Quartzo-20% 
Biotita-05% 
Hornblenda-03% 
Clorita-02% 
Carbonato-02% 
Epidoto-01% 
Sericita-tr 
Opaco-01% 
Titanita-01% 
Fluorita-tr 
Apatita-tr 
Zircão-tr 
Allanita-tr 
 
 

 
Observações 
  Rocha de composição granítica, mostra textura equigranular média e estrutura maciça. 
Constitui-se dominantemente de kfeldspato, plagioclásio, quartzo, com biotita e hornblenda 
subordinadas. O kfeldspato é o mineral predominante, ocorre tabular, xenomórfico, pertítico, 
mostra as geminações carlsbad e polissintética cruzada. O plagioclásio é prismático tabular, 
está geminado segundo as leis da albita e albita carlsbad. O quartzo é xenomórfico, intersticial 
aos feldspatos, mostra extinção ondulante. Biotita parda a marrom esverdeada, forma 
agregados lamelares, está parcialmente cloritizada e associada à hornblenda verde, prismático 
tabular. Clorita, carbonato, sericita e epidoto são produtos de alteração hidrotermal. Opaco em 
cristais xenomórficos, titanita sub idiomórfica a xenomórfica, apatita em prismas ou em secções 
basais hexagonais ou ovais, zircão euédrico e allanita idiomórfica, metamicitzada, zonada são 
os minerais acessórios presentes, estão, em geral associados aos máficos. 
 
 
 
 
 
Rocha 
 Biotita granito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 



 
. 
 
Petrógrafo(a) 
MAC                              
 
Data 
26/10/18 
 
Fotomicrografias 
. 

FOTO DE AMOSTRA DE MÃO DA ROCHA ANALISADA 
 

                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:MCCRMPalmas-TO  
 
CENTRO de CUSTO: 4403 
 
AMOSTRA: EA-84 
No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha cinza com manchas rosadas e pretas, mostra textura granular grossa e estrutura 
maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo e biotita.  
 
Mineralogia / Composição 
 
Kfeldspato-46% 
Quartzo-25% 
Plagioclásio-15% 
Biotita-05% 
Granada-01% 
Epidoto-02% 
Clorita02% 
Sericita-01% 
Carbonato-tr 
Opaco-01% 
Titanita-01% 
Fluorita-01% 
Apatita-tr 
Zircão-tr 
Allanita-tr 
 
 

 
Observações 
  Rocha de composição granítica, mostra textura inequigranular grossa e estrutura maciça. 
Constitui-se dominantemente de kfeldspato, quartzo, plagioclásio e biotita. O kfeldspato é o 
mineral predominante, ocorre em cristais tabulares, xenomórficos, pertíticos, mostra as 
geminações carlsbad e polissintética cruzada. O quartzo é xenomórfico, forma agregados de 
cristais e fragmentos, intersticiais aos feldspatos, mostra extinção ondulante e imbricamento 
entre sub grãos.  O plagioclásio é prismático tabular, sub idiomórfico, está zonado e geminado 
segundo as leis da albita e albita carlsbad. A biotita é verde a parda, forma agregados 
lamelares, está parcialmente cloritizada. Clorita, sericita, epidoto e carbonato são produtos de 
alteração hidrotermal. Opaco e titanita em cristais xenomórficos, fluorita intersticial ou em micro 
fraturas nos feldspatos, apatita em prismas, zircão euédrico a sub euédrico e allanita euédrica, 
zonada, são os minerais acessórios presentes, estão, em geral associados à biotita.  
 
 
 
 
 
Rocha 
 Biotita granito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 



 
. 
 
Petrógrafo(a) 
MAC                              
 
Data 
26/10/18 
 
Fotomicrografias 
 

FOTO DE AMOSTRA DE MÃO DA ROCHA ANALISADA 
 

                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: MCCRMPalmas 
 
CENTRO de CUSTO: 4403 
 
AMOSTRA: EA-87 
No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha cinza com manchas verdes a pretas, estiradas, mostra textura porfiroblástica com 
matriz granolepidoblástica e estrutura foliada. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, 
quartzo, biotita e hornblenda. 
 
Mineralogia / Composição 
 
Kfeldspato-45% 
Quartzo-25% 
Plagioclásio-10% 
Biotita-05% 
Hornblenda-05% 
Clinopiroxênio-03% 
Epidoto-02% 
Sericita-01% 
Carbonato-tr 
Opaco-02 
Apatita-tr 
Zircão-tr 
Titanita-01% 
Allanita-01% 
 

 
Observações 
  Rocha de composição sieno granítica, deformada, mostra textura porfiroblástica com matriz 
granonematolepidoblástica e estrutura foliada. Porfiroblastos de até 12mm de tamanho, são de 
kfeldspato, tabular, xenomórfico, pertítico, mostra as geminações carlsbad e polissintética 
cruzada. A matriz constitui-se dominantemente de quartzo, plagioclásio, biotita, hornblenda e 
clinopiroxênio. O quartzo forma mosaicos de sub grãos estirados, fragmentados, com extinção 
ondulante. Associa-se a plagioclásio, prismático tabular, xenomórfico a sub idiomórfico, 
geminado segundo as leis da albita e albita carlsbad. Hornblenda verde a azul, prismático 
tabular, está associada e substitui parcialmente clinopiroxênio verde claro e à biotita parda a 
marrom em agregados lamelares, ocorrem estirados segundo a foliação. Epidoto, sericita e 
carbonato são produtos de alteração hidrotermal. Opaco em cristais xenomórficos, apatita em 
prismas, zircão euédrico, titanita xenomórfica e allanita idiomórfica, metamictizada são os 
minerais acessórios presentes, Estão, em geral, associados aos máficos.     
 
 
 
 
 
Rocha 
 Meta-cpx-biotita-hornblenda sieno granito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 



 
. 
 
Petrógrafo(a) 
MAC                              
 
Data 
26/10/18 
 
Fotomicrografias 
 

FOTO DE AMOSTRA DE MÃO DA ROCHA ANALISADA 
 

                                                  
                                                
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PMCCRMPalmas 
 
CENTRO de CUSTO: 4403 
 
AMOSTRA: LL-01C 
No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha cinza com manchas rosadas e verdes escuras, mostra textura granular grossa e 
estrutura maciça. constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo, hornblenda e biotita. 
 
Mineralogia / Composição 
 
Kfeldspato-47% 
Quartzo-30% 
Plagioclásio-10% 
Hornblenda-05% 
Biotita-03% 
Tremolita-03% 
Sericita-01% 
Epidoto-tr 
Carbonato-tr 
Opaco-01% 
Zircão-tr 
Apatita-tr 

 
Observações 
  Rocha de composição sieno granítica, mostra textura inequigranular grossa e estrutura macia. 
Constitui-se dominantemente de kfeldspato, quartzo, plagioclásio com hornblenda e biotita 
subordinadas. O kfeldspato é o mineral predominante, ocorre em cristais tabulares, sub 
centimétricos, xenomórficos, pertíticos, mostra as geminações carlsbad e polissintética 
cruzada, inclui plagioclásio. O plagioclásio é prismático tabular, sub idiomórfico a xenomórfico, 
está geminado segundo as leis da albita, albita carlsbad, parcialmente saussuritizado, ocorre 
incluso em kfeldspato. O quartzo é intersticial aos feldspatos, forma mosaicos de cristais e sub 
grãos imbricados entre si, com extinção ondulante, ocorre ainda em intercrescimento 
mirmequítico com o plagioclásio. A hornblenda é verde a marrom, associa-se à biotita marrom 
avermelhada e ao mineral opaco, está parcialmente alterada à tremolita. Tremolita, epidoto, 
sericita e carbonato são produtos de alteração hidrotermal. Opaco em cristais xenomórficos, 
apatita em secções basais hexagonais, zircão euédrico a anédrico, zonado são os minerais 
acessórios presentes.   
 
 
 
 
 
Rocha 
 Hornblenda sieno grtanito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
. 
 
Petrógrafo(a) 



 
MAC                              
 
Data 
01/08/18 
 
Fotomicrografias-02 
. 

 
 

 



 

 
 

 
 

FOTO DE AMOSTRA DE MÃO DA ROCHA ANALISADA 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: PMCCRMPalmas 
 
CENTRO de CUSTO: 4403 
 
AMOSTRA: LL-02E 
No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha cinza com manchas rosadas e verdes escuras, mostra textura granular grossa e 
estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo, biotita e hornblenda. 
 
Mineralogia / Composição 
 
Kfeldspato-43% 
Quartzo-30% 
Plagioclásio-10% 
Biotita-05% 
Hornblenda-03% 
Sericita-02% 
Carbonato-03% 
Epidoto-01% 
Clorita-01% 
Opaco-01% 
Titanita-01% 
Apatita-tr 
Zircão-tr 
Allanita-tr 

 
Observações 
  Rocha de composição sieno granítica, deformada. Mostra textura granonematolepidoblástica 
grossa e estrutura orientada. Constitui-se dominantemente de kfeldspato, quartzo, plagioclásio 
com biotita e hornblenda subordinadas. O kfeldspato é tabular, xenomórfico, pertítico, atinge 
1,5cm de tamanho, está fragmentado, mostra as geminações carlsbad e polissintética cruzada. 
O quartzo é intersticial aos feldspatos, forma mosaicos de cristais fragmentados, ora 
imbricados, ora tangenciais entre si, mostra extinção ondulante. O plagioclásio é prismático 
tabular, sub idiomórfico, está geminado segundo as leis da albita e albita carlsbad, 
parcialmente alterado à sericita, epidoto e carbonato. Biotita parda a marrom forma agregados 
lamelares estirados, mostra incipiente cloritização, está associada à hornblenda verde azulada, 
prismático tabular e à titanita. Epidoto, carbonato, sericita e clorita são produtos de alteração 
hidrotermal. Opaco e titanita em cristais xenomórficos, apatita em secções basais hexagonais, 
zircão euédrico a anédrico, zonado e allanita idiomórfica, parcialmente metamicitizada são os 
minerais acessórios presentes.  
 
 
 
 
 
Rocha 

 (Meta) Hornblenda-biotita- sieno granito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 



 
. 
 
Petrógrafo(a) 
MAC                              
 
Data 
01/07/18 
 
Fotomicrografias:02 
. 

 
 

 



 

 
 

 
 
 

FOTO DE AMOSTRA DE MÃO DA ROCHA ANALISADA 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: PMCCRMPalmas 
 
CENTRO de CUSTO: 4403 
 
AMOSTRA: LL-48 
No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha cinza com manchas levemente rosadas, verdes escuras a pretas, mostra textura 
granular grossa e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo, 
biotita e hornblenda. 
 
Mineralogia / Composição 
 
Kfeldspato-40% 
Quartzo-20% 
Plagioclásio-15% 
Biotita-05% 
Hornblenda-05% 
Clinopiroxênio-03% 
Tremolita-03% 
Sericita-01% 
Epidoto-01% 
Carbonato-tr 
Opaco-02% 
Allanita-02% 
Apatita-01% 
Titanita-01% 
Zircão-01% 
Fluorita-tr 
 

 
Observações 
  Rocha de composição sieno granítica, mostra textura inequigranular média a grossa e 
estrutura maciça. Constitui-se dominantemente de Kfeldspato, quartzo, plagioclásio com biotita, 
hornblenda e clinopiroxênio subordinados. O kfeldspato é o mineral mais abundante, ocorre 
tabular, xenomórfico a sub idiomórfico, pertítico, mostra as geminações carlsbad e 
polissintética cruzada. O quartzo é intersticial aos feldspatos, forma mosaicos de cristais 
xenomórficos, ora tangenciais, ora imbricados entre si, mostra extinção ondulante, ocorre ainda 
em intercrescimento mirmequítico com o plagioclásio. O plagioclásio é prismático tabular, sub 
idiomórfico a xenomórfico, está geminado segundo as leis da albita, albita carlsbad, albita 
periclínio, parcialmente saussuritizado e coberto por uma mistura de palhetas de sericita, 
epidoto micro granular e carbonato. A biotita é parda, forma agregados lamelares, está 
associada à hornblenda. A hornblenda é verde a marrom com porções azuis, inclui e substitui 
parcialmente clinopiroxênio, está parcialmente substituída por tremolita em feixes de prismas. 
Tremolita, sericita, epidoto e carbonato são produtos de alteração hidrotermal. Opaco em 
cristais xenomórficos, apatita em prismas ou em secções basais hexagonais, titanita 
xenomórfica, allanita sub idiomórfica, zircão euédrico a anédrico, zonado e fluorita venular são 
os minerais acessórios presentes. Estão, em geral associados aos demais minerais máficos.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Rocha 
 CPX-honrblenda-biotita sieno granito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
. 
 
Petrógrafo(a) 
MAC                              
 
Data 
02/08 
/18 
 
Fotomicrografias 
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FOTO DE AMOSTRA DE MÃO DA ROCHA ANALISADA 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

PMCCRMPalmas 
 
CENTRO de CUSTO:  
 
AMOSTRA: LL-51 
No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha cinza com manchas levemente rosadas, verdes escuras e pretas, mostra textura 
granular grossa e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo, 
biotita e hornblenda. 
 
Mineralogia / Composição 
 
Kfeldspato-54% 
Quartzo-15% 
Plagioclásio-10% 
Biotita-04% 
Hornblenda-04% 
Clinopirixênio-02% 
Tremolita-02% 
Carbonato 
Sericita-01% 
Epidoto-01% 
Clorita-03% 
Opaco-02% 
Allanita-02% 
Zircão-tr 
Apatita-tr 
Titanita-tr 
Fluorita-tr 

 
Observações 
  Rocha de composição quartzo sienítica, semelhante à amostra LL-48, anteriormente 
analisada, mostra textura inequigranular grossa e estrutura maciça. Constitui-se 
dominantemente de kfeldspato, quartzo e plagioclásio com biotita e hornblenda subordinadas. 
O kfeldspato  é o mineral mais abundante, ocorre tabular, pertítico e poiquilítico, inclui quartzo, 
plagioclásio e minerais máficos, mostra as geminações carlsbad e polissintética cruzada.  O 
plagioclásio é prismático tabular, sub idiomórfico a xenomórfico, está geminado segundo as leis 
da albita, albita carlsbad, albita periclínio, parcialmente alterado. O quartzo é xenomórfico e 
intersticial aos feldspatos. Biotita verde a parda, em agregados lamelares, está parcialmente 
cloritizada. Hornblenda marrom a azul é prismático tabular, associa-se à biotita, inclui e 
substitui clinopiroxênio, está parcialmente substituída por tremolita em feixes de prismas. 
Clorita, tremolita, epidoto, sericita e clorita são produtos de alteração hidrotermal. Opaco e 
titanita em cristais xenomórficos, allanita sub idiomórfica a xenomórfica, apatita em prismas ou 
em secções basais hexagonais, zircão euédrico a anédrico, zonado e fluorita em microvênulas 
são os minerais acessórios presentes, estão em geral associados aos demais minerais 
máficos.   
 
 
 
Rocha 
 Hornblenda-biotita quartzo sienito 
 
Unidade Litoestratigráfica 



 
 
. 
 
Petrógrafo(a) 
MAC                              
 
Data 
02/08/18 
 
Fotomicrografias:02 
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FOTO DE AMOSTRA DE MÃO DA ROCHA ANALISADA 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: MCCRMPalmas-TO 
 
CENTRO de CUSTO: 4403 
 
AMOSTRA: LL-69 
No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha cinza com raras manchas pretas, mostra textura granular média e estrutura maciça. 
Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo e  biotita   
 
Mineralogia / Composição 
 
Kfeldspato-37% 
Plagioclásio-20% 
Quartzo-30% 
Biotita-03% 
Carbonato-05% 
Sericita-04% 
Epidoto-tr 
Opaco-01% 
Titanita-tr 
Zircão-tr 
 

 
Observações 
  Rocha de composição granítica, mostra textura equigranular média e estrutura maciça. 
Constitui-se essencialmente de kfeldspato, quartzo e plagioclásio. O kfeldspato é tabular, 
xenomórfico, pertítico, mostra as geminações carlsbad e polissintética cruzada. O plagioclásio 
ocorre prismático tabular, sub idiomórfico a xenomórfico, está geminado segundo as leis da 
albita, albita carlsbad e albita periclínio. O quartzo é xenomórfico, forma mosaicos de cristais e 
fragmentos de cristais imbricados entre si, com extinção ondulante, intersticiais aos feldspatos. 
Biotita verde forma agregados de minúsculas lamelas, está associada à sericita. Carbonato e 
sericita preenchem micro fraturas. Opaco e titanita em cristais xenomórficos e zircão euédrico a 
anédrico, são os minerais acessórios presentes.  
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 Granito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
. 
 
Petrógrafo(a) 
MAC                              
 



 
Data 
29/10/18 
 
Fotomicrografias 
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FOTO DE AMOSTRA DE MÃO DA ROCHA ANALISADA 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: MCCRMPalmas TO 
 
CENTRO de CUSTO: 4403 
 
AMOSTRA: LL- 85 
No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha cinza com bandas sub centimétricas marrom avermelhadas, mostra textura 
granolepidoblástica e estrutura foliada e bandada. Constitui-se macroscopicamente de quartzo, 
feldspatos, biotita e granada. 
 
Mineralogia / Composição 
 
Quartzo-35% 
Plagioclásio-25% 
Kfeldspato-10% 
Biotita-10% 
Granada-10% 
Cianita-04% 
Sericita-01% 
Carbonato-01% 
Epidoto-1% 
Opaco-03% 
Zircão-tr 
 

 
Observações 
  Gnaisse mostrando textura granolepidoblástica média e estrutura foliada e bandada. 
Constitui-se dominantemente de quartzo, plagioclásio, kfeldspato, biotita, granada e cianita 
subordinada. Quartzo e feldspatos formam agregados entremeados por bandas constituídas 
por biotita, granada e cianita. O quartzo é xenomórfico, forma mosaicos de cristais 
poligonizados. O plagioclásio ocorre tabular, sub idiomórfico a xenomórfico, está geminado 
segundo as leis da albita, albita carlsbad e albita periclínio. O kfeldspato é tabular, xenomórfico, 
pertítico, mostra a geminação polissintética cruzada. A biotita é marrom avermelhada, forma 
agregados lamelares orientados, está associada à granada e à cianita. A granada ocorre 
arredondada, xenomórfica e poiquiloblástica, inclui quartzo e biotita. A cianita ocorre em 
prismas. Sericita, carbonato e epidoto são produtos de alteração hidrotermal. Mineral opaco em 
cristais xenomórficos ou em prismas finos e zircão em grãos sub arredondados são os 
acessórios presentes. Estão, em geral,  associados aos demais minerais máficos. 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 Cianita-granada-biotita-granada gnaisse 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
. 
 



 
Petrógrafo(a) 
MAC                              
 
Data 
29/10/18 
 
Fotomicrografias 
. 
 

FOTO DE AMOSTRA DE MÃO DA ROCHA ANALISADA 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESCRIÇÕES PETROGRÁFICAS REALIZADAS PELO CETEM











































DESCRIÇÕES PETROGRÁFICAS PARA DETERMINAÇÃO DA 
"POTENCIALIDADE REATIVA DE AGREGADOS EM PRESENÇA DE 

ÁLCALIS" REALIZADAS NA SUREG/PORTO ALEGRE



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA 

 
Análise Petrográfica para Verificação da Potencialidade Reativa de 

Agregados em Presença de Álcalis do Concreto 
 

Requerente: Projeto Materiais de Construção da Região 
Metropolitana de Palmas - Tocantins  

 
Amostra : EA-14 

Centro de Custo: 4.403.087 

Requerente: Projeto Materiais de Construção Civil da Região 

Metropolitana de Palmas – Tocantins 

Equipe: Edelcio Tavares Araújo e Liliane L. B. Sachs 

Data: 20/12/2018 

Petrógrafa: Andréa Beltrão Finamor 

Tipo de Seção: Lâmina delgada com lamínula 

 

Minerais Essenciais: Plagioclásio, ortoclásio, microclínio, quartzo 

Minerais Varietais: Biotita 

Minerais Acessórios: Muscovita, opacos 

Minerais Traços: Apatita, zircão 

Minerais Secundários: Sericita, muscovita, clorita, opacos e hidróxidos 

de ferro 

Granulação: fina a média 

Texturas: equigranular com raros pórfiros de granulação média de 

plagioclásio, hipidiomórfica, poiquilítica, granoblástica poligonal com 

limites retos a irregulares, chessboard em alguns grãos de quartzo e 

mirmequítica localizada 

 

% Modal Estimada: 

Plagioclásio                    26                                   



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA 

 
Análise Petrográfica para Verificação da Potencialidade Reativa de 

Agregados em Presença de Álcalis do Concreto 
 

Requerente: Projeto Materiais de Construção da Região 
Metropolitana de Palmas - Tocantins  

 
Feldspatos Alcalinos      28 

Quartzo                          32 

Biotita                            10 

Muscovita                       3 

Apatita                            tr 

Zircão                             tr 

Opacos                           1 

 

Descrição Petrográfica:  

Rocha equigranular com raros pórfiros de granulação média de 

plagioclásio, de granulação fina a grossa, onde verifica-se as texturas 

equigranular, hipidiomórfica, granoblástica poligonal com  limites retos a 

irregulares, poiquilítica, chessboard (tabuleiro de xadrez) em alguns grãos 

de quartzo e mirmequítica localizada, sendo constituída por plagioclásio, 

ortoclásio, microclínio, quartzo, biotita, muscovita, apatita, zircão e 

opacos.  

A rocha apresenta baixo a médio grau de alteração, onde os minerais 

secundários são decorrentes dos processos de sericitização, muscovitização 

em maior grau, cloritização e oxidação. 

  Os feldspatos possuem granulação fina a média com até 3,4mm, são 

incolores sob luz natural (LN), sob nicóis cruzados (LP) apresentam cor de 

interferência em tons de cinza da 1° ordem, em geral são euédricos a 

subédricos, possuem hábito prismático com limites em geral retos a pouco 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA 

 
Análise Petrográfica para Verificação da Potencialidade Reativa de 

Agregados em Presença de Álcalis do Concreto 
 

Requerente: Projeto Materiais de Construção da Região 
Metropolitana de Palmas - Tocantins  

 
irregulares, apresentam extinção normal a levemente ondulante 

evidenciando muito baixa ou ausência de deformação intracristalina. 

Comumente ocorrem sericitizados, muscovitizados e oxidados. 

 O quartzo possui granulação fina a média com até 3,4mm, ocorre 

anédrico com limites irregulares a retos, sob luz natural (LN) é incolor, 

sob nicóis cruzados apresenta baixa birrefringência e cor em tons de cinza 

da 1° ordem. A extinção é reta a ondulante onde por vezes verifica-se o 

desenvolvimento dos padrões lamelar e tabuleiro de xadrez (chessboard) 

onde estas feições são desenvolvidas mediante processos deformacionais  

intrareticulares. 

            A biotita possui granulação fina a média com até 1,5mm, apresenta  

pleocroísmo em tons de marrom e caracteriza-se pela extinção 

praticamente reta e de caráter mosquedo onde verifica-se uma 

birrefringência alta com cores de interferência do final da 3° ordem. 

Ocorre como inclusões em outros minerais, como mineral intersticial ou  

associada à muscovita. Em geral altera para clorita, opacos e hidróxidos de 

ferro e relativamente para muscovita em menor proporção. 

            A muscovita possui granulação fina, sob luz natural (LN) é incolor, 

com hábito lamelar,  apresenta relevo médio e caracteriza-se pela extinção 

praticamente reta e de caráter mosquedo. Sob luz polarizada (LP) verifica-

se uma birrefringência média a alta com cores de interferência do final da 

2° e início da 3° ordem. Ocorre como mineral primário e na condição de 

mineral de alteração onde predominam os últimos. 

   A apatita ocorre em quantidades traço, é incolor sob luz natural, 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA 

 
Análise Petrográfica para Verificação da Potencialidade Reativa de 

Agregados em Presença de Álcalis do Concreto 
 

Requerente: Projeto Materiais de Construção da Região 
Metropolitana de Palmas - Tocantins  

 
apresenta relevo médio a alto, possui extinção reta, ocorre euédrica e 

dispõe-se na forma de inclusões em outros minerais.    

             O zircão ocorre em proporções-traço, predominantemente é 

euédrico, possui relevo muito alto, a extinção é reta, o pleocroísmo é 

pouco perceptível, apresenta cor marrom claro e a birrefringência á alta 

onde verifica-se cores da 3° e 4° ordens.  

          A textura mirmequítica ocorre de forma localizada na rocha sendo 

desenvolvida mediante mecanismos de deformação intrareticular. 

            Com base na análise petrográfica da rocha e mediante orientações 

da ABNT NBR 15577-3 (2008) classificamos o agregado quanto à RAA 

(Reatividade Àlcali-Agregado) como potencialmente reativo, de modo que 

o uso da rocha como agregado na construção civil está limitado pela 

presença acima de 5% de quartzo deformado evidenciado principalmente 

pela extinção ondulante e devido ao desenvolvimento localizado da textura 

mirmequítica. O agente mais reativo nesta litologia corresponde ao quartzo 

deformado pois esse tipo de sílica provoca uma reação do sistema álcali-

agregado do tipo álcali-silicato, onde a reação álcali-silicato ocorre entre 

os álcalis disponíveis no cimento com os silicatos provenientes do quartzo 

deformado.  

 

 

Classificação Petrográfica: Biotita Monzogranito com Muscovita, com 

Algumas Feições Deformacionais  



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA 

 
Análise Petrográfica para Verificação da Potencialidade Reativa de 

Agregados em Presença de Álcalis do Concreto 
 

Requerente: Projeto Materiais de Construção da Região 
Metropolitana de Palmas - Tocantins  

 
 

Classificação quanto à RAA (Reatividade Álcali Agregado): Biotita 

Monzogranito com Muscovita, com Algumas Feições Deformacionais 

e Potencialmente Reativo quanto à RAA 

 

Fotomicrografias:  

 

 
Fig. 1: aspecto geral da rocha em LN (à esquerda) e em LP (à direita) 

 

 

 

 

 

 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA 

 
Análise Petrográfica para Verificação da Potencialidade Reativa de 

Agregados em Presença de Álcalis do Concreto 
 

Requerente: Projeto Materiais de Construção da Região 
Metropolitana de Palmas - Tocantins  

 
 

FOTO DE AMOSTRA DE MÃO DA ROCHA ANALISADA 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA 

 
Análise Petrográfica para Verificação da Potencialidade Reativa de 

Agregados em Presença de Álcalis do Concreto 
 

Requerente: Projeto Materiais de Construção da Região 
Metropolitana de Palmas - Tocantins  

 
Amostra : EA-72 

Centro de Custo: 4.403.087 

Requerente: Projeto Materiais de Construção Civil da Região 

Metropolitana de Palmas – Tocantins 

Equipe: Edelcio Tavares Araújo e Liliane L. B. Sachs 

Data: 14/12/2018 

Petrógrafa: Andréa Beltrão Finamor 

Tipo de Seção: Lâmina delgada com lamínula 

 

Minerais Essenciais: Plagioclásio, ortoclásio, microclínio, quartzo 

Minerais Varietais: Biotita, hornblenda 

Minerais Acessórios: Epidoto, alanita, opacos 

Minerais Traços: Apatita, zircão 

Minerais Secundários: Sericita, clorita, epidoto, opacos e hidróxidos de 

ferro 

Granulação: muito fina a grossa 

Texturas Inequigranular, porfirítica a porfiroclástica, hipidiomórfica, 

poiquilítica, granoblástica poligonal lobada a reta, pertítica, mirmequítica 

esparsa, fresnew subordinada, chessboard em quartzo 

 

% Modal Estimada: 

Plagioclásio                       26 

Feldspatos Alcalinos         28 
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Quartzo                       25 

Hornblenda                  5 

Biotita                         10 

Epidoto                        2 

Alanita                         2 

Apatita                         tr 

Zircão                           tr 

Opacos                         2 

 

Descrição Petrográfica:  

Rocha inequigranular, de granulação muito fina a grossa, onde 

verifica-se as texturas inequigranular, porfirítica a porfiroclástica, 

hipidiomórfica, granoblástica poligonal lobada a reta, pertítica, 

poiquilítica, mirmequítica onde esta desenvolve-se de forma subordinada, 

fresnew em raros grãos de feldspatos alcalinos e chessboard em quartzo, 

sendo constituída por pórfiros e porfiroclastos de granulação média a 

grossa de plagioclásio, ortoclásio do tipo pertítico e microclínio, 

envolvidos por uma matriz de granulação muito fina a média, deformada, 

parcialmente recristalizada e composta por plagioclásio, microclínio, 

ortoclásio com e sem pertitas sob verificação ao microscópio óptico e onde 

por vezes observa-se o desenvolvimento de mesopertitas, quartzo, 

hornblenda, biotita, epidoto, alanita, apatita, zircão e opacos.  

A rocha apresenta baixo a médio grau de alteração, onde os minerais 
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secundários são decorrentes dos processos de sericitização, cloritização, 

oxidação e epidotização 

  Os pórfiros e porfiroclastos de feldspatos são diferenciados pela 

observação da intensidade da deformação registrada nos grãos são 

incolores sob luz natural (LN), sob nicóis cruzados (LP) apresentam cor de 

interferência em tons de cinza da 1° ordem, algumas vezes ocorrem 

fraturados, possuem extinção ondulante devido à deformação 

intracristalina, apresentam contatos retos a irregulares e comumente 

ocorrem com bordas arredondadas onde em parte estas últimas são 

provenientes de processos deformacionais, por vezes ocorrem maclados 

segundo a lei Carlsbad. Os plagioclásios comumente ocorrem zonados e às 

vezes verifica-se o processo de microclinização do ortoclásio sendo esta 

feição decorrente da deformação intracristalina. Observa-se alteração dos 

feldspatos na forma de sericitização, oxidação e epidotização, onde os 

tipos calco-sódicos tem a tendência de ocorrer mais alterados do que os 

tipos alcalinos. Alguns grãos de ortoclásio desenvolvem mesopertitas. 

 Os feldspatos da matriz apresentam limites retos a irregulares, 

possuem extinção ondulante devido à deformação intracristalina e por 

vezes verifica-se deformação nos plagioclásios na forma de dobramento 

aberto até o padrão “em rampa” (ramp).  

 A biotita possui granulação fina a média com até 3,2mm, apresenta 

pleocroísmo em tons de marrom, caracteriza-se pela extinção praticamente 

reta e de caráter mosquedo onde apresenta birrefringência alta com cores 

de interferência do final da 3° ordem. Ocorre como grãos isolados ou 
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associados à epidoto, hornblenda, alanita, opacos e hidróxidos de ferro. 

Alguns grãos ocorrem inclusos nos feldspatos e comumente ocupam os 

espaços intersticiais entre os grãos de quartzo. 

 O quartzo possui granulação muito fina a média e ocorre deformado, 

recristalizado e recuperado, recristalizado e com deformação posterior ao 

evento de recristalização e compondo a fração 

microgranular/microcristalina (grãos <0,15mm). Sob luz natural (LN) é 

incolor, sob nicóis cruzados apresenta baixa birrefringência e cor em tons 

de cinza da 1° ordem, possui extinção reta a ondulante onde a última 

predomina sendo indicativa de deformação intracristalina. Comumente 

observa-se o desenvolvimento dos padrões de extinção lamelar e tabuleiro 

de xadrez onde o último define a textura chessboard; verifica-se grãos com 

limites retos a irregulares onde os últimos predominam. 

             A alanita é euédrica a subédrica, apresenta pleocroísmo em 
tons de marrom, algumas vezes observa-se uma borda escura desenvolvida 
mediante processos de oxidação e/ou metamictização onde alguns grãos 
ocorrem altamente metamictizados e localmente ocorre maclada. A 
presença de alanita é indicativa da afinidade cálcico-alcalina desta 
litologia. 
            A hornblenda em geral ocorre subédrica a anédrica, possui extinção 
oblíqua, apresenta pleocroísmo em tons de verde forte a moderado, em 
geral ocorre associada à mineralogia máfica principalmente a lamelas 
biotita e muitas vezes ocorre alterada para biotita ou para uma associação 
de biotita, epidoto, opacos e hidróxidos de ferro. 
             A apatita ocorre em quantidades traço, é incolor sob luz natural, 
apresenta relevo médio a alto, possui extinção reta, é euédrica e dispõe-se 
na forma de inclusões em outros minerais.    
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             O zircão ocorre em proporções-traço porém próximas da unidade, 
em geral é euédrico, possui relevo muito alto, a extinção é reta, o 
pleocroísmo é pouco perceptível e apresenta cor marrom claro com bordas 
escuras onde estas últimas são decorrentes de processos de oxidação e/ou 
metamictização. 
            A textura mirmequítica ocorre de forma subordinada onde foi 

observada na matriz da rocha sendo desenvolvida no contato de grãos de 

plagioclásio com feldspatos alcalinos sendo esta uma feição reacional 

desenvolvida sob condições sólidas de deformação e que apresenta um 

fator reacional considerando o sistema álcali-silicato. 

 Com base na análise petrográfica da rocha e mediante orientações da 

ABNT NBR 15577-3 (2008) classificamos o agregado quanto à RAA 

(Reatividade Àlcali-Agregado) como potencialmente reativo, de modo que 

o uso da rocha como agregado na construção civil está limitado pela 

presença acima de 5% de quartzo deformado evidenciado principalmente 

pela extinção ondulante, pela ocorrência em torno de 14% de quartzo 

microgranular/microcristalino e devido ao desenvolvimento mediante 

processos deformacionais intracristalinos da textura mirmequítica de 

forma localizada. Os agentes mais reativos nesta litologia correspondem 

ao quartzo deformado e ao quartzo microcristalino pois esses tipos de 

sílica provocam uma reação do tipo álcali-agregado do tipo álcali-silicato, 

onde a reação álcali-silicato ocorre entre os álcalis disponíveis no cimento 

com os silicatos provenientes do quartzo deformado e do quartzo 

microgranular. 
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Classificação Petrográfica: Hornblenda Biotita Monzogranito 

Porfirítico/Porfiroclástico Deformado com Alanita 

 

Classificação quanto à RAA (Reatividade Álcali Agregado): 

Hornblenda Biotita Monzogranito Porfirítico/Porfiroclástico 

Deformado com Alanita Potencialmente Reativo quanto à RAA 

 

Fotomicrografias: 

 

 
 

Fig. 1: aspecto geral da rocha em LN (á esquerda) e em LP (à direita) 
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FOTO DE AMOSTRA DE MÃO DA ROCHA ANALISADA 
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Amostra : EA-79 

Centro de Custo: 4.403.087 

Requerente: Projeto Materiais de Construção Civil da Região 

Metropolitana de Palmas – Tocantins 

Equipe: Edelcio Tavares Araújo e Liliane L. B. Sachs 

Data: 19/12/2018 

Petrógrafa: Andréa Beltrão Finamor 

Tipo de Seção: Lâmina delgada com lamínula 

 

Minerais Essenciais: Plagioclásio, ortoclásio, microclínio, quartzo 

Minerais Varietais: Biotita 

Minerais Acessórios: Hornblenda, Epidoto, Alanita, Titanita, Opacos 

Minerais Traços: Apatita, zircão 

Minerais Secundários: Sericita, Clorita, Epidoto, Opacos e Hidróxidos de 

Ferro 

Granulação: fina a grossa 

Texturas: heterogranular, hipidiomórfica, poiquilítica, granoblástica 

poligonal, pertítica, mirmequítica e chessboard (tabuleiro de xadrez) em 

quartzo. 

 

% Modal Estimada: 

Plagioclásio                             14              

Feldspatos Alcalinos               34 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA 

 
Análise Petrográfica para Verificação da Potencialidade Reativa de 

Agregados em Presença de Álcalis do Concreto 
 

Requerente: Projeto Materiais de Construção da Região 
Metropolitana de Palmas - Tocantins  

 
Quartzo                30 

Hornblenda           4                   

Biotita                  12            

Epidoto                 2 

Alanita                  1 

Titanita                 1                                  

Apatita                 tr          

Zircão                   tr            

Opacos                 2          

 

Descrição Petrográfica:  

Rocha de granulação fina a grossa, heterogranular em lâmina 

delgada porém deve-se verificar a possibilidade desta rocha apresentar um 

caráter porfirítico/porfiroclástico em amostra de mão ou confeccionar uma 

seção delgada sob outra orientação de corte porém dando  preferência à 

uma seção da amostra  perpendicular à uma estrutura foliada incipiente 

onde observa-se uma  orientação preferencial incipiente dos minerais 

tabulares e lamelares observada na presente lâmina. As texturas 

observadas foram a heterogranular mas que poderá passar para o tipo 

porfirítico/porfiroclastico após futuros exames da microscopia sob outra 

orientação de corte, hipidiomórfica, granoblástica poligonal, pertítica,  

poiquilítica, mirmequítica e chessboard em quartzo, sendo constituída por 

plagioclásio, ortoclásio do tipo pertítico, microclínio, quartzo, hornblenda, 
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biotita, epidoto, titanita, apatita, zircão e opacos.  

A rocha apresenta baixo a médio grau de alteração, onde os minerais 

secundários são decorrentes dos processos de sericitização, cloritização, 

oxidação e epidotização. 

  Os feldspatos são incolores sob luz natural (LN), sob nicóis 

cruzados (LP) apresentam cor de interferência em tons de cinza da 1° 

ordem, apresentam extinção ondulante devido à deformação intracristalina, 

possuem contatos retos a irregulares onde predomina os limites irregulares 

e por vezes ocorrem maclados segundo a lei Carlsbad. Os plagioclásios 

por vezes apresentam a geminação polissintética parcialmente indistinta 

devido à deformação intracristalina, alguns grãos de plagioclásio ocorrem 

zonados e o ortoclásio algumas vezes ocorre microclinizando sendo esta 

uma feição deformacional decorrente da modificação da simetria cristalina 

dos cristais ortoclásio que passam a comportar a estrutura cristalina dos 

cristais de microclínio devido à deformação intrareticular. Observa-se 

alteração dos feldspatos na forma de sericitização e oxidação. 

 A biotita possui granulação fina a média com até 5,9mm, apresenta 

pleocroísmo em tons de marrom, caracteriza-se pela extinção praticamente 

reta e de caráter mosquedo onde apresenta birrefringência alta com cores 

de interferência do final da 3° ordem. Ocorre como grãos isolados ou 

associados à hornblenda, epidoto, titanita, opacos e hidróxidos de ferro. 

 O quartzo possui granulação fina a grossa com até     mm, ocorre 

anédrico, apresenta limites irregulares, sob luz natural (LN) é incolor, sob 

nicóis cruzados apresenta baixa birrefringência e cor em tons de cinza da 
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1° ordem, a extinção é normal a ondulante onde por vezes verifica-se o 

desenvolvimento dos padrões lamelar e tabuleiro de xadrez (chessboard) 

de forma que as variações de extinção ondulante são decorrentes da 

atuação de processos deformacionais intrareticulares.  

             A hornblenda ocorre como grãos parcialmente assimilados, de 

granulação média com até 4,4mm e associa-se com agregados compostos 

por biotita, epidoto, titanita, opacos e hidróxidos de ferro. Sob luz natural 

(LN) apresenta cor verde a marrom, hábito prismático, pleocroísmo baixo 

a moderado em tons de verde a marrom e relevo médio a alto. Sob luz 

polarizada (LP) observa-se extinção oblíqua. 

             A titanita apresenta granulação fina, cor marrom, pleocroímo 

fraco, relevo alto, extinção oblíqua, birrefringência alta com cores de 

interferência muito próximas da cor do mineral em LN e ocorre oxidada 

com concentração da alteração nas bordas.  

            O epidoto apresenta granulação e em geral ocorre associado à 

mineralogia máfica. 

    A alanita possui granulação fina a média com até 1,6mm, ocorre 

euédrica, sob luz natural (LN) apresenta cor marrom amarelado a marrom, 

possui relevo alto e ocorre metamíctica. A presença de alanita na rocha é 

indicativa do seu caráter calco-alcalino. 

             A apatita ocorre em quantidades traço porém próximo da unidade, 

é incolor sob luz natural, apresenta relevo médio a alto, possui extinção 

reta, birrefringência muito baixa, ocorre euédrica e dispõe-se 

predominantemente na forma de inclusões em outros minerais.    
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             O zircão ocorre em proporções-traço, predominantemente ocorre 

euédrico, possui relevo muito alto, apresenta extinção reta, o pleocroísmo 

é pouco perceptível, possui cor marrom claro, a birrefringência á alta onde 

verifica-se cores da 3° e 4° ordens e comumente desenvolve halos 

metamícticos.  

            A textura mirmequítica é comum na rocha, sendo esta feição 

passível de desenvolver-se no contato de grãos de plagioclásio com 

feldspatos alcalinos mediante a atuação de mecanismos de deformação 

intrareticular. A observação e quantificação desta microestrutura é 

importante em termos da verificação da potencialidade reativa de 

agregados em presença de álcalis do concreto pois esta textura é 

diagnóstica/indicativa de um fator reacional considerando o sistema álcali-

silicato. A quantificação desta microestrutura para fins do objetivo deste 

documento deve ser considerada na estimativa modal de quartzo 

microcristalino. 

 Com base na análise petrográfica da rocha e mediante orientações da 

ABNT NBR 15577-3 (2008) classificamos o agregado quanto à RAA 

(Reatividade Àlcali-Agregado) como potencialmente reativo, de modo que 

o uso da rocha como agregado na construção civil está limitado pela 

presença acima de 5% de quartzo deformado evidenciado principalmente 

pela extinção ondulante e pela ocorrência em torno de 3% de quartzo 

microcristalino (microgranular) onde neste último valor está registrado a 

proporção de quarto vermicular presente na composição da textura 

mirmequítica. Os agentes mais reativos nesta litologia correspondem ao 
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quartzo deformado e ao quartzo microgranular pois esses tipos de sílica 

provocam uma reação do tipo álcali-agregado do tipo álcali-silicato, onde 

a reação álcali-silicato ocorre entre os álcalis disponíveis no cimento com 

os silicatos provenientes do quartzo deformado e do quartzo 

microgranular. 

 

Classificação Petrográfica: Biotita Sienogranito com Hornblenda, com 

Alanita e com Algumas Feições Deformacionais  

 

Classificação quanto à RAA (Reatividade Álcali Agregado): Biotita 

Sienogranito com Hornblenda, com Alanita, com Algumas Feições 

Deformacionais e Potencialmente Reativo quanto à RAA 

 

Fotomicrografias: 

 
Fig. 1: aspecto geral da rocha em LN (à esquerda) e em LP (à direita) 
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Amostra : LL-02-F 

Centro de Custo: 4.403.087 

Requerente: Projeto Materiais de Construção Civil da Região 

Metropolitana de Palmas – Tocantins 

Equipe: Edelcio Tavares Araújo e Liliane L. B. Sachs 

Data: 17/12/2018 

Petrógrafa: Andréa Beltrão Finamor 

Tipo de Seção: Lâmina delgada sem lamínula 

 

Minerais Essenciais: Plagioclásio, ortoclásio, microclínio, quartzo 

Minerais Varietais: Biotita 

Minerais Acessórios: Epidoto, opacos 

Minerais Traços: Apatita, zircão 

Minerais Secundários: Sericita, clorita, epidoto, opacos e hidróxidos de 

ferro 

Granulação: muito fina a grossa 

Texturas Inequigranular, porfiroclástica, hipidiomórfica, poiquilítica, 

granoblástica poligonal lobada a reta onde predomina amplamente os 

limites retos, pertítica, mirmequítica esparsa e texturas de deformação 

provavelmente desenvolvidas por processos miloníticos onde esta 

interpretação deve ser confirmada mediante a observação de uma seção 

cortada preferencialmente perpendicular à foliação da rocha. 
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% Modal Estimada: 

Plagioclásio                     7  

Feldspatos Alcalinos      44    

Quartzo                           36 

Biotita                             10 

Epidoto                           1                        

Apatita                            tr 

Zircão                              tr 

Opacos                            2 

 

Descrição Petrográfica:  

Rocha inequigranular, de granulação muito fina a grossa, onde 

verifica-se as texturas inequigranular, porfiroclástica, hipidiomórfica, 

granoblástica poligonal lobada a reta onde predominam amplamente os 

limites retos, pertítica onde comumente observa-se pertitas tipo “filete”, 

poiquilítica, mirmequítica esparsa e deformada provavelmente mediante  

processos miloníticos porém nesta lâmina petrográfica  não fica totalmente 

evidente os mecanismos de deformação devido à posição de corte da 

lâmina porém pela minha experiência com granitóides miloníticos 

interpreto como uma rocha provavelmente milonítica onde esta textura e 

interpretação é corroborada pela observação da fotografia da amostra de 

mão (macroscópica) já que é possível verificar mediante exame cuidadoso 

o desenvolvimento de uma foliação. Quanto à composição mineralógica a 
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rocha é  constituída por porfiroclastos de granulação média a grossa de 

plagioclásio, ortoclásio do tipo pertítico e microclínio, envolvidos por uma 

matriz de granulação muito fina a média, deformada, muitas vezes 

recristalizada e composta por plagioclásio, microclínio, ortoclásio pertítico 

onde muitas vezes verifica-se o desenvolvimento de pertitas tipo “filete”, 

quartzo, biotita, epidoto, apatita, zircão e opacos.  

A rocha apresenta baixo a médio grau de alteração, onde os minerais 

secundários são decorrentes dos processos de sericitização, cloritização, 

oxidação e epidotização 

  Os porfiroclastos de feldspatos são incolores sob luz natural (LN), 

sob nicóis cruzados (LP) apresentam cor de interferência em tons de cinza 

da 1° ordem, algumas vezes ocorrem fraturados, em geral apresentam 

extinção ondulante devido à deformação intracristalina, alguns grãos 

ocorrem fraturados, possuem contatos retos a irregulares onde predomina 

amplamente os limites irregulares e por vezes ocorrem maclados segundo 

a lei Carlsbad. Os plagioclásios comumente ocorrem sericitizados e o 

ortoclásio algumas vezes ocorre microclinizando sendo esta uma feição 

deformacional decorrente da modificação da simetria cristalina dos cristais 

ortoclásio que passam a comportar a estrutura cristalina dos cristais de 

microclínio devido à deformação intracristalina. Observa-se alteração dos 

feldspatos na forma de sericitização, muscovitização esparsa, oxidação e 

epidotização, onde os tipos calco-sódicos tem a tendência de ocorrer mais 

alterados do que os tipos alcalinos. Alguns grãos de plagioclásio 

apresentam o desaparecimento parcial da geminação polissintética 
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decorrente da atuação de mecanismos intracristalinos deformacionais. 

 Os feldspatos da matriz apresentam limites retos a irregulares e 

possuem extinção reta a ondulante. 

 A biotita possui granulação fina a média com até 1,6mm, apresenta 

pleocroísmo em tons de marrom, caracteriza-se pela extinção praticamente 

reta e de caráter mosquedo onde apresenta birrefringência alta com cores 

de interferência do final da 3° ordem. Ocorre como grãos isolados ou 

associados à epidoto, opacos e hidróxidos de ferro. Alguns grãos ocorrem 

inclusos nos feldspatos e comumente ocupam os espaços intersticiais entre 

os grãos de quartzo e feldspatos. 

 O quartzo possui granulação muito fina a média e ocorre deformado, 

recristalizado e recuperado, recristalizado e com deformação posterior ao 

evento de recristalização e compondo a fração 

microgranular/microcristalina (grãos <0,15mm). Observa-se praticamente 

duas populações de grãos na matriz: uma fração de grãos de granulação 

muito fina a fina que é constituída por quartzo microgranular, por quartzo 

deformado e por grãos com extinção reta e a outra população de grãos 

apresenta granulação fina a média sendo composta por grãos com limites 

retos a levemente irregulares onde predominam os contatos retos, sendo 

que os cristais possuem extinção reta a ondulante onde predominam os 

primeiros.  Sob luz natural (LN) o quartzo é incolor, sob nicóis cruzados 

apresenta baixa birrefringência e cor em tons de cinza da 1° ordem. 

 A apatita ocorre em quantidades traço, é incolor sob luz natural, 
apresenta relevo médio a alto, possui extinção reta, é euédrica e dispõe-se 
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na forma de inclusões em outros minerais.    
             O zircão ocorre em proporções-traço, predominantemente é 
euédrico, possui relevo muito alto, a extinção é reta, o pleocroísmo é 
pouco perceptível, apresenta cor marrom claro e a birrefringência á alta 
onde verifica-se cores da 3° e 4° ordens.  
            A textura mirmequítica ocorre de forma subordinada, sendo que 

esta feição é passível de desenvolver-se no contato de grãos de 

plagioclásio com feldspatos alcalinos mediante a atuação de mecanismos 

de deformação intracristalina. A observação e quantificação desta 

microestrutura é importante em termos da verificação da potencialidade 

reativa de agregados em presença de álcalis do concreto pois esta 

apresenta um fator reacional considerando o sistema álcali-silicato. 

 Com base na análise petrográfica da rocha e mediante orientações da 

ABNT NBR 15577-3 (2008) classificamos o agregado quanto à RAA 

(Reatividade Àlcali-Agregado) como potencialmente reativo, de modo que 

o uso da rocha como agregado na construção civil está limitado pela 

presença acima de 5% de quartzo deformado evidenciado principalmente 

pela extinção ondulante, pela ocorrência em torno de 16% de quartzo 

microgranular (microcristalino) e devido ao desenvolvimento, mediante 

processos deformacionais intracristalinos, da textura mirmequítica de 

forma localizada. Os agentes mais reativos nesta litologia correspondem 

ao quartzo deformado e ao quartzo microcristalino pois esses tipos de 

sílica provocam uma reação do tipo álcali-agregado do tipo álcali-silicato, 

onde a reação álcali-silicato ocorre entre os álcalis disponíveis no cimento 

com os silicatos provenientes do quartzo deformado e do quartzo 
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microgranular. 

 

 

Classificação Petrográfica: Biotita Alcali-Granito Porfiroclástico 

Deformado  

 

Classificação quanto à RAA (Reatividade Álcali Agregado): Biotita 

Alcali-Granito Porfiroclástico Deformado Potencialmente Reativo 

quanto à RAA 

 

Fotomicrografias: 

 

 
Fig. 1: aspecto geral da rocha em LN (á esquerda) e em LP (à direita) 
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Amostra : LL-R-036 

Centro de Custo: 4.403.087 

Requerente: Projeto Materiais de Construção Civil da Região 

Metropolitana de Palmas – Tocantins 

Equipe: Edelcio Tavares Araújo e Liliane L. B. Sachs 

Data: 28/12/2018 

Petrógrafa: Andréa Beltrão Finamor 

Tipo de Seção: Lâmina delgada com lamínula 

 

Minerais Essenciais: Plagioclásio, ortoclásio, microclínio, quartzo 

Minerais Varietais: Biotita 

Minerais Acessórios: Titanita, epidoto, opacos 

Minerais Traços: Apatita, zircão 

Minerais Secundários: Sericita, muscovita, carbonato, epidoto, opacos e 

hidróxidos de ferro 

Granulação: fina a grossa 

Texturas: Inequigranular, porfiroclástica, granoblástica poligonal 

irregular a reta, hipidiomórfica, poiquilítica, lepidoblástica incipiente 

marcada pela orientação preferencial de lamelas de biotita e chessboard  

(tabuleiro de xadrez) em quartzo 

 

% Modal Estimada: 

Plagioclásio                         20 
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Feldspatos Alcalinos           30 

Quartzo                               37 

Biotita                                  6 

Epidoto                                2 

Titanita                                2                   

Apatita                                tr 

Zircão                                  tr 

Opacos                                 3 

 

Descrição Petrográfica:  

Rocha inequigranular, deformada, de granulação fina a grossa, onde 

verifica-se as texturas inequigranular, porfirítica a porfiroclástica, 

hipidiomórfica, granoblástica poligonal irregular a reta, poiquilítica, 

lepidoblástica incipiente marcada pela orientação preferencial de lamelas 

de biotita que configuram uma foliação tectônica e chessboard  (tabuleiro 

de xadrez) em quartzo, sendo constituída por pórfiros e porfiroclastos de 

granulação média a grossa de quartzo anédrico, plagioclásio, ortoclásio em 

pequena proporção e microclínio onde este último é o feldspato 

predominante,  envolvidos por uma matriz recristalizada de granulação 

fina a média com textura granoblástica poligonal em geral do tipo 

equigranular e composta por microclínio, plagioclásio, ortoclásio, quartzo, 

biotita, titanita, epidoto, apatita, zircão e opacos.  

A rocha apresenta baixo a médio grau de alteração, onde os minerais 
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secundários são decorrentes dos processos de sericitização, 

muscovitização, oxidação, carbonatização e epidotização. 

  Os porfiroclastos de feldspatos são incolores sob luz natural (LN), 

sob nicóis cruzados (LP) apresentam cor de interferência em tons de cinza 

da 1° ordem, em geral ocorrem subédricos a anédricos onde predominam 

os primeiros, comumente apresentam extinção ondulante devido à 

deformação intracristalina, possuem contatos retos a irregulares e algumas 

vezes ocorrem maclados segundo a lei Carlsbad. Os plagioclásios 

comumente ocorrem sericitizados, oxidados, muscovitizados e 

carbonatizados; o ortoclásio por vezes ocorre microclinizando sendo esta 

uma feição deformacional decorrente da modificação da simetria cristalina 

dos cristais ortoclásio que passam a comportar a estrutura reticular dos 

cristais de microclínio devido à deformação intracristalina. Observa-se 

alteração dos feldspatos na forma de sericitização, muscovitização, 

oxidação e carbonatização, onde os tipos calco-sódicos possuem a 

tendência a ocorrerem mais alterados do que os tipos alcalinos. 

Comumente os porfiroclastos de plagioclásio apresentam o 

desaparecimento parcial da geminação polissintética onde esta feição é 

decorrente da atuação de mecanismos de deformação intracristalina. Os 

porfiroclastos de microclínio apresentam a macla tartan bem 

desenvolvida, são os feldspatos predominantes na rocha e comumente 

ocorrem com inclusões de ortoclásio e plagioclásio. 

 Os feldspatos da matriz apresentam limites retos a irregulares e 

possuem extinção reta a ondulante onde a última feição é decorrente da  
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atuação de processos de deformação intrareticular. Além disso, verifica-se 

uma ampla tendência à equigranularidade dos grãos de feldspatos onde as 

formas tabulares com eixo C bem desenvolvido são menos observadas.  

Verifica-se predominantemente duas população de grãos de feldspatos da 

matriz, onde uma fração de grãos ocorre recristalizada e outra fração de 

cristais apresenta-se recristalizada e com deformação posterior ao evento 

de recristalização. 

 A biotita possui granulação fina a média com até 1,8mm, apresenta 

pleocroísmo em tons de verde a marrom sendo identificada como uma 

variedade mais ferrífera, caracteriza-se pela extinção praticamente reta e 

de caráter mosquedo onde observa-se uma alta birrefringência com cores 

de interferência do final da 3° ordem. Ocorre como grãos isolados de 

caráter intersticial ou associada à epidoto, titanita, muscovita, opacos e 

hidróxidos de ferro onde possui uma tendência a compor a textura 

lepidoblástica e a marcar a foliação tectônica. 

 O quartzo ocorre na forma de porfiroclastos de granulação média a 

grossa ou compondo a matriz da rocha, sob luz natural (LN) é incolor, em 

geral ocorre anédrico com limites irregulares a retos onde os primeiros 

predominam amplamente, sob nicóis cruzados observa-se a birrefringência 

baixa característica e cor em tons de cinza da 1° ordem. Verifica-se 

extinção reta a ondulante onde algumas vezes observa-se o 

desenvolvimento dos padrões lamelar e chessboard (tabuleiro de xadrez). 

Nesta seção delgada observa-se porfiroclastos de quartzo com até 1,4cm, 

onde verifica-se uma tendência ao alinhamento preferencial dos 
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porfiroclastos de quartzo segundo a mesma orientação das lamelas de 

biotita que comportam/definem a textura lepidoblástica incipiente, de 

modo que estes grãos de quartzo marcam a foliação tectônica da rocha. 

         A titanita em geral é subédrica a anédica, possui granulação fina a 

média, apresenta relevo alto a muito alto, a extinção é oblíqua e ocorre em 

geral associada com os minerais máficos onde predominantemente dispõe-

se orientada segundo a foliação tectônica.  

 A apatita ocorre em quantidades traço, é incolor sob luz natural, 

apresenta relevo médio a alto, possui extinção reta, é euédrica e dispõe-se 

na forma de inclusões em outros minerais.    

             O zircão ocorre em proporções-traço, predominantemente é 

euédrico, possui relevo muito alto, a extinção é reta, o pleocroísmo é 

pouco perceptível, apresenta cor marrom claro e a birrefringência á alta 

onde verifica-se cores das 3° e 4° ordens.  

 Com base na análise petrográfica da rocha e mediante orientações da 

ABNT NBR 15577-3 (2008) classificamos o agregado quanto à RAA 

(Reatividade Àlcali-Agregado) como potencialmente reativo, de modo que 

o uso da rocha como agregado na construção civil está limitado pela 

presença acima de 5% de quartzo deformado evidenciado 

predominantemente pela extinção ondulante de alguns porfiroclastos de 

quartzo. A extinção ondulante nos grãos de quartzo desta litologia 

comumente desenvolve-se na forma dos padrões lamelar e chessboard 

onde indica a atuação de mecanismos intrareticulares de deformação, de 

modo que o agente mais reativo nesta rocha corresponde ao quartzo 
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deformado pois esse tipo de sílica provoca uma reação do tipo álcali-

agregado no sistema álcali-silicato, onde a reação álcali-silicato ocorre 

entre os álcalis disponíveis no cimento com os silicatos provenientes do 

quartzo deformado. 

 

Classificação Petrográfica: Biotita Monzogranito (próximo ao campo 

composicional dos Sienogranitos definidos conforme o Diagrama de 

Classificação Modal de Streckeisen 1967) Porfiroclástico Deformado 

com Titanita 

 

Classificação quanto à RAA (Reatividade Álcali Agregado): Biotita 

Monzogranito (próximo ao campo composicional dos Sienogranitos 

definidos conforme o Diagrama de Classificação Modal de Streckeisen 

1967) Porfiroclástico Deformado com Titanita Potencialmente Reativo 

quanto à RAA 

 

Fotomicrografias: 
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Fig. 1: aspecto geral da rocha em LN (á esquerda) e em LP (à direita) 
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O SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL - CPRM E OS OBJETIVOS  
PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS 

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

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

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

 

 

 

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

• Geologia e Recursos Minerais; 

• Geologia Aplicada e Ordenamento Territorial; 

• Hidrologia e Hidrogeologia. 

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

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



 

 

Maiores informações: http://www.cprm.gov.br/publique/Sobre-a-CPRM/Responsabilidade-Social/Objetivos-de-Desenvolvimento-Sustentavel-
---ODS-319 
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