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APRESENTAÇÃO

O  Serviço Geológico do Brasil – CPRM, através da Superintendência Regional de Porto Alegre, tem a 
satisfação de disponibilizar aos gestores públicos, aos empresários do setor mineral, à comunidade 

técnicocientífica e a sociedade em geral, o Informe de Recursos Minerais, Série Rochas e Minerais Industriais 
número 34, do Programa Geologia, Mineração e Transformação Mineral, denominado "Materiais de Cons-
trução da Região de Pelotas, Rio Grande e Entorno" no Estado do Rio Grande do Sul. Este trabalho abrange 
uma área de aproximadamente 13.944,8 km2 e abriga 708.988 habitantes (Estimativa para 2017, IBGE), em 
um total de 11 municípios. O projeto integraliza e disponibiliza informações sobre os insumos areia, brita, 
argila, saibro e rocha ornamental. Estes materiais se destacam entre os insumos minerais mais consumidos 
na construção civil dentro da Região de Pelotas, Rio Grande e Entorno, que fazem parte do CORED-SUL. Os 
trabalhos desenvolvidos pelo projeto tiveram como objetivos: i) produzir um diagnóstico do setor de mineração 
visando fornecer dados que estimulem a atividade mineira de forma sustentável; ii) verificar aqualidade dos 
insumos disponíveis; iii) fornecer subsídios preliminares para a formulação de políticas públicas e planeja-
mento da minimização dos impactos ambientais que a atividade pode provocar. As atividades realizadas na 
execução do presente projeto buscaram agregar subsídios aos órgãos responsáveis pela geração dos planos 
diretores, para que haja harmonização entre a mineração, a preservação ambiental e a expansão da mancha 
urbana. A publicação busca contribuir, desta forma, para enfatizar o papel da informação geológica como 
indutor no desenvolvimento do setor mineral no país, além de estimular e atrair investimentos com efeitos 
na geração de empregos, renda e desenvolvimento social, à luz da sustentabilidade ambiental. O presente 
Informe está acompanhado de mapas temáticos (em anexo), disponibilizados em ambiente SIG, podendo 
ser acessados a partir do banco de dados GEOSGB da CPRM (https://www.cprm.gov.br). Destaca-se ainda 
a importância das parcerias em trabalhos dessa natureza entre a CPRM, empresas mineradoras privadas e 
outros órgãos públicos federais, estaduais e municipais, não só para a geração de produtos geocientíficos, 
mas como importante ferramenta de uma efetiva política nacional de geologia e hidrologia.

Esteves Pedro Colnago
Diretor-Presidente 

Marcio José Remédio
Diretor de Geologia e Recursos Minerais 



RESUMO

O presente trabalho reúne informações de interesse do setor mineral da Região de Pelotas, Rio Grande 
e Entorno (RPRGE), Estado do Rio Grande do Sul. Enfoca nos aspectos do contexto geológico da região, no 
potencial mineral para os agregados utilizados na construção civil, nos métodos de lavra e beneficiamento 
aplicados, na legislação e nos impactos ambientais da mineração, nos aspectos mercadológicos e socioeco-
nômicos da região, tendo como alvo os principais insumos minerais utilizados na construção, que são argila, 
areia, brita, saibro e rocha ornamental.  Os insumos minerais foram descritos individualmente, enfocando-se 
aspectos tais como localização, tipologia dos depósitos, caracterização tecnológica, estimativas de reservas, 
melhor aplicabilidade dos insumos e fontes alternativas de suprimento. Foram cadastradas 67 ocorrências 
minerais, distribuídas entre ocorrências, depósitos e minas, em atividade ou paralisadas. Com base nas 
informações obtidas em campo e com o auxílio de processamento de imagens de satélite e modelo digital de 
terreno - MDT, foram elaborados três mapas temáticos: Mapa de Potencial, Geológico e de Direito Minerário 
para a Construção, todos em escala 1:250.000. Para o mapa de Potencial foram individualizadas 11 classes 
potenciais e delimitados 6 polos produtor/extratores de insumos para construção. Também foram gerados 
modelos bi e tridimensionais de alguns municípios a partir de dados de poços cadastrados no projeto SIA-
GAS/CPRM, que permitiram estimativas de reservas de alguns insumos, como argila e areia. Os resultados 
obtidos inferem que a RPRGE, que se localiza no limite geológico entre a Planície Costeira do Rio Grande do 
Sul e o Batólito Pelotas, apresenta grande potencial para os insumos areia e brita, em virtude da existência, 
na região, de reservas potenciais capazes de atender as necessidades de produção crescente. Isto, desde 
que sejam preservadas e destinadas áreas potenciais para a mineração, através da elaboração e ou obser-
vação dos planos diretores municipais, que devem atentar para futuras demandas desses recursos naturais. 
O que não é o caso do insumo argila, pois não foram encontrados depósitos de boa qualidade para a cerâ-
mica comum. O informe tece, ainda, considerações sobre a necessidade de investimento na caracterização 
tecnológica dos materiais e de modernização das atividades no setor cerâmico, uma vez que o setor oleiro 
da região que carece de oferta e qualidade desse insumo,  bem como na elaboração de um ordenamento 
territorial da região com base no conhecimento geológico atualmente disponível de forma a propiciar uma 
coexistência saudável entre a atividade mineral e o crescimento da urbanização, com o objetivo de garantir 
o suprimento à sociedade local da matéria-prima mineral tão necessária ao seu desenvolvimento socio-
econômico, assim como a qualidade de vida das populações existentes no entorno das áreas mineradas.  
Palavras-Chave: Areia, Argila, Brita, Saibro, Rocha Ornamental, Construção Civil



ABSTRACT

This work gathers information of mineral sector interest, focused on the construction industry, from Pelotas, 
Rio Grande region, and surrounding places in Rio Grande do Sul State, Brazil. It focuses on the geological context 
aspects of the region, on the ore potential of aggregates used in civil construction, on the mining and processing 
methods applied, on the legislation and environmental impacts of mining, as well as on the marketing and 
socioeconomic aspects of the region. The main targets are the mineral raw materials used in civil construction 
such as clay, sand, gravel, and dimension stones. The mineral inputs were individually described focusing on 
their location, typology of the deposits, technological characterization, reserves estimation, better applicability 
and alternative sources of supply. Considering that, it was made 67 registration of ore occurrences, distributed 
among occurrences, deposits and active and inactive mines . Based on field work collected information and 
also using satellite image processing and model digital terrain - MDT, three thematic maps were prepared: 
Map of Potential, Geological Map and a Map of Mining Law for Civil Construction, all of them in 1:250,000 
scale. For the Potential map, it was discriminated 11 potential classes and delimited 6 producer/extractor inputs 
poles for civil construction. In addition, for some municipalities, it was generated two- and three-dimensional 
models based on the registered database into the SIAGAS/CPRM project, which allowed to estimate reserves 
of some inputs, such as clay and sand. The result obtained infers that the region of this study, which is located 
on the geological boundary between the Coastal Plain of the Rio Grande do Sul and the Pelotas Batholith, has 
great potential for sand and gravel inputs, due to the existence of potential reserves capable of supplying the 
needs of an increasing and continuous production. However, this will be possible as long as the potential areas 
are preserved and destined for mining, through the elaboration and observation of municipal master plans, 
which should concern to future demands for these natural resources. On the other hand, this is not the same 
case for the clay input, because no good quality deposits were found for common ceramic production. This 
report also points the need for investment in technological characterization of materials and in modernization 
of activities in the ceramic sector, since the ceramic industry on this area lacks the quality and supply source. 
Also, the report presents a need for a territorial planning elaboration of the region based on the geological 
knowledge, in order to provide a healthy coexistence between the mining activity and the increasing of 
urbanization, intending to guarantee the mineral raw supplies to the local society. These needs are essentials 
for the socioeconomic development, as well as for the life quality of the populations nearby the mining areas. 
Keywords: Sand, Clay, Gravel, dimension stones, Civil Construction.



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO .......................................................................................................................... 9
1.1. LOCALIZAÇÃO  ............................................................................................................................... 10

2. MATERIAIS E MÉTODOS ....................................................................................................... 11
2.1. IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS POTENCIAIS DA RPRGE .................................................................12
2.2. METODOLOGIA DAS ANÁLISES ....................................................................................................12

2.2.1. Brita ......................................................................................................................................12
2.2.2. Areia ..................................................................................................................................... 13
2.2.3. Argila .....................................................................................................................................13

2.3. MODELAMENTO GEOLÓGICO DA RPRGE .................................................................................... 14
2.3.1. Metodologia e Preparação dos Dados ................................................................................. 15
2.3.2. Modelamento Geológico Tridimensional ............................................................................. 15
2.3.3. Considerações sobre o modelamento .................................................................................. 17

3. ASPECTOS FISIOGRÁFICOS E SOCIOECONÔMICO ............................................................... 19
3.1. ASPECTOS FISIOGRÁFICOS ...........................................................................................................19
3.2. HISTÓRICO DA OCUPAÇÃO  .......................................................................................................... 20
3.3. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS E INDICADORES SOCIAIS  ............................................... 21
3.4. DIMENSÃO ECONÔMICA  .............................................................................................................22
3.5. ASPECTOS ECONÔMICOS DA MINERAÇÃO DE MC NA RPRGE ..................................................22
3.6. INFRAESTRUTURA  ........................................................................................................................ 23
3.7. PATRIMÔNIO AMBIENTAL .............................................................................................................26
3.8. DÉFICIT HABITACIONAL ................................................................................................................26

4. CONTEXTO GEOLÓGICO ....................................................................................................... 28
4.1. CINTURÃO DOM FELICIANO (CDF) ...............................................................................................28

4.1.1. Batólito Pelotas (BP) .............................................................................................................28
4.1.2. Terreno Tijucas  .................................................................................................................... 31

4.1.2.1. Bloco Encruzilhada do Sul ........................................................................................ 31
4.1.3. Terreno Jaguarão .................................................................................................................. 31

4.2. BACIA DO PARANÁ (BP) ................................................................................................................ 31
4.3. PLANÍCIE COSTEIRA DO RIO GRANDE DO SUL (PCRS) ...............................................................32

5. TIPOS DE DEPÓSITOS E CARACTERIZAÇÃO DOS INSUMOS ................................................ 34
5.1. BRITA  ..............................................................................................................................................35

5.1.1. Conceitos e Aplicações .........................................................................................................35
5.1.2. Tipos de Depósitos ............................................................................................................... 35
5.1.3. Caracterização Tecnológica .................................................................................................. 37

5.2. AREIA .............................................................................................................................................. 41
5.2.1. Conceitos e Aplicações ......................................................................................................... 41
5.2.2. Tipos de Depósitos ............................................................................................................... 42
5.2.3. Caracterização Tecnológica ..................................................................................................44

5.3. ARGILA COMUM ............................................................................................................................50
5.3.1.  Conceitos e Aplicação ..........................................................................................................50
5.3.2. Tipos de Depósitos ............................................................................................................... 51



5.3.3. Caracterização Tecnológica .................................................................................................. 53
5.4. SAIBRO............................................................................................................................................ 59

5.4.1. Conceitos e Aplicações ......................................................................................................... 59
5.4.2. Tipos de Depósitos ...............................................................................................................59

5.5. ROCHAS ORNAMENTAIS ...............................................................................................................60
5.5.1. Conceitos e Aplicações .........................................................................................................60
5.5.2. Tipos de Depósitos ...............................................................................................................60
5.5.3. Caracterização Tecnológica .................................................................................................. 62

6. MÉTODOS DE LAVRA E BENEFICIAMENTO .......................................................................... 63
6.1. BRITA ..............................................................................................................................................63

6.1.1. Beneficiamento e expedição ................................................................................................64
6.2. AREIA ..............................................................................................................................................64

6.2.1. Lavra em leito de curso de água ........................................................................................... 65
6.2.2. Lavra em terraço aluvial e cobertura cenozoica ..................................................................66
6.2.3. Lavra de areia em praia natural............................................................................................ 66
6.2.4. Beneficiamento e expedição ................................................................................................ 67

6.3. ARGILA ...........................................................................................................................................68
6.3.1. Beneficiamento e expedição ................................................................................................ 70

6.4. SAIBRO ........................................................................................................................................... 71
6.4.1. Beneficiamento e expedição ................................................................................................ 72

6.5. ROCHA ORNAMENTAL .................................................................................................................. 72
6.5.1. Beneficiamento e expedição ................................................................................................ 74

7. MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE .......................................................................................... 75
7.1. IMPACTOS DECORRENTES DA MINERAÇÃO ................................................................................75

7.1.1. Decapeamento e Abertura de Acessos ................................................................................. 76
7.1.2. Lavra por Escavação Mecanizada e/ou Desmonte com Explosivos  .....................................78
7.1.3. Lavra por Dragagem ..............................................................................................................79
7.1.4. Estocagem de Minério e Deposição de Estéreis e Rejeitos ..................................................80
7.1.5. Britagem................................................................................................................................ 81
7.1.6. Expedição e Transporte de Carga ......................................................................................... 81

7.2. RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS ....................................................................................82

8. LEGISLAÇÃO MINERAL E AMBIENTAL .................................................................................. 85
8.1. ASPECTOS LEGAIS DA MINERAÇÃO .............................................................................................85
8.2. OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS .........................................................................................................86

8.2.1. Taxa de Emolumentos ..........................................................................................................86
8.2.2. Taxa Anual por Hectare (TAH) .............................................................................................. 86
8.2.3. Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (Cefem) ..........................86

8.3. OS DIREITOS MINERÁRIOS NA RPRGE .........................................................................................87
8.4. LEGISLAÇÃO AMBIENTAL ............................................................................................................. 87

8.4.1. Unidades de Conservação .................................................................................................... 89
8.4.2. Reserva Legal (RL) ................................................................................................................. 91
8.4.3. Áreas de Preservação Permanente (APP) ............................................................................. 91

8.5. PLANOS DIRETORES ......................................................................................................................92

9. POTENCIALIDADES DA RPRGE .............................................................................................. 93
9.1. MODELAMENTO GEOLÓGICO TRIDIMENSIONAL DA RPRGE ....................................................93
9.2. ÁREAS POTENCIAIS  ......................................................................................................................96
9.3. POLOS PRODUTORES .................................................................................................................. 102
9.4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS ................................................................................................... 103



10. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES .................................................................................. 105

REFERÊNCIAS .......................................................................................................................... 108

ANEXOS ................................................................................................................................... 116



| 9 |

| Projeto Materiais de Construção da Região de Pelotas, Rio Grande e Entorno |

A mineração é uma atividade econômica que dis-
puta espaço com outras atividades de uso territorial, 
como agricultura e pecuária, e, também, com áreas de 
ocupação e expansão habitacional, industrial, turística 
e de preservação do patrimônio ambiental e cultural. 
Desta maneira, não é possível planejar a localização 
de uma lavra mineral sem considerar áreas urbanas e 
a dimensão dos riscos e danos ambientais desta ativi-
dade. Nesse sentido, a ausência de um planejamento 
da mineração, normalmente, gera conflitos territoriais, 
esterilização de jazidas minerais, desconforto ambiental 
para as pessoas que habitam os arredores das lavras, 
insegurança regulatória para investidores e aumento 
de preços do produto final. A distância entre a lavra e o 
mercado consumidor é outro fator essencial no planeja-
mento, pois quando a produção se distancia dos centros 
consumidores, principalmente de minerais de uso direto 
na construção civil, estes tornam-se inviáveis devido ao 
alto custo operacional (REZENDE, 2017).

O setor de matérias-primas minerais para a cons-
trução civil constitui a parcela de insumos minerais mais 
consumidos e, consequentemente, os mais significativos 
em termos de quantidades produzidas no mundo. Apesar 
de serem abundantes e apresentarem baixo valor unitá-
rio, o consumo desses bens é um importante indicador 
do perfil socioeconômico de uma determinada região, 
tendo em vista a utilização dessas substâncias em diver-
sas áreas (saneamento básico, pavimentação de vias 
públicas, construção de moradias, rodovias, viadutos, 
ferrovias, barragens, hidrelétricas, hidrovias, portos e 
aeroportos).

A construção civil emprega diferentes tipos de mate-
riais ao longo da história, sendo que cada vez existem 
mais exigências em relação à qualidade, durabilidade 
e custo desses materiais, além de uma maior preocu-
pação com a sustentabilidade. Neste contexto, o SGB-
-CPRM criou, em 2004, o subprograma Minerais e Rochas 
para Construção Civil, dentro do programa Geologia 
do Brasil. Nos últimos anos, foram realizados estudos 
em diversas regiões metropolitanas do país, incluindo 
Porto Alegre, Goiânia, Macapá, Fortaleza, Porto Velho, 
Natal, Recife, Curitiba, Manaus, Aracaju, Florianópolis, 
São Luís e Salvador.

A avaliação do potencial de materiais para constru-
ção civil em regiões metropolitanas constitui uma ação 
do Programa Geologia do Brasil do Serviço Geológico 
do Brasil - CPRM, que tem como objetivo cadastrar, 

pesquisar e avaliar depósitos de materiais para emprego 
imediato, tais como: areia, argila, brita, saibro, entre 
outros, dependendo da demanda e da disponibilidade 
desses bens minerais em cada região escolhida para a 
execução desse tipo de projeto. O programa visa prover o 
setor produtivo de dados necessários para o suprimento 
sustentável desses recursos, a fim de assegurar prote-
ção à população e ao meio ambiente, disponibilizando 
insumos a custos acessíveis às regiões metropolitanas 
do país. O presente projeto foi desenvolvido na Região 
de Pelotas, Rio Grande e Entorno (RPRGE), que pertence 
ao Conselho Regional de Desenvolvimento da Região Sul 
do RS (Corede-Sul).

Os Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Core-
des), criados oficialmente pela Lei 10.283 de 17 de 
outubro de 1994, são um fórum de discussão para a 
promoção de políticas e ações que visam o desenvolvi-
mento regional. Seus principais objetivos são a promoção 
do desenvolvimento regional harmônico e sustentável; a 
melhoria da eficiência na aplicação dos recursos públicos 
nas ações dos governos para a melhoria da qualidade de 
vida da população; a distribuição equitativa da riqueza 
produzida; o estímulo à permanência do homem na sua 
região; e a preservação e recuperação do meio ambiente.

Em 2010, de acordo com o Plano Estratégico de 
Desenvolvimento da Região Sul do RS (Corede-Sul) do 
período, a região recebeu expressivos investimentos nas 
áreas de geração de energia (termoelétricas) e obras 
do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), como a 
duplicação do acesso ao Porto de Rio Grande e da BR-116, 
rodovia que liga a capital do estado à região. Esses recur-
sos são decorrentes de uma mudança na política de 
desenvolvimento para a região sul, que, historicamente, 
é carente de investimentos nas áreas de infraestrutura. 
Sendo assim, fez-se necessário novas pesquisas de campo 
para a descoberta e caracterização de novos depósitos 
de materiais destinados à construção.

Este trabalho tem como objetivo realizar um diag-
nóstico sobre o fornecimento de recursos minerais para 
construção civil na região sudoeste do Rio Grande do Sul. 
A RPRGE é composta por 11 municípios (pertencentes ao 
Corede-Sul), sendo as cidades de Pelotas e Rio Grande, 
os dois principais núcleos urbanos regionais, que reúnem 
as principais ações de infraestrutura na região.

A avaliação do potencial mineral para materiais de 
uso na indústria da construção na RPRGE baseou-se em 
diversas fontes de informação: relatórios de pesquisa e 

1. INTRODUÇÃO
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na lista de recursos minerais disponíveis no SGB-CPRM, 
nos bancos de dados do GEOSGB, Sistema de Informações 
Geográficas da Mineração (Sigmine) da Agência Nacional 
de Mineração (ANM), e Fundação Estadual de Proteção 
Ambiental Henrique Luiz Roessler - RS (Fepam), além 
de outros trabalhos de referência no tema. Também foi 
usada a coleta de informações, amostras e catalogação 
in loco, para posterior análises e ensaios tecnológicos.

Entre as principais matérias-primas extraídas na 
região estão areia, argila, brita e saibro. A produção 
desses insumos é utilizada para abastecer os 22 muni-
cípios que compõem o Corede-Sul. Neste diagnóstico, 
serão identificadas e listadas, basicamente, as principais 
ocorrências desses recursos minerais, que são repre-
sentados nos mapas temáticos geológico, de potencial 
mineral e de direito minerário. 

De maneira geral, as empresas do setor de materiais 
para construção civil operam de maneira empírica, sem 
a devida caracterização tecnológica desses materiais. Na 
RPRGE, a definição de algumas das matérias-primas foi 
realizada tanto em jazidas conhecidas como em jazidas 
inativas e áreas ainda inexploradas. A partir da avalia-
ção dos depósitos/ocorrências de areia, argila e brita 
da região, são fornecidos subsídios que permitem uma 
avaliação técnica dos insumos, visando a viabilização 

de implantação de novos empreendimentos no setor. A 
RPRGE também apresenta grande potencial para rocha 
ornamental, e, apesar de não ser foco deste projeto, 
foram realizadas algumas análises com o objetivo de 
tentar reativar o setor, que já foi bastante lucrativo para a 
região. É importante ainda ressaltar que, além do poten-
cial para o insumo, tem-se a proximidade com o Porto 
de Rio Grande, que facilitaria o escoamento da produção 
para o exterior. A partir da análise dos dados de oferta e 
demanda por insumos em construção civil, os aspectos 
socioeconômicos e de infraestrutura regional também 
são abordados neste trabalho.

1.1. LOCALIZAÇÃO 

A Região de Pelotas, Rio Grande e Entorno (RPRGE) 
localizam-se na porção sudeste do estado do Rio Grande 
do Sul. A área total abrange 13.731 km2 e corresponde 
a 4,8% da superfície do estado. A área do projeto é 
delimitada pelas coordenadas 52°16’e 52°35’ de lati-
tude sul e 53°18’ e 51°11’ de longitude oeste. A RPRGE 
abrange 11 municípios: Pelotas, Rio Grande, Arroio 
Grande, Pedro Osório, Cerrito, Morro Redondo, Capão 
do Leão, São José do Norte, Turuçu, Arroio do Padre e 
Canguçu (Figura 1.1).

Figura 1.1 - Localização e vias de acesso da área do projeto Materiais para a Construção Civil na Região de Pelotas, 
Rio Grande e Entorno (MC na RPRGE).
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O levantamento do potencial de recursos minerais de 
uso na construção civil da Região de Pelotas, Rio Grande 
e Entorno (RPRGE) foi dividido nas seguintes etapas. 
Em primeiro lugar, foi realizada a compilação dos dados 
existentes e análise da bibliografia e, em seguida, a prepa-
ração das bases cartográfica e geológica. Neste período, 
foram consultados trabalhos anteriores, listagens de 
recursos minerais e mapas temáticos (geológico, de recur-
sos minerais, direitos minerários e áreas de conservação 
ambiental). Os principais bancos de dados consultados 
foram: o Sistema GeoSGB do Serviço Geológico do Brasil 
(CPRM), da Agência Nacional de Mineração (ANM) e da 
Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique 
Luiz Roessler (Fepam). Também foi realizada consulta 
ao banco de dados do SIAGAS/SGB-CPRM e relatórios 
de poços ainda não cadastrados, porém arquivados na 
Superintendência Regional de Porto Alegre (SUREG-PA), 
com informações litológicas dos mesmos. A integração 
das bases cartográficas foi realizada através dos softwares 
ArcGIS, Datamine e Google Earth.

Utilizando ferramentas e técnicas de sensoriamento 
remoto e sistemas de informações geográficas (SIG), 
constituiu-se uma base de dados utilizada para a con-
fecção de mapas específicos a partir da integração das 
informações existentes.

A integração de dados litológicos de sondagem gera-
dos na perfuração de poços de água, obtidos no Sistema 
de Informações de Águas Subterrâneas (Siagas) do SGB-
-CPRM, e os dados de litologia de superfície possibilita-
ram a geração de mapas preliminares, modelamentos 
geológicos da área em duas e três dimensões (2D e 3D), 
além de perfis geológicos. O modelamento geológico 
foi utilizado na delimitação de áreas potenciais para a 
extração de argila comum, utilizada em olarias na fabri-
cação de tijolos.

A partir das informações bibliográficas e dos mapas 
preliminares seguiram-se as etapas de campo, que foram 
realizadas entre os meses de setembro e dezembro de 
2017 e abril, junho e julho de 2018, totalizando, aproxima-
damente, 38 dias de campo divididos em 5 etapas, sendo:

• 1ª etapa (25/09 a 05/10/2017), para focar no levan-
tamento de áreas potenciais para rochas ornamen-
tais, em especial antigas lavras paralisadas, e visita e 
coleta de amostras de areia no Canal de São Gonçalo 
e no Rio Camaquã;
• 2ª etapa (04/12 a 19/12/2017), para visita de novas 
áreas com potenciais para rochas ornamentais e 

2. MATERIAIS E MÉTODOS

reconhecimento geral da diversidade de insumos 
de interesse na região;
• 3ª etapa (08/04 a 14/04/2018), para reconheci-
mento geral da área, verificação de limites entre 
litologias específicas de áreas identificadas com 
classificação supervisionada de imagens de satéli-
tes (modelos digitais de terreno - MDT) e visitas às 
principais áreas de extração de argila em atividade;
• 4ª etapa (18/06 a 29/06/2018), para prospecção 
de áreas potenciais de argila comum e coleta de 
amostras, com auxílio de trado a motor e manual. 
Nesta etapa foram utilizados os mapas preliminares 
gerados a partir dos dados litológicos obtidos no 
Siagas e modelos digitais de terreno (MDT);
• 5ª etapa (16/07 a 20/07/2018), para a coleta de 
amostras de brita para a realização dos ensaios de 
caracterização tecnológica.
Foram cadastrados 66 pontos, entre jazidas e ocor-

rências minerais: 
• 7 pontos de brita,
• 29 pontos de areia,
• 22 pontos de argila,
• 9 pontos de rocha ornamental,
• 2 pontos de saibro,
• 1 ponto de calcário.
A relação de amostras analisadas consta na Tabela 2.1.
Durante as visitas aos locais de extração de Mate-

riais de Construção (MC) na RPRGE foram realizadas 
entrevistas com trabalhadores e empreendedores locais 
ligados ao setor, bem como coletadas amostras a serem 
analisadas. Em paralelo, efetuou-se uma reunião de 
informações sobre o mercado produtor e consumidor 
de insumos para construção civil e o levantamento da 
documentação fotográfica dos impactos causados ao 
meio ambiente pela atividade mineira, além de visitas a 
entidades gestoras municipais e estaduais para consulta 
de informações.

As amostras coletadas em campo foram processadas 
e, posteriormente, enviadas para realização de análises 
e ensaios de caracterização tecnológica, descritos deta-
lhadamente no Capítulo 5.

Por fim, foi realizada a integração dos dados com a 
delimitação de áreas potenciais através da elaboração 
de mapas. Esses mapas basearam-se nas considerações 
sobre os resultados das análises e parâmetros testados 
para os materiais estudados, visando sua utilização 
como MC.
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Tabela 2.1 -  Relação de análises e ensaios de caracterização tecnológica realizados.

AMOSTRAS ANÁLISE 
PETROGRÁFICA

ANÁLISE 
GRANULOMÉTRICA

ANÁLISE 
MINERALÓGICA

ENSAIOS DE 
CARACTERIZAÇÃO 

TECNOLÓGICA
DRX E FRX

Brita 26 0 0 5 0

Areia 17 17 17 0 0

Argila 0 21 21 10 26

Rocha Ornamental 12 0 0 0 0

Durante as visitas aos locais de extração de MC na 
RPRGE foram realizadas entrevistas com trabalhadores 
e empreendedores locais ligados ao setor, bem como 
coletadas amostras a serem analisadas. Em paralelo, 
efetuou-se uma reunião de informações sobre o mercado 
produtor e consumidor de insumos para construção e o 
levantamento da documentação fotográfica dos impactos 
causados ao meio ambiente pela atividade mineira, além 
de visitas a entidades gestoras municipais e estaduais 
para consulta de informações.

As amostras coletadas em campo foram processadas 
e, posteriormente, enviadas para realização de análises 
e ensaios de caracterização tecnológica, descritos deta-
lhadamente no Capítulo 5.

Por fim, foi realizada a integração dos dados com a 
delimitação de áreas potenciais através da elaboração 
de mapas. Esses mapas basearam-se nas considerações 
sobre os resultados das análises e parâmetros testados 
para os materiais estudados, visando sua utilização 
como MC.

2.1. IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS POTENCIAIS DA 
RPRGE

A integração dos bancos de dados possibilitou a 
geração de um mapa preliminar de potencial de MC 
da RPRGE, posteriormente, checados e atualizados em 
campo, servindo de guia para o cadastramento mineral 
do projeto.

Durante as visitas aos pontos cadastrados foram 
coletadas informações para avaliação e caracterização 
dos mesmos. As observações in loco também propor-
cionaram a verificação das relações existentes entre as 
ocorrências minerais e o contexto geológico da área 
(Mapa Geológico e MC – Anexo 1), fato que possibilitou 
uma avaliação sobre as áreas potenciais da região de 
estudo e a confecção do mapa de potencial (Anexo 2), 
de acordo com a litologias presentes na área.

O mapa de potencial foi classificado de acordo com 
a vocação geológica da área, onde foram individualiza-
das 11 classes. Também foram delimitados seis polos 
produtores dos insumos: areias, argilas, brita e rocha 

ornamental. Essas classes e polos estão representadas 
no mapa de potencial (Anexo 2).

2.2. METODOLOGIA DAS ANÁLISES

Durante as etapas de campo foram coletadas amos-
tras de brita, areia, argila e rochas graníticas, esta última 
para verificar a possibilidade de utilização como rocha 
ornamental. As amostras usadas na execução de análi-
ses e ensaios de caracterização tecnológica visaram a 
determinação das características físicas dos insumos de 
interesse para o setor na RPRGE.

2.2.1. Brita

Foram coletadas 26 amostras de rocha das principais 
unidades geológicas presentes na área do projeto, onde 
ocorre ou já ocorreu extração de brita. As descrições 
petrográficas completas estão no Anexo 4.

Dentre as análises realizadas em rocha para brita, 
o estudo para Reação Álcali-Agregado (RAA) pode ser 
considerado essencial para prevenção de patologias que 
geram deterioração de estruturas em concretos. A RAA 
refere-se à reação, que pode ocorrer entre os álcalis 
presentes no cimento e os constituintes minerais do 
agregado, no caso a brita, já como concreto.

A RAA ocorre quando a sílica amorfa (presente nas 
rochas como opala, calcedônia, cristobalita, tridimita e 
vidros vulcânicos) ou o quartzo deformado (típico de 
rochas metamórficas, em quartzitos e metagranitos) 
reagem com os álcalis no clínquer do cimento. A série 
de normas ABNT NBR 15577/2008 (de 1 a 6) aborda a 
reatividade álcali-agregado em concreto e busca, entre 
outros, a prevenção da RAA. A norma ainda esclarece 
que a interrupção da reação e a recuperação da estrutura 
afetada é difícil e cara, sendo a prevenção a forma mais 
adequada de evitá-la. Entre as formas de prevenção, duas 
se destacam: o ensaio pelo método acelerado de barras 
(ABNT NBR 15577/2008 - parte 4) e a análise petrográfica 
dos agregados graúdo e miúdo (ABNT NBR 15577/2008 
- parte 3), pois essas investigações possibilitam verificar 
se os agregados são potencialmente reativos ou inócuos, 
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tanto de agregados graúdos (dimensão máxima superior 
a 4,8 mm - ABNT NBR 7211), como miúdos (dimensão 
máxima igual ou inferior a 4,8 mm - ABNT NBR 7211).

Com a finalidade de identificar se as rochas utilizadas 
para a produção de brita podem vir a provocar a RAA, 
foram realizadas análises de petrografia, pela técnica 
da luz polarizada cruzada, seguindo a norma ABNT NBR 
15577/2008 - Parte 3.

Também foi realizado o ensaio pelo método acele-
rado de barras (ABNT NBR 15577/2008 - Parte 4) em cinco 
amostras, visando a determinação da suscetibilidade 
de um agregado participar da reação expansiva álcali-
-sílica, fazendo-se uso de um cimento-padrão, através 
da variação de comprimento de barras de argamassa 
pelo método acelerado.

Para a realização desse ensaio foram coletadas 20 
kg de amostra de brita 1, de três pedreiras em atividade 
e, aproximadamente, 50 kg de rocha de duas pedreiras 
inativas na RPRGE. As duas amostras de rocha foram 
britadas na Sureg-PA. O ensaio de RAA foi realizado no 
Laboratório da Concremat Engenharia e Tecnologia e 
as análises petrográficas foram realizadas na Sureg-PA.

Para a realização do ensaio, o agregado é peneirado 
e lavado para que a fração mais fina seja retirada, pois 
o material utilizado deve fazer parte das frações espe-
cificadas pela norma. Então, são moldadas três barras 
(25 x 25 x 285 mm) com proporção cimento: agregado 
de 1:2,25 e fator a/c de 0,47. O desmolde das barras 
é feito 24 horas após a adição da água, com posterior 
colocação em um recipiente contendo água (para cura), 
que é aquecido gradativamente até a temperatura de 
80°C; conservando-as durante 24 horas nessas condições. 
Depois de retiradas do recipiente aquecido, é realizada 
a primeira medida do comprimento das barras, em sala 
climatizada a 23°C. As medidas devem ser feitas dentro 
de 15 segundos, para que não haja resfriamento signi-
ficativo do material. Feito esse procedimento, as barras 
são inseridas em um recipiente contendo uma solução de 
NaOH a 1N e 80°C, com a medição periódica até 28 dias 
após a imersão na solução de soda (30 dias de ensaio). 
O agregado é considerado inócuo, se a média de suas 
expansões for inferior a 0,19%.

2.2.2. Areia

As amostras de areia coletadas em campo foram 
processadas e analisadas no Laboratório de Sedimen-
tologia da Sureg-PA.

O estudo mineralógico das amostras de areia começa 
com a utilização de uma microbateia de laboratório para 
separação de minerais pesados e leves, que tem tam-
bém a função de verificar e quantificar a presença de 
minerais raros de altíssima densidade, como ouro, por 
exemplo. Depois, a amostra é posta para secar em estufa 

a 60°C e, após a secagem, o concentrado é submetido 
à luz ultravioleta, utilizando mineral light, com objetivo 
de determinar os minerais que emanam luminescência 
como propriedade física. Após esse procedimento, ocorre 
fracionamento magnético nos concentrados, inicialmente 
submetidos ao imã de mão para separar os minerais 
naturalmente magnéticos como a magnetita, por exem-
plo, sendo os demais minerais separados no Separador 
Isodinâmico Frantz. Por convenção do SGB-CPRM, são 
obtidas alíquotas das amostras nas frações 0,3, 0,5 e 
0,75 amperes, considerando-se a porção não atraída 
da última amperagem, como a fração não magnética.

O concentrado separado é analisado em lupa binocu-
lar e microscópio petrográfico para identificação mineral 
pelas propriedades físicas e também com ensaios micro-
químicos. Uma vez identificados os minerais, as frações 
são avaliadas de forma semiquantitativa com o uso do 
diagrama de teores de percentagem.

No caso das análises granulométricas das areias, as 
amostras foram inicialmente quarteadas, separando-se 
uma alíquota, pesando entre 1 a 2 kg, para secagem 
em estufa a 60°C. Depois de secas, as amostras foram 
desagregadas em almofariz e peneiradas no agitador de 
peneiras Bertel, segundo as especificações da ABNT NBR 
7211, norma brasileira para agregados para concreto. A 
sequência de peneiras utilizadas foram as malhas 2, 4, 
8, 16, 30, 50, 100 mesh. A seguir, as frações retidas nas 
peneiras foram pesadas, embaladas e os respectivos 
pesos foram anotados para confecção dos laudos.

Com a finalidade de identificar se as areias que com-
põe o agregado miúdo podem provocar a reação álcali-
-agregado (RAA), foi realizada a petrografia das mesmas, 
a partir da norma ABNT NBR 15577/2008 - Parte 3. Para 
isso, as areias foram embutidas em Araldite e, posterior-
mente, foram confeccionadas lâminas delgadas. Na aná-
lise petrográfica, foram reconhecidos seus constituintes 
e a presença de sílica reativa, particularmente quartzo 
deformado. As fotomicrografias foram todas realizadas 
no mesmo aumento de 10 vezes, com escala gráfica de 
1,0 mm, e a técnica utilizada foi a luz polarizada cruzada.

2.2.3. Argila

As amostras de argila coletadas em campo foram 
preparadas e parcialmente analisadas no Laboratório 
de Sedimentologia da Sureg-PA. As análises de difração 
de raios X e de fluorescência de raios X foram realizadas 
no Laboratório de Análises Minerais – Lamin do SGB-
-CPRM, na Superintendência de Manaus. Os ensaios de 
caracterização física foram executados no Laboratório 
de Tecnologia (Labgeo) da Associação Beneficente da 
Indústria Carbonífera de Santa Catarina (SATC) e seguiram 
as normas descritas na Tabela 4.2.
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Tabela 2.2 -  Normas para execução dos ensaios de 
caracterização física das amostras de argila.

ENSAIO NORMAS UTILIZADAS

Absorção de água (%) ABNT NBR ISO 10545-3/2017

Resistência à flexão seco (N/
mm2)

Método flexão 3 pontos/PR-
CC-085 

Resistência à flexão queimado 
(N/mm2)

Método flexão 3 pontos/PR-
CC-085

Plasticidade – LL:  Limite líquido  ABNT NBR 6459 (PO-181 rev01)

Plasticidade – LP: Limite plástico ABNT NBR 7180 (PO-181 rev01)

Plasticidade – IP: Índice plástico 
(%)

ABNT NBR 6459 e 7180 (PO-181 
rev01)

Densidade aparente  (g/cm3) ABNT NBR 6508 (método a seco 
PO-187 rev00)

Umidade de extrusão (%) ABNT NBR 7182 (PO-171 rev00)

Porosidade aparente (%) ABNT NBR ISSO 10545-3/2017

Retração de secagem (%) Método dimensional/PR-CC-086

Retração de queima (%) Método dimensional/PR-CC-086

Retração total (%) Método dimensional/PR-CC-086

% de resíduo em #325 ABNT NBR 7181 (PO-183 rev01)

Perda ao fogo (%) ASTM D7348-07

A metodologia utilizada no Laboratório de Sedi-
mentologia da Sureg-PA constituiu-se na secagem de 
amostras, pesando aproximadamente 100 g, em estufa 
a 60°C, por 30 horas, e posteriormente, desagregadas 
em almofariz. A seguir, foi fracionado uma alíquota de 
aproximadamente 50 g, pesada para definir o peso inicial 
da amostra e, depois, colocada em um copo de Becker 
de 250 ml, com 150 ml de H2O destilada, por uma hora. 
Neste período, é recomendado mexer com um bastão 
de vidro envolto em borracha de látex, para não quebrar 
os grãos, misturando bem para reidratação completa da 
argila em água destilada. Posteriormente, a solução é 
passada e lavada numa peneira de 250 mesh (0,062 mm) 
para retenção da fração areia, seca e pesada. A solução 
com os finos que passarem na peneira é armazenada 
em uma proveta até completar o volume de 1000 ml. 
Na solução da proveta, é adicionado uma pitada do dis-
persante pirofosfato de sódio para impedir que haja a 
decantação da argila. O local de trabalho deve ser uma 
bancada estável e com temperatura de 26°C. Após 2 
horas, tempo necessário para decantar toda a fração 
tamanho silte, foi pipetada uma amostra de 20 ml a 10 
cm do topo do líquido e colocado em um copo de Becker 
de 50 ml para secar numa estufa por 14 horas a 60°C. O 
peso final da argila é obtido multiplicando por 50 vezes o 
peso da argila seca contida no Becker de 50 ml. O peso 
da fração silte foi obtido pela soma dos pesos da areia 

e argila subtraídos do peso inicial total. Na difração de 
raios X, foi utilizado o método de diferenciação a partir 
do comparativo das distâncias interplanares das argilas 
orientadas em lâminas em seu estado natural, glicoladas 
e calcinadas. Primeiramente, concentrou-se a fração 
argila da amostra, então separou-se a areia por banho 
ultrassônico e peneiramento a 0,063 mm, onde silte e 
argila foram segregados por centrifugação. Em seguida, 
as amostras foram glicoladas, armazenando as lâminas 
em ambiente saturado em etilenoglicol por 24 horas. 
Por fim, calcinou-se as amostras por 4 horas a 550°C.

As análises foram realizadas em difratômetro de raios 
X modelo X´Pert Pro MPD (PW 3040/60), da Panalytical 
com goniômetro PW3050/60 (Theta/Theta) e com tubo 
de raios X cerâmico de ânodo de Cu (Kα1 1,5406 Å), 
modelo PW3373/00, foco fino longo, 2200W, 60kv. O 
detector utilizado é do tipo RTMS, Pixcel/1D. A aquisição 
de dados foi feita com o software X'Pert Data Collector, 
versão 2.1.

Na determinação da composição química por espec-
trometria de fluorescência de raios X utilizou-se espectrô-
metro WDS sequencial, modelo Axios Minerals da marca 
Panalytical, com tubo de raios X cerâmico, anodo de ródio 
(Rh) e máximo nível de potência 3,0 KW. Preparação da 
amostra fundida: 0,5 g de amostra + 7,5 g de fundente. 
As aquisições e tratamento dos dados foram realizados 
através do software SuperQ Manager da Panalytical.

2.3. MODELAMENTO GEOLÓGICO DA RPRGE

O modelamento geológico tridimensional é uma 
metodologia de espacialização, interpretação e inte-
gração de dados em subsuperfície. Esse tipo de abor-
dagem permite compreender melhor os ambientes 
sedimentares e as relações estratigráficas entre as 
unidades, fornecendo a estrutura para diversas fren-
tes de estudo, inclusive para o dimensionamento de 
áreas potenciais para extração de argila, que é um 
dos objetivos deste trabalho.

Utilizando informações geológicas e estratigráfi-
cas, obtidas a partir de poços tubulares disponíveis no 
banco de dados do Sistema de Informações de Águas 
Subterrâneas (Siagas), Mapa Geológico do RS (Wildner, 
2008) e SRTM (30 metros), foram gerados modelos tridi-
mensionais da compartimentação geológica (depósitos 
sedimentares recentes e embasamento) nas áreas de 
cinco municípios contemplados no projeto, contribuindo 
para uma melhor compreensão da natureza e geometria 
destes depósitos, assim como na identificação e delimi-
tação de áreas potenciais da RPRGE.

O modelamento foi feito nos municípios de Rio 
Grande, Arroio Grande, Capão do Leão, Pelotas e Arroio 
do Padre. Não foi possível modelar todos os municí-
pios englobados no projeto em razão de áreas onde 
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predominam rochas do embasamento, como no caso 
dos municípios de Canguçu, Cerrito e Morro Redondo. 
Além disso, a variação tanto na concentração como na 
distribuição dos poços utilizados, também, limitou a área 
a ser modelada, como no caso de Pedro Osório, Turuçu 
e São José do Norte.

Devido à grande extensão dos municípios, foram 
gerados modelos geológicos para cada um deles separa-
damente, com exceção do modelo de Pelotas, que tam-
bém engloba o município de Arroio do Padre. A execução 
de todos os quatro modelos foi feita seguindo a mesma 
metodologia, que está descrita nos tópicos a seguir.

2.3.1. Metodologia e Preparação dos Dados

No modelamento geológico, foram utilizados três 
programas de espacialização de dados diferentes, 
sendo que cada um cumpre uma função específica no 
processo de confecção do modelo, são eles: ArcGIS 
Desktop v10.6.1, Studio3 v3.21.9646.0 e o Strat3D 
v2.1.75.0. O ArcGIS é um software para trabalhar 
com informações geográficas e mapas; Studio3 para 
modelamento geológico, avaliação de recursos e 
sequenciamento de lavra; e o Strat3d, para mode-
lamento geológico implícito de objetos geológicos 
estratiformes.

O modelo digital do terreno (SRTM) foi recortado 
utilizando-se os limites dos municípios e depois trans-
formado em nuvem de pontos através da ferramenta 
raster to point do programa ArcGIS. Após a conversão 
do raster para pontos, a shape de pontos foi projetada 
do Sistema de Coordenadas Geográficas GCS_SIR-
GAS_2000 para o Sistema de Coordenadas Projeta-
das SIRGAS_2000_UTM_Zone_22S. Essa projeção é 
necessária porque os programas de modelamento 
utilizados, Studio3 e Strat3D, não trabalham com 
coordenadas nas quais as unidades de medida em 
X e Y são diferentes das unidades em Z. A shape de 
pontos projetada foi importada para o Studio3, onde 
foi transformada em um arquivo wireframe (arquivo 
de pontos e triângulos que representa superfícies e 
sólidos em 3D) de superfície para, posteriormente, 
ser importado para o Strat3d e utilizado no modela-
mento tridimensional.

A shape do mapa geológico foi utilizada para defi-
nir o limite do embasamento com os depósitos ceno-
zoicos, para isso foram agrupados todos os litotipos 
pré-cambrianos em um único polígono denominado 
embasamento. Feito isso, a shape do embasamento 
foi projetada do Sistema de Coordenadas Geográficas 
GCS_SIRGAS_2000 para o Sistema de Coordenadas 
Projetadas SIRGAS_2000_UTM_Zone_22S, recortada 
pelos limites dos municípios e, em seguida, importada 
para o programa Studio3, onde foi transformada em 

um wireframe de volume fechado (sólido), para pos-
teriormente ser importado no Strat3D e utilizado no 
modelamento tridimensional.

As informações dos poços Siagas foram repassadas 
em onze arquivos Excel, agrupados por município. 
Cada arquivo é composto por três abas, correspondentes 
às tabelas de Collar (coordenadas, SIRGAS_2000_UTM_
Zone_22S), Survey (inclinação dos poços, neste caso 
todos os poços são verticais) e Lithology (descrição dos 
intervalos litológicos). Os arquivos Collar foram impor-
tados para o programa Studio3, onde foram projetados 
na topografia e importados no Strat3D. Já os arquivos 
de Survey e Lithology foram importados diretamente 
no Strat3d.

2.3.2. Modelamento Geológico Tridimensional

O programa escolhido para o modelamento tridimen-
sional foi o Strat3D, visto que os objetos de interesse, 
argila e areia de depósitos cenozoicos são estratiformes 
(formam superfícies tendendo a horizontalidade). Após a 
importação de todos os arquivos (topografia, sólido do 
embasamento e tabelas de dados dos poços Siagas para 
o software de modelamento, foi feita a definição dos 
litotipos/estratos a serem modelados. Essa definição foi 
realizada com base nas descrições litológicas da tabela 
Lithology, na qual foi criada uma nova coluna chamada 
STRATUM, para preencher com os estratos definidos 
para o modelamento (Figura 2.1), sem alterar os dados 
originais contidos na coluna LITH.

O litotipo mais antigo modelado foi estabelecido 
como BEDROCK. Nele foram agrupados todos os litotipos 
descritos como granitos, granitoides, gnaisse ou emba-
samento. O STRATUM foi definido em uma sequência 
(SEQ_1, Figura 2.1) com Conformity=Onlap (configuração 
do Strat3D), significando que essa sequência (Sequence 
B, na Figura 2.2) corta a sequência sobreposta (Sequence 
A, na Figura 2.2), isto é, a interpolação dessa superfície 
irá restringi-la de modo que seja modelada abaixo de 
qualquer unidade das sequências sobrepostas que foram 
registradas.

Acima da SEQ_1/BEDROCK, foi criada uma sequência 
mais recente chamada ORE (Conformity=Conformable), 
com os estratos relacionados aos depósitos cenozoi-
cos (Figura 2.1). Os estratos dessa sequência (AREIA 1, 
ARGILA 1, AREIA 2, ARGILA 2, AREIA 3, ARGILA 3, AREIA 
4, ARGILA 4 e SOLO) foram definidos a partir da análise 
da quantidade de intercalações de areia e argila nas 
descrições dos poços.

A última sequência definida foi a SEQ (Figura 2.1), que 
contempla o litotipo EMBASAMENTO. Essa sequência 
foi criada com Conformity=Transgressive (no Strat3D 
esse tipo de sequência corta todas as outras mais anti-
gas) e com o arquivo de wireframe do embasamento 
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estabelecido como um Associated Envelope, que define o 
seu limite. Essa configuração no Strat3D é utilizada como 
artifício para interpolar o embasamento aflorante nas 
porções mais altas dos municípios modelados. Isso por-
que o software trabalha com a interpolação de camadas. 
Caso não houvesse sequência com esses parâmetros, 
seriam criadas camadas de estratos da sequência ORE, 
onde tem o embasamento aflorante no mapa geológico. 
Em termos geológicos o BEDROCK e o EMBASAMENTO 
são a mesma unidade pré-cambriana, mas no mode-
lamento tiveram que ser trabalhados separadamente 
para garantir uma melhor aderência ao mapa geológico.

Para finalizar as configurações das relações estrati-
gráficas das camadas modeladas, foi associada ao arquivo 
wireframe da topografia a superfície TOPO (linha trace-
jada no topo da Figura 2.1), corta as camadas modeladas 
na interseção com a topografia.

Definidos os STRATUMs a serem modelados, foi 
iniciada a correlação deles a partir de seções dos poços. 
Essas seções facilitam a visualização da relação das cama-
das entres os poços, de forma que é possível reinter-
pretá-las e correlacioná-las entre eles. Nessa etapa do 
modelamento, foram atribuídos os nomes dos STRATUMs 
dos intervalos litológicos. Em alguns casos, foram neces-
sárias reinterpretações nos litotipos descritos nos poços 
para que o modelo ficasse mais coerente. É importante 

Figura 2.1 - Estratos definidos para a modelamento geológico do 
projeto MC na RPRGE.

ressaltar que, mesmo com essas modificações, o dado 
original (coluna LITH) não é perdido, porque as novas 
definições de camadas foram armazenadas em uma 
coluna nova, STRATUM, na tabela do poço. 

A seguir, são apresentados exemplos de rein-
terpretações e modificações realizadas para o 
modelamento:

• onde havia uma densidade de poços (menos 
de 100 metros de distância de proximidade). 
Quando algum apresentava uma descrição que 
destoava muito dos outros, dois procedimentos 
foram adotados: exclusão do poço ou reinter-
pretação da descrição de acordo com os poços 
mais próximos;
• do mapa geológico não tiveram que ser corre-
lacionados, porque o modelamento dessa área foi 
feito com o wireframe do embasamento;
• todos os poços foram estendidos virtualmente 
até 1000 metros de profundidade e, ao final dos 
intervalos descritivos, foi atribuído o STRATUM 
BEDROCK. Dessa maneira, o software não inter-
pola camadas de sedimentos cenozoicos onde o 
poço não tem mais informação descritiva;
• todos os solos, saprólitos e rochas intemperi-
zadas, foram agrupados no STRATUM SOLO;
• em casos como dos poços 21776 e 10329 
(Figura 2.3), intercalações pouco espessas de 
um litotipo, dentro de pacotes maiores de outro 
litotipo, foram englobadas no mais representa-
tivo, devido à escala de trabalho que impossibilita 
o detalhamento de muitas lentes.
Finalizada a etapa de correlação dos estratos a serem 

modelados, foi iniciada a etapa de interpolação dos 
dados inseridos para gerar as superfícies e sólidos das 
camadas (wireframes). A partir dos wireframes gerados, 
foram calculados os volumes de areia e argila em cada 
município modelado (Tabelas 9.2 a 9.4) e foram feitas as 
figuras e perfis utilizados neste relatório.

Figura 2.2 - Exemplo de relação entre uma sequência com 
Conformity=Onlap (Sequence B) e uma sequência com 

Conformity=Conformable (Sequence A).
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2.3.3. Considerações sobre o modelamento

A qualidade e confiabilidade do modelo gerado 
dependem diretamente dos dados de entrada utilizados 
em sua confecção. Contudo, não é sempre que se tem 
disponível dados em qualidade, quantidade e distribuição 
ideais para o objetivo do trabalho. Por outro lado, essa 
questão pode ser contornada, desde que haja transpa-
rência nos métodos aplicados na recuperação dos dados 
e na execução do modelo, dependendo do objetivo e 
escala de trabalho. No caso do modelo do Projeto RPRGE, 
foram utilizados em sua criação dados de superfície e sub-
superfície que, originalmente, não foram obtidos com o 
propósito de identificar e caracterizar MC. As descrições 
e classificações desses poços não possuem padronização 
e detalhamento específicos para as camadas de argila e 
areia. Dessa forma, os intervalos descritos não refletem 
todas as nuances dos horizontes argilosos e arenosos, 
podendo omitir camadas de argila em intervalos maiores, 
descritos como outro tipo de sedimento, ou até mesmo 
ampliar uma camada de argila agrupando mais de um 

tipo de sedimento em um único trecho descrito como tal 
(WILDNER et al., 2008). Além disso, a grande extensão 
das áreas modeladas, a pequena quantidade de poços, 
a irregularidade da distribuição desses poços e a baixa 
resolução da topografia (SRTM, 30 metros) são fatores 
que aumentam o grau de incerteza do modelo.

Tendo isso em vista, os resultados obtidos neste 
trabalho são apenas uma representação esquemática, 
em três dimensões, das camadas de argila e areia nos 
depósitos sedimentares recentes na região do projeto, 
em escala regional. A extensão das camadas volumes 
interpolados e calculados fornecem meramente uma 
visão global do potencial da região e auxiliam na compre-
ensão da natureza e geometria dos depósitos. Portanto, 
não podem ser encarados como recursos ou reservas. 
Para tal avaliação, seria necessário o detalhamento 
de uma área reduzida específica, a partir da execução 
de furos a trado em uma malha de sondagem regular, 
levantamento topográfico de detalhe, ensaios tecno-
lógicos do material, dentre outros estudos, que fogem 
do escopo do projeto.
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Este capítulo consiste no resumo de dados e análises 
apresentados no relatório Perfil Socioeconômico do 
Conselho Regional de Desenvolvimento Sul (Coredes), 
publicado pela Secretaria de Planejamento, Mobilidade 
e Desenvolvimento Regional do Rio Grande do Sul, no 
ano de 2015. O relatório constitui um estudo realizado na 
metade sul do estado, visando o ordenamento das regi-
ões que concentram grandes contingentes populacionais 
e o estímulo ao desenvolvimento das potencialidades 
regionais. As principais fontes dos dados socioeconômicos 
utilizados no presente texto originam-se da Fundação de 
Economia e Estatística (FEE), do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), do Atlas Socioeconômico 
do Rio Grande do Sul (2019).

3.1. ASPECTOS FISIOGRÁFICOS

O estado do Rio Grande do Sul é constituído por 
quatro províncias geológico-geomorfológicas (Figura 
3.1). Essas províncias, da mais antiga para a mais 
nova, são: o Escudo Sul-Rio-Grandense, a Depressão 
Central, o Planalto Meridional e a Planície Costeira.  
A área em estudo localiza-se na região sudeste do 
estado, representada, a leste, pelos sedimentos da Pla-
nície Costeira e, a oeste, pelas litologias do embasamento 
cristalino, formadoras do Escudo Sul-Rio-Grandense.

3. ASPECTOS FISIOGRÁFICOS E SOCIOECONÔMICO

Os municípios de Pelotas e Rio Grande, os dois maio-
res da área de estudo, estão localizados na região da 
Planície Costeira, que apresenta, de acordo com Nimer 
(1977), um clima mesotérmico brando, super úmido, sem 
estação seca. A temperatura média anual oscila entre 
16° e 20°C. A média do mês mais quente fica entre 22° e 
26°C e a do mês mais frio entre 10° e 15°C. A precipita-
ção pluviométrica anual varia entre 1.000 e 1.500 mm.

Os recursos hídricos da Planície Costeira do RS estão 
muito bem representados por um dos maiores complexos 
lagunares do mundo, onde se destacam três grandes 
corpos, as lagoas dos Patos, Mirim e Mangueira, além 
de um grande número de lagoas menores distribuídas 
ao longo da linha de costa. Esses corpos de água doce 
recebem sua carga hídrica a partir de dois complexos 
hidrográficos - Patos e Mirim, os quais captam água de 
cerca de 60% da área do estado, além de uma porção 
do território uruguaio.

O Complexo Hidrográfico Patos compreende oito 
bacias, que totalizam uma área de 136.772 km², e o 
Complexo Mirim abrange uma área de 46.751 km² dis-
tribuída por seis bacias. A área total dos dois complexos 
atinge 183.523 km². Toda essa carga hídrica, após ser 
captada pelos corpos lagunares na sua borda ocidental, 
acaba desaguando no Oceano Atlântico pelo Canal do 
Rio Grande.

A oeste da área de estudo, a rede de drenagem é 
bastante diferente, já que é uma área de transição das 
partes altas do escudo para as áreas rebaixadas da Pla-
nície Costeira, com os principais cursos d’água seguindo 
na direção oeste-leste. A região pertence a duas bacias 
hidrográficas, Pelotas e Piratini. Na primeira, os cursos 
d’água drenam para a Laguna dos Patos, através dos 
Arroios Grande (ou Turuçu), Corrientes, Contagem, Pelo-
tas e Moreira. Na Bacia Piratini, o principal rio que drena 
as descargas dos seus distributários para o Canal de São 
Gonçalo é o Rio Piratini. Na área do escudo, observa-se 
um padrão de drenagem dendrítico, sem controle estru-
tural, comum em litologias graníticas, em encostas não 
muito inclinadas. O grande dispersor de águas fluviais da 
região é a Serra dos Tapes, em Canguçu, onde as altitudes 
ultrapassam um pouco os 400 m. Os centros dispersores 
de água muito próximos do oceano limitam a extensão 
dos seus principais cursos d’água, o que faz com que o 
maior arroio (Pelotas) tenha uma extensão de apenas 60 
km. Dentro do município de Pelotas, destacam-se duas 
áreas como centros dispersores de água: uma a noroeste, 

Figura 3.1 - Províncias geomorfológicas do estado do Rio  
Grande do Sul.
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no município de Arroio do Padre, onde se localiza o divisor 
de águas das bacias dos arroios Pelotas, Grande (Turuçu) 
e Corrientes, e outra, no sudoeste, onde se encontra o 
divisor das bacias de Pelotas e Moreira. Esses centros 
dispersores do interior do município têm altitudes em 
torno de 300 metros (RORA, 1985). Ao atingirem as áreas 
planas da Planície Costeira, próximos do nível de base 
regional, os arroios adquirem um traçado sinuoso, em 
vales abertos e de fraca correnteza, o que faz predominar 
os processos de sedimentação.

A composição da cobertura vegetal de uma região 
resulta da combinação de atributos geológicos, geomor-
fológicos, climáticos, hidrológicos e pedológicos. No Rio 
Grande do Sul, a interação desses atributos permitiu 
o desenvolvimento de comunidades vegetais diversi-
ficadas, as quais, após extenso e detalhado estudo da 
vegetação original, realizado na Região Sul do Brasil pelo 
Projeto RadamBrasil (IBGE, 1986), permitiram a identi-
ficação de regiões fitoecológicas e áreas sob condições 
ecológicas especiais.

Na RPRGE ocorrem a Planície Costeira e o Escudo 
Sul-Rio-Grandense, os quais, em função dos grandes 
contrastes em termos de gênese, idade, litologia, relevo e 
processos físicos ativos, mostram também uma diferença 
marcante, tanto no tipo de cobertura vegetal, quanto no 
uso do solo. A zona de transição dessas duas províncias 
morfológicas apresenta uma vegetação nativa típica de 
uma zona de transição entre as terras altas do escudo 
cristalino, com influência fluvial e de altitude, e as terras 
baixas da Planície Costeira, sobre influência predomi-
nantemente marítima. Dentre as regiões fitoecológicas 
identificadas no Projeto RadamBrasil  (IBGE, 1986), para 
o estado do Rio Grande do Sul, estão presentes, na área 
de estudo, porções das regiões da savana e da floresta 
estacional semidecidual, que ocupam áreas da vertente 
leste do escudo cristalino, além da área das formações 
pioneiras na planície costeira. O relevo da Planície Cos-
teira mostra uma grande variedade de formas que refle-
tem não só a gênese quaternária da região, submetida às 
variações relativas do nível do mar no Pleistoceno, mas 
também o grande dinamismo natural atual provocado, 
principalmente, pelo vento. Assim, encontram-se áreas 
elevadas planas, com cotas médias em torno de 15 a 
18 m, que correspondem às barreiras litorâneas e que 
se distribuem, grosso modo, paralelamente à linha de 
costa, em uma posição central em relação à faixa de 
restinga. As características dessa região determinaram 
um povoamento relativamente recente da vegetação 
litorânea, recebendo, portanto, contingentes de todas 
as outras formações vegetais do estado, implantadas há 
mais tempo (FURG; HAR Eng., 1999). Os florestamentos 
com espécies exóticas ocupam uma parcela significativa 
da região. As plantações de pinus são mais frequentes 
e volumosas do que as de eucalipto, sendo que ambas 

as espécies ocupam atualmente áreas originalmente 
cobertas por campos arenícolas.

Segundo o IBGE (1986), o clima no estado do Rio 
Grande do Sul caracteriza-se pela presença de chuvas 
abundantes sem a existência de um período seco ao longo 
do ano. As médias anuais de precipitação distribuem-se, 
de um modo geral, desde os 1.200 mm, na faixa litorânea, 
até os 1.700 mm, nos setores setentrionais do estado. 
Essa distribuição, quando comparada com evapotrans-
piração potencial, revela uma deficiência hídrica acima 
de 100 mm, por até cinco meses, no setor sul do estado.

3.2. HISTÓRICO DA OCUPAÇÃO 

A ocupação do território gaúcho ocorreu em várias 
etapas. Primeiramente por tribos indígenas, que perten-
ciam a três grupos: guarani, jê e pampeano. Os guaranis 
ocupavam o litoral, a parte central até a fronteira com 
a Argentina, os jês habitavam a parte norte, junto a 
Santa Catarina, e os pampeanos, se localizavam ao sul, 
junto do Uruguai.

A partir de 1626, os jesuítas fundaram as reduções 
jesuíticas. Foram eles que organizaram a estrutura comu-
nitária dos Sete Povos das Missões, que se tornaram 
centros econômicos importantes, dedicados à produção 
de erva-mate, extração de couro e atividades criatórias.

No século XVIII, a estratégia adotada pela Coroa 
portuguesa, para garantir a posse e a defesa das terras 
localizadas no extremo sul do Brasil, foi a instalação 
de acampamentos militares e a construção de fortes 
e presídios, bem como a distribuição de sesmarias a 
pessoas de prestígio e/ou militares. Até a metade do 
século XIX, desenvolveu-se uma pecuária voltada à pro-
dução de charque, atividade responsável pela grande 
prosperidade do sul do estado, como nas cidades de 
Bagé, Pelotas e Rio Grande.

Os açorianos ocuparam o território a partir de 1752, 
fixando-se nas regiões que correspondem aos municípios 
de Rio Grande, Mostardas, São José do Norte, Taquari, 
Santo Amaro (próximo a Rio Pardo), Porto Alegre, Santo 
Antônio da Patrulha, Cachoeira do Sul e Conceição do 
Arroio (Osório). Receberam terras para desenvolver 
atividades agrícolas, principalmente a produção de trigo 
e, dessa forma, abastecer a colônia. Essa ocupação pos-
sibilitou o surgimento de propriedades rurais menores 
e, também, criou a base para o surgimento de inúmeros 
núcleos urbanos.

Durante todo o século XIX, o Rio Grande do Sul foi 
influenciado pelo processo de assentamento da imigração 
europeia, inicialmente, alemã (1824) e, posteriormente, 
italiana (1875), localizadas, principalmente, na região 
nordeste do estado. Como resultado, a área tornou-se 
mais dinâmica, embora a pecuária continuasse ocupando 
o centro da atividade econômica e política do território 
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gaúcho. A posterior diversificação industrial e a crescente 
urbanização do eixo Porto Alegre-Caxias do Sul tornou a 
região mais atrativa aos empreendedores. A produção 
baseada em pequenas propriedades criou uma distribui-
ção de renda menos concentrada, resultando em uma 
rede urbana formada por pequenos núcleos próximos. 
O que explica, em parte, as diferenças de distribuição da 
população e seus costumes. Diferentemente, a região sul 
concentra-se, predominantemente, nas cidades de porte 
médio, refletindo o predomínio da atividade extensiva 
das grandes propriedades que criaram espaços rarefeitos 
e uma rede urbana dispersa, com menor densidade, em 
contraposição ao norte (CARGNIN et al., 2019).

3.3. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS E 
INDICADORES SOCIAIS 

A metade sul do estado, onde a RPRGE faz parte, 
apesar de abranger 43% da área do estado, tem apre-
sentado indicadores socioeconômicos pouco favoráveis 
no ranking dos municípios brasileiros, em termos de 
infraestrutura econômica e social. A análise econômica, 
porém, não contempla a história social, política, cultural, 
mentalidade empresarial e valores que estão presentes 
nessa região e que influenciam até hoje a política, no 
sentido mais amplo, assim como seus desdobramentos. 
Os números mostram o plano descendente dos indicado-
res econômicos e sociais, mas não permitem avaliar os 
fatores que provocam a perda de dinamismo na região 
(TAGLIANE, 2002).

Em 2010, a metade sul do estado possuía uma popu-
lação de 843.206 habitantes, sendo a quarta região 

mais populosa do RS. Desse total, 84% residiam em 
áreas urbanas e 16%, em áreas rurais. O principal cen-
tro urbano é a cidade de Pelotas, com uma população 
total no município de 328.275 habitantes. Em segundo 
lugar, aparece Rio Grande, com 197.228 habitantes. Em 
terceiro lugar, aparece um grupo de nove municípios, 
com populações entre 10 e 60 mil habitantes. Os demais 
municípios são de pequeno porte, com populações abaixo 
de 10 mil habitantes.

O Rio Grande do Sul foi o estado brasileiro cuja popu-
lação teve o menor crescimento no período 2000-2010, 
com uma taxa de crescimento populacional de 0,49% ao 
ano, sendo que algumas regiões apresentaram redução 
de crescimento. Houve um esvaziamento populacional 
nas áreas que ocupam a fronteira norte, noroeste e 
parte da fronteira sul, principalmente no setor rural. Em 
oposição, verifica-se uma concentração populacional na 
parte leste. A metade sul não apresentou diminuição no 
seu crescimento, mas sua taxa média de crescimento 
populacional no período 2000-2010 foi de 0,19% ao ano, 
a terceira menor entre as que apresentaram crescimento 
positivo, situando-se abaixo da média estadual. 

A Tabela 3.1, além de apresentar a relação dos muni-
cípios constituintes na região da metade sul do estado, 
que fazem parte da área do projeto, mostra ainda a 
variação na população no período compreendido entre 
2005-2010 e estimativas para 2017.

Em 2012, o Índice de Desenvolvimento Socioeconô-
mico (Idese) da metade sul do RS foi de 0,691, encon-
trando-se no nível médio de desenvolvimento. Convém 
observar que todos os municípios estão entre os níveis 
médio e alto. 

MUNICÍPIOS 
DA RPRGE ÁREA (KM²) HAB/KM² POPULAÇÃO 

2005
POPULAÇÃO 

2010

POPULAÇÃO 
URBANA 

2010

POPULAÇÃO 
RURAL 

2010

POPULAÇÃO 
ESTIMADA 

2017

Pelotas 1.610,0 203,9 334.101 328.275 306.193 22.082 344.385

Rio Grande 2.709,5 72,8 193.045 197.228 189.429 7.799 209.378

Canguçu 3.525,3 15,1 57.924 53.259 19.694 33.565 56.103

São José do 
Norte 1.118,0 22,8 26.900 25.503 17.383 8.120 27.206

Capão do Leão 785,4 30,9 25.928 24.298 22.382 1.916 25.495

Arroio Grande 2.513,6 7,3 19.587 18.470 16.085 2.385 18.922

Pedro Osório 608,8 12,8 7.921 7.811 7.301 510 7.999

Cerrito 451,7 14,2 6.852 6.402 3.747 2.655 6.443

Morro Redondo 244,6 25,5 5.906 6.227 2.648 3.579 6.566

Turuçu 253,6 8,8 4.074 3.522 1.487 2.035 3.585

Arroio do Padre 124,3 22,0 2.706 2.730 454 2.276 2.906

Total 13.944,8  684.944 673.725 586.803 86.922 708.988

Tabela 3.1 -  Dados de crescimento da população dos municípios da RPRGE entre 2005 e 2010 e estimativa  
para 2017 (IBGE, 2013).
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A Tabela 3.2 mostra a variação do PIB dos municípios 
da Região de Pelotas, Rio Grande e Entorno - RPRGE, 
entre os anos 2012 a 2015, seguida do seu percentual 
de crescimento e participação na composição do PIB da 
metade sul do estado, bem como o Índice de Desenvol-
vimento Humano (IDHM) e o Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (Ideb).

A avaliação do nível de pobreza e da qualidade de 
vida da população pode ser feita, com base no IDHM, 
que é composto pelos três índices: IDH-L (longevidade), 
IDH-E (Educação) e IDH-R (Renda). Os índices abaixo de 
0,50 são considerados críticos (abaixo deste valor se 
configura situação intolerável); entre 0,50 e 0,59, em 
estágio baixo de desenvolvimento; entre 0,6 e 0,69, 
correspondem a um estágio médio de desenvolvimento; 
valores entre 0,70 e 0,79 constituem estágio alto de 
desenvolvimento; e acima de 0,80 constituem excelen-
tes valores de desenvolvimento humano. A Tabela 3.2 
mostra que a arrecadação do PIB no município de Rio 
Grande corresponde à metade do PIB da RPRGE que, por 
sua vez, parece refletir nos maiores índices de IDHM e 
IDEB desse município.

3.4. DIMENSÃO ECONÔMICA 

A metade sul do RS apresenta uma estrutura agro-
pecuária baseada na criação de bovinos e na produção 
de arroz, soja, fumo, cebola e fruticultura. A indústria de 
transformação está concentrada na fabricação de alimen-
tos, produtos químicos e, por um tempo, na fabricação 

de embarcações, com o Polo Naval de Rio Grande, que 
reaqueceu a economia local. A construção civil é consi-
derada uma importante atividade industrial da região, 
seja pela grande oferta de empregos que gera, seja pela 
dinamização que provoca no comércio e nos serviços.

A região apresenta baixos indicadores sociais em rela-
ção aos municípios da região central e serrana do Estado, 
especialmente no que se refere à educação e à saúde. 
Os indicadores de saneamento também se encontram 
abaixo das médias estaduais, principalmente nos muni-
cípios menores (IBGE, 2013). A geração e a apropriação 
de renda apresentaram desempenhos favoráveis, a partir 
de 2006, devido ao polo industrial formado por Pelotas-
-Rio Grande e ao projeto de desenvolvimento do Polo 
Naval de Rio Grande, atualmente fechado, refletindo no 
desaquecimento da economia local.

A metade sul apresentou, em 2012, um PIB de apro-
ximadamente R$ 19,3 bilhões, o que representava 7% 
do PIB estadual. O PIB per capita era de R$ 22.829,00, 
inferior à média estadual, de R$ 25.779,00. Em 2012, 
os maiores valores de PIB regional eram de Rio Grande, 
com aproximadamente R$ 9 bilhões e Pelotas, com R$ 
5,5 bilhões. Os dois municípios concentram mais de 75% 
do PIB da RPRGE.

3.5. ASPECTOS ECONÔMICOS DA MINERAÇÃO DE 
MC NA RPRGE

A mineração ligada aos Materiais para a Constru-
ção (MC) constitui um dos setores básicos da economia 

MUNICÍPIOS 
DO COREDE-

SUL

PIB (R$) MIL 
2012

% DO 
COREDE-

SUL

% DO 
ESTADO

PIB 
PER CAPTA 
(R$) 2012

PIB 
PER CAPTA 
(R$) 2015

% 
ORIUNDA 

DE FONTES 
EXTERNAS

IDHM 
2010

ÍNDICE 
IDEB 

TAXA DE 
CRESC. DO PIB 
PER CAPTA DE 
2012 P/ 2015 

(%)

Rio Grande 8.965.447,46 46,44 3,23 45.088,30 34.997,50 60,3 0,74 0,744 -28,83

Pelotas 5.532.992,38 28,66 1,99 16.795,44 21.553,00 61,4 0,74 0,694 28,33

Canguçu 680.883,81 3,53 0,25 12.718,95 16.963,35 76,5 0,65 0,628 33,37

Capão do Leão 405.623,82 2,1 0,15 16.633,47 20.537,13 83,8 0,64 0,601 23,47

Arroio Grande 375.816,62 1,95 0,14 20.460,40 26.843,77 78,8 0,66 0,648 31,19

São José do 
Norte 282.730,67 1,46 0,1 10.975,14 13.025,53 77,6 0,62 0,582 18,68

Pedro Osório 95.034,70 0,49 0,03 12.235,70 15.458,90 86,4 0,68 0,601 26,34

Morro 
Redondo 88.358,20 0,46 0,03 14.110,22 13.571,05 91,2 0,70 0,649 -3,97

Cerrito 70.325,99 0,36 0,03 11.120,49 13.465,52 84,0 0,65 0,580 21,09

Turuçu 55.231,39 0,29 0,02 15.807,50 22.944,31 85,5 0,63 0,619 45,15

Arroio do 
Padre 39.693,20 0,21 0,01 14.402,47 15.427,28 91,2 0,67 0,680 7,11

Total/média 16.592.138,24 85,95 5,98 17.304,37 19.526,12 79,7 0,67 0,64 18,36

Tabela 3.2 -  Municípios da RPRGE, PIB de 2012 e 2015 e taxa de crescimento do PIB (IBGE, 2013).
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brasileira, representando uma das mais importantes ativi-
dades extrativas do país, contribuindo de forma decisiva 
para o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida das 
atuais e futuras gerações. Fundamental para o desen-
volvimento de uma sociedade equânime, desde que seja 
operada com responsabilidade social, estando sempre 
presentes os preceitos do desenvolvimento sustentável.

Devido à relevante contribuição socioeconômica do 
setor de MC, se torna indispensável uma breve avaliação 
técnico-econômica deste segmento na RPRGE. A divul-
gação dos dados gerados pela pesquisa visa estimular o 
desenvolvimento da economia mineral da região, uma vez 
que este estudo pode ser utilizado pelos setores público 
e privado no momento de estabelecerem prioridades 
nos respectivos planejamentos estratégicos, tornando- 
os mais eficazes e exitosos.

Os principais insumos minerais utilizados na cons-
trução são areia e brita, sendo as substâncias mais con-
sumidas no Brasil. Segundo o IBRAM (2012), em um 
período de 15 anos, a demanda pelos agregados partiu 
de 460 milhões de toneladas (1997) para 673 milhões 
de toneladas (2012). O crescimento da demanda chegou 
a 46,30%, correspondente a uma taxa de crescimento 
anual de 2,8% ao ano. O setor foi um dos poucos que 
não chegou a sentir o impacto das crises internacionais 
de 2008/2009 e 2011/2012.

Após um virtuoso e curto período de crescimento, 
sustentado pelos investimentos em obras de infraes-
trutura e habitação, reflexo do crescimento do nível de 
renda da população, da redução do desemprego, de 
maior disponibilidade de crédito e das obras do PAC, 
atualmente, o setor passa novamente por um declínio 
econômico acentuado, em função da recessão econômica 
que atinge o Brasil e o mundo, desde 2017. A recessão 
de 2014/2015 foi fortemente sentida na RPRGE, com o 
encerramento das atividades de expansão do Polo Naval 
de Rio Grande. A RPRGE presenciou a passagem dessa 
onda de crescimento, seguido pelo declínio do setor na 
região. Prevendo fortes quedas de atividades nos setores 
relacionados ao da construção civil, persiste a expectativa 
de manutenção da demanda por agregados a médio e 
longo prazo, devido, principalmente, ao déficit habitacio-
nal no Brasil. A mineração de argila, destinada à fabrica-
ção de produtos cerâmicos e para uso em materiais de 
construção (tijolos e telhas), é uma atividade tradicional 
na região de Pelotas. Esta atividade oleira atende uma 
grande demanda da construção civil e industrial, não só 
de Pelotas, mas de vários municípios vizinhos e, inclusive, 
do Uruguai. A atividade vem enfrentando problemas rela-
cionados às exigências dos órgãos ambientais municipais 
e estaduais, à falta de modernização do maquinário e 
técnicas de produção, à concorrência com explorações 
clandestinas ilegais e à queda de preço do produto no 
mercado (TAGLIANI, 2007). Atualmente, não há produção 

de telhas na região e as olarias locais estão competindo 
com tijolos provenientes de Santa Catarina.

Segundo o Relatório Anual de Lavra (RAL/ANM) de 
2015, o estado do Rio Grande do Sul possuía 771.291.350 
toneladas de reservas lavráveis de argila comum e 
24.397.192 toneladas de rochas ornamentais. As infor-
mações a respeito dos insumos, brita e areia, não foram 
divulgadas (Tabela 3.3).

Ainda segundo o RAL/ANM (2015), os valores de 
produção mineral comercializada no estado apresenta-
ram um aumento no consumo de brita, areia e cascalho 
entre os anos de 2011 e 2015 (Tabela 3.4). Os principais 
municípios produtores de areia da RPRGE são Pelotas, 
Capão do Leão, Rio Grande e Cerrito. Para argila, são 
os municípios de Capão do Leão, Cerrito e Rio Grande. 
Os municípios de Pelotas e Capão do Leão, atualmente, 
concentram toda a produção de brita da região (Tabela 
3.5). Com relação aos valores de produção, pode-se 
observar um rápido aumento do consumo de MC nos 
municípios de Pelotas e Capão do Leão entre 2011 e 
2013, com pico em 2013, retração em 2014 e um leve 
aumento em 2015 (Tabela 3.6).

Juntos, os principais produtores da RPRGE represen-
taram 17% da produção estadual de areia, 9,8% de argila 
comum, 5,8% de brita e 25% de saibro. Pelotas produz 
12% do volume total de areia do estado (Tabela 3.7).

Os preços dos agregados para construção são dire-
tamente influenciados pelos seguintes fatores: mercado 
(suprimento e demanda), disponibilidade (reservas), 
localização geográfica (transporte), beneficiamento (com-
plexidade da lavra e da indústria de transformação e 
tratamento mineral) e restrições ambientais.

Deve ser ressaltado que um dos maiores proble-
mas encontrados nas análises técnico-econômicas que 
envolvem os agregados para a construção é a falta de 
uma base estatística confiável, uma vez que existe um 
elevado grau de informalidade de empresas que ope-
ram nesse mercado. Os dados disponibilizados sobre a 
quantidade de agregados produzidos e comercializados 
não representam informações precisas, que possibilitem 
retratá-los objetivamente aos organismos envolvidos nas 
políticas de planejamento urbano.

3.6. INFRAESTRUTURA 

A metade sul do RS concentra, aproximadamente, 
8% da população gaúcha e apresenta uma rede urbana 
relativamente dispersa, onde os núcleos principais, Pelo-
tas e Rio Grande, abrigam 62% da população total. A 
circulação de mercadorias utiliza os modais rodo, ferro, 
hidro e aeroviário, enquanto que a circulação de passa-
geiros ocorre pelas redes rodoviária, hidroviária e aérea.

Considerando o modal rodoviário, a região locali-
zada na faixa de fronteira internacional com o Uruguai 
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é ponto de convergência de todas as regiões do Estado, 
em função da presença do Porto do Rio Grande, por onde 
se escoa a maior parte das cargas destinadas à exporta-
ção e ao mercado interno brasileiro. Por isso, todas as 
rodovias convergem para Pelotas e para o Porto do Rio 
Grande, o que ocasiona problemas de acessibilidade à 
região e altos índices de acidentes. A BR-116 faz a ligação 
da região ao norte, com Porto Alegre, e ao sul, com o 
Uruguai, através de Jaguarão. A BR-392/471 liga a região 
ao centro e ao norte do estado, através dos acessos às 
cidades de Santa Maria e Santa Cruz do Sul e, ao sul, 
faz a ligação da região com o Uruguai, através de Chuí. 

A BR-392 é o único acesso rodoviário ao porto do 
Rio Grande, por onde passa a quase totalidade de cargas 
oriundas do estado, bem como o fluxo de automóveis 
e linhas de ônibus.

O terminal ferroviário de Rio Grande movimenta 
cargas provenientes de todo RS, que ingressam no trecho 
de 472 quilômetros entre Cacequi e Rio Grande, espe-
cialmente granéis agrícolas para exportação. Sabe-se 

RESERVAS

SUBSTÂNCIA MEDIDA INDICADA INFERIDA LAVRÁVEL

Areia n.d. n.d. n.d. n.d.

Argila comum 803.119.093 15.027.586 10.798.497 771.291.350

Brita n.d. n.d. n.d. n.d.

Rocha ornamental 139.299.622 13.045.665 430.486.866 24.397.192

Saibro n.d. n.d. n.d. n.d.

Tabela 3.3 -  Reservas medidas, indicadas, inferidas ou lavráveis, em toneladas, por substância no RS. Fonte: RAL, 2015.

que o modal ferroviário opera com ociosidade e vem 
perdendo lugar para o transporte rodoviário, embora o 
trecho ferroviário que chega à região seja bastante uti-
lizado, pois há alta concentração de cargas no terminal 
de Rio Grande (RUMOS, 2015).

O modal hidroviário de cargas é elemento central 
para o desenvolvimento da região, que conta com a 
hidrovia da Laguna dos Patos de 258 quilômetros, a mais 
extensa do RS, que está articulada às demais hidrovias 
da chamada Bacia do Sudeste e ao elo principal: o Porto 
Marítimo do Rio Grande. Há, também, a hidrovia da 
Lagoa Mirim e do Canal São Gonçalo. De acordo com o 
estudo Rumos (2015), existe um grande potencial para 
o uso mais intenso das hidrovias no RS, pois a distância 
rodoviária do porto de Porto Alegre ao de Rio Grande 
é quase idêntica à distância hidroviária, sendo que a 
capacidade de movimentação de carga hidroviária é 
bastante superior à rodoviária. A região ainda conta com 
outras estruturas, como a barragem do Centurión e a 
eclusa Canal de São Gonçalo, que possibilita a navegação 

SUBSTÂNCIA
VALOR DA PRODUÇÃO MINERAL COMERCIALIZADA (R$)*

2011 2012 2013 2014 2015

Areia 97.983.934 95.904.683 130.403.456 140.972.340 126.343.874

Argila comum 12.593.448 18.605.515 15.359.830 13.332.684 13.938.848

Brita e cascalho 289.133.790 325.691.878 356.201.162 392.259.764 351.594.135

Rocha ornamental 4.211.408 4.795.303 4.860.115 5.769.765 4.486.389

Saibro 21.205.899 19.129.557 36.386.388 27.855.279 19.932.040

*somatório do valor da produção bruta mais o valor da produção beneficiada comercializadas.

Tabela 3.4 -  Valor da produção mineral comercializada entre 2011 2015 no RS (RAL, 2015).

AREIA

MUNICÍPIOS
QUANTIDADE COMERCIALIZADA (t)

2011 2012 2013 2014 2015

Pelotas 597.353 349.619 1.731.257 770.724 1.543.477

Capão do Leão 187.594 135.516 407.102 204.532 226.248

Rio Grande 393.875 130.256 312.989 203.416 209.082

Cerrito 83.945 81.234 94.233 87.428 195.517

Tabela 3.5 -  Volume comercializado nos municípios produtores entre 2011 e 2015 (RAL, 2015).
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Tabela 3.5  - Volume comercializado nos municípios produtores entre 2011 e 2015 (RAL, 2015). (continuação)

ARGILA 
COMUM

MUNICÍPIOS
QUANTIDADE COMERCIALIZADA (t)

2011 2012 2013 2014 2015

Capão do Leão 67.450 92.952 279.954 123.914 120.033

Cerrito n.d. n.d. n.d. 493 58.069

Rio Grande 26.473 16.056 26.910 37.840 34.213

BRITA

MUNICÍPIOS
QUANTIDADE COMERCIALIZADA (t)

2011 2012 2013 2014 2015

Capão do Leão 439.592 615.287 453.112 1.558.162 1.534.428

Pelotas 332.160 513.319 831.043 500.183 1.079.936

SAIBRO
MUNICÍPIOS

QUANTIDADE COMERCIALIZADA (t)

2011 2012 2013 2014 2015

Capão do Leão 369.257 640.958 1.214.696 906.110 691.933

MUNICIPIOS 2011 2012 2013 2014 2015

Pelotas R$ 16.236.008 R$ 18.849.511 R$ 41.536.328 R$ 30.879.121 R$ 32.879.594

Capão do Leão R$ 10.852.424 R$ 14.931.413 R$ 35.974.803 R$ 29.038.746 R$ 23.187.487

Tabela 3.6 -   Valores de produção de MC por município e ano no estado (RAL, 2015).

SUBSTÂNCIA 2015 PELOTAS CAPÃO DO LEÃO CERRITO RIO GRANDE

Areia 12.103.173 t 12,00% 1,80% 1,60% 1,70%

Argila comum 2.088.769 t n.d. 5,70% 2,80% 1,30%

Brita e Cascalho 18.428.455 t 8,30% 5,80% n.d. n.d.

Saibro 2.766.145 t n.d. 25,00% n.d. n.d.

Rochas Ornamentais 9.118 t n.d. n.d. n.d. n.d.

Tabela 3.7 -   Comparação entre a produção no estado do RS e na RPRGE para o ano de 2015 (RAL, 2015).

entre a Laguna dos Patos e a Lagoa Mirim, chegando até 
a Barra do Chuí e ao território uruguaio.

O Porto do Rio Grande é a mais completa estrutura 
logística do estado e um dos principais do país, incluindo 
12 operadores portuários e 26 despachantes aduaneiros; 
26 agências de navegação; 11 sindicatos; um Órgão de 
Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário Avulso do 
Porto Organizado de Rio Grande (Ogmo Rio Grande); 11 
rebocadores; nove terminais retroportuários; três estru-
turas de cais acostável; sete áreas de fundeio e quatro 
áreas de zoneamento. A movimentação de cargas em 
2014 foi da ordem de 34.576.405 toneladas.

O Porto de Pelotas também é um elo importante do 
modal hidroviário da região, fazendo parte do complexo 
Portuário do Rio Grande. Suas instalações incluem um 
cais acostável, com três berços, em uma extensão de 500 
metros e profundidade de 6 metros. A movimentação 
de cargas, em 2014, foi da ordem de 396.221 toneladas, 
de acordo com a Superintendência de Portos e Hidrovias 

(SPH). O modal hidroviário da região também conta com 
transporte de passageiros por lanchas e de passageiros e 
veículos por balsa entre Rio Grande e São José do Norte.

O modal aéreo conta com o Aeroporto Internacio-
nal de Pelotas João Simões Lopes Neto, administrado 
pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 
(Infraero), que atende os municípios do sul do estado, 
com pista de concreto de 1.980 metros e pátio de mano-
bras, terminal de passageiros de 1.000 m², com capa-
cidade para movimentação de 130.000 passageiros/
ano e pátio de estacionamento para oito aeronaves. 
Em 2014, segundo as estatísticas da Infraero, o aero-
porto registrou a movimentação de 2.435 aeronaves, 
33.368 toneladas de cargas e 157.940 passageiros. Há 
também um aeroporto em Rio Grande, administrado 
pelo Departamento Aeroportuário do RS, com pista de 
1.500 metros de asfalto, que recebe pequenas aerona-
ves particulares e é servido por voos diários regionais.
As grandes distâncias existentes entre as localidades e 
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a baixa densidade populacional fazem com que a rede 
de estradas seja pouco densa e, em grande parte, não 
pavimentada. Por outro lado, as grandes distâncias e a 
presença de atividades econômicas ligadas à importação 
e à exportação de mercadorias fazem com que todos os 
modais sejam demandados. Nos últimos anos, a região 
tem recebido, inclusive, contingentes de visitantes estran-
geiros esporádicos que acessam o Porto do Rio Grande 
a bordo de cruzeiros transatlânticos. Nesse sentido, o 
turismo regional também pode ser mais uma importante 
atividade demandante dos modais locais, considerando 
a melhor estruturação para a acessibilidade de turistas 
nacionais e internacionais (Coredes, 2015).

3.7. PATRIMÔNIO AMBIENTAL

A RPRGE ocupa áreas do Escudo Sul-Rio-Grandense 
e da Planície Costeira, onde há presença de importantes 
resquícios do bioma Pampa e de ambientes costeiros, 
que fazem parte da Reserva da Biosfera da Mata Atlân-
tica (RBMA), incluindo áreas de depósitos arenosos, 
cordões de dunas fixas e móveis, banhados, restingas e 
lagoas intercaladas por áreas agrícolas de uso intensivo 
de verão, de culturas diversificadas e áreas de ocupação 
urbana.Mais recentemente, a região tem se destacado 
na geração de energia elétrica por fonte renovável e 
não poluente, com a instalação dos parques eólicos de 

Santa Vitória do Palmar e do Cassino, nos municípios de 
Santa Vitória do Palmar e Rio Grande (Coredes, 2015).

Há duas áreas de Conservação Permanentes inseridas 
integralmente na região de estudo, a Reserva Biológica de 
Mato Grande, no município de Arroio Grande. Unidades 
de Conservação do Governo do Estado do Rio Grande do 
Sul, criada em 1975, delimitando 5.161 ha de mata atlân-
tica e o Refúgio de Vida Silvestre Banhado do Maçarico, 
com 6.253 ha de área, no município de Rio Grande; e a 
Estação Ecológica do Taim, localizada na faixa litorânea, 
possui 30% da sua extensão de 10.938,58 hectares na 
área do projeto, no município de Rio Grande. Foi criada 
em julho de 1986 e é uma unidade de conservação de 
proteção integral da natureza.

3.8. DÉFICIT HABITACIONAL

O estudo sobre o déficit habitacional no Brasil realizado 
em 2013, utilizando a metodologia da Fundação João Pinheiro 
(FJP) e elaborado em parceria com a Secretaria Nacional de 
Habitação do Ministério das Cidades e com o Banco Interna-
cional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), permite 
verificar que a Região Sul do país vem apresentando um 
aumento representativo nos números de déficit habitacional 
(Tabela 3.8), demonstrando o potencial da região para insu-
mos da construção civil, que serão necessários, no futuro, 
para corrigir esse problema no Rio Grande do Sul.



| 27 |

| Projeto Materiais de Construção da Região de Pelotas, Rio Grande e Entorno |

Tabela 3.8 -  Déficit habitacional por situação de domicílio, segundo regiões geográficas e unidades da federação. Fonte: 
Dados básicos: IBGE (2013-2015), Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) – 2013. Modificado de Notas 

Técnicas/Déficit Habitacional; Fundação João Pinheiro (2007 a 2015).

REGIÃO

DÉFICIT HABITACIONAL

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Norte 610.354 448.072 634.930 823.442 624.119 575.569 652.998 632.067 645.537

RO 45.669 31.229 67.092 58.759 47.811 38.898 45.286 45.339 50.924

AC 20.904 19.584 25.359 34.054 22.306 28.882 28.047 30.071 27.238

AM 141.294 132.224 173.862 193.910 149.723 160.071 178.195 168.668 151.658

RR 14.679 13.969 17.950 25.237 21.637 16.611 24.500 22.810 22.101

PA 297.924 284.166 276.381 410.799 297.659 262.300 294.394 286.766 314.643

AP 28.419 14.277 27.386 35.419 26.424 17.172 21.488 30.201 29.248

TO 61.465 59.681 46.900 65.264 58.559 51.635 61.088 48.212 49.726

Nordeste 2.095.891 1.946.735 2.050.889 2.111.517 1.961.532 1.791.437 1.844.141 1.900.646 1.971.856

MA 458.108 434.750 436.174 451.715 465.617 404.641 407.965 392.517 392.308

PI 139.372 124.047 119.017 129.038 112.521 100.105 112.269 88.569 104.215

RN 115.466 104.190 122.328 111.538 126.879 123.354 112.800 283.102 115.558

PB 122.788 104.699 109.926 120.741 126.937 114.534 125.417 97.833 123.358

PE 274.229 263.958 291.427 302.377 248.378 244.396 236.658 135.153 285.251

AL 113.430 85.780 121.079 124.063 103.131 91.609 95.040 274.905 96.669

SE 68.728 66.492 75.475 74.387 68.264 77.756 81.716 122.063 90.173

BA 494.712 485.904 461.491 521.374 463.224 386.746 417.582 437.472 461.700

Sudeste 2.226.561 2.046.312 2.217.241 2.674.428 2.184.611 2.356.075 2.246.364 2.425.679 2.482.855

MG 510.492 474.427 538.577 557.371 454.080 510.894 493.504 529.270 575.498

ES 93.253 84.868 103.663 106.447 90.533 80.856 99.977 108.728 109.535

RJ 454.530 426.518 380.312 515.067 409.544 444.142 398.794 460.273 460.785

SP 1.168.286 1.060.499 1.194.689 1.495.542 1.230.454 1.320.183 1.254.089 1.327.408 1.337.037

Sul 656.796 580.893 601.965 770.749 623.722 604.974 628.104 645.189 734.115

PR 249.414 213.157 245.165 287.466 232.783 248.955 247.093 257.531 290.008

SC 139.889 140.770 131.343 179.763 150.978 147.769 167.008 155.777 204.648

RS 67.493 226.966 225.457 303.521 239.961 208.250 214.003 231.881 239.458

Centro-
Oeste 399.462 417.240 493.884 560.555 495.373 464.453 474.433 464.480 521.381

MS 72.847 77.206 78.733 86.009 84.366 67.541 80.399 71.651 88.054

MT 71.434 73.376 108.262 118.889 73.210 82.660 103.145 72.399 90.299

GO 150.989 162.762 189.081 229.488 197.960 176.274 179.301 202.720 210.125

DF 104.192 103.896 117.808 126.169 139.837 137.978 111.587 117.710 132.903

Brasil 5.989.064 5.546.310 5.998.909 6.940.691 5.889.357 5.792.508 5.846.040 6.068.061 6.355.743
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4. CONTEXTO GEOLÓGICO

A região do Projeto Materiais para Construção da 
Região de Rio Grande, Pelotas e Entorno (MC da RPRGE) 
abrange parte de três domínios geológicos no estado do 
Rio Grande do Sul. As unidades geológicas encontradas 
na área do projeto (Figuras 4.1, 4.2 e Mapa Geológico da 
RPRGE/Anexo 1) estão majoritariamente inseridas no Cin-
turão Dom Feliciano (Batólito Pelotas e Terreno Jaguarão) 
e na Planície Costeira. Ocorrências restritas de rochas 
sedimentares da Bacia Paraná se encontram assentadas 
sobre o embasamento cristalino neoproterozoico.

As rochas mais antigas encontradas na área do pro-
jeto são granitoides e rochas metamórficas do Cinturão 
Dom Feliciano, cuja origem remonta à formação do 
Supercontinente Gonduana, durante as orogêneses do 
Ciclo Brasiliano e Pan-Africano no período Neoprote-
rozoico. No Rio Grande do Sul, os blocos ou domínios 
geológicos de idade pré-cambriana (e períodos iniciais 
da era paleozoica) são regionalmente agrupados sob 
a denominação de Escudo Sul-Rio-Grandense (ESRG).

Durante o intervalo Paleozoico-Mesozoico ocorreu 
a deposição e formação da Bacia do Paraná, que reco-
bre cerca de dois terços do território do Rio Grande do 
Sul, estendendo-se por uma área de aproximadamente 
1500 km² no interior da América do Sul. Suas principais 
exposições estão na depressão periférica.

A Planície Costeira é a província geológica mais jovem 
do estado. Sua evolução se inicia no Neogeno, passando 
pelo Pleistoceno até o recente. É composta, principal-
mente, por quatro sistemas de lagunas-barreira, que 
cobriram com sedimentos a borda leste do Cinturão 
Dom Feliciano e parte da Bacia do Paraná, na porção 
mais setentrional do Rio Grande do Sul. Sua parte emersa 
compõe toda a região litorânea, projetando-se para a 
plataforma continental atlântica em sua porção imersa.

4.1. CINTURÃO DOM FELICIANO (CDF)

O Cinturão Dom Feliciano (CDF) (FRAGOSO CESAR, 
1980) compreende a margem leste do embasamento 
cristalino da Região Sul do Brasil e Uruguai. Sua origem e 
configuração estão relacionadas às orogêneses do Ciclo 
Brasiliano/Pan-Africano (900-480 Ma), resultantes do 
processo de amalgamento dos crátons Rio de La Plata 
(América do Sul), Kalahari e Congo (África) (FERNANDES et 
al., 1992; ALKMIM; MARSHAK; FONSECA, 2001; SILVA et 
al., 2005). Descontinuidades geofísicas seccionam o CDF 
em uma série de domínios: terrenos São Gabriel e Tijucas 

e o Batólito Pelotas. Estudos mais recentes apontaram 
a existência de mais um terreno tectono-estratigráfico 
na porção meridional do Cinturão Dom Feliciano no 
Rio Grande do Sul (RAMOS; KOESTER, 2014; IGLESIAS, 
2014), denominado de Terreno Jaguarão (IGLESIAS; KLEIN; 
CAMOZZATO, 2014), separado dos demais Terrenos, a 
norte e oeste, pelo sistema de zonas de cisalhamento 
Alferes-Cordillera e Ayrosa Galvão-Arroio Grande (MAS-
QUELIM, 1989; MACHADO; PHILIPP; MELO, 1995). Na 
área do projeto as exposições rochosas do Cinturão 
Dom Feliciano correspondem ao Batólito Pelotas e aos 
terrenos Tijucas e Jaguarão.

4.1.1. Batólito Pelotas (BP)

O Batólito Pelotas (FRAGOSO CESAR et al., 1986) 
constitui um bloco alongado de direção nordeste que 
ocupa a região leste do ESRG, limitado a oeste pela Zona 
de Cisalhamento Dorsal do Canguçu ou Sutura de Porto 
Alegre e, a leste, encoberto pelos sedimentos da Planície 
Costeira. O BP é a porção central de uma província gra-
nítica com cerca de 800 km de comprimento e largura 
média de 150 km, com sua porção norte estendendo-se 
para o estado de Santa Catarina (Batólito Florianópolis) 
e para o Uruguai (Batólito Aiguá).

Diversos trabalhos caracterizam o BP como um 
complexo plutônico polifásico e multi-intrusivo gerado 
durante a colisão do Cráton Rio de La Plata com os crá-
tons africanos do Congo e Kalahari. O BP foi dividido em 
suítes ígneas com idades entre 640 e 550 Ma (FERNANDES 
et al., 1990; 1992a, b; CHEMALE JÚNIOR et al., 1995; 
2000; PHILIPP et al., 2002; PHILIPP; MACHADO; CHEMALE 
JÚNIOR, 2003; PHILIPP; MACHADO, 2001, 2005).

Neste trabalho adota-se a classificação apresentada 
no Projeto Batólito Pelotas – Terreno Tijucas (TAKEHARA 
et al., 2019), na qual o Batólito Pelotas está dividido 
em quatro suítes:

 - Suíte Viamão: predominam termos monzograníticos 
a granodioríticos, caracterizando uma suíte cálcico-
-alcalina de médio a alto-K;
 - Suíte Pinheiro Machado: é a principal unidade do 

batólito e apresenta composição diorítica, tonalítica, 
granodiorítica e monzogranítica (predominante), 
com termos quartzo-dioríticos. É caracterizada como 
uma suíte cálcico-alcalina de médio a alto-K da fase 
sin-colisional;
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Figura 4.1 - Quadro de relações tectono-estratigráficas das unidades geológicas encontradas na área do projeto  
MC – RPRGE (Mapa Geológico - Anexo 1).

 - Suíte Cerro Grande: seus corpos ocorrem na forma 
de uma série de intrusões na Suíte Pinheiro Machado. 
Predominam termos monzograníticos com granodio-
ríticos subordinados, em menor quantidade sieno-
granitos e monzonitos, com ocorrências localizadas 
de enclaves nas bordas dos corpos. Possui caráter 
calcioalcalino de médio a alto-K;

- Suíte Dom Feliciano: predominam corpos de com-
posição sienogranítica, tendo feldspato alcalino granitos 
e quartzo-sienitos como termos subordinados. Apresenta 
assinatura geoquímica predominante de rochas alcalinas, 
incluindo intrusões epizonais.

Também são identificadas ocorrências mais restritas 
de rochas ígneas máficas a intermediárias intrusivas, 
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 - Suíte Cerro Grande: seus corpos ocorrem na forma 
de uma série de intrusões na Suíte Pinheiro Machado. 
Predominam termos monzograníticos com granodio-
ríticos subordinados, em menor quantidade sieno-
granitos e monzonitos, com ocorrências localizadas 
de enclaves nas bordas dos corpos. Possui caráter 
calcioalcalino de médio a alto-K;
 - Suíte Dom Feliciano: predominam corpos de com  

posição sienogranítica, tendo feldspato alcalino gra-
nitos e quartzo-sienitos como termos subordinados. 
Apresenta assinatura geoquímica predominante de 
rochas alcalinas, incluindo intrusões epizonais. 
Também são identificadas ocorrências mais 

restritas de rochas ígneas máficas a intermediárias 
intrusivas, rochas peralcalinas, rochas vulcânicas e 
subvulcânicas ácidas. 

Na porção meridional do batólito, ocorre uma 
série de granitoides próximos ao limite com o Terreno 
Jaguarão, com sua colocação ainda incerta, como parte 
integrante de um dos dois domínios, CRUZ (2019) 
optou por colocá-los no âmbito de ocorrência do 
Batólito Pelotas.

 - Suíte Cerrito (CRUZ, 2019): composta por um com-
plexo de rochas ortoderivadas, predominando grani-
toides calcioalcalinos porfiroclásticos, de composição 
monzo a sienogranítica;
 - Formação Matarazzo (FRAGOSO-CESAR, 1991; PHI-

LIPP; MACHADO, 2002; CRUZ, 2019): ocorre na forma 
de grandes xenólitos de rochas metassedimenta-
res encaixados em granitoides do Batólito Pelotas, 
composta por mármores intercalados a lentes de 
fragmentos de rochas ígneas máficas a ácidas, além 
de calcissilicáticas;
 - Granito Capão do Leão (SOLIANI JÚNIOR, 1986; 

RAMGRAB; WILDNER, 1999): possui composição 
predominante sienogranítica, com algumas porções 
monzograníticas, de cor rósea a avermelhada, estru-
tura maciça e grande homogeneidade estrutural;
 - Granito Chasqueiro (PHILLIP, 1998): ocorre como 

um corpo alongado segundo NE-SW, composto por 
granitoides de cor cinza-claro a róseo-avermelhada 
quando alterados, de composição monzogranítica a 
sienogranítica e textura porfirítica a heterogranular 
grossa com fenocristais de ortoclásio.

Figura 4.2 - Mapa geológico simplificado da área do projeto MC da RPRGE (Mapa Geológico - Anexo 1). A 
nomenclatura das unidades geológicas, individualizadas através das cores podem ser observadas na Figura 4.1.
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4.1.2. Terreno Tijucas 

O Terreno Tijucas, com forma alongada segundo 
NE, é composto principalmente por núcleos de meta-
granitoides paleoproterozoicos e supracrustais meta-
vulcanossedimentares do Neoproterozoico. O limite 
leste, com o Batólito Pelotas, ocorre ao longo da Zona 
de Cisalhamento Dorsal de Canguçu (Sutura de Porto 
Alegre, de Fernandes et al., 1995 a, b). Seu limite oeste, 
com o Terreno São Gabriel, é marcado pela Anomalia 
Magnética de Caçapava, também denominada de Sutura 
de Caçapava (COSTA et al., 1995, FERNANDES et al., 
1995a, b). Sua continuidade para norte é recoberta pela 
Bacia do Paraná. Ao longo de sua área, o Terreno Tijucas 
intercala suas exposições com as coberturas sedimen-
tares da Bacia do Camaquã, que recobrem totalmente 
o terreno a oeste.

As unidades presentes no terreno são os comple-
xos metamórficos que constituem núcleos de embasa-
mento paleoproterozoico, Encantadas (CHEMALE JÚNIOR, 
2000; PHILIPP et al., 2008) e Vigia (CAMOZZATO; PHI-
LIPP; CHEMALE JÚNIOR, 2013); também rochas ígneas 
deformadas do Mesoproterozoico, o Metagranito Seival 
(Estateriano) e o Anfibolito Tupi Silveira (Caliminiano), 
(CAMOZZATO; PHILIPP; CHEMALE JÚNIOR, 2013); e o 
Complexo Porongos (CARVALHO, 1932; GÕNI,1962; JOST; 
BITTENCOURT, 1980; SAALMANN et al., 2005), unidade 
neoproterozoica formada por rochas metavulcânicas e 
metassedimentares.

A Suíte Cordilheira (PICADA, 1965, 1970) é formada 
por um conjunto de rochas plutônicas distribuídas, prin-
cipalmente, ao longo da Zona de Cisalhamento Dorsal de 
Canguçu no limite entre o Terreno Tijucas e o Batólito 
Pelotas, e é a única unidade do Terreno Tijucas a aflorar 
na área do projeto. Composicionalmente, varia de mon-
zogranitos a granodioritos a duas micas, leucocráticos 
a mesocráticos finos a médios, na maior parte de suas 
exposições se encontram deformados e possuem afini-
dade química peraluminosa.

4.1.2.1. Bloco Encruzilhada do Sul

O Bloco Encruzilhada do Sul, segundo alguns autores 
(CHEMALE JÚNIOR, 2000; PHILLIP et al., 2002), é con-
siderado como a contraparte mais rica em xenólitos e 
inliers de embasamento paleoproterozoico do Batólito 
Pelotas. Outros autores, baseados principalmente em 
dados geofísicos, colocam o bloco em um mesmo domínio 
conjuntamente ao Terreno Tijucas, denominado como 
Domínio Central, de Costa et al. (1995), ou Domínio 
Central-Leste, de Fernandes et al., (1995b).

O Bloco Encruzilhada do Sul é separado do Batólito 
Pelotas, a leste, pela Zona de Cisalhamento Dorsal do 
Canguçu e, a oeste, pela Falha Passo dos Marinheiros, 

marcando o limite do Complexo Porongos do Terreno 
Tijucas com o bloco. As unidades de maior expressão 
territorial do bloco são as suítes graníticas alcalinas a 
peralcalinas Piquiri e Encruzilhada do Sul, geradas em 
contexto tardi a pós-colisional. A Suíte Encruzilhada do 
Sul é a única unidade do bloco a ocorrer na área de 
trabalho do projeto.

Ocorrem também dois complexos metamórficos, o 
Complexo Arroio dos Ratos, equivalente a uma associa-
ção TTG, e o Complexo Várzea do Capivarita, composto 
por metassedimentos com lentes de ortognaisses. No 
interior do bloco, também ocorre o corpo do Anorto-
sito Capivarita.

4.1.3. Terreno Jaguarão

A litoestratigrafia do Terreno Jaguarão abrange uma 
sucessão de rochas metassedimentares, metamáficas e 
metaultramáficas, com restos de embasamento cristalino 
(ortognaisses e metagranitos), intrudida por granitos 
(IGLESIAS; KLEIN; CAMOZZATO, 2014; CRUZ et al., 2017). 
Esse terreno está limitado, a norte, pelo Batólito Pelotas; 
a leste, está recoberto pelos sedimentos recentes da 
Planície Costeira e a oeste, pelas rochas sedimentares 
da Bacia do Paraná.

As unidades de maior expressão reconhecidas no 
terreno e que ocorrem na área em apreço são: Complexo 
Arroio Telho, composto por paragnaisses, micaxistos 
granadíferos com turmalina e metarritimitos areno-pelí-
ticos com injeções de leucogranitoides; Complexo Arroio 
Grande, associação de rochas máficas, ultramáficas e 
sedimentares metamorfizadas, composta principalmente 
por talco-serpentina xistos, tremolititos e clorititos com 
cromita, anfibolitos, metadioritos, metagabros, xistos, 
quartzitos, granada-biotita xistos e mármores; Meta-
granito Três Figueiras, granito a duas micas (muscovita 
e biotita), com granada e turmalina, de caráter químico 
peraluminoso, apresenta composição predominante 
de muscovita-sienogranitos de granulação média; e o 
Granito Bretanha, plúton granítico de composição monzo-
granítica a sienogranítica de cor cinza a rósea, com varia-
ção faciológica de equigranular média a heterogranular 
grossa, com níveis ricos em pórfiros de feldspato alcalino.

4.2. BACIA DO PARANÁ (BP)

A Bacia do Paraná é uma bacia intracontinental que 
recobre uma extensa área no Brasil, além de partes 
dos territórios do Uruguai, Argentina e Paraguai, abri-
gando um conjunto de rochas com idades entre o Neo-
-Ordoviciano e o Cretáceo (MILANI, 1997; 2000; MILANI 
et al., 2007). Essa bacia constitui uma ampla sinéclise 
desenvolvida sobre a Plataforma Sul-Americana. No 
Rio Grande do Sul, a Bacia do Paraná recobre e limita, a 
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norte e oeste, as associações de rochas metamórficas, 
sedimentares e ígneas do Escudo Sul-Rio-Grandense.

No âmbito da área do projeto ICMM RPRGE, a Bacia 
do Paraná restringe-se a ocorrências da Formação Sanga 
do Cabral do Grupo Rosário do Sul, que capeiam par-
cialmente os granitoides do Batólito Pelotas, na porção 
mais setentrional. 

As rochas da formação são compostas por arenitos 
finos, lenticulares, maciços e com laminação horizontal 
e cruzada acanalada de médio e grande porte, associa-
dos a canais fluviais e dunas eólicas; e conglomerados 
intraformacionais, lenticulares, maciços e com lamina-
ção cruzada acanalada de médio porte, relacionados a 
canais fluviais efêmeros; e lutitos vermelhos laminados 
depositados em corpos lacustres e contendo fragmentos 
de ossos (ANDREIS; BOSSI; MONTARDO, 1980; ZERFASS 
et al., 2003).

4.3. PLANÍCIE COSTEIRA DO RIO GRANDE DO SUL 
(PCRS)

A Planície Costeira se desenvolveu em uma bacia 
marginal aberta, denominada Bacia de Pelotas, e está 

relacionada com a abertura do Oceano Atlântico (TOMA-
ZELLI; VILLWOCK, 2000). Sua evolução teve início no 
final do Neogeno, com a deposição de uma sucessão de 
sedimentos clásticos terrígenos em um sistema de leques 
aluviais e deltaicos, desenvolvido ao longo da margem 
leste do estado. Esses depósitos foram retrabalhados em 
suas porções distais por quatro ciclos de transgressão 
e regressão marinha (Sistemas Barreira-Laguna I, II, III e 
IV), correlacionáveis aos quatro últimos eventos glaciais 
que caracterizaram o final do Cenozoico (Figura 4.3) 
(VILLWOCK; TOMAZELLI, 1995; TOMAZELLI et al., 2000).

Os quatro sistemas laguna-barreira, de idade pleis-
tocênica/holocênica foram identificados na planície cos-
teira por Villwock et al. (1986). A Barreira I é o sistema 
mais interno e antigo e está vinculada ao primeiro ciclo 
transgressivo-regressivo a cerca de 400.000 anos. For-
mado, principalmente, por sedimentos eólicos projetados 
sobre os altos do embasamento.

A Barreira II formou-se durante o segundo ciclo 
transgressivo-regressivo, seu registro é mais preser-
vado na parte sul da planície costeira, responsável pela 
formação inicial da Lagoa Mirim. Ambas as barreiras, I e 
II, são compostas principalmente por areias quartzosas 

Figura 4.3 - Mapa de localização e mapa geológico simplificado da Planície Costeira do Rio Grande do Sul 
(TOMAZELLI; VILLWOCK, 1996). No topo a esquerda, perfil esquemático transversal aos sistemas deposicionais 
da Planície Costeira do Rio Grande do Sul, próximos à latitude de Porto Alegre (TOMAZELLI; VILLWOCK, 2000).
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semiconsolidadas de granulação média, de cores ama-
reladas a avermelhadas, com até 15% de matriz de 
argila e lama.

A Barreira III é a melhor preservada dos sistemas 
de barreiras do Pleistoceno. Seu registro é encontrado 
de norte a sul ao longo de toda a planície costeira e 
seu desenvolvimento está relacionado à formação final 
das grandes lagoas, dos Patos e Mirim. É composta por 
fácies de areias de praia cobertas por depósitos eólicos. 
A fácies praial consiste de areia fina de cor branca bem 
selecionada, com estratificação bem desenvolvida. A 
fácies eólico é composta por camadas de areia fina de 
cor vermelha. Os sistemas lagunares I, II e III, foram 
desenvolvidos entre o continente e suas barreiras pleis-
tocênicas equivalentes. 

Os depósitos acumulados nesses ambientes são 
representados, principalmente, por areias silte-argilosas 
mal selecionadas, maciças ou com laminação paralela. O 
sistema Laguna-Barreira IV, formado durante o Holoceno, 
foi desenvolvido nos estágios finais da transgressão mari-
nha pós-glacial. Os depósitos de barreira holocênicos são 
compostos por areias de praia de granulometria fina a 
muito fina que, localmente, possuem altas concentrações 
de minerais pesados. 

Os depósitos sedimentares do sistema lagunar holo-
cênico se desenvolveram na região entre a Barreira IV 
e o sistema pleistocênico da Barreira III. Areias finas a 
muito finas, lamas e turfas são os principais sedimentos 
que se acumularam no complexo de subambientes do 
sistema lagunar holocênico.
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5. TIPOS DE DEPÓSITOS E CARACTERIZAÇÃO DOS INSUMOS

Agregados para a construção civil são as substâncias 
minerais mais consumidas no mundo. No Brasil superam, 
em volume extraído, o minério de ferro, que é o princi-
pal produto mineral explotado no país. No caso do Rio 
Grande do Sul, o mercado mineral de agregados para 
a construção se equipara aos valores da produção de 
carvão, que é o principal recurso energético do estado 
(DNPM, 2016).

Os minerais de emprego imediato são também 
denominados de agregados para construção e defini-
dos legalmente, segundo o Decreto nº 3.358, de 02 de 
fevereiro de 2000, por portaria do MME, por órgãos da 
administração direta e autárquica da União, dos estados, 
do Distrito Federal e dos municípios, como:

• areia, cascalho e saibro, quando utilizados in 
natura na construção civil e no preparo de agregado 
e argamassas;
• material sílico-argiloso, cascalho e saibro, empre-
gados como material de empréstimo;
• rochas, quando aparelhadas para paralelepípedos, 
guias, sarjetas, moirões ou lajes para calçamento;
• rochas, quando britadas para uso imediato na 
construção civil.
O termo agregados para a construção civil é aplicado 

para identificar um segmento do setor de produção 
mineral que fornece matéria-prima bruta ou benefi-
ciada para uso imediato na indústria da construção civil 
(FRAZÃO, 2006).

Segundo Frazão e Paraguassu (1998) e Frazão (2006), 
as matérias-primas são naturais, quando encontradas em 
jazidas minerais como, por exemplo, as areias e argilas 
presentes nos sedimentos aluvionares (sedimentos flu-
viais). Os materiais artificiais são provenientes da trans-
formação e beneficiamento industriais por processos 
de fragmentação mecânica (cominuição), tais como as 
rochas britadas e as areias artificiais (também denomi-
nadas areias de britagem) ou, ainda, provenientes de 
tratamento térmico, como as argilas expandidas. Os 
agregados que resultam da reciclagem dos resíduos da 
construção ou demolição podem ser referidos tanto 
como agregados artificiais, como reciclados.

Os minerais de uso direto na construção civil, como o 
próprio nome indica, são insumos aplicados no ciclo pro-
dutivo das construções em geral. Os agregados médios e 
finos são geralmente usados para preenchimento, para 
gerar rigidez em misturas, como cimento ou betume, e 
para geração de concreto hidráulico ou betuminoso. Sem 

ligantes, são utilizados em lastros de ferrovias, filtros e 
enrocamentos. Esses materiais são insumos básicos de 
edificações, estradas, instalações urbanas e industriais, 
terminais aeroportuários e demais construções. Prati-
camente, todo espaço construído demanda agregados. 
Mesmo em edificações de madeira ou arquitetura com 
estrutura de aço ou outros metais, os agregados são 
utilizados em algum momento da obra, seja nas funda-
ções, seja em pisos, seja em alguns acabamentos. Até em 
moradias mais rudimentares são usados insumos minerais 
como argila, seja na forma de adobe ou como taipa.

Com o advento do uso do cimento Portland e do 
concreto, a demanda por agregados aumentou, pois o 
cimento é um ligante dos fragmentos minerais, que são 
os ingredientes do concreto, de argamassas e de outros 
elementos construtivos. O concreto é uma mistura de 
cimento (10%), água (7%), brita (42%), areia (40%) e 
aditivos químicos (1%) (DNPM, 2009).

Os agregados representam em torno de 80% da 
massa do concreto e 30% do custo, exigindo adequado 
controle de qualidade a fim de garantir a manutenção 
das suas propriedades. Por isso, a necessidade de uma 
avaliação criteriosa das características físico-mecânicas 
dos agregados utilizados, de maneira que se obtenha 
a melhor eficiência possível no consumo de cimento, 
visando à redução do custo do concreto produzido.

A caracterização desses materiais constitui uma 
grande contribuição para a compreensão das poten-
cialidades minerais no setor dos agregados, tendo em 
vista que a partir do conhecimento de suas propriedades 
é possível avaliar se possuem características técnicas 
adequadas para utilização na construção civil, conforme 
as especificações da ABNT.

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 
estabelece, na norma NBR 7211/2005, que os agregados 
de uso em construção civil devem apresentar caracte-
rísticas essenciais para uso em concreto, tais como ser 
compostos por grãos de minerais duros, compactos, 
estáveis e limpos e não devem conter substâncias noci-
vas em quantidades que possam afetar a hidratação e 
o endurecimento do cimento. Essas características são 
importantes para a proteção da armadura de aço contra 
corrosão, para a durabilidade ou quando for requerido 
para a preservação do aspecto visual externo do con-
creto. A classificação dos agregados, a partir de sua 
granulometria para uso em concreto, consta na norma 
NBR 7211/2005, enquanto os constituintes mineralógicos 
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e a terminologia dos agregados estão representados, res-
pectivamente, nas normas NBR NM 66 e NBR 9935/2005.

Os agregados de densidade normal, de uso mais fre-
quente na construção civil, incluem os agregados miúdos, 
com granulometria entre 0,15 e 4,8 mm, representados 
pelas areias naturais e de britagem; além dos agregados 
graúdos, com granulometria entre 4,8 e 50 mm, represen-
tados pela brita e cascalho natural (GONÇALVES, 2008).

5.1. BRITA 

5.1.1. Conceitos e Aplicações

A brita é um insumo mineral obtido através do bene-
ficiamento (britagem e peneiramento) de rochas duras 
em partículas de diversos tamanhos, com dimensões 
compreendidas entre 4,8 e 75 mm, também conhecida 
como agregado graúdo. As rochas podem ser de origem 
ígnea e/ou metamórfica.

Para uso na construção civil, a brita é produzida em 
cinco categorias, denominadas de brita 1 a 5, de acordo 
com a dimensão, do grau retido na abertura das peneiras, 
formada por malhas quadradas, como especificado nas 
Tabelas 5.1 e 5.2.

As principais rochas utilizadas para a produção de 
brita são granitoides, basaltos e calcário por apresenta-
rem alta resistência à compressão, a flexão, ao impacto e 
a abrasão, além de possuírem baixa porosidade primária. 
O calcário, apesar de apresentar características físicas 
semelhantes às dos granitoides e basaltos, é potencial-
mente reativo.

A brita é empregada em obras de terraplenagem, 
como material para sub-base, calçamento de pisos pré-
-moldados e paralelos. É utilizada na fabricação do con-
creto e na construção civil em geral, na confecção de 
concretos para lajes pré-moldadas ou para estruturas de 

ferragem densa, artefatos de concreto (pré-moldados), 
chapiscos e brita graduada para base de pistas. Também 
é bastante usada para confecção de filtros de decantação 
de dejetos sanitários, drenagem, estabilização de solo, 
lastro ferroviário, postes de concreto, preparação do 
concreto betuminoso, na pavimentação de estradas, 
lastro de ferrovias, trabalhos de enrocamentos e filtro 
de barragem para promover a drenagem da fundação e 
para criar um meio poroso, para garantir a interceptação 
de fluxos preferenciais de água. A indicação do melhor 
uso da brita depende, entre outras propriedades, da sua 
granulometria.

5.1.2. Tipos de Depósitos

Foram cadastrados nove depósitos e ocorrências 
minerais de rocha com potencial para brita. Atualmente, 
existem cinco pedreiras em atividade e quatro paralisadas 
na RPRGE. Essas rochas correspondem a quatro diferentes 
unidades geológicas do Batólito Pelotas, sendo sete deles 
associados a rochas graníticas ígneas/metamórficas e 
um em rochas calcárias (Figura 5.1).

O ponto DH-28 (Figura 5.1) corresponde a depó-
sitos de rochas calcárias extraídas na RPRGE, situados 
na Formação Matarazzo (Figura 5.2A), e ocorrem na 

CLASSIFICAÇÃO/ 
TAMANHO

NBR-7225 COMERCIAL

ABERTURA DE MALHA DA PENEIRA (MM)

MÍNIMA MÁXIMA MÍNIMA MÁXIMA

brita 0 - - 4,8 9,5

brita 1 4,8 12,5 9,5 19

brita 2 12,5 25 19 25

brita 3 25 50 25 50

brita 4 50 76 50 76

brita 5 - - 76 100

Tabela 5.1 -  Especificação do agregado graúdo quanto 
à dimensão, de acordo com a Norma ABNT 7225 e usual 

classificação comercial (HAGEMANN, 2011).

Tabela 5.2 -  Produtos gerados no processo de britagem 
e suas principais aplicações em função da tabela 5.1 

(modificado de Minermac, 2014).
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forma de grandes xenólitos de rochas metassedimenta-
res (mármores) encaixados em granitoides do Batólito 
Pelotas (Classe VIII). O ponto DH-72 (Figuras 5.1 e 5.2B) 
corresponde aos depósitos associados ao Granito Capão 
do Leão e possuem composição predominante, sieno-
granítica, com algumas porções monzograníticas (Classe 
VI). Em afloramento, é um leucogranito de cor rosada, 
com textura equigranular grossa a média e apresenta 
uma estrutura maciça e uma grande homogeneidade 
estrutural. 

Os pontos DH-11, 12, 23 pertencem à Suíte Pinheiro 
Machado que, para Philipp e Machado (2001), corres-
ponde à principal associação de granitoides pertencentes 
ao Batólito Pelotas (Classe VII). Essas rochas apresen-
tam composição diorítica, tonalítica, granodiorítica e 
monzogranítica (predominante). Nas principais pedrei-
ras na região de Pelotas, há uma grande mistura dos 
tipos citados sem modificações tectônicas e texturais. 

A granulometria é média a fina, com predomínio de 
granodioritos, que gradam para monzogranitos. Os dio-
ritos são, principalmente, na forma de autólitos. Diques 
pegmatoides cortam toda a sequência (Figuras 5.2C e 
D). Também não foram observadas em campo propor-
ções significativas de minerais de fácil alteração, como 
piritas e/ou micas em quantidades elevadas, as quais 
poderiam ser prejudiciais na utilização desses agregados 
para construção civil.

O ponto DH-73 corresponde a uma pedreira que já 
foi a principal área de extração de brita do município de 
Pelotas e está desativada há 20 anos. Correspondem a 
um monzogranito pertencente a unidade Granito Monte 
Bonito (Figura 5.2E). 

O ponto DH-74 corresponde a uma pedreira desati-
vada localizada no município de Arroio Grande e corres-
ponde a um monzogranito protomilonítico, denominado 
de Granito Chasqueiro (Figura 5.2F).

Figura 5.1 - Mapa geológico da RPRGE com os pontos plotados.



| 37 |

| Projeto Materiais de Construção da Região de Pelotas, Rio Grande e Entorno |

Figura 5.2 - A) Área de extração de brita em rochas calcárias da Formação Matarazzo, município de Pedro Osório; 
B) Área de extração de brita em rochas da Suíte Pinheiro Machado (SIPM), município de Pelotas; C/D) Área de 

extração de brita paralisada em rochas do Granito Capão do Leão, município de Capão do Leão; E) Pedreira 
inativa no Granito Monte Bonito (SIPM), município de Pelotas; F) Pedreira inativa correspondente ao Granito 

Chasqueiro, município de Arroio Grande.

A B

C D

E F

5.1.3. Caracterização Tecnológica

Entre os fatores que determinam a qualidade de 
uma determinada brita estão a mineralogia, a textura e 
a estrutura da rocha, assim como a ausência de minerais 
friáveis ou deletérios, de sais solúveis (gipsita), minerais 
de fácil alteração (piritas, micas), com teor de álcalis 
alto, entre outros. Por isso, a seleção de rochas para a 

produção de brita, visando o seu emprego na construção 
civil, envolve a execução de ensaios de caracterização 
tecnológica que identifiquem as suas propriedades físicas, 
físico-mecânicas e petrográficas.

Em relação às características físicas dessas rochas, 
especialmente para britas usadas em concreto e asfalto, 
são levados em conta a granulometria adequada (con-
forme o uso), uma alta resistência mecânica à compressão 
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(para concreto), ao impacto (para o asfalto) e à abrasão 
(cobertura de estradas), o que implica em baixa poro-
sidade, ausência de planos de fraqueza, minerais sem 
alteração e textura favorável. Os procedimentos para 
execução dos ensaios e análises são normatizados pela 
ABNT, conforme a Tabela 5.3.

A reação álcali-agregado (RAA) é uma das possíveis 
causas de redução da durabilidade e deterioração das 
estruturas de concreto, sendo motivo de preocupação à 
integridade e segurança das construções. Esse processo 
de caráter químico tem origem na reação entre alguns 
dos componentes mineralógicos do agregado com os 
hidróxidos alcalinos originários do cimento, das águas 

Tabela 5.3 -  Normas utilizadas para avaliação das propriedades tecnológicas dos agregados graúdos. Notas: NBR = Norma 
ABNT homologada pelo INM; ME e IE = Norma DNER; nn = não normalizada, np = não pertinente (SANTOS; BRITO, 1998).

PROPRIEDADES
USOS

CONCRETO PAVIMENTOS LASTRO

Amostragem NBR7216/9941 nn NBR11541

Terminologia NBR
725/99935/9942 NBR 6502 nn

Petrografia NBR 7389 IE 6 nn

Granulometria NBR 7217 NBR 7217 nn

Materiais pulverulentos NBR 7219 np NBR7219

Impurezas orgânicas NBR 7220 np np

Argila em torrões e materiais friáveis NBR 7218 np NBR7218

Massa específica, porosidade, 
absorção NBR 6458 NBR 6458 NBR6458

Forma NBR 7809 ME86 NBR6954

Dilatação Térmica Nn nn np

Massa unitária NBR 7251/7810 np nn

Adesividade np NBR 12583/12584 np

Reatividade NBR 9773/9771/10340 np np

Sais Solúveis NBR 9917 np np

Alterbalidade NBR 12696/12697 ME 89 NBR 7702

Desgaste nn nn np

Abrasão NBR 6465 NBR 6465 NBR 6465

Impacto nn nn NBR 8938

Esmagamento NBR 9938 ME 42 nn

Compressão nn nn NBR6953

Flexão np np np

Especificações NBR7211
NBR 

7174/11803/  
11804/11806/12559/12564/12948

NBR 7914

de amassamento e de agentes externos, os quais estão 
dissolvidos na solução dos poros do concreto (NOGUEIRA, 
2010). Dessa reação resultam expansões, com ou sem 
formação de gel, que podem originar fissuras, aumento 
de permeabilidade, diminuição da resistência física e 
química e a consequente perda de homogeneidade, 
resistência mecânica e de durabilidade das estruturas, 
como exemplificado na Figura 5.3. Entretanto, segundo 
Biczok (1972), influências externas, como a umidade 
e a temperatura, são condicionantes importantes do 
processo deletério.

As principais consequências da RAA sobre as proprie-
dades do concreto são as perdas de certas características 
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mecânicas. No caso de expansão livre, a reação pode 
acarretar redução de 40% a 60% na resistência à com-
pressão, redução de 60% a 80% na resistência à tração 
e iguais índices de redução no módulo de elasticidade 
(SILVA et al., 2010). Os danos causados pela RAA são 
irreversíveis, ou seja, uma vez que a reação inicia, não 
há como contê-la.

Os principais tipos de interação ocorrem entre álcali-
sílica, álcali-silicato e álcali-carbonato, resultar em severas 
deteriorações no concreto.

As reações álcali-sílica e álcali-silicato (mais lenta) 
ocorrem quando há dissolução dos hidróxidos alcali-
nos com minerais de sílica amorfos ou de estrutura 
cristalina instável, como quartzo deformado, opala, 
calcedônia, sílica microcristalina e criptocristalina, vidro 
vulcânico, entre outros. O quartzo, embora seja um dos 
minerais termodinamicamente mais estáveis, pode ser 
potencialmente reativo quando apresenta o retículo 
cristalino deformado, principalmente por tensões de 
origem geológica. A reação vai depender principalmente 
da cristalinidade da sílica, que pode ser avaliada qua-
litativamente na petrografia, através da norma NBR 
15577/2008, em que teores de quartzo deformado acima 
de 5% indicam potencial de reatividade. A reação álcali- 
carbonato difere das anteriores, pois não forma gel, e 
sim desdolomitização entre os agregados, regenerando 
o hidróxido alcalino e resultando no enfraquecimento 
da zona de transição entre os agregados e a pasta de 
cimento, provocando fissuras devido à perda de ade-
rência dos materiais (VALDUGA, 2002).

A petrografia empregada na investigação do poten-
cial reativo (Tabela 5.4) de oito amostras da RPRGE, em 
pedreiras em atividade ou paralisadas, mostrou como 

Figura 5.3 - Fotografias com exemplos de estruturas de concreto que desenvolveram RAA. Fonte: Google, 2020.

resultado grande quantidade de minerais de quartzo, 
com extinção ondulante e/ou recristalizados (mais de 70% 
em média), indicando que todas as amostras analisadas 
apresentam potencial reativo. 

Tabela 5.4 -  Unidades das amostras analisadas para reação 
álcali-agregado (RAA).

AMOSTRA TIPO DE ROCHA UNIDADE GEOLÓGICA

DH-23 biotita monzogranito Suíte Pinheiro Machado

DH-71
granitoides  
protomiloníticos a 
miloníticos

Suíte Pinheiro Machado

DH-72 monzogranito 
protomilonítico Granito Capão do Leão

DH-73 monzogranito 
protomilonítico Granito Monte Bonito

DH-74 monzogranito 
protomilonítico Granito Chasqueiro

O que pode ser verificado na amostra DH-23, que 
além de 90% do quartzo deformado/recristalizado, possui 
abundantes cristais de ortoclásio pertítico (Figura 5.4A); 
a amostra DH-72A mostra arranjo entre o quartzo e o 
feldspato, onde se observa a forte recristalização da 
mineralogia original; a amostra DH-71, com textura pro-
tomilonítica e cominuição do plagioclásio. Outro exemplo 
é a amostra DH-74, em que as fraturas intraminerais do 
ortoclásio microclinizado estão preenchidas por musco-
vita, epidoto e quartzo, além de mirmequitas no bordo 
do grão. A descrição completa das análises petrográficas 
está no Anexo 4. Além da petrografia, foi executado o 
ensaio de RAA pelo método acelerado das barras de 
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argamassa, por meio da variação de comprimento de 
barras moldadas com agregado e cimento, pela norma 
NBR 15577-4/2008, em amostras de cinco pedreiras em 
atividade na RPRGE (Tabela 5.4). Os resultados obtidos são 
bastante similares entre si, apresentando valores abaixo 
do limite de potencialidade à RAA, listados na Tabela 5.5.

Os resultados obtidos na petrografia divergiram 
dos alcançados por meio do ensaio físico, uma vez que 
todas as amostras analisadas na petrografia apresenta-
ram quantidades significativas de minerais de quartzo 
recristalizado e/ou deformado, além de outros minerais 
potencialmente deletérios (Figura 5.4). Já os resultados 
do ensaio físico classificaram as amostras como poten-
cialmente inócuas, de grau R0, como demonstrado nas 
Tabelas 5.5 e 5.6.

Dado o exposto acima, recomenda-se cautela na 
utilização desses materiais em obras de infraestrutura, 
como barragens e pontes. Também se recomenda a 

realização do ensaio de expansão em prismas de concreto 
(ASTM C 1293; ABNT NBR 15577-6 e CSA A23.2-14A), 
que constitui-se em um ensaio mais longo e detalhado 
na investigação de RAA, com duração de seis meses.

A maneira mais fácil de evitar a RAA seria a escolha 
de agregados não reativos. Porém, essa alternativa nem 
sempre é possível, em função dos custos envolvidos com 
o transporte e ou características específicas dos mate-
riais próximos e disponíveis, principalmente em obras de 
grande porte. Então, a adoção de adições pozolânicas 
(que reagem com os hidróxidos solúveis das reações de 
hidratação do cimento) de cimentos com baixos teo-
res de álcalis, ou mesmo cimentos pozolânicos, podem 
ser soluções viáveis para minimizar a reação expansiva. 
Recomenda-se a adoção de um conjunto de ensaios de 
laboratório, buscando a sua mútua complementação a 
fim de identificar a potencialidade reativa dos agrega-
dos, com a microscopia eletrônica de varredura e a de 

A B

C D

Figura 5.4 - Fotomicrografias em luz polarizada: A) Amostra DH-23 (aumento de 7X, escala gráfica de 2 mm), 
destacando-se a textura protomilonítica sobreposta à textura equigranular hipidiomórfica de grão médio a grosso, 

com abundantes cristais de ortoclásio pertítico (fk), quartzo (qz) e plagioclásio (pl); B) Amostra DH-72A (aumento 
de 7x e escala gráfica de 2 mm, mostrando o arranjo entre o quartzo e os feldspatos, onde se observa a forte 

recristalização da mineralogia original; C) Amostra DH-71E (aumento de 7x e escala gráfica de 2 mm) mostrando 
a textura protomilonítica com a cominuição dos plagioclásios (pl) que já mostram algum arredondamento; D) 

Amostra DH-74 (aumento de 25x e escala gráfica de 1 mm) mostrando detalhe da fotomicrografia anterior, onde 
é possível observar que as fraturas intramineral do ortoclásio microclinizado (fk) estão preenchidas por muscovita 

(msc), epidoto (epi) e quartzo. Também se observam mirmequitas (mir) no bordo do grão.
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CLASSIFICAÇÃO DA 
REATIVIDADE POTENCIAL DO 

AGREGADO

EXPANSÃO (%) AOS 28 DIAS 
EM SOLUÇÃO NAOH

Potencialmente inócuo grau R0 < 0,19

Potencialmente reativo grau R1 entre 0,19 e 0,40

Potencialmente reativo grau R2 entre 0,41 e 0,60

Potencialmente reativo grau R3 > 0,60

Tabela 5.5 -   Resultados do ensaio de RAA para as amostras de brita na RPRGE pelo método acelerado das barras de 
argamassa. Norma ABNT NBR 15577-4/2008

VARIAÇÃO DIMENSIONAL MÉDIA EM SOLUÇÃO ALCALINA (1N NAOH) (%)

N° DA
AMOSTRA

IDADE DE CURA EM SOLUÇÃO ALCALINA (DIAS)

3 DIAS 7 DIAS 10 DIAS 14 DIAS* 18 DIAS 22 DIAS 25 DIAS 28 DIAS**

DH-23 0,01 0,04 0,05 0,07 0,09 0,11 0,13 0,13

DH-71 0,01 0,04 0,06 0,04 0,1 0,13 0,14 0,15

DH-72 0,01 0,02 0,03 0,07 0,06 0,08 0,1 0,11

DH-73 0,01 0,04 0,06 0,07 0,1 0,13 0,15 0,15

DH-74 0,01 0,03 0,06 0,07 0,08 0,11 0,12 0,13

*16 dias de idade; ** 30 dias de idade

Tabela 5.6 -   Guia para avaliação da reatividade potencial e 
medidas preventivas para uso de agregados em concreto: 

grau de reatividade em função da expansão aos 30 dias 
de idade pelo método acelerado de barras de argamassa 

(ABNT NBR 15577-4).

transmissão, que possibilitam a visualização dos produtos 
da reação, e através da espectrometria por energia dis-
persiva, que consegue identificar a composição química 
desses produtos (TIECHER, 2006).

Não existe um ensaio que avalie com completa con-
fiança e sensibilidade a possibilidade de ocorrência da 
RAA. O modo ideal de atuação deve ser por meio da 
combinação de diversos ensaios, pois todos possuem 
pontos positivos e negativos. Os ensaios visam analisar 
o comportamento dos agregados e de sua combinação 
com o cimento, a fim de se verificar a probabilidade de 
ocorrência de RAA e evitar o desencadeamento da reação 
(SILVA et al., 2010). Dada a complexidade e a variação 
na composição e tamanho dos grãos dos agregados, é 
improvável que apenas um método seja eficaz na avalia-
ção de todos os tipos existentes de rochas (SHON, 2008).

5.2. AREIA

5.2.1. Conceitos e Aplicações

A areia é um material de origem mineral finamente 
dividido em partículas, sendo resultado da alteração 

mecânica (fragmentação das rochas por erosão a partir 
da ação do vento ou da água) causada por agentes exter-
nos e/ou desagregação de rochas metamórficas, ígneas 
e sedimentares, através da atuação do intemperismo 
físico, com posterior transporte e deposição. A areia 
para a construção civil é encontrada na forma natural ou 
obtida como subproduto da britagem de rochas.

De acordo com a Associação Nacional das Entidades 
de Produtores de Agregados para Construção (Aneoac), 
a areia, também chamada de agregado miúdo, é con-
ceituada na indústria como um bem mineral constituído 
predominantemente por quartzo de granulação fina. 
Pode ser obtida a partir de depósitos sedimentares atu-
ais, relacionados a jazidas de leitos de drenagem (rios, 
arroios e lagos) e planícies aluviais, assim como de depó-
sitos relacionados a processos de sedimentação mais 
antigos, rochas sedimentares e mantos de alteração de 
rochas cristalinas. Os depósitos arenosos são constituí-
dos, principalmente, por quartzo, podendo haver outros 
minerais na sua composição, tais como: micas, zircão, 
ilmenita, feldspatos, entre outros. As areias de praias e 
dunas litorâneas não apresentam boa qualidade como 
material para construção, devido à presença de sais e 
matéria orgânica.

A cor da areia pode ser branca, avermelhada ou 
amarelada. O fato, em si, não é importante e diz respeito 
apenas ao tipo da rocha-fonte. É preciso apenas observar 
se a cor não está vindo de impurezas como, por exemplo, 
excesso de solo.

A classificação das areias é feita pela granulome-
tria, grau de seleção e formato dos grãos. Conforme a 
dimensão dos grãos, a areia é classificada como areia 
grossa, média e fina. As características mineralógicas, 
aliadas à distribuição granulométrica, definem a sua 
aplicabilidade (Tabela 5.7). Um exemplo, é a produção 
do concreto onde a areia ocupa os espaços entre os 
fragmentos de brita e o cimento. A areia para esse uso 
não deve ter grãos menores que 0,15 mm, além de ter 
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granulação bem distribuída ou gradada entre 0,15 a 4,8 
mm, para melhor compactação e redução dos espaços 
maiores que 0,15 mm.

Destaca-se que, nos últimos anos, é acentuado o uso 
alternativo de areia artificial, provenientes de britagem 
de rochas, para a elaboração de concretos na construção 
civil. A areia derivada de finos de britagem de rochas 
tem se tornado uma solução ecologicamente interes-
sante, pelo fato de diminuir a estocagem de grandes 
quantidades de materiais, que antes eram considerados 
rejeitos de lavra (volume estéril). Ademais, seu uso na 
construção , em substituição à areia natural, via de regra 
extraída de leitos de rios, de rochas intemperizadas 
ou de sedimentos inconsolidados, vem contribuindo 
para a diminuição dos impactos ambientais em algumas 
regiões do Brasil.

Cabe ressaltar que a produção de areia, assim como 
a de qualquer outro agregado utilizado na construção, 
caracteriza-se pelo grande volume extraído e pelo baixo 
valor por m3 comercializado. Nesse contexto, o trans-
porte corresponde a mais da metade do valor final do 
produto, aproximadamente, sendo necessário que a 
lavra ocorra próxima do mercado consumidor, para a 
obtenção de melhores preços de comercialização. Pela 
sua grande utilidade, preço e abundância, a areia é uma 
das matérias-primas minerais de maior consumo no 
setor da construção civil.

TIPO GRANULOMETRIA  PRINCIPAIS USOS

Areia fina 0,06 - 0,2 mm

Argamassa de 
assentamento, 
revestimento externo 
e interno, contrapiso 
aderido e contrapiso 
acústico, regularização 
de piscina e fórmicas 
e regularização de 
impermeabilização.

Areia média 0,2 - 0,6 mm

Se adequa à confecção 
de concretos em geral 
e artefatos de concreto 
(pré-moldados), 
ideal para chapisco 
rolado, contrapiso, 
assentamento de 
alvenaria, vedação 
estrutural, revestimento 
interno e externo.

Areia grossa 0,6 - 2,0 mm

Geralmente usada 
como agregado do 
concreto em trabalhos 
que exigem uma maior 
resistência da liga ou em 
ocasiões que dispensam 
um trabalho mais 
refinado.

Tabela 5.7 -  Principais categorias e uso de areia de acordo 
com o intervalo granulométrico (NBR 7211/2009).

5.2.2. Tipos de Depósitos

Na RPRGE destacam-se três tipos de ambientes geo-
lógicos favoráveis para a extração de areia: leitos de rios, 
planícies e terraços aluviais e depósitos eólicos, todos 
relacionados com a Planície Costeira do RS. (Tabela 5.8)

Nos depósitos de leito de rio, as extrações ocorrem 
nos principais rios que drenam a região, como Piratini e 
Camaquã, e no Canal de São Gonçalo. Ao longo do Canal 
de São Gonçalo, localizado nos limites municipais de 

AMOSTRA TIPOS DE 
DEPÓSITOS IMPORTÂNCIA

DH-15A
Depósitos de planície 
lagunar associados à 
barreira II - PC

ocorrência

DH-21 Depósitos aluviais - 
Rio Piratini depósito

DH-22 Depósitos aluviais - 
Rio Piratini depósito

DH-24 Depósitos aluviais - 
Rio Piratini depósito

DH-30 Depósitos aluviais - 
Arroio Pelotas depósito

DH-31 Depósitos aluviais - 
Arroio Pelotas depósito

DH-32
 Depósitos aluviais 
- Canal de São 
Gonçalo

depósito

DH-33
Depósitos aluviais 
- Canal de São 
Gonçalo

depósito

DH-34
Depósitos aluviais 
- Canal de São 
Gonçalo

depósito

DH-35 Depósitos de planície 
lagunar atual - PC depósito

DH-36 Depósitos de planície 
lagunar atual  - PC depósito

DH-37
Depósitos praiais e 
eólicos associados à 
Barreira II - PC

depósito

DH-38 Depósitos 
aluvionares - PC depósito

DH-40 Depósitos aluviais 
- PC depósito

DH-49
Depósitos praiais e 
eólicos associados à 
Barreira III - PC

ocorrência

DH-54
Cordões eólicos 
litorâneos associados 
à Barreira IV - PC

ocorrência

DH-55
Depósitos praiais e 
eólicos associados à 
Barreira III - PC

ocorrência

Tabela 5.8 -  Principais tipos de depósitos de areia  
na RPRGE.
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Figura 5.5 - A/B) Balsa móvel utilizada na extração de areia no terço central do Canal de São Gonçalo; C) Local 
de extração no Rio Camaquã, com a utilização de draga fixa em uma pequena cava no leito assoreado (detalhe), 
no um,nicípio de Canguçu; D/E) Local de extração de areia do tipo cava, em depósito aluvial com utilização de 

retroescavadeiras no município de Rio Grande; F) Depósitos eólicos relacionados à PCRS.

A B

C D

E F

Pelotas, Rio Grande e Capão do Leão (Figura 5.1) algumas 
empresas têm concessão para a extração de areia, no 
terço central do rio, com a utilização de dragas móveis 
(Figuras 5.5E e F). 

Os rios Camaquã e Piratini também possuem áreas 
de extração de areia, mas dado seu estado de assore-
amento, que se dá através de dragas fixas (Figura 5.5B) 
ou com o auxílio de retroescavadeiras. 

Em cavas, a areia é extraída de depósitos aluviais, de 
planície lagunar atual e de praiais e eólicos, associados a 
Barreira II (Figuras 5.5C e D) e localizam-se nos municípios 
de Rio Grande e Pelotas.

A maioria dos depósitos eólicos encontram-se dentro 
de áreas de preservação permanente (APP), são muito 
finos e uniformes e contém sal, por esses motivos, não 
são explorados (Figura 5.5A).
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5.2.3. Caracterização Tecnológica

A distribuição granulométrica, a natureza minera-
lógica e a textura superficial da areia exercem grande 
influência no desempenho de argamassas, tanto no 
estado fresco como no endurecido, repercutindo na 
durabilidade das estruturas. Uma adequada proporção 
e diâmetro do agregado miúdo (areia) contribui para 
reduzir os vazios resultantes do arranjo granulométrico 
espacial, promovendo o adequado empacotamento das 
partículas, evitando fissuras e à pasta, partículas aptas 
a resistir às cargas aplicadas, ao desgaste e à ação das 
intempéries. No caso de regiões litorâneas, a durabilidade 
de uma argamassa de revestimento está vinculada à 
presença de umidade e de sais solúveis, que podem estar 
presentes nos poros dos materiais de construção ou no 
ambiente, uma vez que a areia utilizada sob a forma de 
agregado miúdo constitui de 75 a 85% do volume total 
de uma argamassa.

A análise granulométrica do agregado miúdo é defi-
nida pelo ensaio de peneiramento segundo a NBR NM 
248/2001, que permite caracterizar a distribuição, indi-
cando o diâmetro máximo, o módulo de finura e a curva. 
A curva granulométrica permite avaliar se a amostra se 
enquadra em um padrão ou apresenta algum desvio 
(pode ser muito grossa, muito fina ou deficiente em um 
determinado tamanho de grão). Os resultados das análi-
ses granulométricas das amostras de areia coletadas na 
RPRGE estão representados pelas curvas granulométricas 
das Figuras 5.6 e 5.7, em que a linha verde representa 
a curva da amostra analisada, as amarelas, o intervalo 
granulométrico da zona ótima e, as vermelhas, o intervalo 
granulométrico da zona utilizável.

Os resultados obtidos a partir das curvas de utilização 
versus diagnóstico de utilização das amostras analisadas 
permitiram avaliar que as areias oriundas do Canal de 
São Gonçalo (DH-32, 33 e 34) apresentam resultados 
compatíveis com agregados miúdos de bom desempenho 
na construção civil, de acordo com a norma NBR NM 
248/2003, uma vez que das três amostras analisadas, 
uma delas encontra-se dentro da zona de utilização e 
duas encontram-se apenas parcialmente fora. O mesmo 
acontece para duas amostras do Arroio Pelotas, que 
apresentaram suas curvas dentro da zona utilizável. 
No caso das amostras coletadas no Rio Piratini, duas 
delas (DH-21, fora da RPRGE e 22) apresentaram curva 
granulométrica fora dos limites da zona utilizável, por 
excesso de areia grossa.

No caso das amostras coletadas nos depósitos 
associados à PCRS, os resultados variaram conforme o 
ambiente geológico da coleta. As amostras DH-15, 35 
e 38 apresentaram a curva dentro dos limites da zona 
utilizável. As amostras DH-36, 37, 54 e 55 apresenta-
ram a curva fora dos limites da zona utilizável, devido 

à uniformidade do tamanho do grão (Tabela 5.9), e a 
amostra DH-40 devido à excesso de areia grossa.

O grau de arredondamento dos grãos (Tabela 5.9) 
influencia diretamente o volume de vazios entre os mes-
mos e, consequentemente, a rentabilidade de uso da 
areia. Quanto menor o grau de arredondamento dos 
grãos, menor volume de vazios. A maioria das amostras 
analisadas apresentou predomínio de grãos angulosos, 
com exceção das amostras coletadas em depósitos eóli-
cos, praiais e cordões litorâneos relacionados à Planície 
Costeira do RS.

A percentagem de carbonatos e a percentagem de 
finos dos sedimentos são parâmetros relacionados à 
rocha-fonte, que quanto mais silicosa, mais indicada à 
utilização na construção (Tabela 5.10). A quantidade de 
ferro, sais e matéria orgânica são consideradas impure-
zas, atuando de forma negativa para qualidade da areia, 
diminuindo a resistência e a durabilidade do concreto. 
Além disso, a areia também pode apresentar minerais 
que podem desenvolver a reação álcali-agregado (RAA), 
quando utilizada na confecção de concreto.

Com a finalidade de identificar se as amostras de 
areias, que compõem o agregado miúdo, coletadas na 
área do projeto, podem vir a desenvolver a RAA, foi 
realizada a petrografia das mesmas. As areias foram 
embutidas em cola tipo Araldite e, posteriormente, foram 
confeccionadas lâminas delgadas e identificados os seus 
constituintes (Figura 5.8).

Como pode ser observado na Figura 5.8, a maioria 
das amostras apresentou grãos de quartzo com extinção 
ondulante, pois são predominantemente compostos por 
fragmentos de rochas metamórficas (gnaisses e quart-
zitos), caracterizando-as como potencialmente reativas.

Porém, em alguns casos, a deformação mostrou-se 
mais intensa, como nas amostras DH-35, 37 e 40, em que 
se verificou a formação de subgrãos de quartzo a partir 
dos grãos principais. Além disso, nas amostras DH-33 e 
35 observou-se a presença de quartzo microcristalino.

Apenas as amostras DH-31, 36, 54 e 55 não apresen-
taram quartzo deformado (extinção ondulante).

Nas amostras DH-21, 22, 24 e 38, além de quartzo 
deformado ocorre grande quantidade de feldspatos 
alterados (Tabela 5.10), podendo potencializar a RAA, 
quando em contato com o cimento (Figura 5.3).

Os resultados petrográficos apresentados para as 
amostras de areia da RPRGE coincidem com os resulta-
dos das rochas utilizadas na produção de brita, afinal a 
área-fonte dos sedimentos que drenam a região são os 
granitoides do Batólito Pelotas, que em geral apresentam 
forte deformações. Levando em conta esses resultados, 
recomenda-se cautela na utilização de areia com poten-
cial de RAA em obras estruturais, como barragens, pontes 
e viadutos, uma vez que podem promover a deterioração 
precoce das estruturas.
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Figura 5.6 - Gráficos de análise granulométrica versus diagnóstico de utilização das amostras de depósitos aluviais 
analisadas na RPRGE. A linha verde representa a curva da amostra analisada. Abcissa: abertura das peneiras (mm) - 

Escala Logarítimica; Ordenada: porcentagens retidas acumuladas. Norma ABNT NBR 7211/2009.
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Figura 5.7 - Gráficos de análise granulométrica versus diagnóstico de utilização das amostras de depósitos aluviais 
analisadas na RPRGE. A linha verde representa a curva da amostra analisada. Abcissa: abertura das peneiras (mm) - 

Escala Logarítimica; Ordenada: porcentagens retidas acumuladas. Norma ABNT NBR 7211/2009.
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Figura 5.8 - Fotomicrografias de impregnações das amostras de areia coletadas na área de estudo. As 
fotomicrografias foram todas realizadas no aumento de 10 x, com escala gráfica de 1,0 mm, com a técnica da luz 

polarizada cruzada.

5.3. ARGILA COMUM

5.3.1.  Conceitos e Aplicação

Argilas são utilizadas pelo homem desde 4.000 a.C., 
dada sua durabilidade, facilidade de fabricação de artefa-
tos e abundância da matéria-prima. Os blocos cerâmicos 
ou tijolos, como são popularmente conhecidos, são um 
dos componentes básicos de qualquer construção de 
alvenaria, seja ela de vedação ou estrutural. Atualmente, 
apesar dos avanços feitos com concreto armado e metais, 
o emprego do tijolo cerâmico ainda ocupa uma posição 
importante no ciclo produtivo da construção civil.

Argila é um material natural composto de partículas 
cristalinas extremamente pequenas, predominantemente 
constituídas por substâncias conhecidas como argilo-
minerais, principalmente caulinita, illita e esmectita.  

Nesse material, podem ocorrer outros minerais de 
diâmetro inferior a 0,004 mm (quartzo, mica, pirita, 
hematita, etc.), matéria orgânica, sais solúveis e outras 
impurezas. Quimicamente, são silicatos hidratados, 
podendo conter alumínio, ferro, elementos alcalinos, 
como sódio e potássio, e alcalinos terrosos, como cálcio 
e magnésio. Estruturalmente, enquadram-se na classe 
mineralógica dos filossilicatos, que possuem estrutura 
cristalina em forma de folhas ou camadas. Devido à pre-
sença dos argilominerais, as argilas, quando misturadas 
com água, desenvolvem uma série de propriedades, 
tais como: plasticidade, resistência mecânica a úmido, 
retração linear de secagem, compactação, tixotropia 
e viscosidade de suspensões aquosas, rigidez após a 
secagem ou queima. Essas propriedades explicam a 
grande variedade de aplicações tecnológicas dessa 
matéria-prima.
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O termo argila também é usado na classificação 
granulométrica de partículas inferiores a 2 µm ou a 4 µm 
(1/256 milímetros) de diâmetro, segundo as escalas de 
Atterberg ou Wentworth, respectivamente, compondo 
uma faixa granulométrica denominada fração argila.

As jazidas de argila podem ser de origem primárias ou 
secundárias. Argilas primárias, ou residuais, são originadas 
pela alteração de rochas in situ, a partir de processos 
hidrotermais e/ou intempéricos em rochas preexisten-
tes (residuais). Argilas secundárias estão relacionadas, 
principalmente, com as planícies aluviais dos ambientes 
fluviais, geradas pelo retrabalhamento de superfícies 
ricas em sedimentos inconsolidados. Esses materiais 
são transportados por correntes aquosas e, posterior-
mente, depositados ao longo de depressões naturais 
(bacias de deposição/decantação). A argila representa 
o encerramento de um ciclo sedimentar, que ocorre 
em um ambiente lagunar ou de baixa energia hídrica.

As argilas comuns abrangem uma variedade de subs-
tâncias minerais de natureza argilosa. Isto é, sedimentos 
pelíticos consolidados e inconsolidados, tais como: argi-
las aluvionares quaternárias, argilitos, siltitos, folhelhos 
e ritimitos, que queimam em cores avermelhadas, a 
temperaturas variáveis entre 800 e 1.250o C. As argilas 
vermelhas apresentam alto teor em Fe2O3 variando entre 
1 e 8%, com um teor médio de 4%, que são responsáveis 
pela cor vermelha típica dos seus principais produtos (tijo-
los e telhas). O setor da cerâmica vermelha é o principal 
fornecedor de materiais para alvenarias e coberturas 
para uso residencial e comercial.

Argilas aluvionares apresentam variações na compo-
sição, dependendo do local de ocorrência e área-fonte 
dos materiais. A caulinita é um componente refratário 
(suporta altas temperaturas) quando puro, podendo 
ser sintetizada a partir de 850° C na presença de óxidos 
fundentes (K2O, Na2O, CaO, MgO e Fe2O3). Já a ilita é 
um argilomineral coadjuvante desejável pela presença 
do fundente K2O, sendo mais plástica que as caulinitas. 
As esmectitas, vermiculitas e cloritas (com Fe, Mg, Ca e 
K) representam argilominerais que são indesejáveis na 
queima de produtos cerâmicos pela alta retração a cru 
e pela formação de erupções à queima. O quartzo (SiO2) 
é um mineral importante na composição das argilas uti-
lizadas na indústria cerâmica, pois constitui o principal 
componente na carga refratária dos produtos de cerâ-
mica vermelha. A matéria orgânica, que dá coloração 
escura às argilas depositadas em várzeas, é desejável 
em proporções de até 2%, facilitando a queima e sendo 
eliminada sob a forma de CO2 (SOUTO, 2009). As argilas 
brancas, mais nobres, são utilizadas na produção de lou-
ças sanitárias e de porcelanas de mesa, elétrica, técnica 
e de laboratório, como também em setores de cerâmi-
cas especiais ou de alta tecnologia. As argilas também 
possuem uma larga utilização nos seguintes setores da 

indústria: isolantes térmicos, fibras cerâmicas, refratários 
isolantes, produção de cimento Portland (argila pozolâ-
nica), vidro, abrasivos, agregados leves, papel, borracha, 
plástico, tinta, fluido de perfuração, entre outros.

Na área de meio ambiente, as argilas com baixo 
coeficiente de permeabilidade, têm sido amplamente 
utilizadas na impermeabilização de solos. Um exemplo 
são os projetos para implantação de aterros sanitários 
e industriais, onde camadas de argilas compactas são 
utilizadas como base construtiva em aterros de resíduos 
domésticos e industriais.

5.3.2. Tipos de Depósitos

Os principais depósitos de argila comum explorados 
na RPRGE têm sua origem relacionadas à Planície Costeira 
do RS (PCRS) e são classificados como Planície Lagunar 
associados à Barreira II (Figuras 5.1 e 5.9A e B), mas 
também são utilizados depósitos de origem aluvionar, 
porém em menor proporção (Tabela 5.11).

A região da Sanga Funda concentra a maioria das ola-
rias do município de Pelotas, as quais utilizam o material 
de uma “barreira coletiva” localizada próxima às olarias 
(Figuras 5.9A e B). Segundo Tagliani (2007), essa barreira 
está localizada sobre os sedimentos da PCRS, em terraços 
aplainados por processos de transgressão e regressão 
marinhas subsequentes. Os sedimentos correspondem 
a arenito arcosiano de cores cinza-esbranquiçado ou 
amarelada, mal selecionados e com grãos arredonda-
dos. A classe areia é predominante, porém ocorrem 
fácies mais finas associadas. A evolução do perfil de solo 
nessa unidade propiciou a concentração de argila nos 
níveis superiores, permanecendo como uma matriz de 
argila diagenética entre os grãos de quartzo, feldspato 
e fragmentos de rocha. Essa característica ocorre até 
uma profundidade média de 2,5 metros nesta região, 
constituindo-se na faixa economicamente aproveitável 
pelas olarias. A partir de três metros de profundidade, 
predominam as características originais dos sedimentos, 
essencialmente arenosos, impróprios para a fabricação 
de tijolos.

As olarias do município de Pedro Osório e Cerrito 
utilizavam matéria-prima de um depósito associado à 
Planície Costeira do RS (Figuras 5.9C e D). Atualmente, 
aproveitam matéria-prima de origem aluvionar (DH-64), 
situada próximo ao Rio Piratini (Figuras 5.9E e F).

Com relação às argilas de origem residual, atualmente 
nenhuma olaria utiliza esse material na fabricação de 
tijolos. A partir das análises químicas e da mistura rea-
lizada entre argilas sedimentares com residuais, foram 
observadas melhoras nas características físicas dos mate-
riais testados. No caso do ponto DH-45, trata-se de um 
material argiloso proveniente da alteração em rochas da 
Suíte Pinheiro Machado (Figuras 5.9G e H).
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Figura 5.9 -  Principais depósitos de argila comum utilizada na fabricação de tijolos pelas olarias locais: 
A/B) Barreira coletiva (PCRS) no município de Pelotas, que supre de matéria-prima as olarias da região 
da Sanga Funda. C/D) Coleta de amostra com o auxílio de trado a motor no município de Pedro Osório 
(PCRS). E/F) Depósito de argila de origem aluvionar localizado no município de Cerrito. G/H) Depósito 
de argila de origem residual em rochas da Suíte Pinheiro Machado, atualmente utilizado como aterro, 

município de Pelotas.
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AMOSTRA GEOLOGIA DE DEPÓSITOS IMPORTÂNCIA

DH-15 Planície lagunar associadas à 
Barreira II - PCRS Depósito

DH-25 Planície lagunar associadas à 
Barreira II - PCRS Depósito

DH-27 Depósito aluvionar Ocorrência

DH-44 Planície lagunar associado à 
Barreira I - PCRS Ocorrência

DH-45A/B Argila residual - Suíte 
Pinheiro Machado Depósito

DH-46 Depósito aluvionar Ocorrência

DH-48 Depósito aluvionar Ocorrência

DH-50 Argila residual - Suíte 
Pinheiro Machado Ocorrência

DH-51 Argila residual - Suíte 
Pinheiro Machado Ocorrência

DH-52 Depósito aluvionar Ocorrência

DH-53 Planície lagunar associado à 
Barreira III - PCRS Ocorrência

DH-56 Depósito aluvionar Ocorrência

DH-57 Depósito aluvionar Ocorrência

DH-58 Argila residual - Granito 
Bretanha Ocorrência

DH-59 Argila residual - Suíte Três 
Figueiras Ocorrência

DH-60 Argila residual - Granito 
Capão do Leão Ocorrência

DH-61 Argila residual - Granito 
Capão do Leão Ocorrência

DH-63 Depósito aluvionar Ocorrência

DH-64 Depósito aluvionar Ocorrência

DH-65 Planície lagunar associadas à 
Barreira II - PCRS Depósito

DH-66 Planície lagunar associadas à 
Barreira III - PCRS Ocorrência

DH-67 Planície lagunar associadas à 
Barreira II - PCRS Ocorrência

DH-68 Planície lagunar associadas à 
Barreira II - PCRS Ocorrência

DH-69 Planície lagunar associadas à 
Barreira II - PCRS Ocorrência

DH-70 Planície lagunar associadas à 
Barreira II - PCRS Ocorrência

Tabela 5.11 -  Principais depósitos de argila na RPRGE.

5.3.3. Caracterização Tecnológica

A determinação dos usos das argilas na indústria 
cerâmica depende de ensaios tecnológicos que são nor-
matizados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT) (Tabela 5.12).

As informações sobre a importância dos cuidados 
técnicos na produção de peças cerâmicas, conforme 
recomendado por norma da ABNT, visam contribuir para 
a melhoria da qualidade dos produtos fabricados e na 
sustentabilidade da indústria no futuro. A determinação 
adequada das características das argilas define o melhor 
aproveitamento deste insumo, fato que influencia na 
valorização do produto final.

As argilas podem apresentar diferenças na com-
posição química e mineralógica, cor e plasticidade, em 
função da origem do material e de fatores de alteração 
durante sua consolidação. As características química e 
mineralógica, além de física e microestrutural, se inter-
-relacionam e influenciam as propriedades cerâmicas dos 
produtos finais (SOUZA SANTOS, 1975). A fabricação de 
peças cerâmicas, principalmente tijolos e telhas de boa 
qualidade, depende da obtenção de um bom rendimento 
e bom nível de qualidade na extrusão das massas da 
matéria-prima utilizada.

O controle de qualidade das argilas é importantís-
simo para a formulação da massa que compõe a mistura 
argilosa utilizada na indústria cerâmica. O caráter hete-
rogêneo das argilas deve ser identificado nos ensaios 
tecnológicos, para que argilas de alta qualidade não 
sejam utilizadas em cerâmicas de baixo valor agregado, 
fato que constitui enorme fonte de desperdício. Desta 
maneira, a caracterização da matéria prima se impõe 
ao empirismo da tradição cerâmica, para um melhor 
desempenho produtivo, refletindo em lucratividade 
para a indústria.

Características como resistência mecânica elevada, 
resistência ao fogo, durabilidade, isolamento térmico e 
acústico e impermeabilidade, conferem à cerâmica uma 
ampla possibilidade de usos. Entretanto, a produção de 
novos produtos cerâmicos significa uma adequação e 
modernização dos processos produtivos das olarias como 
forma de aumentar a sua competitividade no mercado 
(TAGLIANI, 2007).

As análises realizadas se basearam nos principais 
ensaios tecnológicos, empregadas para testar a qualidade 
de matérias-primas usadas na indústria cerâmica, que 
são as seguintes:

 - determinação das fases cristalinas por difração de 
raios X (DRX);
 - determinação da análise química por espectrome-

tria de fluorescência de raios X (FRX) e espectrometria 
de absorção atômica;
 - determinação da cor de queima;
 - determinação da distribuição granulométrica a 

úmido;
 - caracterização física: absorção de água, resistência à 

flexão seco e queimado, e plasticidade (índice de plas-
ticidade, limite de liquidez e limite de plasticidade);
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TIPO 
DE PRODUTO ABNT NBR ESPECIFICAÇÃO

Bloco de 
vedação 
(tijolo) e bloco 
estrutural

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

15270-1/2005

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

15270-2/2005

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

15270-3/2005

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

8545/1984

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

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

Telha

15310/2005-
1/2009

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

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

Tijolo maciço 
cerâmico para 
alvenaria

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

7170/1983 Tijolo maciço cerâmico para 
alvenaria.

8041/1982
Tijolo maciço cerâmico para 
alvenaria: Forma e dimensões - 
Padronização.

8545/2013
Execução de alvenaria sem 
função estrutural de tijolos e 
blocos cerâmicos

Tabela 5.12 -  Principais depósitos de argila na RPRGE.

 - caracterização reológica: densidade aparente, umi-
dade de extrusão, porosidade aparente, retração 
de secagem, de queima e total, perda ao fogo e 
porcentagem de resíduo.
Os resultados das análises realizadas em amostras de 

argila coletadas da RPRGE são apresentados nas tabelas 
5.13 a 5.19.

Para as amostras coletadas em depósitos associados 
à PCRS (Tabela 5.13), as principais fases minerais detec-
tadas na difratrometria de raios X (DRX) foram quartzo, 
esmectita e caulinita. O mineral quartzo predomina inclu-
sive no tamanho de partículas argila-silte, evidenciado 
também nas análises de fluorescência de raios X (FRX).

Para as amostras coletadas em depósitos de natureza 
aluvionar (Tabela 5.14), assim como para os depósitos 
de natureza residual (Tabela 5.15), as principais fases 

minerais detectadas na DRX foram caolinita, esmectita 
e quartzo. Ocorrem também pequenas quantidades de 
albita, microclínio, vermiculita e muscovita.

Os resultados das análises químicas quantitativas 
realizadas por FRX apresentaram, para a maioria das 
amostras analisadas, quantidades de SiO2 e Al2O3 dentro 
do intervalo de 43,2% a 77,6% para SiO2 e de 6,8% a 
38% para Al2O3, citados por Souza Santos (1975) para a 
confecção de peças cerâmicas.

De acordo com o método, os teores de Al2O3 variam 
de 4,6 a 26,8% e estão, possivelmente, relacionados à 
presença dos argilominerais. O SiO2, que varia e 46,3 a 
86,11%, provavelmente, está associado aos argilomine-
rais, como também ao quartzo. O Fe2O3 varia de 1,36 
a 6,68% e o K2O apresenta teores entre 0,34 e 3,26% 
e pode estar relacionado aos minerais argilosos não 
detectados na DRX.

Os resultados das análises granulométricas mostram 
altas porcentagens de partículas de tamanho areia, com 
quantidades variando de 20 a 70%. Normalmente, é 
utilizado, em massas cerâmicas, uma composição gra-
nulométrica de 90% de fração argila-silte, para 10% 
de fração areia. O que não é o caso das amostras ana-
lisadas, uma vez que apenas uma amostra (de origem 
residual) apresenta menos de 10% de areia (Tabelas 5.16 
e 5.17). Quantidade excessiva de areia e a granulometria 
influenciam da facilidade de gerar rachaduras em peças 
cerâmicas.

Algumas olarias adquirem argila de origem residual 
de fora da RPRGE com a finalidade de promover o melho-
ramento das características físicas dos materiais produ-
zidos. Visando avaliar esse tipo de procedimento, foram 
realizadas misturas de amostras de argila já utilizadas 
na fabricação de tijolos com dois outros tipos. No caso 
da amostra DH-100, trata-se da mistura da DH-15 com 
a DH-63, de origem aluvionar, coletada próxima ao Rio 
Piratini. Quanto à amostra DH-101, trata-se da mistura 
da DH-25 com a DH-45B, de origem residual, originária 
de um granitoide bastante alterado da Suíte Pinheiro 
Machado, atualmente utilizado na região como aterro 
(Tabela 5.18).

A resistência mecânica, medida pelo módulo de 
resistência à flexão de um material, se comporta inver-
samente proporcional à absorção de água, que tem 
relação direta com a porosidade e tamanho de grão. A 
porosidade aparente fornece o provável percentual do 
volume de poros abertos, após a queima, dos corpos de 
prova em relação ao seu volume total. Quanto maior a 
porosidade, menor a resistência mecânica e vice-versa. 
Uma maior resistência mecânica é obtida quando há 
simultaneamente baixa porosidade e pequeno tamanho 
de grão. Baixa taxa de absorção indica alta resistência 
mecânica, porém valores abaixo de 10% comprometem 
a adesão entre o bloco e a argamassa, enquanto que 
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AMOSTRA MINERAIS DA FRAÇÃO 
ARGILA - DRX

CLASSIFICAÇÃO SHERPARD 
(1954)

FRX

SIO2 AL2O3 FE2O3

DH-44 quartzo, microclínio e albita silte arenoso 81,10 7,84 1,65

DH-15 esmectita, caulinita e 
quartzo areia-silte-argila 68,84 13,85 3,96

DH-25 esmectita, caulinita e 
quartzo silte arenoso 87,20 4,60 1,36

DH-65 quartzo e caulinita areia siltosa 74,30 11,95 4,03

DH-67 caulinita, vermiculita/
esmectita e quartzo areia-silte-argila 76,44 10,14 3,47

DH-68 quartzo areia siltosa 82,69 7,19 2,54

DH-69 quartzo e esmectita areia-silte-argila 79,52 8,21 2,77

DH-70 esmectita, caulinita e 
quartzo areia-silte-argila 67,51 14,24 4,31

DH-53 esmectita, caulinita, quartzo, 
microclínio e albita areia-silte-argila 74,90 11,63 3,72

DH-66 quartzo e caulinita areia siltosa 76,37 9,25 2,75

Tabela 5.13 -  Classificação mineralógica por difração de raios X (DRX) da fração argila (%) e resultados das análises 
químicas em teor de porcentagem para os principais óxidos por fluorescência de raios X (FRX) em amostras de depósitos 

de planície lagunar associada à Barreira II (PCRS).

AMOSTRA MINERAIS DA FRAÇÃO 
ARGILA - DRX

CLASSIFICAÇÃO 
SHERPARD (1954)

FRX

SIO2 AL2O3 FE2O3

DH-27 quartzo, esmectita e 
caulinita areia-silte-argila 77,43 9,74 2,86

DH-46 esmectita, caulinita, quartzo, 
microclínio e albita areia-silte-argila 81,05 9,40 2,42

DH-48 caulinita, esmectita, quartzo 
e albita areia siltosa 85,73 4,98 3,09

DH-52 esmectita, caulinita, quartzo, 
microclínio e albita silte arenoso 83,02 7,80 2,47

DH-56 esmectita, caulinita, quartzo, 
microclínio e albita areia-silte-argila 74,88 11,64 3,72

DH-57
esmectita, caulinita, 
quartzo, microclínio, albita e 
muscovita/ilita/biotita

areia-silte-argila 72,90 12,78 3,36

DH-63 caulinita, quartzo e 
muscovita/ilita/biotita silte argiloso 63,57 4,65 4,65

DH-64
caulinita, quartzo, 
vermiculita ou esmectita, 
muscovita/ilita/biotita

silte argiloso 66,47 15,21 4,31

Tabela 5.14 -  Classificação mineralógica por difração de raios X (DRX) da fração argila (%) e resultados das análises 
químicas em teor de porcentagem para os principais óxidos por FRX em amostras de argila de natureza aluvionar.

valores elevados sugerem um material muito poroso e 
permeável, prejudicando o desempenho do bloco cerâ-
mico. A absorção de água em blocos cerâmicos deve ser 
suficiente para absorver capilarmente parte da água da 
argamassa de assentamento, aumentando a aderência 
argamassa/bloco, porém não pode ser excessivamente 

elevada, pois provocará a retirada excessiva da água da 
argamassa, prejudicando a hidratação dos compostos 
do cimento, reduzindo, assim, sua resistência (SOUTO, 
2009). Segundo a norma NBR15270/2005, os corpos de 
prova cerâmicos aplicados na construção devem possuir 
absorção de água entre 8 a 22%.
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AMOSTRA MINERAIS DA FRAÇÃO ARGILA - 
DRX

FRX

SIO2 AL2O3 FE2O3

DH-45A quartzo, caulinita e goethita 61,89 22,84 5,63

DH-45B quartzo, caulinita e goethita 46,29 26,08 12,40

DH-50 quartzo, caulinita e goethita 71,02 15,40 5,32

DH-51 esmectita, caulinita, quartzo, 
microclínio, albita 78,66 9,45 2,53

DH-58 caulinita, muscovita muscovita/ilita/
biotita e quartzo 60,96 21,61 5,70

DH-59
esmectita, caulinita, quartzo, 
muscovita/ilita/biotita, microclínio e 
albita

79,01 8,30 2,66

DH-60 caulinita, quartzo e goethita 59,82 22,46 6,68

DH-61 esmectita, caulinita, muscovita/ilita/
biotita, quartzo, microclínio e albita 79,30 9,01 2,72

Tabela 5.15 -  Classificação mineralógica por difração de raios X da fração argila (%) e resultados das análises químicas em 
teor de porcentagem para os principais óxidos por FRX em amostras de argila residual.

De acordo com os valores de referência, todas as 
amostras analisadas estão dentro do limite exigido (Tabela 
5.19). A porosidade aparente aumentou na queima, mas 
não apresentou variação significativa com o aumento 
da temperatura de queima. Com exceção da amostra 
DH-64, a qual ultrapassou o limite máximo de 35% para 
uso em cerâmica estrutural, os valores de porosidade 
aparente no restante das peças ficaram entre 26 e 35%. 
A mistura DH-101 obteve um aumento da permeabilidade 
que resultou em uma maior absorção da água durante as 
duas queimas, diminuindo a resistência mecânica. A mis-
tura DH-100 gerou uma diminuição da permeabilidade, 
que resultou menor absorção da água e aumentando a 
resistência mecânica. O mesmo aconteceu em relação 
à resistência à flexão a seco. Com relação à resistência 
à flexão a queimado, a mistura DH-100 não apresentou 
variação, mas a mistura DH-101 obteve aumento con-
siderável nos valores de resistência à flexão. Também 
aumentaram os valores de limites líquido e plástico, de 
índice plástico e de umidade de extrusão na amostra 
DH-101. A mistura DH-100 apresentou um leve aumento 
da porosidade aparente, enquanto que na mistura DH-101 
se deu o contrário.

A densidade aparente de solos, ou massa específica 
aparente, depende em grande parte da composição 
mineral do solo e do grau de compactação. A densidade 
do solo é de aproximadamente 2,65 g/cm³, mas a densi-
dade aparente de um solo mineral é normalmente em 
torno de metade desta densidade, entre 1,0 e 1,6 g/cm³. 
Solos com teor alto de argila friável podem ter uma den-
sidade muito abaixo de 1 g/cm. Os valores de densidade 
aparente, medidos nas amostras, estão um pouco abaixo 
do esperado para solos minerais, principalmente, por 

serem ricos em quartzo e pobres em matéria orgânica, 
apresentando valores entre 0,91 a 1,24 g/cm3, enquanto 
a norma está entre de 1 a 1,6. As amostras DH-15 e 25, 
ao serem misturadas com argila residual, apresentaram 
redução dos valores de densidade aparente abaixo da 
norma.

A retração linear é a relação entre o comprimento 
inicial antes da secagem e o comprimento final após a 
secagem, cujo valor máximo aceito para argila utilizada 
na cerâmica vermelha, de acordo com Souto (2009), é de 
até 8%. Essa propriedade indica o quanto a peça perde 
de tamanho durante a queima, portanto, trata-se de um 
item importante, que ajuda a evitar problemas futuros 
com o encaixe ou dimensão. Os valores encontrados para 
as amostras analisadas estão abaixo do máximo exigido, 
como mostra a Tabela 5.19, revelando que não houve 
retração linear significativa a ponto de comprometer a 
qualidade do produto.

De acordo com a NBR 15270-1/2005, a tensão mínima 
de ruptura após a queima, para blocos cerâmicos comer-
ciais de vedação e estrutural, é de 1,5 e 3,0 Mpa, respec-
tivamente. Segundo Moreira, Freire e Holanda (2003), 
a resistência mecânica especificada para fabricação de 
tijolos maciços é de 2,0 MPa, para blocos cerâmicos é 
de 5,5 MPa e para telhas é de 6,5 Mpa (N/mm2=1Mpa). 
A perda ao fogo corresponde à água e aos voláteis pre-
sentes nos minerais e na matéria orgânica. O percentual 
da perda ao fogo apresentou valores no intervalo de 
3,7% a 10,61%, situando-se no intervalo de 6% a 15,7% 
específico para matérias-primas argilosas de cerâmica 
estrutural (SOUZA SANTOS, 1975).

As argilas utilizadas para cerâmica vermelha ou 
estrutural têm como principal característica a cor de 
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AMOSTRA AREIA (%) SILTE (%) ARGILA 
(%)

CLASSIFICAÇÃO 
SHERPARD 

(1954)

DH-15 B 14,95 56,46 28,59 silte argiloso

DH-25 A 39,14 42,39 18,47 silte arenoso

DH-25 B 42,3 42 15,7 areia siltosa

DH-26 27,79 42,57 29,64 areia-silte-argila

DH-27 36,59 27,85 35,56 areia-silte-argila

DH-29 33,71 38,86 27,43 areia-silte-argila

DH-44 34,4 45,8 19,8 silte arenoso

DH-45 A 43,5 37 19,5 areia siltosa

DH-45 B 5,4 53,5 41,1 silte argiloso

DH-46 30 43,1 26,9 areia-silte-argila

DH-48 73,5 13,8 12,7 areia siltosa

DH-50 48,9 39,2 11,9 areia siltosa

DH-51 41,4 38,7 19,9 areia siltosa

DH-52 34,6 46,5 18,9 silte arenoso

DH-53 43,8 18,1 38,1 areia-silte-argila

DH-56 41,2 36,2 22,6 areia-silte-argila

DH-57 22,8 44,9 32,3 areia-silte-argila

DH-58 49,3 38,9 11,8 areia siltosa

DH-59 30,2 50,9 18,9 silte arenoso

DH-60 39,6 41,6 18,8 silte arenoso

DH-61 35,5 3,6 26,9 areia-silte-argila

DH-64 37,1 46.9 16 silte arenoso

DH-67 49,7 30,1 18,9 areia siltora

DH-68 59,8 29,8 10,2 areia siltosa

DH-69 35,3 36,2 28,4 areia-silte-argila

DH-70 18,7 48,2 33,1 silte argiloso

Tabela 5.16 -  Resultado da análise granulométrica a seco 
das argilas com distribuição das frações areia, silte e argila.

queima avermelhada. Essa propriedade deve-se ao alto 
conteúdo de Fe2O3 total que encerram, geralmente 
superior a 4% (FACINCANI, 1992). As amostras de argila 
analisadas apresentam, in natura, cor bege a cinza. No 
ensaio de queima foram aplicadas duas temperaturas, 
850° e 950°C, e todas queimaram com cor variando do 
bege a marrom-claro, com exceção da amostra DH-101, 
de cor mais escura e avermelhada (Figura 5.10). Segundo 
Souza Santos (1975), na natureza, argilas para cerâmica 
vermelha são pretas, vermelhas, marrons, amarelas ou 

esverdeadas, apresentando cor avermelhada a 950°C, 
porém existe. Porém existem argilas pobres em Fe2O3, 
que podem formar tijolos e telhas de cores claras, desde 
que a queima seja feita acima de 950°C para produzir 
as características desejadas. A cor, como critério de 
classificação, baseia-se nas condições de uso prático e 
no fato de a cor de uma argila, após queima em várias 
temperaturas, ser atribuída principalmente às compo-
sições química e mineralógica. Entretanto, a cor não é 
condição suficiente para eliminar as possibilidades de 
uso de uma determinada argila, pois ela pode apresentar 
outras características cerâmicas satisfatórias.

O ensaio que determina os limites, de liquidez e de 
plasticidade, também conhecido como Limites de Atter-
berg, permite determinar os limites de consistência do 
solo. O termo consistência é usado para descrever um 
estado físico, isto é, o grau de ligação entre as partículas 
das substâncias. Quando aplicado aos solos finos ou 
coesivos, a consistência está ligada à quantidade de água 
existente no solo, ou seja, ao teor de umidade. Valores 
acima de 25% indicam que a argila é altamente plástica 
(IP ≥ 15), que pode ser relacionada à presença de matéria 

AMOSTRA

FRAÇÕES DISTRIBUÍDAS (%)

ARGILA 
E SILTE

AREIA 
FINA

AREIA 
MÉDIA

AREIA 
GROSSA

PEDRE- 
GULHO TOTAL

DH-15 78,69 4,22 7,83 5,92 0,70 97

DH-100* 83,45 5,17 7,57 3,40 0,09 100

DH-25 59,99 8,15 11,49 11,16 3,35 94

DH-101* 73,14 6,43 7,57 6,38 2,15 96

DH-27 49,90 7,67 18,28 14,83 3,44 94

DH-64 71,57 11,83 7,30 1,72 1,37 94

DH-67 63,23 4,38 18,40 9,25 0,58 96

DH-68 48,59 1,77 13,40 23,48 7,33 95

DH-69 69,16 6,47 11,68 6,73 1,13 95

DH-70 82,70 3,97 6,45 3,86 0,75 98

* DH-100 e DH-101 são misturas com as amostras DH-15 e DH-25 
entre a amostra DH-45B.

Tabela 5.17 -   Resultados dos ensaios de granulometria a 
úmido com a distribuição das frações granulométricas.

AMOSTRA 80% 20%

DH-100 DH-15 DH-63

DH-101 DH-25 DH-45B

Tabela 5.18 -  Resultados dos ensaios de granulometria a 
úmido com a distribuição das frações granulométricas.
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orgânica, que influencia nos valores de perda ao fogo, 
condição observada na amostra DH-25.

O Índice de Plasticidade (IP) é obtido através da 
diferença numérica entre o limite de liquidez (LL) e o 
limite de plasticidade (LP), ou seja: IP = LL – LP. O IP é 
expresso em porcentagem e pode ser interpretado, em 
função da massa de uma amostra, como a quantidade 
máxima de água que pode lhe ser adicionada a partir 
de seu limite de plasticidade, de modo que o solo man-
tenha a sua consistência plástica.

O LL é o teor de umidade, acima do qual o solo 
adquire o comportamento de um líquido, e marca a 
transição do estado plástico ao estado líquido. O LP 
é definido como o limite de absorção, no qual o solo 
começa a se quebrar em pequenas peças, quando 
enrolado em bastões de 3 mm de diâmetro, ou seja, é 
o menor teor de umidade em que o solo se comporta 

plasticamente. É o valor de umidade na qual o solo passa 
do estado plástico para o estado semissólido. Valor 
alto no IP faz a argila demandar uma quantidade maior 
de água na conformação, o que exige secagem mais 
prolongada. Entretanto, segundo Vieira et al. (2007), 
resulta em resistência mecânica a seco satisfatória, 
devido a boa coesão entre os argilominerais presentes 
na argila altamente plástica.

Segundo Santos (1992), o limite aceitável de IP para 
uso em cerâmica vermelha é de 10 a 35% e o LP é de 
15 a 25%. Com exceção das amostras DH-25 (IP=4%) e 
DH-64 (IP=32%), todas as amostras se enquadram nos 
limites aceitáveis de IP. A amostra DH-15 apresentou 
um IP de 24%, reduzido para 17% ao ser misturada na 
amostra DH-100. Já a amostra DH-25 apresentou um 
IP de 4% que aumentou para 20%, ao ser misturada na 
amostra DH-101.

VALORES 
NORMATIVOS QUEIMA

PLANÍCIE COSTERIA DO RS ALUVIONARES

DH-15 DH-100 DH-25 DH-101 DH-67 DH-68 DH-69 DH-64 DH-27 DH-70

8 a 22% 850°C 16,29 18,59 21,57 17,11 17,32 19,39 17,81 29,38 18,97 18,13

950°C 15,9 18 21,64 17,46 18,17 19,65 18,07 27,36 18,66 17,54

4,2 3,1 1,3 2,9 2,1 1,5 2,4 0,3 1,9 2,5

>2 850°C 5,9 5,8 1,3 5,7 3,8 2,2 3,6 0,4 2,2 5,3

950°C 6,9 7 1,4 6,5 4,3 2,9 4,1 0,7 2,2 6,2

110°C 43 44 20 51 51 31 36 20 31 39

15 a 25% 110°C 19 27 16 31 19 16 17 0 16 22

10 a 35% 110°C 24 17 4 20 32 15 19 20 15 17

1 a 1,6 1,1 0,91 1,07 0,96 1,18 1,24 1,02 1,14 1,18 1,08

19,8 20,3 15,4 20,9 15,5 10,7 15,4 15 11,2 21,1

<35% 850°C 26,54 30,29 35,33 27,62 28,29 31,79 29,36 47,59 31,21 29,84

950°C 25,99 29,73 35,48 28,08 29,54 32 29,73 44,41 33,38 28,96

0,4 0,5 0,2 0,4 0,3 0,2 0,3 0,1 0,2 0,4

850°C 0,1 0,1 -0,3 0,2 -0,1 -0,2 -0,1 -0,2 -0,2 0,1

950°C 0,2 0,5 -0,3 0,6 0,1 -0,2 0 -0,2 -0,2 0,5

<8% 850°C 0,5 0,6 0 0,7 0,3 0 0,2 -0,1 0 0,5

950°C 0,7 1 0 1 0,4 0 0,3 -0,2 0 0,9

2,57 0,34 0,07 0,7 0,11 0,1 0,09 5,6 0,2 1,14

6 a 15,7% 9,16 10,61 4,93 9,92 9,97 6,41 7,98 3,7 6,45 9,16

Tabela 5.19 -  esultados dos ensaios de caracterização física e propriedades cerâmicas das amostras analisadas. 
Parâmetros de ensaio: moagem a úmido; resíduo de moagem: 0,75% em # 325 mesh (45 μm); umidade de compactação: 

7%; pressão de compactação: 250 kgf/cm2. Os valores em destaque situaram-se fora das normas estabelecidas para a 
fabricação de tijolos.



| 59 |

| Projeto Materiais de Construção da Região de Pelotas, Rio Grande e Entorno |

No caso específico de argilas para cerâmicas, ele-
vada plasticidade impacta na secagem, favorecendo o 
aparecimento de problemas dimensionais ou até mesmo 
trincas. Além disso, quanto maior a plasticidade, maior o 
tempo de secagem, e consequentemente, maior gasto 
energético e menor produção.

Em relação à quantidade de argilominerais e distribui-
ção das frações granulométricas, os melhores resultados 
analíticos para os depósitos relacionados à PCRS são dos 
pontos DH-25 (barreira coletiva) e 70 (Cerrito), uma vez 
que possuem menor quantidade de sílica-quartzo e maior 
quantidade de argilominerais; com relação à distribuição 
das frações granulométricas, possui maior quantidade 
de silte-argila (80%) do que de areia. Para os depósitos 
de origem aluvionar próximo ao Rio Piratini, os melhores 
resultados foram dos pontos DH-63 e 64 (Pedro Osório), 
pelos mesmos motivos anteriormente citados.

A mistura entre a amostra DH-25 e a DH-45B promo-
veu efetiva melhora nos resultados dos ensaios físicos.

5.4. SAIBRO

5.4.1. Conceitos e Aplicações

A substância saibro corresponde a todo material 
particulado sem uma granulometria definida, abran-
gendo desde blocos decimétricos até areia e argila em 
proporções variadas, proveniente de rochas granito-
-gnáissicas, xistos e quartzitos parcialmente friáveis, 
com minerais moderadamente decompostos Trata-se 

Figura 5.10 -  Resultado do ensaio de queima, onde as amostras foram submetidas às temperaturas de 850° e 
950°C; ciclo de queima: 120 minutos.

de um material com pouco valor agregado, mas possui 
grande importância pela sua aplicação em projetos de 
construção civil e rodoviária.

Caracteriza-se pela possibilidade de emprego ime-
diato, devido às suas características granulométricas, 
basicamente para ser utilizado in natura em obras civis, 
como barragens, aterros, manutenção de leitos de estra-
das não pavimentadas, encontros de viaduto, pontes, 
edificações (por exemplo, solo argiloso para correção 
do leito do sistema viário, solo arenoso para filtro do 
sistema de drenagem da obra e como cascalho/pedrisco 
em agregado de concreto).

A viabilidade econômica deste material depende da 
proximidade das áreas de extração em relação ao local 
onde será empregado. De modo geral, áreas com poten-
cialidade de extração podem apresentar suscetibilidade 
a processos erosivos, sendo necessário adotar medidas 
de contenção, quando isso ocorrer nas áreas mineradas.

Apesar da larga utilização, ainda não existem no 
Brasil procedimentos de normalização para caracteri-
zar agregados para uso como aterro e o termo saibro é 
definido na norma de terminologia dos agregados (ABNT 
NBR 9935, 2011). Segundo a American Society for Testing 
and Materials (ASTM), todos os materiais usados como 
aterro devem ser avaliados segundo testes específicos 
recomendados para sua caracterização tecnológica.

5.4.2. Tipos de Depósitos

Nesses materiais observa-se a presença de areias 
argilosas, sílticas e arcoseanas, mal selecionadas, de cores 
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variadas (avermelhada, alaranjada, amarelada e esbran-
quiçada), formando camadas horizontais ou lenticulares, 
com pequenas discordâncias de erosão local, marcadas 
por leitos de seixos de quartzo. No geral, o conjunto lito-
lógico pode atingir alguns metros de espessura, podendo 
aparecer blocos de dimensões métricas, que necessitam 
do auxílio de explosivos para serem extraídos, como pode 
ser observado no ponto DH10 (Figura 5.11).

As possibilidades da ocorrência dos depósitos de 
saibro estão relacionadas diretamente com as caracterís-
ticas texturais do substrato que lhe deu origem, estando 
associadas a crostas de intemperismo. As espessuras 
desses depósitos variam em função de sua posição espa-
cial em relação à topografia, sendo mais espessas nas 
encostas e na base dos morros e se adelgaçando quando 
próximas ao topo (ZANINI, 1998).

Figura 5.11 -  Extração de saibro com ocorrência de blocos de 
dimensões métricas, no município de Capão do Leão.

5.5. ROCHAS ORNAMENTAIS

5.5.1. Conceitos e Aplicações

Segundo a NBR 15012/2013, rocha ornamental é 
definida como “material rochoso natural, submetido a 
diferentes graus ou tipos de beneficiamento ou aper-
feiçoamento (bruta, aparelhada, apicoada, esculpida 
ou polida), utilizado para exercer uma função estética”. 
A mesma norma também define rocha para revesti-
mento como: “rocha natural que, submetida a processos 
diversos e graus variados de desdobramento e bene-
ficiamento, é utilizada no acabamento de superfícies, 
especialmente pisos e fachadas, em obras de construção 
civil”. Desta forma, verifica-se que a definição dada pela 
norma técnica reforça a ligação entre o setor de rochas 
ornamentais e o macro setor da construção.

Atualmente, as rochas ornamentais têm mantido 
seu prestígio como material de revestimento, mas nos 

últimos anos têm concorrido com outros materiais arti-
ficiais, que imitam a beleza estética das rochas. Por isso, 
os investimentos em tecnologia de lavra e beneficia-
mento são de vital importância para que a tradição das 
rochas ornamentais continue sólida no mercado e para 
que possa concorrer com material vindo, praticamente 
em sua totalidade, do estado do Espirito Santo, apesar 
da distância e existência de material na região, que foi 
explorada no passado.

Como todo bem mineral, as rochas ornamentais são 
controladas por fatores geológicos que condicionam 
as características cromáticas, petrográficas, texturais 
e estruturais dos jazimentos. Por consequência, tais 
fatores devem ser usados para identificar a qualidade 
do material e fornecer bases técnicas, que servirão de 
suporte para decisão de futuros investimentos.

No ramo das rochas ornamentais, o termo granito 
abrange as rochas cristalinas (magmáticas e metamórfi-
cas), genericamente as rochas ricas em silicatos, englo-
bando basicamente granitos, granodioritos, sienitos, 
monzonitos, dioritos, gabros, gnaisses, migmatitos, xis-
tos, quartzitos, calcissilicáticas, metaconglomerados, 
milonitos, dentre outros. Os denominados granitos pre-
tos compreendem os dois últimos campos, podendo 
gerar depósitos de rochas para fins ornamentais nas 
tonalidades escuras, predominantemente, nas cores 
preta a verde-escuro, como gabros, dioritos, peridotitos, 
serpentinitos.

As rochas conhecidas no mercado como “movimen-
tadas” e que, em geral, apresentam um alto valor de 
mercado, em termos litológicos compreendem as rochas 
cristalinas metamorfizadas, tais como: xistos, quartzitos, 
gnaisses, migmatitos e metaconglomerados. Essas rochas 
podem ocorrer em formas que podem variar desde 
bolsões e lentes até grandes unidades de amplitude 
regional, resultantes da ação de processos metamórfi-
cos e tectônicos atuantes em uma determinada região.

5.5.2. Tipos de Depósitos

Os depósitos com potencial para extração de rochas 
ornamentais, inéditas ou não, visitadas na área do pro-
jeto, ocorrem em amplos maciços rochosos e/ou em 
matacões das seguintes unidades do Batólito Pelotas: 
Granito Arroio Moinho, Suíte Dom Feliciano, Suíte Cerro 
Grande e Suíte Pinheiro Machado, nos municípios de 
Canguçu, Morro Redondo e Pelotas.

As amostras DH-01, 03, 17, 18, 19 e 20 cor-
respondem à Suíte Dom Feliciano, descritos como 
sienogranitos equigranulares médios a grossos, róseo-
-avermelhados, localmente porfiríticos, compostos 
dominantemente por K-feldspato (ortoclásio e microclí-
nio micropertítico), quartzo e plagioclásio, com biotita 
subordinada (Figura 5.12). 
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As amostras DH-02 e 04 correspondem à Suíte 
Cerro Grande, descritos como predomínio de mon-
zogranitos porfiríticos a equigranulares grossos, ocor-
rendo também sienogranitos, localmente deformados, 
avermelhados a cinzentos, com biotita e ocasional 
hornblenda, presença de titanita, apatita e alanita com 
minerais acessórios mais comuns. Apresenta enclaves 
máficos e textura rapakivi; e Sieno a monzogranito 
porfirítico com foliação milonítica pronunciada nas 
bordas, respectivamente.

A amostra DH-39 corresponde à Suíte Pinheiro 
Machado, descritos como granitoides de composição 
monzogranítica e granodiorítica a biotita; dominante-
mente inequigranulares médios a grossos, com coloração 
acinzentada a rósea e, localmente, aspecto gnáissico. 
Minerais de titanita, magnetita e allanita são comuns 
e apatita e horblenda, eventuais. Localmente, encla-
ves microgranulares dioríticos decimétricos; foliação 
ígnea preservada, marcada pela orientação dimensio-
nal de pórfiros de K-feldspato ou schlierens de biotita.  

Figura 5.12 -  Síntese de fotografias das chapas de amostras, serradas e polidas. São rochas com potencial para 
uso como rochas ornamentais da região.
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Deformação proto a ultramilonítica, com o desenvol-
vimento localizado de filonitos. Localmente, intrusões 
tabulares decimétricas de sienogranitos róseo-averme-
lhados. Presença de xenólitos de ortognaisses bandados 
à biotita de composição tonalítica a quartzo-diorítica, 
com tamanhos variando de decimétricos a métricos.

Boa parte dessas ocorrências e depósitos cadastra-
dos possuem volume e condições geológicas favoráveis, 
como espaçamento métrico entre falhas e fraturas, 
o que favorece/facilita a conformação de minas, em 
forma de bancadas e/ou blocos, quando necessário, 
no município de Canguçu (Figura 5.13). Apesar do 
potencial, no momento, a região se encontra pra-
ticamente inoperante, possivelmente por questões 
mercadológicas.

5.5.3. Caracterização Tecnológica

Avaliar a adequação de cada rocha às condições 
em que será utilizada implica na execução de estudos 
e ensaios laboratoriais específicos que fornecerão ele-
mentos para caracterização, qualificação tecnológica 
e dimensionamento. Esses estudos se refletem favo-
ravelmente na garantia de qualidade dos produtos e 

preços que os mercados estão dispostos a pagar por 
uma qualidade controlada.

No setor de rochas ornamentais, além da simples 
descrição da superfície da rocha, com destaque para a 
sua tonalidade, dimensões relativas dos grãos e arranjo 
estrutural, estão os elementos que são completados 
através de um estudo laboratorial petrográfico. A aná-
lise petrográfica fornece a composição mineralógica, as 
características texturais e estruturais da rocha, bem como 
a sua classificação (granitos, mármores, etc.) e revelam as 
diferenças naturais decorrentes da sua gênese. Permite 
também identificar, preliminarmente, as propriedades 
físicas, mecânicas e químicas das rochas e suas caracte-
rísticas físico-mecânicas potenciais ou comportamentos 
tecnológicos específicos.

De forma geral, pode-se dizer que uma rocha orna-
mental é tipificada pela sua cor, textura, composição 
mineralógica e, também, pelo valor dos seus índices 
físicos e resistência mecânica à compressão. Sendo assim, 
as classificações petrográficas, resultado desse projeto 
(Anexo 4) em tipos litológicos distintos, conforme suas 
características específicas, permitem preliminarmente 
associar algumas características tecnológicas básicas a 
cada grupo de rochas.

Figura 5.13 - A) Área com potencial para lavra de rocha ornamental no município de Canguçu. B) Ocorrências 
cadastradas com volume e espaçamento métrico entre falhas e fraturas.

A B



| 63 |

| Projeto Materiais de Construção da Região de Pelotas, Rio Grande e Entorno |

6. MÉTODOS DE LAVRA E BENEFICIAMENTO

Os recursos minerais para emprego imediato na 
construção na RPRGE são extraídos a partir de diferentes 
métodos de lavra a céu aberto e passam por diferentes 
tipos de beneficiamentos, os quais são descritos de forma 
genérica neste informe. Destacam-se, entre os recur-
sos minerais extraídos, a areia, rocha para brita, argila 
comum para uso cerâmico, saibro e rocha ornamental.

O método de lavra a ser aplicado na exploração é 
parte fundamental do estudo de viabilidade econômica 
dos empreendimentos minerais, que depende, dentre 
outros elementos, das condições geológicas, topográfi-
cas, ambientais e sociais. O entorno da lavra (instalações 
e infraestrutura) é condicionado pelo método de extração 
adotado e pelas normas regulamentadoras gerais e locais.

Além da viabilidade técnica e econômica, os aspectos 
relacionados ao aproveitamento racional de recursos 
não renováveis e a redução de impactos ambientais 
são fundamentais no planejamento da explotação. Nos 
empreendimentos, devem ser avaliados a convivência 
entre a mineração (lavra e beneficiamento) e os serviços 
urbanos já instalados, tais como os sistemas viários e 
as áreas residenciais, industriais e de preservação. De 
acordo com as soluções técnicas exigidas pelos órgãos 
públicos competentes, o modelo de extração deverá 
contemplar, ainda, a recuperação da área degradada e 
seu reaproveitamento após o encerramento das opera-
ções de mineração.

6.1. BRITA

Os maciços rochosos, de onde se extraem materiais 
para brita na RPRGE, se caracterizam pela morfologia, 
classificados como colinas, morrotes e morros (Silva et 
al., 2015), onde a lavra é realizada em bancadas (Figuras 
6.1A e B). Geralmente, mostram-se capeados por cober-
tura de solos de pequena espessura, seguida do regolito 
(rocha alterada) que grada para a rocha sã.

A lavra de rocha para brita se inicia com o deca-
peamento através da remoção da camada de solo 
orgânico e cobertura de estéril. Para tanto, utilizam-se 
tratores de esteira, carregadeiras frontais, escava-
deiras e caminhões (Figura 6.1B). O material estéril, 
proveniente do decapeamento, poderá ser utilizado 
na construção dos acessos, manutenção da praça de 
trabalho e recuperação da área degradada pela lavra. 

A furação para o desmonte é executada com a 
utilização de perfuratrizes, podendo ser manual ou 

automática, que pode contar também com o auxílio 
de compressores. 

O desmonte de rocha em pedreiras é realizado 
tradicionalmente por meio de explosivos, seguindo o 
método de bancadas simples ou múltiplas (Figuras 6.1A 
e B), dependendo do porte e condicionamento topo-
gráfico e geológico do maciço rochoso. O quantitativo 
de explosivos a ser utilizado está diretamente asso-
ciado à excelência do plano de fogo a ser adotado, cuja 
eficácia resulta na diminuição dos custos envolvidos.  

A

B

Figura 6.1 - Extração de rochas graníticas para brita em pedreiras 
estruturadas em bancadas, no município de Pelotas. A) Observa-
se pelo menos três grandes grupos de materiais distintos, um de 
coloração avermelhada, situado principalmente na base, e outro 
cinza-escuro, predominante na lavra, sendo cortado por injeções 

de material félsico, em menor proporção; B) Lavra em maciço 
rochoso com intenso fraturamento subvertical, assim como sub-

horizontal (canto superior direito da figura).
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Convém frisar que o conhecimento geológico do jazi-
mento, aliado ao aproveitamento das estruturas existen-
tes, será condição primordial para um bom planejamento 
das operações futuras de lavra.

O planejamento do desmonte com a utilização de 
explosivos é influenciado por diversos fatores, os quais 
necessitam de controle para que os objetivos preten-
didos sejam efetivamente alcançados. A escolha do 
método e dos equipamentos de perfuração, a distribui-
ção, o diâmetro e a profundidade dos furos, o tipo de 
explosivo a ser utilizado e a qualificação das equipes, 
entre outros fatores, são elementos relevantes para o 
sucesso do desmonte. As condições geológicas, todavia, 
têm papel fundamental e sempre devem ser conside-
radas no projeto.

No Brasil, de um modo geral, as lavras em pedreiras 
são desenvolvidas em encostas, com poucas delas sendo 
configuradas na forma de cavas (open pit). O método 
de bancadas é o mais comum para desmonte com a 
utilização de explosivos e a organização dos furos para-
lelos às faces livres permite uma fácil fragmentação do 
maciço rochoso. O método de bancadas é um dos mais 
fáceis, eficientes e econômicos, principalmente quando 
o planejamento de fogo adotado aproveita as estruturas 
pré-existentes da rocha.

6.1.1. Beneficiamento e expedição

Após o desmonte primário (Figuras 6.1A e B), o mate-
rial é transportado por meio de pás carregadeiras e cami-
nhões até a planta de beneficiamento da mina (Figura 
6.2A), onde o material será cominuído com a utilização 
de britadores primários, geralmente de mandíbulas, e 
britadores secundários do tipo cônico (Figura 6.2B).

Mais de 90% da produção é realizada em instalações 
fixas (etapas de britagem e classificação), enquanto a 
alimentação do circuito ocorre por meio de correias 
transportadoras. A classificação (Figura 6.3A) é realizada 
em peneiras vibratórias com 2, 3 e 4 decks com telas 
de malhas específicas para as faixas de produtos entre 
< 3/16” a 4“. É comum a separação de brita corrida 
(empregada como sub-base de pavimento) após a pri-
meira britagem, a qual é enviada para comercialização 
sem qualquer classificação. 

O carregamento para estoque e/ou expedição ocorre 
de forma mecanizada, com pás carregadeiras e/ou auto-
matizada, diretamente das correias para os caminhões 
basculantes (Figuras 6.3A e B), sendo o transporte rea-
lizado por estes caminhões ou caçambas. 

O escoamento da produção é facilitado por boa 
infraestrutura viária (malhas municipais, estaduais e 
federais) nas áreas produtoras.

A Figura 6.4 ilustra os tipos de materiais britados 
produzidos na RPRGE, ou seja: pedra detonada ou rachão  

Figura 6.2 - Beneficiamento e expedição do material após o 
desmonte primário. A) Carregamento e transporte do material 

até a planta de beneficiamento da mina, no município de 
Pelotas; B) Desmonte com utilização de britadores primários 
(de mandíbulas) e secundários (cônicos), em lavra de rochas 

graníticas, no município de Capão do Leão.

A

B

(>76 mm), brita 4 (<76 mm), brita 3 (38mm), brita 2 
(25mm), brita 1 (19mm), pedrisco (12,5 mm), base e 
pó de brita.

6.2. AREIA

A extração de areia na RPRGE acontece de três manei-
ras, de acordo com o tipo de depósito mineral:

• No leito do rio (porção central do curso d´água), 
com a utilização de balsas fixas ou móveis, que ope-
ram no sistema de dragagem por sucção (Figura 
6.5A). A atividade somente é permitida em locais 
pré-determinados pelo órgão ambiental, que conta 
com a utilização de controle remoto por meio de 
GPS presente nas embarcações;
• Em terraços aluviais e coberturas cenozoicas, atra-
vés de cavas submersas, com o emprego de balsas 
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A

Figura 6.3 - Beneficiamento de rochas graníticas no município de 
Pelotas. A) Pilhas de classificação do material britado;  

B) Carregamento de brita para o transporte.  
Município de Capão do Leão.

Figura 6.4 - Tipos de materiais britados na RPRGE: 1) pedra 
detonada/rachão (>76 mm); 2) brita 4 (<76 mm); 3) brita 3 (38 
mm); 4) brita 2 (25 mm); 5) brita 1 (19 mm); 6) pedrisco (12,5 
mm); e 7) base; 8) pó de brita. Figura adaptada em Zwirtes e 

Hammes (2016).

fixas ou móveis, que operam no sistema de dragagem 
por sucção (Figura 6.5B);
•  Na retirada de praias fluviais, na porção convexa 
das curvas do rio, com auxílio de escavadeiras e 
dragas fixas.
De acordo com o tipo de depósito mineral, variam 

os processos de lavra, que podem ser por desmonte 
hidráulico, escarificação ou dragagem.

O beneficiamento da areia é bastante simples, base-
ado na classificação por peneiras, silos de decantação e/
ou hidrociclonagem, que separam granulometricamente 
as frações de interesse dos setores de aplicação.

6.2.1. Lavra em leito de curso de água

O termo dragagem é, por definição, a escavação 
ou remoção de solo ou rochas do fundo de rios, lagos, 
e outros corpos d’água, através de equipamentos de 
draga. Trata-se de uma embarcação ou plataforma flu-
tuante equipada com os mecanismos necessários para 

efetuar a remoção da areia. A dragagem é feita através 
de aspirador hidráulico direcionado sobre o fundo, que 
succiona os sedimentos para um compartimento no seu 
interior, quando móvel) (Figura 6.5A) ou para a margem 
do rio, quando fixa (Figura 6.6). 

Nas dragas fixas, as barcaças são sustentadas por 
tambores flutuantes e não possuem depósito interno. 
Tubos são acoplados às bombas e servem como conduto-
res da água necessária à escavação e como meio de trans-
porte do material da polpa até o depósito nas margens. 
No caso das dragas móveis, o sedimento é armazenado 
por gravidade no depósito e a água permanece como 
sobrenadante. À medida que o volume de areia aumenta 
no depósito interno, ocorre o transbordamento da água 
excedente dos tanques da barcaça, que é denominada 
over-flow. A balsa é então deslocada até a margem, onde 
é efetuada a operação de descarregamento do minério. 
O processo é iniciado pelo lançamento de jatos d’água no 
interior do compartimento, visando à descompactação 
da areia, e prossegue com o bombeamento do material 
para o depósito situado na margem do rio (Figura 6.7A).

A areia extraída em leitos de rios quase sem-
pre é comercializada na forma como é retirada.  

B
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Figura 6.5 - Exploração de areia na RPRGE. A) Extração de areia no leito do Canal de São Gonçalo com a utilização 
de balsas móveis que operam no sistema de dragagem por sucção; B) Área de extração de areia em cava com o 

emprego de balsas fixas, que operam no sistema de dragagem por sucção, no município de Pelotas.

Figura 6.6 - Dragagem por balsa com ancoragem fixa. As 
barcaças são sustentadas por tambores flutuantes e não 

possuem depósito interno. Município de Cerrito.

A B

Na maioria das vezes, passa apenas por grelhas fixas 
(Figura 6.7B) que separam as frações mais grossas (casca-
lho, pelotas e concreções) e eventuais impurezas (matéria 
orgânica, folhas e troncos) e, ainda, por uma simples 
lavagem para a retirada de argila (Figuras 6.7C e D).

Esse material é prontamente peneirado (Figuras 
6.7B, C e D) e estocado, temporariamente, antes de 
ser carregado em caminhões para o transporte (Figura 
6.8). Os depósitos temporários, denominados terminais 
de minério (Figura 6.7A), também requerem licença 
ambiental para funcionamento.

6.2.2. Lavra em terraço aluvial e cobertura 
cenozoica

As areias mineradas em planícies aluvionares são 
exploradas por meio de escavação, através do método 
de cava submersa (Figura 6.9A). As cavas são implantadas 

no corpo do solo e, devido à comunicação com o rio, 
lençol freático e pluviosidade, ganham volume de água.

Nesses casos, a extração é feita na base e nas paredes 
laterais de uma cava preenchida com água e realizada 
por escavação com retroescavadeira (Figura 6.9B) ou 
equipamento de dragagem, com barcaças sem depósito, 
sustentadas por tambores flutuantes, onde tubos são 
acoplados às bombas, servindo como condutores da água 
necessária à escavação e como meio de transporte da 
polpa até o depósito nas margens (Figura 6.9A).

As escavações superficiais atingem no máximo três 
metros de profundidade e cerca de cinco metros abaixo 
do nível freático no local do bombeamento. O material 
retirado também é disposto em pilhas, como citado 
anteriormente, e comercializado praticamente sem bene-
ficiamento (Figura 6.9B). 

Este tipo de lavra possui reservas não renováveis, ao 
contrário dos depósitos fluviais ou aluviais, quando os 
cursos d’água seguem depositando material. As cavas são 
abertas inicialmente com retroescavadeiras que, após 
atingirem o nível freático, são substituídas por dragas 
flutuantes, que retiram a areia dos lagos artificiais for-
mados com o decorrer da atividade mineira. Exaurida a 
reserva, a área minerada deve ser recuperada e o lago 
(cava inundada) deve ter alguma destinação final, eco-
nômica ou paisagística.

6.2.3. Lavra de areia em praia natural

Na região, ocorre também a mineração em praias 
naturais formadas nas margens de alguns rios (Figura 
6.10A). A extração nesse tipo depósito pode ocorrer 
com a utilização de dragas fixas (Figuras 6.10B), com 
transporte desse material até as margens dos rios por 
meio de dutos (Figura 6.10B) ou pela simples retirada e 
carregamento efetuado através de pás carregadeiras e 
caminhões (Figura 6.10A). 
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A B

C D

Figura 6.7 - A) Ancoragem de draga móvel e descarregamento do minério para o estoque em um terminal de 
minério no Canal de São Gonçalo; B) Bombeamento do material para o depósito situado na margem do rio e o 

processo simples de lavagem para a retirada de argila; C) Retorno da água para o sistema; D) Separação das frações 
mais grossas e eventuais impurezas com utilização das grelhas fixas. Município de Canguçu.

Figura 6.8 - Carregamento e transporte de areia de lavra em leito 
de curso de água. Município de Cerrito.

Os rios Piratini e Camaquã encontram-se bastante asso-
reados. Esse procedimento pode auxiliar na manutenção 

do curso natural do rio, pois, nas margens arenosas e nos 
locais sinuosos, a correnteza, ocasionalmente, pode pro-
vocar o solapamento das margens contrárias à formação 
das praias.

6.2.4. Beneficiamento e expedição

O beneficiamento da areia é bastante simples, base-
ado na classificação por peneiras, silos de decantação 
e/ou hidrociclonagem, que separam granulometrica-
mente as frações de interesse dos setores de aplicação. 
O material lavrado, quando não conduzido para alguma 
pilha de estoque temporário, é transferido diretamente 
do depósito da mina para os depósitos de materiais de 
construção e para pátios das construtoras, concreteiras, 
lojas de materiais de construção e outros.

O carregamento para estoque e/ou expedição é 
realizado de forma mecanizada, com pá carregadeira ou 
carregadeira hidráulica, e o escoamento da produção é 
relativamente fácil, pois a região possui boa rede viária 
para tráfego de caminhões.
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A B

Figura 6.9 - Área de extração de areia em cava submersa: A) Equipamento de dragagem com barcaças sem 
depósito, sustentadas por tambores flutuantes; B) Na Extração de areia com processo relativamente simples de 

beneficiamento, utilizando retroescavadeiras. Município de Pelotas.

A B

Figura 6.10 -  A) Retirada e carregamento de areia de praias naturais, através do uso de pás carregadeiras e 
caminhões. Município de Cerrito; B) Extração de areia de praias naturais com a utilização de dragas fixas e 

transporte do material até as margens dos rios por meio de dutos. Município de Canguçu.

6.3. ARGILA

O bairro da Sanga Funda, no município de Pelotas, 
concentra a maior parte dos depósitos de argila comum 
atualmente explorados na RPRGE e utilizada na fabricação 
de tijolos. Correspondem a sedimentos que constituem 
terraços aplainados por processos de transgressão e 
regressão marinhas subsequentes na Planície Costeira do 
RS - PCRS (Quaternário). Também há extrações, incipien-
tes e intermitentes, concentradas nas proximidades dos 
municípios de Cerrito e Pedro Osório, associadas tradi-
cionalmente aos depósitos aluviais, colúvio-aluvionares, 
e mais recente, aos depósitos relacionados com a PCRS. 
Ocorrem também depósitos de argila residual formados 
pela alteração de rochas graníticas, mas que atualmente 
são unicamente utilizados como material de aterro.

O desenvolvimento da lavra nos depósitos de argila 
é iniciado com o decapeamento do terreno. O solo é 
disposto em pilhas e coberto com lonas para posterior 
reutilização quando a lavra for finalizada.

A lavra de argila ocorre de maneira semelhante ao 
método de mineração em tiras (stripping mine), com 
a lavra em faixas aproximadamente perpendiculares à 
direção de avanço (Figuras 6.11A e D). Para a extração da 
argila nos sedimentos da PCRS comumente se emprega 
um equipamento escavo-carregador (Figuras 6.11B e C), 
o qual extrai o material e o coloca diretamente sobre 
os caminhões, que transportam e depositam nas pilhas 
de material no terminal de minério ou então fazem o 
transporte do material diretamente para as olarias, 
método mais comum na região, principalmente no 
município de Pelotas.

Na Sanga Funda (Figura 6.12), a maioria das olarias 
extraem a matéria-prima de um único depósito conhe-
cido como “barreira coletiva” (Figuras 6.11A e 6.12), em 
que cada um dos 28 associados da Associação de Cera-
mistas de Pelotas (Acerpel)  em 2017, era responsável 
pela extração de uma determinada “tira” previamente 
definida. Essa área de extração foi licenciada pela pre-
feitura e cedida à exploração para os cooperados em 
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C D

Figura 6.11 - A) Lavra da argila com utilização do método de mineração em tiras (stripping mine) na barreira 
coletiva; B) Conformação de cavas de uso exclusivo e/ou privado para a extração de argilas. Município de Pelotas; 
C) Emprego de um equipamento escavo-carregador; D) Conformação de cava de uma lavra de argila no sistema 

stripping mine.

Figura 6.12 - O Bairro Sanga Funda, no município de Pelotas concentra a maioria das olarias da 
RPRGE, as quais extraem a matéria-prima na barreira coletiva. Fonte: Google Earth, 2015.
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Figura 6.13 - Extração de argila de origem aluvial com métodos 
artesanais. Divisa municipal entre Cerrito e Pedro Osório.

troca de fornecimento de material (tijolos) sem custos 
adicionais. A profundidade máxima liberada para extração 
na área é de 2,8 metros, no entanto, abaixo da profundidade 
de 2 metros, o material torna-se muito arenoso, fator 
limitante para confecção de peças cerâmicas. Algumas 
olarias da Sanga Funda possuem seus próprios depó-
sitos. Neste caso, não costumam utilizar o método de 
mineração em tiras, mas em cavas, conforme pode ser 
observado na Figura 6.11A.

Ocorre também, em menor proporção, a mineração 
de argila de origem aluvial em planícies de inundação 
dos rios (Figura 6.13). Esse tipo de lavra era predomi-
nantemente empregado na extração de matéria-prima 
nos municípios de Pedro Osório e Cerrito, que já foi um 
polo cerâmico importante com mais de 100 olarias em 
atividade na região e com cerca de um século de tradição 
no setor oleiro, mas que hoje enfrenta franco declínio.

A argila utilizada era retirada da planície aluvial dos 
rios Piratini e Santa Maria, mas com o controle ambiental 
atual, mais restritivo, margens de rio foram classificadas 
como Áreas de Preservação Permanente (APP), somente 
podendo ser mineradas de maneira manual, rudimentar, 
sem o auxílio de maquinário de grande porte, para que 
não haja supressão da mata ciliar. A partir de então, as 
olarias da região precisaram se adequar e começaram 
a extrair argila em depósitos da planície lagunar asso-
ciados à barreira II da PCRS. No entanto, esses materiais 
demoram mais no cozimento e consomem mais lenha 
na queima, que na região se dá de maneira bastante 
artesanal, sem controle da temperatura, assim como 
os demais processos de beneficiamento, decorrentes da 
falta de modernização do setor e técnicas de produção.

Embora existam empresas independentes e bem 
sucedidas, esse sistema de organização em cooperati-
vas tem se mostrado uma iniciativa importante para o 
setor, pois os custos são minimizados e rateados entre 

os cooperados, além de contar com o auxílio de técnicos 
da Prefeitura de Pelotas que providenciaram o licencia-
mento e os procedimentos burocráticos que demandam 
conhecimento técnico. 

Esse método ou modelo de negócio poderia ser 
empregado também na região de Cerrito e Pedro Osó-
rio, onde as instalações e equipamentos são precários 
e há falta de matéria-prima devido à ausência de áreas 
licenciadas próximas. Por questões econômicas, hoje 
restam apenas 11 empresas na região de Pedro Osório 
e Cerrito e boa parte delas tem se mantido apenas com 
pequenas exportações de tijolos para o Uruguai.

6.3.1. Beneficiamento e expedição

O material armazenado, principalmente durante a 
época de chuvas, é colocado para secagem em galpões 
por até uma semana, antes da conformação dos produtos 
cerâmicos. Durante a estiagem, este material é umede-
cido e homogeneizado para a próxima etapa.

Através de pá carregadeira e linha de produção meca-
nizada, conforme ocorre nas cerâmicas em Pelotas (Figura 
6.14A), ou mesmo de forma manual, em linhas de pro-
dução mais rudimentares, como na região de Cerrito e 
Pedro Osório (Figura 6.14B), que alimentam o processo 
produtivo obedecendo ao seguinte fluxograma:

• o material argiloso é disposto em um caixão ali-
mentador que abastece, uniformemente, a linha 
de produção por meio de uma correia transporta-
dora, evitando interrupções na produção por falta 
ou excesso de material;
• o material armazenado é conduzido ao desintegra-
dor, que faz a pré-laminação através da passagem 
entre os rolos (4 a 9 mm), de onde segue ao mistu-
rador, que é o equipamento que garante a mistura 
homogênea de diversos tipos de argila, distribuindo 
água e triturando os torrões;
• no laminador são eliminados pedregulhos e con-
cluída a mistura da massa;
• em seguida, o material é encaminhado para a 
maromba ou extrusora (Figuras 6.14A e B) através de 
um molde para formar uma coluna contínua, a qual 
é cortada em dimensões pré-definidas. A máquina 
extrusora tem a função de homogeneizar, desagregar 
e compactar as massas cerâmicas dando forma ao 
produto (Figura 6.14C);
• após a conformação, inicia-se a etapa de seca-
gem. Esse processo constitui uma operação muito 
importante na fabricação da cerâmica estrutural e 
requer cuidados especiais para garantir que a água 
contida nos produtos seja lenta e uniformemente 
eliminada por toda a massa, diminuindo as chances 
de ocorrerem possíveis defeitos nas peças, tais como 
trincas, empenamentos ou quebras (Figuras 6.14D 
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e E). No entanto, há outros fatores que também 
podem contribuir para a diminuição da qualidade do 
material. Por essa razão, se faz necessária a busca 
por materiais específicos, que deverem passar por 
diversos ensaios tecnológicos, que apresentem carac-
terísticas físico-químicas controladas e apropriadas 
para os diversos fins, antes de serem empregados 
em larga escala, diminuindo, assim, as chances de 
perdas ou um aumento na qualidade dos produtos;
• o processo é concluído pela secagem natural ao 
ar livre, próxima aos fornos, para aproveitamento do 
calor circulante, por um período que varia de 10 a 30 
dias, de acordo com a umidade relativa do ar  local 
e as características do material utilizado;
• a queima é a etapa mais importante de todo 
o processo produtivo, quando a matéria-prima é 
queimada a temperaturas que variam entre 650 e 
1.000 °C, por até 4 dias;
Após o resfriamento, os produtos cerâmicos resul-

tantes estão prontos para a comercialização.

A B

C D

Figura 6.14 - A) Beneficiamento de tijolos de forma mecanizada e automatizada, no município de Pelotas; B) Linha 
de produção com processos rudimentares observados no município de Cerrito; D e E) Tijolos com trincas, que 

comprometem sua qualidade. Município de Pelotas.

6.4. SAIBRO

As lavras de saibro da RPRGE (Figuras 6.15A, B) ocor-
rem de maneira similar às lavras de argila. Compreendem 
uma operação conjunta que corresponde ao desmonte 
e carregamento do material in natura com pás carrega-
deiras (Figura 6.15C) e o transporte da matéria-prima em 
caminhões basculantes até as obras (Figura 6.15D). Em 
algumas lavras, o desmonte e o transporte são realizados 
de forma artesanal, sem uso de maquinário.

Por ser muito utilizado na manutenção e construção 
de estradas, a produção é sazonal, ou seja, é intensifi-
cada nos períodos de obras, sendo quase inexistente 
em outras ocasiões. A extração se caracteriza, muitas 
vezes, pela informalidade da atividade, desenvolvida de 
forma irregular, predatória, sem planejamento e sem 
responsável técnico.

Mudanças das áreas de produção ocorrem com fre-
quência, a fim de aproximar-se das obras em que esses 
materiais são utilizados, resultando, algumas vezes, em 
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cavas abandonadas, sem que haja recuperação, deixando 
um passivo ambiental. A rápida movimentação das fren-
tes de produção é explicada tanto pela farta disponibili-
dade desse bem mineral, como pelo condicionamento 
do preço do produto em função da distância entre as 
áreas de produção e o consumo.

6.4.1. Beneficiamento e expedição

Não ocorre beneficiamento deste bem mineral. O 
transporte do saibro geralmente é realizado por terceiros, 
que pagam pelo carregamento no local da explotação e 
o entregam diretamente no canteiro de obras.

6.5. ROCHA ORNAMENTAL

As jazidas de rocha ornamental, na área do projeto, 
em sua quase totalidade, foram operadas através de 
lavras a céu aberto, com base nas características geo-
lógicas dos depósitos (Figura 6.16A). Podendo ser extra-
ídas de maciços rochosos e/ou em matacões, através 
de métodos e técnicas que possibilitavam resultados 

A B

C D

Figura 6.15 - A e B) Frentes de lavra de saibro nos municípios de Capão do Leão e Cerrito, respectivamente; C) 
Operação de desmonte e carregamento do material in natura, com pás carregadeiras, no município de Capão do 

Leão; D) Transporte da matéria-prima em caminhões, no município de Capão do Leão.

satisfatórios em termos da relação custo/benefício até 
um determinado momento. Legalmente, não ocorre 
extração e beneficiamento deste bem mineral na área 
do projeto. No entanto, apesar de ser em pequena quan-
tidade, sabe-se que há eventual extração de material 
que é comercializado nas redondezas. 

Os métodos de lavra para este insumo consistem de 
um conjunto específico de trabalhos de planejamento, 
dimensionamento e execução de tarefas. É importante 
verificar, durante a fase de pesquisa geológica e do pla-
nejamento técnico-operacional, se o maciço rochoso, ou 
o matacão, possui características ideais para ser lavrado, 
sendo fundamental a verificação da existência de varia-
ções litológicas, fraturas, trincas, alterações, presença de 
enclaves, veios, situação topográfica local e as condições 
de infraestrutura.

Entende-se por melhor método de lavra, aquele 
que proporciona resultados mais eficiente em termos 
de custo-benefício. Outro aspecto importante no pla-
nejamento da lavra é a recuperação da área, uma vez 
concluída a sua atividade. Um planejamento de lavra 
bem elaborado fornecerá o dimensionamento dos 
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equipamentos e instalações, cálculo de custos, sequên-
cia de atividades, implicações econômicas do impacto 
ambiental e análise das condições hidrológicas.

A preocupação com a qualidade e o volume da rocha 
produzida deveria implicar na necessidade de investir 
inicialmente na pesquisa geológica e, posteriormente, 
em tecnologia de produção, a fim de reduzir os custos e 
aumentar a taxa de produtividade do empreendimento.

A elaboração de um trabalho de pesquisa geoló-
gica no processo de lavra de rocha ornamental inclui a 
análise litoestrutural do corpo a ser explotado, seguida 
do estudo do campo de tensões a que este maciço está 
submetido. Esse procedimento contribui para minimizar 
a atuação das fraturas de alívio, quando da abertura da 
pedreira, permitindo a elaboração de um projeto de 
lavra objetivo e prático. 

Figura 6.16 - A) Frente de lavra de rocha ornamental paralisada com operações em sistema de bancadas, no 
município de Pelotas; B) Lavra através do sistema de blocos; C) Bloco extraído pronto para o transporte; D) 

Produção de moirão; E) Produção de paralelepípedos; F) Operação de desmonte e carregamento do material 
extraído in natura pronto para o transporte. Município de Canguçu.

A B

C D

E F
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O tipo de lavra mais comum na área é operado 
em sistema de bancadas (Figura 6.16A), seguido por 
sistema de blocos. Trata-se de método com boa fle-
xibilidade, bem aplicável a maciços homogêneos, em 
locais com fraturas sub-horizontais pouco espaçadas, 
com as distâncias entre os planos variando no intervalo 
aproximado entre 2 a 4 metros, o que delimita a altura 
das bancadas. 

A sistemática de corte utilizado, conforme infor-
mado por antigos operários, seria com o uso de equi-
pamentos de serração contínua e fio diamantado.

A lavra em blocos caracteriza-se pelo uso de tecno-
logias bastante simples, com baixo custo de produção 
e pequena inserção de capital inicial, porém necessita 
de muito trabalho de limpeza e remoção de solo para 
desenterrar os blocos parcialmente soterrados (Figura 
6.16B). Após a exposição, são desdobrados através da 
utilização de explosivos. As técnicas empregadas para 

corte de blocos dos maciços compreendem, principal-
mente, as tecnologias de corte contínuo, especificamente 
o fio diamantado, combinado com a perfuração e uso de 
explosivos. Em seguida, é feita a cominuição dos blocos, 
através do emprego de marteletes e de cunhas manuais 
ou pneumáticas.

Devido à informalidade do setor na região, essas 
lavras resultam em cavas abandonadas, sem que haja 
recuperação dos impactos ambientais causados, deixando 
um passivo ambiental.

6.5.1. Beneficiamento e expedição

Legalmente não ocorrem extração e beneficiamento 
deste bem mineral na área do projeto. No entanto, apesar 
de ser em pequena quantidade, sabe-se que há extração, 
principalmente para a confecção de blocos e moirões 
(Figuras 6.16B a F).
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7. MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE

Este capítulo avalia os impactos ambientais e suas 
relações com a atividade de extração de recursos mine-
rais para a construção civil na Região de Pelotas, Rio 
Grande e Entorno (RPRGE), procurando identificar e 
descrever modificações no meio ambiente e os passivos 
ambientais resultantes da mineração, tanto nas áreas de 
extração ativas, quanto nas paralisadas.

O procedimento adotado foi relacionar e caracterizar 
ambientalmente cada atividade observada nos trabalhos 
de campo. Neste contexto, foram feitas considerações 
sobre as técnicas de lavra dos insumos utilizados na 
construção civil e o potencial de degradação que resulta 
dessas intervenções antrópicas.

Embora a mineração seja uma atividade de funda-
mental importância para o desenvolvimento da economia 
do país, inegavelmente dela decorrem impactos ambien-
tais nos meios físico e biótico, mas que podem ser mini-
mizados se a atividade for planejada e executada dentro 
dos conceitos de sustentabilidade e produção limpa.

Durante as visitas às extrações de brita, areia, argila, 
rocha ornamental e saibro, buscou-se ilustrar as relações 
entre as causas (atividades antrópicas), os mecanismos 
de interação com meio ambiente (aspectos ambientais) 
e as consequências geradas por essa interação (impactos 
ambientais). Também foram abordadas algumas ações 
preventivas e/ou mitigadoras aplicáveis a cada forma de 
impacto ambiental decorrente da mineração e a impor-
tância de seu planejamento e execução concomitante 
com a operação da mina/lavra.

Para a aplicação da metodologia desenvolvida 
neste trabalho, foram utilizados os conceitos de ação 
antrópica, aspecto ambiental e impacto ambiental, 
descritos a seguir.

Impacto ambiental é a alteração da qualidade do 
ambiente que resulta da modificação de processos natu-
rais ou sociais provocada pela ação humana (SÁNCHEZ, 
2008), ou seja, configura-se como o resultado de uma 
ação antrópica, que é a sua causa. Já o termo aspecto 
ambiental, segundo Sánchez (2008), pode ser entendido 
como o mecanismo através do qual uma ação antrópica 
causa um impacto ambiental.

Portanto, as ações antrópicas são as causas, os impac-
tos ambientais são as consequências, enquanto que os 
aspectos ambientais são os mecanismos ou os processos 
pelos quais ocorrem as consequências. Por exemplo, em 
uma mina de brita, várias ações antrópicas são execu-
tadas durante a operação do empreendimento, sendo 
que a britagem da 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.

Um dos aspectos ambientais comuns no processo de 
britagem é a emissão de poeira, que pode levar à geração 
do impacto de redução da qualidade do ar.

A Figura 7.1 apresenta, esquematicamente, os con-
ceitos utilizados nesta abordagem.

A utilização de matrizes configura-se como uma 
ferramenta comumente utilizada para a avaliação de 
impactos ambientais de diferentes atividades. Proposta 
por Leopold et al. (1971), a matriz de impactos ambien-
tais identifica, por meio do cruzamento de informações 
contidas em linhas e colunas, as interações possíveis 
entre os componentes de uma atividade ou projeto e 
as interações possíveis entre os componentes de uma 
atividade ou projeto e os elementos do meio (Tabela 7.1).

7.1. IMPACTOS DECORRENTES DA MINERAÇÃO

Em razão do minério se localizar em subsuper-
fície ou próximo a ela, as extrações são executadas 
exclusivamente pelo método a céu aberto e, algumas 
vezes, sem a necessária orientação técnica. Estas 
situações normalmente potencializam a ocorrência 
de impactos ambientais negativos inerentes a esta 
modalidade de lavra. 

Com exceção da mineração de areia em leito de rio, 
a lavra de recursos minerais utilizados para construção 
ocorre, quase que exclusivamente, através da escavação 
mecânica ou pelo desmonte do minério com explosivos, 

Figura 7.1 -  Relação entre as ações antrópicas, aspectos e 
impactos ambientais, com exemplo na britagem  

(SHERER et al., 2016).



| 76 |

| CPRM - Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil |

Tabela 7.1 -  Matriz ilustrando as correlações potenciais entre as ações antrópicas desenvolvidas na mineração de cada 
insumo estudado, os aspectos ambientais e os potenciais impactos ambientais gerados (Modificado de Leopold et al, 1971).

formando cavas a céu aberto, que podem ou não inter-
ceptar o nível freático. Logo, a maioria das atividades 
antrópicas identificadas na matriz de impactos ambientais 
são etapas comuns à explotação dos diferentes insumos

.
7.1.1. 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 do pit de lavra ou para o traçado dos acessos 
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, além de serem res-
ponsáveis pelo desenvolvimento e manutenção da biodi-
versidade. Sua remoção resulta em impactos ambientais 
negativos ao meio físico, tais como aumento da erodibili-
dade do substrato, diminuição da taxa de infiltração das 
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águas pluviais e alteração do regime de fluxo hidrológico, 
assim como o aumento do assoreamento das drenagens 
a jusante da mina, pela deposição do material erodido.

No meio biótico os impactos se refletem na redu-
ção da biodiversidade, na perda do banco de sementes 
e no afugentamento da fauna, com a consequente 
perda da harmonia paisagística, que se configura como 
o impacto visual no meio antrópico. As Figuras 7.2A 
e B ilustram alguns desses impactos identificados 
na RPRGE.

O maquinário para executar o decapeamento e o 
transporte do material é responsável pela geração de 
gases e poeira, assim como ruídos e vibrações, resul-
tando em impactos, como a redução da qualidade do 
ar, afugentamento da fauna e incômodo à vizinhança 
(Figura 7.3A/B).

Os impactos ambientais descritos, resultantes da 
etapa de decapeamento e abertura de acessos, podem 
ser mitigados, se adotados alguns procedimentos, 
como por exemplo:

Figura 7.2 - A/B) Áreas com impactos ambientais gerados pela remoção da cobertura vegetal em áreas de extração 
de areia no município de Capão do Leão.

A B

• proceder à remoção da vegetação em etapas 
controladas, de modo a permitir que a fauna seja 
direcionada para áreas previamente planejadas e 
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, o que 
permite a preservação da fertilidade residual da 
área, após a lavra, e de grande parte do banco de 
sementes de espécies nativas;
• fazer a drenagem pluvial de toda área decapeada 
que deve ser disciplinada 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 

A B

Figura 7.3 -  A) Plantio de cortinas vegetais arbóreas no entorno da mina visando mitigar o impacto visual e conter 
a dispersão de poeiras e partículas sólidas oriundas da movimentação do maquinário e detonações. Município de 

Pelotas; B) Maquinário utilizado no decapeamento do solo e no transporte do minério.
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7.1.2. Lavra por Escavação Mecanizada e/ou 
Desmonte com Explosivos 

Para insumos como argila, areia e saibro, a opera-
ção da lavra se dá através da escavação mecanizada 
do minério exposto pelo decapeamento (Figura 7.3B). 
O principal aspecto ambiental desta etapa é a modi-
ficação da topografia original do terreno, a qual pode 
estar associada à interceptação do nível freático ou das 
águas subterrâneas, acarretando em impactos como a 
desestabilização geotécnica do terreno e a contaminação 
das águas subterrâneas.

Também nesta fase, os impactos mencionados na 
etapa anterior tornam-se mais evidentes. Há aumento 
da emissão de poeiras pelo uso mais intenso de maqui-
nário, enquanto a escavação e desagregação de estéril 
e minério aumentam a erodibilidade do pacote, disponi-
bilizando grande quantidade de sedimentos que podem 
assorear as drenagens a jusante da área de mineração.

No caso da lavra de areia fora de curso d’água, 
observa-se que a interceptação do freático pela esca-
vação é quase uma regra. Neste momento, a lavra pros-
segue abaixo do nível freático com o uso de pequenas 
dragas de sucção e recalque, formando corpos d’água 
artificiais. Tal prática pode expor o freático à ação de 
contaminantes, como óleos e graxas.

A escavação mecânica dá lugar ao emprego de explo-
sivos, perfuratrizes e marteletes para o desmonte do 
pacote rochoso para brita (Figura 7.4). Neste caso, a 

Figura 7.4 - A) Parede com altura de aproximadamente 40 metros em área de extração de rocha para brita, 
exibindo o desmonte do pacote rochoso; B) Utilização de marteletes para redução no tamanho dos blocos que 

serão enviados para os britadores. Município de Pelotas.

plantio de cortinamento vegetal, com vistas a mitigar 
o impacto visual e conter a dispersão de poeiras e 
partículas sólidas oriundas da movimentação do 
maquinário e de detonações (Figura 7.3A);
• proceder à manutenção periódica do maquinário, 
de modo a não produzir excessiva emissão de gases, 
ruídos e vazamentos de óleos.

execução do plano de fogo pode provocar geração de 
poeira durante a perfuração da rocha para a colocação 
dos explosivos, além de ocasionar intensa vibração no 
solo, quando da detonação. Caso o plano de fogo seja 
executado fora das normas técnicas e a mina se localize 
próximo a áreas habitadas, a geração de vibração pode 
provocar danos às estruturas das construções no entorno 
da mina e incômodo à vizinhança.

Outro fenômeno relacionado é o ultra lançamento 
de partículas sólidas, que ocorre em consequência do 
uso excessivo de carga explosiva. O fenômeno consiste 
no lançamento de fragmentos rochosos além da área de 
manobra e carregamento (praça), principalmente devido 
à falta de orientação técnica.

A seguir, são elencados alguns exemplos de medidas 
a serem tomadas para a mitigação dos impactos relacio-
nados à fase de lavra:

• a altura e a inclinação dos taludes da frente de 
mineração, assim como a largura das bermas, deve-
rão ser definidas como base em projeto geotécnico, 
respeitando o ângulo de atrito interno do material, 
ângulo e sentido do mergulho da foliação da rocha, 
grau de saturação, influência do fraturamento e das 
demais descontinuidades existentes, assim garan-
tindo a estabilidade geotécnica;
• os taludes, cujas alturas excedam esses limites, 
deverão ser subdivididos, com a formação de banca-
das intermediárias, considerando o disposto acima;
• o sistema de drenagem pluvial, já implantado 
durante o decapeamento, deverá também contem-
plar os taludes, bermas e praça de mineração, de 
forma que as águas de escoamento sejam direcio-
nadas para bacias de decantação;
• se necessário, deverão ser adicionados, ao sistema 
de drenagem das águas pluviais, dissipadores de 
energia de escoamento, tais como escadas d’água, 
para reduzir a sua capacidade erosiva;

A B
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• para a preservação e o adensamento da vegeta-
ção arbórea, no entorno da mina e no caso da sua 
falta, deve-se providenciar a sua instalação, o que 
constitui uma das medidas mais importantes para 
a mitigação do impacto visual e contenção da dis-
persão de poeiras e partículas sólidas oriundas das 
detonações e escavações;
• outras ações mitigadoras de controle de poeiras 
relacionam-se com a execução das perfurações para 
desmonte, com dispositivo a úmido, e utilização de 
carros-pipa para a umectação dos acessos internos, 
diminuindo a geração de poeira;
• implantar sistema de monitoramento da qualidade 
das águas superficiais e subterrâneas e executar 
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 fontes potenciais de contaminação. 
Por exemplo, no caso da mineração de areia com o 
uso de dragas, os equipamentos 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;
• 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 estágio de decomposição, juntas 
ou diáclases, espelhos de falhas, fraturas etc.
• conformação da mina em formato de C ou U fecha-
dos (Figura 7.3B), bem como a preservação de vege-
tação no entorno da mina, corrobora na mitigação 
do impacto visual, contenção, dispersão de poeira 
e partículas sólidas oriundas da movimentação do 
maquinário e detonações.

Figura 7.5 - A/B) Local de extração de areia em curso d’água natural no Rio Camaquã, onde se formam praias 
naturais com ampla capacidade de reposição. Município de Canguçu.

7.1.3. Lavra por Dragagem

A lavra por dragagem é empregada na mineração de 
areia em tanques artificiais (cavas), após a interceptação 
do nível freático, e na lavra de areia em cursos d’água 
naturais. No que diz respeito à questão ambiental, a 
principal diferença entre essas duas situações é que a 
última apresenta uma maior complexidade de interações 
com o meio, 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 do leito dos rios 
(Figuras 7.5A e B). Diferentemente da lavra de areia em 
tanques, na qual a extração da areia é feita com o uso de 
embarcações de médio porte que possuem dispositivos 
de dragagem mais potentes (mecânicos ou hidráulicos). 
As dragas mais comuns são as dotadas de bombas de 
sucção e recalque, do tipo hidráulica. 

O Canal de São Gonçalo representa o principal 
depósito de areia na RPRGE e trata-se de uma ligação 
hidroviária entre as lagoas dos Patos e Mirim. A Portaria 
Conjunta Sema/Fepam n° 009/2018 define os critérios 
transitórios de licenciamento ambiental das dragas que 
realizam a extração de areia em leitos submersos de 
recursos hídricos fluviais.

Quando a dragagem é feita sem critério, sendo execu-
tada junto às margens, não respeitando a capacidade de 
reposição sedimentar e provocando o aprofundamento 
excessivo do leito, podem ocasionar sensíveis modifica-
ções na morfologia da calha do curso d’água. Tal aspecto 
resulta em uma série de impactos ambientais.

No meio físico, podem ocorrer a alteração do fluxo 
hidrológico pela modificação da área da sessão trans-
versal e rugosidade do canal, implicando em alterações 
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 desestabilização 

A B
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geotécnica, exemplificados pelos solapamentos das mar-
gens. No processo de dragagem ocorre a ressuspensão 
de sedimentos finos que se encontravam depositados no 
fundo do canal, aumentando a turbidez das águas logo 
a jusante da draga e, em algumas situações específicas, 
solubilizando contaminantes que podem estar adsorvidos 
na fração argilosa. Pode ocorrer, ainda, a contaminação 
das águas por óleos e graxas, caso aconteça o naufrágio 
da embarcação ou pela falta de manutenção na casa de 
máquinas, somada à ausência de um sistema de conten-
ção de eventuais vazamentos de combustíveis.

No meio biótico, os impactos potenciais são a redu-
ção da biodiversidade aquática, pela perturbação das 
rotas de peixes e do habitat dos organismos que vivem 
no fundo do canal (bentônicos). A queda de vegetação 
ciliar associada à desestabilização das margens, tam-
bém, configura um impacto ao meio biótico. Este último 
impacto, assim como possíveis danos a construções 
existentes junto às margens, tais como portos e atraca-
douros, podem estar associados a uma dragagem sem 
controle técnico.

Alguns exemplos de medidas mitigadoras para os 
impactos ambientais listados são elencados a seguir:

• nunca proceder a 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 tam-
bém 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 
leito (junto às margens);
• a lavra deve ser direcionada exclusivamente aos 
bancos de sedimentos inconsolidados existentes, 
frutos do regime de deposição natura, e ser com-
patível com a capacidade de reposição 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, deve ser executado monito-
ramento da taxa de reposição de sedimentos e 
o levantamento batimétrico do leito do canal, de 
modo que as medidas anteriores possam ser exe-
cutadas de forma eficiente;
• a ancoragem das embarcações deverá ser reali-
zada somente em locais autorizados e nunca cau-
sando danos à vegetação ciliar;

• as dragas devem receber manutenção periódica e 
possuir compartimentos estanques, para a contenção 
de eventuais vazamentos de óleos e graxas.

7.1.4. Estocagem de Minério e Deposição de 
Estéreis e Rejeitos

Quando o minério é estocado e os estéreis e rejei-
tos não são corretamente armazenados, ou seja, são 
simplesmente dispostos em enormes pilhas de material 
expostas às intempéries, os impactos no meio físico 
podem ser causados pelo transporte desses materiais 
através das águas pluviais que incidem na mina (Figura 
7.6A), que podem ser exemplificados pelo aumento do 
assoreamento e da turbidez nos cursos d’água à jusante 
das minas, devido à disponibilização de grandes quanti-
dades de sedimentos.

Um exemplo dos possíveis impactos é o caso da 
mineração de areia, tanto em cava como em cursos 
d’água, na qual o minério é transportado por embar-
cações até depósitos localizados junto às margens das 
cavas ou dos rios. Normalmente nesses locais, a areia é 
retirada da embarcação por meio de bombeamento, onde 
uma mistura de areia e água é lançada através de uma 
tubulação até o local de estocagem (Figura 7.6B). Caso o 
local não possua um eficiente sistema de separação da 
água e do sedimento, tal como um sistema de drenagem 
ligado à bacia de decantação, uma grande quantidade 
de água com sedimentos em suspensão pode retornar 
ao corpo d´água, elevando, localmente, sua turbidez e 
nível de erosão. 

Na deposição de solo orgânico, que configura a maior 
parcela dos estéreis de quase todos os insumos estuda-
dos, o armazenamento inadequado, formando grandes 
pilhas e sem uma proteção contra a erosão das águas 
pluviais, pode resultar na total perda do banco de semen-
tes por compactação excessiva do solo ou transporte da 
matéria orgânica.

Para a mitigação dos 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 
descarga da areia deve ser realizada em compar-
timento especifico, que deve possuir sistema de 
drenagem e bacia de decantação em pleno funcio-
namento, proporcionando o retorno da água para 
o recurso hídrico livre de sedimento;
• o solo orgânico, removido durante o decapea-
mento, deve ser armazenado em local próprio e 
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Figura 7.6 -  A) Depósito de brita apresentando erosão decorrente de chuvas; B) Mineração de areia em cursos 
d’água com descarregamento de minério na margem.

Figura 7.7 - Planta de britagem de rocha granítica em operação 
com emissão de poeira. Município de Pelotas.
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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 
possa ser utilizado para a futura recuperação da área.

7.1.5. Britagem

Nas minas da RPRGE visitadas, a britagem constitui 
um processo de beneficiamento dos blocos individuali-
zados pela detonação da rocha, onde são submetidos a 
várias fases de cominuição mecânica para a produção de 
diferentes tamanhos de brita. Na britagem, os possíveis 
pontos de emissão de poeira referem-se à alimentação 
do material nos britadores (primário e secundário), aos 
moinhos, ao sistema de transferência (correia trans-
portadora, elevadores, rampas, etc.) e aos sistemas de 
peneiramento e empilhamento para estocagem.

A poeira gerada é constituída por fração de granulo-
metria muito fina, o que lhe dá condições para que fique 
em suspensão por algum tempo, causando a redução da 
qualidade do ar (Figura 7.7). O acúmulo de poeira sobre a 
vegetação circundante, também reduz a sua capacidade 
de fotossíntese, podendo provocar a queima das folhas 
e sua consequente morte.

Para mitigar as emissões de poeiras pela britagem, a 
planta de beneficiamento deve contar com dispositivos 
que reduzam a sua geração na fonte, tais como asper-
sores de água nos britadores primário e secundário e 
enclausuramento com instalação de filtros na moagem.

7.1.6. Expedição e Transporte de Carga

A utilização de equipamentos como retroescavadei-
ras, pás carregadeiras e caminhões é comum a todas 
as etapas da mineração já descritas, além de se fazer 
necessária na expedição e no transporte do minério 
para o consumidor (Figura 7.8). A exemplo de outras 

etapas, na expedição e transporte de carga, a opera-
ção do maquinário é potencialmente responsável 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 o incô-
modo à vizinhança. Especificamente no transporte de 
carga, o aumento do tráfego de caminhões impacta o 
meio antrópico, causando um aumento na frequência 
de congestionamentos e na danificação das malhas 
viárias, que, geralmente, não foram projetadas para 
suportar o peso e as frequentes viagens dos caminhões 
carregados de minério.

A mitigação dos impactos descritos nesta etapa passa 
pelas seguintes etapas:

• proceder à manutenção periódica do maquinário, 
de modo a não produzir excessiva emissão de gases, 
ruídos e vazamentos de óleos;
• uso obrigatório de lonas nas caçambas dos cami-
nhões para conter a dispersão de minério na pista 
durante o transporte;
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Figura 7.8 - Expedição e transporte de minério envolvem o uso de 
maquinário responsável pela emissão de gases, poeiras, produção 

de ruídos e vibrações. Município de Cerrito.

• nunca ultrapassar o limite de peso de carga per-
mitido e procurar utilizar rotas de escoamento da 
produção, cujas vias sejam compatíveis com o fluxo 
e peso da carga dos caminhões.
Sabe-se que na RPRGE os diversos impactos ambien-

tais deixados pela atividade da mineração constituem 
consequências marcantes na fisiografia local, que pre-
cisam ser enfrentadas para garantir a própria sustenta-
bilidade da atividade mineral, em sintonia com o meio 
ambiente que a circunda.

O desenvolvimento da atividade mineral tem esta-
belecido uma série de relações com outras formas de 
uso do solo circunvizinho (habitação, indústria, conser-
vação ambiental, horticultura, lazer, recreação, entre 
outras). Não raro, essas relações ocorrem de maneira 
conflituosa, notadamente motivada pela disputa cada 
vez mais acirrada pelos espaços urbanos. As situações 
mais comuns acontecem pela presença de núcleos habi-
tacionais em locais próximos a minerações, assim como 
em áreas de várzea. Além de restrições ambientais e leis 
de zoneamento municipais restritivas, que muitas vezes 
não levam em conta o potencial geológico de seus sub-
solos, também acabam por impedir o aproveitamento 
dos recursos existentes. O crescimento desordenado dos 
centros urbanos acaba inviabilizando também a opera-
ção de pedreiras, seja pela ação política dos habitantes 
ou pelo encarecimento da propriedade. Na RPRGE não 
foram observados maiores problemas desta natureza, 
pois não configura um grande centro populacional e que 
apresentou baixo crescimento na última década.

No que se refere ao meio natural, físico e biótico, os 
impactos ambientais identificados e analisados como 
sendo gerados pela mineração de areia, argila e brita 
foram considerados, na sua maioria, de pequena a média 
importância e magnitude. Porém, podem ser minimizados 

através de programas de gestão ambiental minerária e 
de um eficaz programa de monitoramento, de forma a 
garantir a manutenção da qualidade ambiental.

Durante os trabalhos de campo, chamou a atenção 
o avançado sistema de monitoramento de embarcações 
no setor de extração de areias em leito de rios.

Com base no exposto, verifica-se a necessidade de 
uma ação integrada por parte dos órgãos ambientais e 
dos municípios que compõem a RPRGE executarem e/
ou revisarem seus planos diretores com base em conhe-
cimentos de cunho geológico, de forma a criar zonas de 
ordenamento territorial, com base no planejamento das 
ocupações e na potencialização do aproveitamento das 
infraestruturas existentes, com a destinação de áreas 
próprias para atividade mineral, urbanização e ativida-
des agropastoris, de forma a propiciar uma convivência 
harmoniosa entre a mineração, o crescimento da urba-
nização e a qualidade de vida da população.

7.2. RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Segundo o Decreto Federal n° 97.632, de 10/04/1989, 
que estabelece a necessidade da preparação de um 
Plano de Recuperação de Áreas Degradadas pela Mine-
ração, a recuperação deverá ter por objetivo o retorno 
do sítio degradado a uma forma de utilização social e 
visual, de acordo com um plano pré-estabelecido para 
o uso do solo, visando à obtenção de uma estabilidade 
do meio ambiente” (art. 3°).

A partir da leitura desta norma, percebe-se que o 
termo recuperação de áreas degradadas pela mine-
ração é empregado na legislação como um sinônimo 
de reabilitação do sítio minerado e não no sentido de 
restauração do mesmo. Isso se deve ao fato de que, 
via de regra, a lavra de insumos minerais implica 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.

Desse modo, a recuperação deve proporcionar 
à área degradada pela mineração (Figura 7.9) um 
ambiente estável físico, biológico e social, sem riscos 
à saúde e segurança, garantindo a possibilidade de 
outro uso potencial sustentável para a mesma.

Entretanto, constata-se que na maioria das minas de 
MC da RPRGE há os seguintes problemas na recuperação:

• existência da cultura de postergar a recuperação 
da área degradada somente para a época da exaus-
tão da mina, período de diminuição de ganho de 
capital, ou quando houver a cobrança dos órgãos 
fiscalizadores (Figuras 7.10A e B);
• emprego de medidas de recuperação insuficien-
tes ou inadequadas às características do substrato 
remanescente nas áreas degradadas, evidenciando 
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Figura 7.9 - Área degradada pela mineração de brita sem ações 
de recuperação. Município de Arroio Grande.

Figura 7.10 - A) Área de mineração de rocha ornamental 
abandonada sem qualquer ação de recuperação ambiental do 

sítio degradado, no município de Pelotas; B) Área degradada pela 
mineração de blocos, moirões e lajes para alicerce,  

no município de Canguçu.

A

B

a ausência ou a ineficiência do planejamento e exe-
cução técnica na reabilitação;
• omissão da execução de recuperação do sítio 
degradado pela mineração, através do abandono 
da mina e geração de passivo ambiental local 
(Figura 7.11).
Como consequência, o passivo ambiental da mine-

ração de MC é representado pela ocorrência de minas 
paralisadas ou abandonadas, sem a execução da recu-
peração, como observado principalmente em minas 
de exploração de rocha ornamental e brita na RPREGE.

Para que a ocorrência dessas situações seja reduzida, 
faz-se necessário que a recuperação da área degradada 
pela mineração seja projetada e executada por profis-
sional habilitado e deverá ser prevista na fase do plane-
jamento das futuras operações de lavra. O início de sua 
execução deve ser concomitante à fase de extração e 
estendendo-se até a exaustão da mina.

Os métodos de reabilitação exigem estudos e 
adequação para cada situação. Em uma mesma mina, 
por exemplo, existem vários tipos de superfícies com 
características diferentes para reabilitação: taludes 
de aterro, taludes de corte, superfícies de corte, 
superfícies de aterro, substrato rochoso, solos resi-
duais, saprólitos, solos hidromórficos, etc. Por este 
motivo, é fundamental conhecer bem as característi-
cas do substrato remanescente das áreas degradadas.

Portanto, os critérios a serem adotados no pro-
cesso de recuperação devem envolver o conheci-
mento de várias etapas da mineração (pesquisa, 
lavra e beneficiamento), da forma e grau de inter-
ferência de cada etapa com o meio ambiente e das 
características topográficas, climáticas, litológicas, 
pedológicas, geomorfológicas, da fauna e da flora 
locais. Igualmente, a destinação futura da área a ser 
recuperada deve ser claramente definida na fase do 

planejamento, podendo ser contemplados os seguin-
tes tipos de uso:

• reflorestamento com espécies nativas;
• reflorestamento comercial com espécies exóticas;
• parques, áreas de lazer e recreação;
• projetos agropastoris ou hortifrutigranjeiros;
• piscicultura;
• área urbana, residencial, comercial, industrial, etc.;
• aterros de resíduos sólidos da construção.
Cabe salientar, que a definição do uso futuro da 

área recuperada deve sempre estar de acordo com o 
estabelecido em zoneamentos ecológico-econômicos, 
planos de manejo e planos diretores, caso existentes.

Uma vez determinado o uso futuro, o plano de recu-
peração de uma área minerada, geralmente, envolve as 
seguintes medidas:

• elaborar a harmonização topográfica e paisagís-
tica, buscando que a conformação do terreno seja 
compatível com a paisagem local. Normalmente, 
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Figura 7.11 - Área de extração de rocha ornamental abandonada, 
inundada pelas águas das chuvas, apresentando risco para a 

população local. Município de Canguçu.

os trabalhos envolvem a suavização de taludes e o 
preenchimento de cavas com material estéril, exe-
cutados com equipamentos convencionais de ter-
raplenagem, tais como tratores, caminhões e rolos 
compactadores;
• providenciar a estabilização do solo, podendo ser 
de natureza física e biológica. A estabilização física 
envolve o preparo da área, controle de erosão e 
implementação 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;
• executar o melhoramento do solo através da reco-
locação da camada orgânica anteriormente estocada. 
Deve haver controle do pH e da salinidade, entre 
outros parâmetros pedológicos para a correção de 
nutrientes;
• plantio de arbóreas, de modo a consolidar o cor-
tinamento vegetal em torno do sítio minerado, pro-
mover a formação de corredores ecológicos para o 
deslocamento da fauna e aumentar a eficiência no 
controle da erosão.
Finalmente, após a execução dessas etapas, é impres-

cindível a implementação de um programa de monito-
ramento para acompanhar a eficiência das ações de 

recuperação, contemplando o controle da qualidade da 
água, ar, solo e biodiversidade.

Vale sempre lembrar que as Unidades de Conser-
vação Refúgio de Vida Silvestre Banhado do Maçarico, a 
Reserva Biológica do Mato Grande e a Estação Ecológica 
do Taim são áreas de proteção permanente e necessitam 
de licença especial para exploração (Capítulo 8).
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8. LEGISLAÇÃO MINERAL E AMBIENTAL

O aproveitamento dos recursos minerais é regido 
por preceitos institucionais que garantem para a União 
a propriedade dos bens jacentes no subsolo e permitem 
o direito de prioridade conforme a precedência de quem 
venha a se habilitar a uma determinada área.

O Código de Mineração e a legislação correlata deta-
lham os procedimentos e regulamentam as informações 
e documentos necessários à habilitação, assim como as 
etapas que devem ser cumpridas e os seus prazos, bem 
como os instrumentos de gestão do patrimônio mine-
ral brasileiro, cuja competência foi delegada à Agência 
Nacional de Mineração (ANM).

Neste trabalho apresenta-se um breve panorama 
sobre a legislação mineral e ambiental que rege o tema 
e, ao final do capítulo, são tecidas considerações sobre o 
patrimônio mineral conhecido até o momento na RPRGE, 
incluindo o número de processos por insumos minerais 
cadastrados e a situação legal dos mesmos.

8.1. ASPECTOS LEGAIS DA MINERAÇÃO

Para o aproveitamento de substâncias minerais no 
Brasil, o interessado deve cumprir, além das leis próprias 
exigidas para o exercício de uma atividade econômica, 
também as legislações minerais e ambientais. Tal ativi-
dade é disciplinada pela Constituição Federal, através do 
Código de Mineração - Decreto Lei nº 227/1967 (BRASIL, 
1967) e pelas regulamentações que emanam da ANM, 
autarquia vinculada ao Ministério de Minas e Energia 
(MME), e de regulamentações do Conselho Nacional do 
Meio Ambiente (Conama).

A seguir, apresenta-se um panorama da legislação 
minerária e ambiental que rege o tema.

No Brasil, o Código de Mineração contempla os regi-
mes de aproveitamento de recursos minerais: licencia-
mento, autorização, concessão e registro de extração.

A legislação estabelece, para as empresas minerado-
ras, dois regimes de aproveitamento das matérias-primas 
minerais usadas na construção, tanto em seu estado 
natural, como sob a forma de produto transformado 
pela indústria:

• Licenciamento: é o registro na ANM, da licença 
expedida pela prefeitura local, caracterizado por 
facultar o direito de aproveitamento mineral exclu-
sivamente ao proprietário ou a quem dele tiver a 
expressa autorização, dispensando os trabalhos pré-
vios de pesquisa mineral, que permitem estimar as 

reservas minerais e a sua qualificação. Tal licença é 
expedida com prazo definido, podendo ser renovada 
sucessivamente a critério da autoridade municipal, 
obedecidos os regulamentos hábeis;
• Autorização e Concessão: neste regime prevalece 
o direito de prioridade garantido pela protocolização 
do requerimento de pesquisa da área pretendida na 
ANM, independente da autorização do proprietário 
do terreno. Um Alvará de Pesquisa é outorgado pelo 
citado órgão autorizando a execução dos trabalhos 
previstos no Plano de Pesquisa proposto e aprovado 
pela ANM, visando à comprovação de uma jazida eco-
nomicamente 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.
Na primeira etapa, que tem a duração máxima de três 

anos, prorrogáveis por mais um ano, o titular do alvará 
de pesquisa poderá, a critério da ANM, ser autorizado 
a extrair pequenas quantidades da substância mineral 
em pesquisa, mediante a outorga de um instrumento 
conhecido como Guia de Utilização.

Concluída a pesquisa e comprovada a existência de 
jazida, o titular poderá então requerer ou negociar com 
terceiros o seu direito à concessão de lavra, objetivando 
o aproveitamento industrial do minério. Nesta segunda 
etapa, a ANM exige que o requerimento seja acompa-
nhado de diversos documentos, entre os quais, o Plano 
de Aproveitamento Econômico da jazida, contendo um 
conjunto de operações coordenadas para a lavra e o 
beneficiamento do minério, que aprovado, habilita a 
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.

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 
ambiental expedida pelo órgão ambiental estadual. 

As licenças são liberadas após análise e aprovação de 
proposta apresentada pelo minerador, consubstanciada 
em um dos seguintes documentos técnicos, a critério do 
órgão ambiental, em função da natureza, do porte e da 
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localização do empreendimento: o EIA/RIMA (Estudo de 
Impacto Ambiental e Relatório de Controle Ambiental) ou 
o EAS/RAP/ECA/PRAD (Estudo Ambiental Simplificado, 
Relatório Ambiental Prévio, Estudo de Conformidade 
Ambiental e Plano de Recuperação de Áreas Degrada-
das). Essas licenças têm prazo definido, sendo renováveis 
conforme a observância das medidas mitigadoras dos 
impactos ambientais decorrentes das operações.

A opção por qualquer um dos regimes de aprovei-
tamento é facultado ao minerador, sendo as diferenças 
básicas entre um e outro, as seguintes:

• o regime de Licenciamento é específico para os 
minerais de emprego imediato na construção, ou 
seja, areia, cascalho, saibro e pedras britadas e de 
talhe; o processo de liberação é mais rápido e menos 
oneroso para o minerador; o proprietário do terreno 
tem a prerrogativa de decidir pela sorte do empre-
endimento; o requerimento da área é limitado a 
um máximo de 50 hectares; constitui um título de 
caráter renovável, sujeito também à aprovação da 
autoridade local (Prefeitura Municipal);
• o regime de Autorização e Concessão se aplica 
a qualquer bem mineral (excluídos o petróleo, o 
gás e os minerais radioativos), sendo permitido o 
requerimento de áreas de até 1.000 hectares, com 
exceção dos minerais metálicos cujo montante da 
área a ser requerida pode atingir até 2.000 hecta-
res; seu processo de liberação é mais demorado e 
exigente quanto à instrução e acompanhamento 
técnico, exigindo também o investimento inicial na 
fase de pesquisa e a comprovação de capacidade 
financeira na fase de lavra; compreende um título 
de plena segurança jurídica, assegurando o direito 
de explotação da jazida até à exaustão, desde que 
cumpridas as formalidades legais, sendo inclusive 
negociável.
Há que se considerar, ainda, que a legislação estabe-

lece também o Registro de Extração, que é outro tipo 
de regime para aproveitamento dos recursos minerais 
de uso imediato na construção civil (saibro, brita, areia, 
cascalho, pedra de talhe e material de empréstimo), mas 
de aplicação exclusiva para órgãos públicos, e com prazo 
determinado de extração e proibição de comercialização 
do bem mineral.

No caso da Permissão de Lavra Garimpeira, referente 
ao aproveitamento das substâncias minerais garimpáveis 
(Artigo 2º do Código de Mineração), não se aplica ao 
objeto deste informe.

8.2. OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS

Qualquer pessoa física ou jurídica que atue na 
pesquisa e lavra de bens minerais fica sujeita ao paga-
mento de taxas e compensações financeiras, as quais 

são regulamentadas pela ANM, o qual emite os boletos 
de pagamento.

8.2.1. Taxa de Emolumentos

A taxa refere-se ao pagamento a ser feito durante 
o ato de requerimento para autorização de pesquisa da 
área pretendida à ANM.

8.2.2. Taxa Anual por Hectare (TAH)

A TAH é devida pelo titular da autorização de pes-
quisa, em decorrência da publicação no Diário Oficial da 
União (DOU) do título autorizativo de pesquisa (Alvará de 
Pesquisa) e destina-se exclusivamente à ANM. Deverá ser 
paga durante a fase de pesquisa, isto é, antes da entrega 
do relatório final de pesquisa.

8.2.3. Compensação Financeira pela 
Exploração de Recursos Minerais (Cefem)

A Compensação Financeira pela Exploração de Recur-
sos Minerais, estabelecida pela Constituição de 1988, 
em seu Art. 20, § 1º, é devida aos estados, ao Distrito 
Federal, aos municípios e aos órgãos da administração da 
União, como contraprestação pela utilização econômica 
dos recursos minerais em seus respectivos territórios. 
À ANM compete baixar normas e exercer fiscalização 
sobre a arrecadação da CFEM (Lei Nº 8.876/94, art. 
3º – inciso IX).

Toda e qualquer pessoa física ou jurídica, que explore 
substâncias minerais com fins de aproveitamento eco-
nômico, deve efetuar o recolhimento da Cefem que é 
calculada sobre o valor do faturamento líquido, obtido 
por ocasião da venda do produto mineral. Entende-se por 
faturamento líquido o valor da negociação do produto 
mineral, deduzindo-se os tributos (ICMS, PIS, Cofins), que 
incidem na comercialização, como também as despesas 
com transporte e seguro.

As alíquotas aplicadas sobre o faturamento líquido 
para obtenção do valor da Cefem variam de acordo com 
a substância mineral. Aplica-se a alíquota de 3% para: 
minério de alumínio, manganês, sal-gema e potássio; 
2% para: ferro, fertilizante, carvão e demais substân-
cias; e 0,2% para: pedras preciosas, pedras coradas 
lapidáveis, carbonatos e metais nobres. No caso de 
ouro a alíquota de 1%.

Quando não ocorre a venda, porque o produto mine-
ral é consumido, transformado ou utilizado pelo próprio 
minerador, o valor da Cefem é baseado na soma das 
despesas diretas e indiretas ocorridas até o momento 
da utilização do produto mineral.

Tais recursos devem ser distribuídos da seguinte 
maneira: 12% para a União (2% para o Fundo de 
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Desenvolvimento Científico e Tecnológico - MCT/FNDCT; 
9,8%  para ANM e 0,2% para o Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente - Ibama); 23% para o estado onde foi extraída 
a substância mineral; e 65% para o município produtor, 
sendo que no caso da extração ocorrer em mais de um 
município, deverá ser preenchida uma Guia/Cefem para 
cada município, levando-se em conta a proporcionalidade 
da produção efetivamente ocorrida em cada um deles.

O pagamento da Cefem é realizado mensalmente, 
até o último dia útil do segundo mês subsequente ao 
fato gerador, devidamente corrigido. Estados e uni-
cípios serão creditados com recursos da Cefem, em 
suas respectivas Contas de Movimento Específico, no 
sexto dia útil que sucede ao recolhimento por parte 
das empresas de mineração.

Com relação aos recursos originados da Cefem, é 
importante destacar que não poderão ser aplicados 
em pagamento de dívida ou no quadro permanente de 
pessoal da União, dos estados, do Distrito Federal e dos 
municípios. As receitas deverão ser aplicadas, direta ou 
indiretamente, em projetos que revertam em prol da 
comunidade local, na forma de melhoria da infraestru-
tura, da qualidade ambiental, da saúde e da educação.

Com base no Anuário Mineral (ANM, 2018), durante 
o ano de 2017, a arrecadação de CFEM no estado do 
RS foi de R$ 17.087.635,00. Deste total, a RPRGE é res-
ponsável por R$ 818.936,00, representando cerca de 
4,7%, em relação ao estado em tela. O município com o 
maior recolhimento de CFEM foi o de Pelotas, com R$ 
203.812,00 arrecadados em 2017, representando 24% 
da RPRGE, conforme Tabela 8.1.

Tabela 8.1 -  Valores da CFEM arrecadados por município da RPRGE. Fonte: ANM.

MUNICÍPIOS 2013 (R$) 2014 (R$) 2015 (R$) 2016 (R$) 2017 (R$) 2018 (R$) 2019 (R$)

Arroio do Padre 0 0 0 0 0 0 0

Arroio Grande 10.913 10.449 9.456 47.466 37.710 1.386 6.463

Canguçu 0 494 395 4.469 1.108 1.855 2.924

Capão do Leão 386.584 313.925 550.504 428.964 457.885 130.489 104.803

Cerrito 30.745 43.792 44.608 45.606 29.196 17.552 30.426

Morro Redondo 0 0 0 0 0 0 0

Pedro Osório 10.626 13.747 33.581 31.485 21.866 27.765 20.058

Pelotas 628.791 923.423 393.400 307.998 203.812 236.463 338.701

Rio Grande 67.887 107.717 70.633 69.935 67.359 34.579 41.629

São José do Norte 0 0 0 0 0 0 0

Turuçu 0 0 0 0 0 0 0

Total 1.135.546 1.413.547 1.102.577 935.923 818.936 450.089 545.004

A Tabela 8.1 permite verificar uma gradual redução 
dos valores arrecadados, via CFEM, entre os anos de 
2014 e 2019.

8.3. OS DIREITOS MINERÁRIOS NA RPRGE

Nesta etapa do trabalho, para o conhecimento das 
atividades minerais que se desenvolvem na região em 
questão, utilizou-se o cadastro mineiro online da ANM. 
Foram selecionadas todas as áreas requeridas para pes-
quisa, lavra e licenciamento mineral. A Figura 8.1 apre-
senta a distribuição percentual por etapa do processo 
de licenciamento, enquanto que a Figura 8.2 mostra 
o número de processos por município da RPRGE. Por 
sua vez, a Figura 8.3 relata a distribuição do número de 
processos minerários por insumo, enquanto o Mapa de 
Direito Minerário (Anexo 3) apresenta as substâncias, 
as fases em que se encontram os processos, as áreas 
requeridas e as licenciadas na ANM, além de informações 
sobre áreas restritivas.

Os processos destinados à produção de recursos 
minerais para construção civil na RPRGE registrados na 
ANM somam 657 e dividem-se nas seguintes fases: 158 
requerimentos de pesquisa, 76 requerimentos de licen-
ciamento, 199 autorizações de pesquisa, 12 concessões 
de lavra, 154 licenciamentos, 30 requerimentos de lavra, 
6 disponibilidades de áreas e 19 registros de extração.

8.4. LEGISLAÇÃO AMBIENTAL

Embora os recursos minerais sejam da proprie-
dade da União, o seu aproveitamento, sendo atividade 
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potencialmente poluidora, está afeto à competência 
comum das autoridades administrativas, tanto na esfera 
federal, quanto estadual e municipal (art. 24, VI, da 
CF\88). O licenciamento ambiental é um procedimento 
através do qual uma empresa obtém a autorização do 
órgão ambiental competente para o estabelecimento de 
uma atividade qualquer que interfira, de alguma forma, 
no meio ambiente.

No estado do RS, a Fundação Estadual de Proteção 
Ambiental Henrique Luiz Roessler – Fepam é o órgão legal 
que fornece as licenças necessárias, segundo normas 
pré-estabelecidas. De acordo o Código de Mineração 
(MME e ANM), os recursos minerais, para uso como 
material de construção ou aterro, enquadram-se na 
CLASSE II (regime de exploração por licenciamento) e, 
portanto, a área máxima que pode ser requerida é de 
50 ha (por processo). Entretanto, o Decreto Nº 3.358, 
de 2 de fevereiro de 2000, no Art. 1º, regulamenta a 
Lei nº 9.827, de 27 de agosto de 1999, e dispõe sobre a 
extração de substâncias minerais de emprego imediato 
na construção civil, definidas em portaria do MME, por 
órgãos da administração direta e autárquica da União, 
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, para 
uso exclusivo em obras públicas por eles executadas 
diretamente, respeitados os direitos minerários em vigor 
nas áreas onde devam ser executadas as obras e vedada 
a comercialização. A extração de que trata este Decreto 
fica adstrita à área máxima de cinco hectares. A Fepam 
tem um termo de referência específico para licencia-
mento ambiental para órgãos públicos. O licenciamento 
depende da obtenção, pelo interessado, dos seguintes 
documentos: 1. Licença específica expedida pela auto-
ridade administrativa local no município de situação da 
jazida; 2. Autorização expressa do proprietário do solo; 
3. Efetivação do seu registro na ANM (Lei 6.567), o qual 
só emitirá parecer após a obtenção da Licença de Ope-
ração pelo órgão ambiental competente; 4. Licença de 
operação emitida pela Fepam.

A licença ambiental é o documento que autoriza, pelo 
prazo constante no mesmo, a viabilidade, a instalação 
ou o funcionamento de um empreendimento/atividade 
e determina os condicionantes ambientais, que são os 
seguintes:

• Licença Prévia (LP): é a licença que deve ser soli-
citada na fase de planejamento da implantação, 
alteração ou ampliação do empreendimento;
• Licença de Instalação (LI): licença que deve ser 
solicitada na fase anterior à execução das obras 
referentes ao empreendimento/atividade; nesta fase 
são analisados os projetos e somente após a emissão 
deste documento poderão ser iniciadas as obras do 
empreendimento/atividade;

• Licença de Operação (LO): licença que deve ser 
solicitada quando do término das obras referentes 
ao empreendimento/atividade; somente após a emis-
são deste documento o empreendimento/atividade 
poderá iniciar seu funcionamento.

Figura 8.1 -  Número de processos por etapa de licenciamento na 
RPRGE. Fonte: ANM, 2018.

Figura 8.2 - Número de processos minerários por município da 
RPRGE. Fonte: ANM, 2018.

Figura 8.3 - Número de processos minerários por insumo na 
RPRGE. Fonte: ANM, 2018.
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8.4.1. Unidades de Conservação

A Lei nº 9.885, de 18.07.2000 (BRASIL, 2000), regu-
lamentada pelo Decreto 4.340, de 22/08/2002 (BRASIL, 
2002), instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Con-
servação da Natureza, disciplinando os critérios para a 
sua criação, implantação e gestão. Com base no art. 2º, I, 
do referido decreto, Unidade de Conservação consiste no 
“espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo 
as águas jurisdicionais, com características naturais rele-
vantes, legalmente instituído pelo poder público, com 
objetivo de conservação e limites definidos, sob regime 
especial de administração, ao qual se aplicam garantias 
adequadas de proteção”.

Há dois grandes grupos de unidades de conserva-
ção, as Unidades de Proteção Integral e as Unidades de 
Uso Sustentável (Tabela 8.2). As Unidades de Proteção 
Integral incluem cinco categorias (Estação Ecológica, 
Reserva Biológica, Parque Nacional, Parque Estadual, 
Parque Natural Municipal, Monumento Natural, Refúgio 
de Vida Silvestre) e tem, como objetivo básico preservar a 
natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus 
recursos naturais, com exceção dos casos previstos em 
lei. As Unidades de Uso Sustentável englobam sete cate-
gorias (Área de Proteção Ambiental, Área de Relevante 
Interesse Ecológico, Floresta Nacional, Reserva Extrati-
vista, Reserva de Fauna, Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável, Reserva Particular do Patrimônio Natural).

Dentre as Unidades de Proteção Integral existem:
• Estação Ecológica (Esec) - Área destinada à preser-
vação da natureza e à realização de pesquisas cien-
tíficas, podendo ser visitadas apenas com o objetivo 
educacional. São áreas de posse e domínio públicos, 
sendo que as propriedades particulares incluídas em 
seus limites devem ser desapropriadas;
• Reserva Biológica (Rebio) - Área destinada à pre-
servação da diversidade biológica, na qual as únicas 
interferências diretas permitidas são a realização de 
medidas de recuperação de ecossistemas alterados, 
ações de manejo para recuperar o equilíbrio natural 
e preservar a diversidade biológica. São áreas de 
posse e domínio públicos, sendo que as propriedades 

particulares incluídas em seus limites devem ser 
desapropriadas. É proibida a visitação pública, exceto 
com objetivo educacional, de acordo com o que 
dispuser o Plano de Manejo da unidade ou regu-
lamento específico. A pesquisa científica depende 
de autorização prévia do órgão responsável pela 
administração da unidade e está sujeita às condições 
e restrições pré-estabelecidas;
• Parques Nacionais (Parna) - Têm como objetivo 
a preservação de ecossistemas naturais de grande 
relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando 
a realização de pesquisas científicas e o desenvol-
vimento de atividades de educação e interpretação 
ambiental, de recreação e de turismo ecológico. 
São áreas de posse e domínio públicos, sendo que 
as propriedades particulares incluídas em seus limi-
tes devem ser desapropriadas. A visitação pública 
e a pesquisa científica estão sujeitas às normas e 
restrições estabelecidas no Plano de Manejo da uni-
dade, às normas estabelecidas pelo órgão respon-
sável por sua administração e àquelas previstas em 
regulamento. As unidades desta categoria, quando 
criadas pelo governo do estado ou prefeitura, serão 
denominadas, respectivamente, Parque Estadual e 
Parque Natural Municipal;
• Monumentos Naturais (Monat) - Área destinada à 
preservação de lugares singulares, raros e de grande 
beleza cênica. Essa categoria de UC pode ser consti-
tuída de áreas particulares, desde que as atividades 
realizadas nessas áreas sejam compatíveis com os 
objetivos da UC. Diversas atividades de visitação 
são permitidas, porém a visitação pública e a pes-
quisa científica estão sujeitas às normas e restrições 
estabelecidas no Plano de Manejo da unidade, pelo 
órgão responsável por sua administração ou em 
regulamento;
• Refúgios da Vida Silvestre (RVS) - Área destinada à 
proteção de ambientes naturais, no qual se objetiva 
assegurar condições para a existência ou reprodução 
de espécies ou comunidades da flora e da fauna local. 
Permite diversas atividades de visitação e a existência de 
áreas particulares, assim como no monumento natural.

Tabela 8.2 -  Unidades de Conservação de Proteção Integral e de Uso Sustentável.

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO - UC

PROTEÇÃO INTEGRAL USO SUSTENTÁVEL

Estações Ecológicas - ESEC     
Reserva Biológica - REBIO     
Parques Nacionais - PARNA   
Monumentos Naturais - MONAT   
Refúgios da Vida Silvestre - RVS

Áreas de Proteção Ambiental - APA 
Áreas de Relevantes interesse Ecológico - ARIE   
Florestas Nacionais - FLONA  
Reservas Extrativistas - RESEX 
Reservas de Fauna - REF
Reservas de Desenvolvimento Sustentável - RDS
Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN
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Dentre Unidades de Uso Sustentável estão:
• Áreas de Proteção Ambiental (Apa) - Geralmente, é 
uma área extensa, com o objetivo de proteger a diver-
sidade biológica, ordenar o processo de ocupação 
humana e assegurar a sustentabilidade do uso dos 
recursos naturais. É constituída por terras públicas 
e privadas. Respeitados os limites constitucionais, 
podem ser estabelecidas normas e restrições para a 
utilização de uma propriedade privada localizada em 
uma Apa. As condições para a realização de pesquisa 
científica e visitação pública nas áreas sob domínio 
público serão estabelecidas pelo órgão gestor da 
unidade. Nas áreas sob propriedade privada, cabe ao 
proprietário estabelecer as condições para pesquisa 
e visitação, observadas as exigências e restrições 
legais. A Apa terá um conselho presidido pelo órgão 
responsável por sua administração e constituído por 
representantes dos órgãos públicos, de organizações 
da sociedade civil e da população residente;
• Áreas de Relevante Interesse Ecológico (Arie) - 
Áreas geralmente de pequena extensão, com pouca 
ou nenhuma ocupação humana, com características 
naturais extraordinárias ou que abrigam exemplares 
raros da biota regional. Têm como objetivo manter 
os ecossistemas naturais de importância regional 
ou local e regular o uso admissível dessas áreas. A 
ARIE é constituída por terras públicas ou privadas. 
Respeitados os limites constitucionais, podem ser 
estabelecidas normas e restrições para a utilização de 
uma propriedade privada localizada em seu interior;
• Floresta Nacional (Flona) - Área com cobertura 
florestal onde predominam espécies nativas, visando 
o uso sustentável e diversificado dos recursos flo-
restais e a pesquisa científica. Elas são de posse e 
domínio público, sendo que as áreas particulares 
incluídas em seus limites devem ser desapropriadas. 
Nas Flonas é admitida a permanência de populações 
tradicionais que a habitam desde a sua criação, em 
conformidade com o disposto em regulamento e no 
Plano de Manejo da unidade. A visitação pública e a 
pesquisa científica são permitidas, condicionadas às 
normas estabelecidas para o manejo da unidade pelo 
órgão responsável por sua administração. A Flona 
terá um Conselho Consultivo, presidido pelo órgão 
responsável por sua administração e constituído 
por representantes de órgãos públicos, de organi-
zações da sociedade civil e, quando for o caso, das 
populações tradicionais residentes. A unidade desta 
categoria, quando criada pelo governo estadual ou 
pela prefeitura, será denominada, respectivamente, 
Floresta Estadual e Floresta Municipal;
• Reserva Extrativista (Resex) - São áreas utili-
zadas por populações extrativistas tradicionais, 
cuja subsistência baseia-se no extrativismo e, 

complementarmente, na agricultura de subsistên-
cia e na criação de animais de pequeno porte. Têm 
como objetivos proteger os meios de vida e a cultura 
dessas populações e assegurar o uso sustentável dos 
recursos naturais da unidade. A Resex é de domínio 
público, com uso concedido às populações extrativis-
tas tradicionais, sendo que as áreas particulares inclu-
ídas em seus limites devem ser desapropriadas. As 
Reservas Extrativistas serão geridas por um Conselho 
Deliberativo, presidido pelo órgão responsável por 
sua administração e constituído por representantes 
de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil 
e das populações tradicionais residentes na área. A 
visitação pública e a pesquisa científica são permiti-
das, condicionadas às normas estabelecidas para o 
manejo da unidade, pelo órgão responsável por sua 
administração. A exploração comercial de recursos 
madeireiros só será admitida em bases sustentáveis 
e em situações especiais, complementares às demais 
atividades desenvolvidas na unidade;
• Reserva de Fauna (Ref) - São áreas naturais com 
fauna de espécies nativas, terrestres ou aquáticas, 
residentes ou migratórias. Elas são adequadas para 
estudos técnico-científicos sobre o manejo econô-
mico sustentável desses animais. São de posse e 
domínio públicos, sendo que as áreas particulares 
incluídas em seus limites devem ser desapropriadas. 
A visitação pública é permitida, desde que compa-
tível com o manejo da unidade e de acordo com as 
normas estabelecidas pelo órgão responsável por 
sua administração;
• Reserva de Desenvolvimento Sustentável (Rds) 
- Área natural onde vivem populações tradicionais 
que se baseiam em sistemas sustentáveis de explo-
ração de recursos naturais desenvolvidos ao longo 
de gerações e adaptados às condições ecológicas 
locais. Permite visitação pública e pesquisa científica. 
A reserva será gerida por um Conselho Deliberativo, 
constituído por representantes de órgãos públicos, 
de organizações da sociedade civil e das populações 
tradicionais residentes na área. A exploração de 
componentes dos ecossistemas naturais em regime 
de manejo sustentável e a substituição da cobertura 
vegetal por espécies cultiváveis são permitidas, desde 
que sujeitas ao zoneamento, às limitações legais e 
ao Plano de Manejo da área; 
• Reservas Particulares do Patrimônio Natural (Rppn) 
- Área privada com o objetivo de conservar a diver-
sidade biológica: permitida a pesquisa científica e a 
visitação turística, recreativa e educacional. É criada 
por iniciativa do proprietário, que pode ser apoiado 
por órgãos integrantes do SNUC na gestão da UC.
A resolução Conama Nº 428/2010 (CONAMA, 2010) 

estabelece as regras relativas ao licenciamento ambiental 
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para empreendimentos situados dentro dos limites de 
Unidades de Conservação da Natureza. 

No estado do RS, a Fepam é o órgão responsá-
vel pela administração das Unidades de Conservação 
Estaduais. 

Dentre as Unidades de Proteção Integral, localiza-
das na área do projeto, estão o Refúgio de Vida Silvestre 
Banhado do Maçarico, com 6.253 ha de área, no municí-
pio de Rio Grande, e a Reserva Biológica do Mato Grande, 
com 5.161 ha, localizada no bioma Mata Atlântica, no 
município de Arroio Grande (Figura 8.4). 

Dentre as Unidades de Uso Sustentável, a única situ-
ada na área do projeto é a Estação Ecológica do Taim, com 
32.797 ha, localizada no bioma Mata Atlântica, com apro-
ximadamente 30% do seu território no município de Rio 
Grande e 70% no de Santa Vitória do Palmar (Figura 8.4). 
No Mapa de Potencial (Anexo 2) podem ser observadas 
áreas de proteção ambiental inseridas na área do projeto.

8.4.2. Reserva Legal (RL)

Reservas Legais são regidas pela lei Proteção da 
Vegetação Nativa – Lei 12.651/2012, sendo considera-
das apenas em áreas rurais, principalmente particulares, 
a fim de assegurar a proteção da vegetação nativa.

De acordo com a lei, todo imóvel rural deve manter 
uma área com cobertura de vegetação nativa, a título de 
RL. Trata-se de área localizada no interior de uma pro-
priedade ou posse rural, com a função de assegurar o uso 
econômico de modo sustentável dos recursos naturais 
do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação 
dos processos ecológicos e promover a conservação da 
biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção da fauna 
silvestre e da flora nativa. Sua dimensão mínima em ter-
mos percentuais relativos à área do imóvel é dependente 
de sua localização.

Sua exploração depende de licenciamento pelo órgão 
competente do Sistema Nacional de Meio Ambiente (Sis-
nama), mediante aprovação prévia de Plano de Manejo 
Florestal Sustentável (PMFS) que contemple técnicas 
de condução, exploração, reposição florestal e manejo 
compatíveis com os variados ecossistemas a serem for-
mados pela cobertura arbórea.

8.4.3. Áreas de Preservação Permanente (APP)

De acordo com o art. 3º, II, da Lei nº 12.651, de 
25/05/2012 (BRASIL, 2012), que estabelece o novo Código 
Florestal, uma Área de Preservação Permanente (APP) é 
aquela protegida, coberta ou não por vegetação nativa, 
com a função ambiental de preservar os recursos hídri-
cos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversi-
dade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o 
solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. O 

art. 4º estabelece as áreas de preservação permanente 
a partir de um critério meramente geográfico/topográ-
fico, englobando a vegetação natural encontrada nas 
margens dos cursos dos corpos d’água, dos lagos, lagoas 
e nascentes, denominadas matas ciliares, bem como as 
situadas nos topos e encostas de morros e demais ele-
vações topográficas, prescindindo, portanto, a criação 
de tais áreas de qualquer ato do poder público, pois elas 
se originam diretamente pela lei. 

São áreas que independem do uso da terra e podem 
estar inseridas nas Reservas Legais, nas Unidades de 
Conservação e até mesmo em áreas urbanas. O Cadas-
tro Ambiental Rural (CAR) surgiu como um instrumento 
para o mapeamento das APP e RL e aplicação da Lei de 
Proteção a Vegetação Nativa. 

A maioria das frentes de extração de insumos mine-
rais para uso imediato na construção civil, especialmente 
as de argila para cerâmica vermelha e areia, existentes na 
área do presente projeto, situam-se no âmbito das APP. 
Tal situação, embora, em princípio, inviabilize o processo 
de extração dessas substâncias pela impossibilidade legal 
de supressão de vegetação nas áreas citadas, mostra-se 
flexibilizada pela própria lei citada, uma vez que o seu 
art. 8 estabelece que, excepcionalmente, poderá haver 
intervenção ou supressão, total ou parcial, de vegetação 
nativa localizada em APP na hipótese de interesse social. 
A referida hipótese se configura no caso das atividades 
de pesquisa e extração de areia, argila, saibro e cascalho, 
outorgadas pela autoridade competente, uma vez que 
tais atividades são incluídas, conforme o teor do art. 
3º, IX, Alínea “f”, da Lei nº 12.651/2012 (BRASIL, 2012), 
como de interesse social.

O processo de extração de substâncias de uso ime-
diato na construção civil, em APP, tal como ocorre de 
modo especial, no caso de argila comum, no âmbito do 
projeto, tem fundamento legal, pois decorre de autori-
zação do órgão ambiental competente.

É importante destacar que a extração de substâncias 
minerais de emprego imediato na construção civil em 
APP, sem que haja prévia autorização expedida pelo 
órgão ambiental competente, sujeita o infrator às pena-
lidades estabelecidas no art. 44 da Lei nº 9.605/1998 
(BRASIL, 1998), a qual é conhecida como Lei de Crimes 
Ambientais. Por outro lado, vale salientar que mesmo 
no caso de uma APP ser utilizada para aproveitamento 
de substâncias de uso imediato na construção civil, com 
base no consentimento do órgão ambiental competente, 
por parte do poder público haverá a incumbência de 
exigir a recuperação do meio ambiente, com base na 
Constituição Federal do Brasil, que, em seu art. 225, § 
2º, estabelece que aquele que explorar recursos minerais 
fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de 
acordo com solução técnica exigida pelo órgão público 
competente, na forma da lei. 
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Existem ainda as Áreas Protegidas e as Áreas Indíge-
nas. As Áreas Protegidas englobam Parques Botânicos, 
Parques Ecológicos e Áreas Tombadas.

8.5. PLANOS DIRETORES

O Estatuto da Cidade é a denominação da Lei nº 
10.257 de 10/07/ 2001 (BRASIL, 2001), que regulamenta 
as disposições constitucionais referentes ao desenvol-
vimento urbano, com base em competências previstas 
na Constituição Federal (BRASIL, 1988). Tal lei, cujos 
princípios básicos são o planejamento urbano e a função 

social da propriedade, criou uma série de instrumentos 
para que a cidade busque seu desenvolvimento urbano, 
sendo o principal deles o plano diretor.

Atualmente, os dois principais instrumentos de orde-
namento territorial no Brasil são o zoneamento ecológico 
e econômico e o plano diretor municipal. Entretanto, há 
também planos diretores setoriais, como os de mineração 
e os projetos de ordenamento territorial geomineiro.

O Plano Diretor é obrigatório para cidades com mais 
de 20 mil habitantes e se constitui como o instrumento 
básico da política de desenvolvimento e expansão urbana, 
devendo ser revisado, pelo menos, a cada dez anos.

Figura 8.4 - Principais Unidades de Proteção Integral e Unidades de Uso Sustentável  
da área do projeto.
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9. POTENCIALIDADES DA RPRGE

Este capítulo tem por objetivo apresentar um pano-
rama das áreas de extração e áreas potenciais de recursos 
minerais para construção civil na região de Pelotas, Rio 
Grande e Entorno (MC da RPRGE). As potencialidades 
foram identificadas com base nas áreas de extração 
visitadas e na descrição de aspectos geológicos investi-
gados pelos métodos apresentados nos capítulos 2 e 5. 
Foi realizada a integração e interpretação dos parâmetros 
levantados em campo por sensores remotos, compilação 
bibliográfica, banco de dados e modelamentos bi e tridi-
mensional. Os dados levantados foram analisados com 
base no Mapa Geológico (Anexo 1), no qual é sugerida 
a relação entre as ocorrências minerais e as unidades 
estratigráficas mapeadas.

Na tentativa de fomentar a pesquisa, a exploração de 
novas áreas e o uso mais adequado dos recursos minerais 
para construção da RPRGE, foi gerada uma classificação 
de potencialidades para toda a área do projeto, baseada 
na vocação geológica da área e informações obtidas 
em trabalhos de campo, análise e classificação super-
visionada de intervalos específicos do Modelo Digital 
de Terreno (MDT), que permitiu ressaltar as quebras de 
relevo, principalmente da porção mais plana da RPRGE, 
a Planície Costeira, resultando na delimitação de 11 
classes potenciais e seis polos produtores, que serão 
apresentados na sequência, assim como no Mapa de 
Potencial (Anexo 2).

O modelamento geológico tridimensional da Bacia 
de Pelotas (Planície Costeira), gerado a partir de infor-
mações geológicas de poços tubulares de captação de 
água subterrânea, cadastrados pelo projeto Sistema de 
Informações de Águas Subterrâneas (SIAGAS), do Serviço 
Geológico do Brasil (CPRM), permitiu o dimensionamento 
das camadas sedimentares relacionadas à Planície Cos-
teira do Rio Grande do Sul - PCRS, assim como calcular 
uma estimativa de volume das camadas de argila, bem 
mineral mais escasso na RPRGE, principalmente para as 
camadas mais superficiais, com viabilidade econômica 
para serem exploradas.

9.1. MODELAMENTO GEOLÓGICO TRIDIMENSIONAL 
DA RPRGE

Utilizando informações geológicas e estratigráficas 
obtidas a partir de poços tubulares disponíveis (Figura 
9.1) no banco de dados do Siagas, do Mapa Geológico 
do Rio Grande do Sul (WILDNER et al., 2008) e SRTM 

(30 metros), foram gerados modelos geológicos bi e 
tridimensionais para alguns municípios contemplados 
no projeto. O Siagas conta com informações geológicas 
em duas dimensões, oriundas de relatórios de perfis 
construtivos de poços tubulares utilizados na extração 
de água subterrânea.

O modelamento geológico tridimensional gerou 
modelos de espacialização (extrapolação) da compar-
timentação geológica de quatro municípios da RPRGE, 
contribuindo para uma melhor compreensão da natu-
reza e geometria dos depósitos, assim como na identi-
ficação e delimitação de áreas potenciais de recursos 
minerais para construção civil. A partir desses modelos, 
foram calculados volumes estimados das camadas de 
areia e argila para cada um dos municípios modelados 
(Tabelas 9.1 a 9.4).

O modelamento foi feito para os municípios de 
Pelotas, Rio Grande, Capão do Leão e Arroio Grande. 
Não foi possível modelar todos os municípios englo-
bados no projeto em áreas onde predominam rochas 
do embasamento, como no caso dos municípios de 
Canguçu, Cerrito e Morro Redondo. Além disso, a 
variação, tanto na concentração como na distribui-
ção dos poços utilizados, limitou as áreas a serem 
modeladas.

CAMADA  VOLUME VOLUME FORA DA 
ÁREA URBANA

Areia 1 915 889

Areia 2 3.889 3333

Areia 3 7.736 6337

Areia 4 1.114 633

Areia total 13.654 11192

Argila 1 1.204 1151

Argila 2 2.903 2402

Argila 3 2.022 1565

Argila 4 333 283

Argila total 6.462 5401

Solo 296 207

Tabela 9.1 -  Estimativa de volume (em milhões de m3)  
de argila e areia para o município de Pelotas.
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Figura 9.1 - Mapa geológico simplificado dos municípios de Pelotas, Rio Grande, Capão do Leão e Arroio 
Grande com a distribuição espacial dos poços utilizados no modelamento geológico.

Os resultados obtidos neste trabalho são uma repre-
sentação esquemática em três dimensões das camadas 
de argila e areia nos depósitos sedimentares relacionados 
à PCRS em escala regional, de forma que a extensão das 
camadas e os volumes interpolados e estimados forne-
cem meramente uma visão geral do potencial da região, 
e auxiliam na compreensão da natureza e geometria dos 
depósitos não podendo ser encarados como recursos 
ou reservas. A grande extensão das áreas modeladas, a 
pequena quantidade de poços, a irregularidade da distri-
buição destes poços e a baixa resolução da topografia são 
fatores que aumentam o grau de incerteza do modelo.

A concentração de poços no município de Pelotas 
possibilitou a construção de um modelo tridimensional 
dos depósitos com a discriminação do embasamento e da 

PCRS (Bacia de Pelotas) e está representado na Figura 9.2. 
Foram gerados três perfis com a discriminação de quatro 
camadas de areia intercaladas com quatro camadas de 
argila (Figura 9.3), com profundidade máxima em torno 
de 50 metros. O volume estimado de areia e argila, da 
camada mais superficial (com viabilidade economica para 
exploração), excluindo a área urbana, é de 889 milhões de 
m3 e 1.151 milhões de m3, respectivamente (Tabela 9.1).

O ponto DH-25 corresponde à barreira coletiva no 
bairro Sanga Funda, município de Pelotas, atualmente con-
siderado como o principal depósito em atividade na região 
(Figura 9.3). A continuidade do depósito/camada pode ser 
observada ao longo do perfil AB, identificado como sendo 
a camada mais superficial de argilas na região, estimada 
como tendo 1.151 milhões de m3 de argila (Tabela 9.1).
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A matéria prima extraída no ponto DH-25 possui 
excesso de areia e grânulos de quartzo, mas apresentou 
resultados de caracterização tecnológica melhores ao ser 
misturada (DH-101) com uma amostra de origem residual 
do ponto DH-45 na proporção de 1/5 (Capítulo 5).

Devido ao número de poços no município de Capão 
do Leão, tanto no embasamento quanto na planície cos-
teira (Bacia de Pelotas), foi possível a construção de um 
modelo tridimensional para o embasamento e cobertura 
sedimentar (Figura 9.4). Foi possível construir três perfis 
(Figura 9.5) com a discriminação de quatro camadas de 
areia intercaladas com quatro camadas de argila, com 

uma profundidade máxima em torno de 50 metros. O 
volume estimado para areia e argila da camada mais 
superficial, excluindo a área urbana, é de 205 milhões 
de m3 e 55 milhões de m3, respectivamente (Tabela 9.2).

No município de Rio Grande foram gerados dois 
perfis (Figura 9.6) com a discriminação de quatro cama-
das de areia intercaladas com quatro camadas de argila, 
com profundidade máxima em torno de 100 metros. 
O volume estimado de areia e argila para as camadas 
superiores, excluindo a área urbana, é de 74.341.947 
milhões de m3 e 250.476.638 milhões de m3, respecti-
vamente (Tabela 9.3). 

Figura 9.2 - Modelamento geológico tridimensional elaborado para o município de Pelotas.

Figura 9.3 - Modelamento geológico bidimensional elaborado para o município de Pelotas.
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CAMADA  VOLUME VOLUME FORA DA 
ÁREA URBANA

Areia 1 205 205

Areia 2 991 981

Areia 3 11.004 10.833

Areia 4 1.455 1.433

Areia total 13.655 13.452

Argila 1 56 55

Argila 2 1.620 1.610

Argila 3 452 440

Argila 4 307 305

Argila total 2.435 2.410

Solo 1.673 1.669

Tabela 9.2 -  Estimativa de volume (em milhões de m3) de 
areia e argila para o município Capão do Leão

CAMADA  VOLUME VOLUME FORA DA 
ÁREA URBANA

Areia 1 84.200.958 74.341.947

Areia 2 8.112.461.770 7.754.499.128

Areia 3 53.810.757.773 52.852.988.684

Areia 4 559.540.418 538.233.451

Areia total 62.566.960.919 61.220.063.210

Argila 1 263.135.378 250.476.638

Argila 2 22.400.590.643 22.441.869.466

Argila 3 919.357.518 908.159.968

Argila 4 17.950.978 17.432.983

Argila total 23.601.034.517 23.617.939.055

Solo 309.312.111 259.351.589

Tabela 9.3 -   Estimativa de volume (em milhões de m3) de 
areia e argila para o município de Rio Grande.

CAMADA  VOLUME VOLUME FORA DA 
ÁREA URBANA

Areia 2 9.903 9.524

Areia 3 16.629 16.018

Areia total 26.532 25.542

Argila 1 6.562 6.406

Argila 2 9.238 8.798

Argila 3 1.085 1.074

Argila total 16.885 16.278

Solo 4.608 4.524

Tabela 9.4 -  Estimativas de volume (em milhões de m3) de 
areia e argila para o município Arroio Grande.

Embora não tenham sido observadas atividades 
garimpeira e comercial ativa de argila nesse município, 
o modelamento baseado em dados de poços do Sia-
gas aponta para a existência de uma camada extensa 
e espessa de argila, em superfície e subsuperfície, que 
não foi identificada em campo.  

No município de Arroio Grande foram gerados dois 
perfis (Figura 9.7) com a discriminação de duas camadas 
de areia intercaladas com três camadas de argila, com 
profundidade máxima em torno de 30 metros. O volume 

estimado de argila da camada mais superficial, excluindo 
a área urbana, é de 6.406 milhões de m3 (Tabela 9.4). 
Por limitações do método, não puderam ser estimadas 
as “camadas de areia 1 e 4” e nem a camada de argila 
“4” (Tabela 9.4).Apesar de apresentar alto potencial para 
as substâncias areia e argila, conforme modelagem dos 
dados, boa parte da RPRGE tem restrições ambientais 
(Anexo 2). Também vale lembrar que há necessidade de 
implementar trabalhos de caracterização dos materiais 
e melhor indicação de seus usos e economicidade.

9.2. ÁREAS POTENCIAIS 

Áreas potenciais ou com aptidão para o aproveitamento 
mineral são aquelas que, pela sua vocação geológica, podem 
conter depósitos minerais, embora em seus limites não 
tenham sido cadastradas frentes de extração e/ou ocor-
rências minerais em número ou tamanho satisfatórios para 
que os bens minerais se tornem economicamente viáveis.

Por se tratar de uma área extensa, a avaliação do 
potencial mineral para MC na RPRGE levou em conside-
ração, além dos resultados obtidos durante a execução 
desse projeto, dados de diversas fontes de informações 
como: relatórios de pesquisas, mapas geológicos prévios, 
dados de recursos minerais disponibilizados nos bancos de 
dados do Geo SBG-CPRM, da Agência Nacional de Mine-
ração (ANM) (Anexo 3) e Fundação Estadual de Proteção 
Ambiental Henrique Luiz Roessler (Fepam), imagens de 
satélite do Google Earth, processamento de imagens de 
satélite (Landsat e Aster), modelos digitais de terreno 
(MDT) e banco de dados Siagas/SGB-CPRM.

O Siagas mostrou-se uma importante fonte de infor-
mações para o desenvolvimento do projeto, proporcio-
nando, juntamente com os demais dados adquiridos e 
compilados, a construção de modelos geológicos para o 
entendimento de determinadas áreas de estudo.
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Figura 9.4 - Modelamento geológico tridimensional elaborado para o município de Capão do Leão.

Figura 9.5 - Modelamento geológico bidimensional elaborado para o município de Capão do Leão.

A classificação supervisionada de intervalos especí-
ficos do MDT (encarte do Mapa Geológico, Anexo 1) foi 
outra importante ferramenta na delimitação das classes, 
evidenciando quebras do relevo da PCRS, uma área bas-
tante aplainada, direcionando atividade de campo para 
checagem de intervalos específicos, auxiliando, princi-
palmente, na identificação de limites de áreas e classes 
com ocorrências de argila, um dos focos deste estudo.

Foram investigadas ocorrências, lavras e regiões 
potenciais para exploração de areia, brita, argila, cas-
calho, saibro e rocha ornamental dentro da RPRGE. Ao 
todo foram cadastradas e consistidas 67 ocorrências e 

extrações minerais ativas e inativas (Figura 9.1 e Anexo 
2). Também foram levantadas informações relativas às 
substâncias extraídas, ao status econômico, a tipologia 
do jazimento e a morfologia do depósito/ ocorrência. 
Aliado às informações geológicos/ estruturais, tais dados 
foram utilizados para delimitar as 11 classes possíveis 
produtoras de materiais de construção na RPRGE.

As classes, subdivididas com base principalmente 
em sua tipologia, estão sumarizadas na Tabela 9.5, na 
Figura 9.8 e melhor representadas no Mapa de Potencial 
(Anexo 2). O objetivo dessa classificação foi fornecer 
subsídios técnicos para o direcionamento na realização 
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Figura 9.6 - Modelamento geológico, em planta e perfil, elaborado para o município de Rio Grande.

de pesquisas minerais e caracterização tecnológica dos 
insumos, permitindo o incremento na produção e a 
viabilidade de implantação de novos empreendimentos 
no setor mineral da construção na região.

A classe I está representada por depósitos aluviais e 
colúvio-aluvionares e tem como principais insumos areia, 
argila e cascalho. As unidades geológicas que compõem 
essa classe são os depósitos aluviais, colúvio-aluvionares e 
a Formação Sanga do Cabral. Esses depósitos ocorrem em 
áreas específicas, abrangendo os municípios de Pelotas, 
Canguçu, Capão do Leão, Pedro Osório, Cerrito, Morro 
Redondo, Arroio Grande, Rio Grande e Turuçu, conforme 
pode ser observado na Figura 9.8 e no Anexo 2. Boa parte 
da atividade mineira, relacionada à extração de areia e 
argila, ocorrem nesta classe, sendo a principal área de 
extração de areia da RPRGE, principalmente de leitos 
de rios que cortam a área e retroalimentam o sistema/
depósitos constantemente.

A classe II inclui as seguintes unidades geológicas: 
depósitos da planície lagunar atual e depósitos da planície 
lagunar associados às barreiras I, II e III. Representa a 
segunda maior dentre as 11 classes e tem como princi-
pais insumos argila e areia. Esses depósitos ocorrem em 
áreas específicas dos municípios de Pelotas, Rio Grande, 
Capão do Leão, Pedro Osório, Cerrito, Arroio Grande, São 
José do Norte e Turuçu, conforme pode ser observado 

na Figura 9.8 e no Anexo 2. Assim como na classe I, a 
região que abrange a classe II também possui extensas 
áreas de proteção ambiental, ou seja, áreas restritivas 
para atividade de mineração. 

No entanto, atualmente, é a principal classe potencial 
de argila, pois encontra-se o depósito da barreira coletiva, 
jazida responsável pelo fornecimento de matéria-prima 
para a maioria das olarias de Pelotas. As áreas restritivas 
podem ser melhor visualizadas no Mapa de Potencial 
que compõe o Anexo 2.

A classe III corresponde aos depósitos eólicos e tem 
como principal insumo a areia. As unidades geológicas 
que a compõem incluem: depósitos eólicos atuais, depó-
sitos de retrabalhamento eólico associados à barreira IV, 
depósitos eólicos praiais associados às barreiras II e III e 
depósitos eólicos associados à barreira I. Esses depósitos 
abrangem áreas específicas dos municípios de Pelotas, 
Rio Grande, São José do Norte, Arroio Grande e Turuçu, 
que podem ser observados na Figura 9.8 e no Anexo 
2. Apesar de apresentar alto potencial de reserva para 
areia, a classe encontra-se, quase que em sua totalidade, 
situada em áreas de restrições ambientais, pois boa parte 
desses depósitos são compostos por áreas de recargas de 
aquíferos e que devem ser protegidos. Somado ao fato 
de que boa parte das áreas da classe III encontra-se em 
praias e campos de dunas, ambientes ecologicamente 
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Figura 9.7 - Modelamento geológico, em planta e perfil, elaborado para o município de Arroio Grande.

frágeis, por isso, as atividades minerárias são controladas 
e não há mineração na área.

A classe IV é constituída por depósitos relaciona-
dos com a planície costeira atual, associada à barreira 
III e tem como principal insumo a areia. As unidades 
geológicas que compõem essa classe são: depósitos de 
planície costeira atual e de planície costeira associados a 
barreira III, ambos compostas por areia quartzosa muito 
fina e bem selecionada. Os depósitos abrangem áreas 
específicas dos municípios de Rio Grande, São José do 
Norte, Arroio Grande, Capão do Leão, Pelotas e Turuçu, 
conforme pode ser observado na Figura 9.8 e Anexo 2. 
Assim como na classe anterior, apesar de apresentar alto 
potencial de reserva para o insumo areia, encontra-se 
quase que em sua totalidade com restrições ambientais, 
não havendo exploração mineral.

A classe V é representada pelos depósitos de tur-
fas e tem como principal insumo turfas heterogêneas 
intercaladas ou misturadas com areia, silte e argila. Essa 
classe é composta pela unidade geológica depósitos de 
turfas, que abrangem áreas específicas dos municípios 
de Rio Grande, Arroio Grande, Capão do Leão, Pelotas, 
São José do Norte e Turuçu, conforme pode ser obser-
vado na Figura 9.8 e no Anexo 2. Não há exploração de 
insumos nos depósitos dessa classe.

A classe VI corresponde a rochas granitoides, que 
tem como principal insumo a rocha ornamental. A classe 
é composta por rochas do Batólito Pelotas (Granito Arroio 

Moinho, Suíte Dom Feliciano, Suíte Cerro Grande e Suíte 
Pinheiro Machado), que ocorrem nos municípios de Can-
guçu, Pelotas, Morro Redondo, Cerrito, Arroio do Padre 
e Turuçu, conforme pode ser observado na Figura 9.8 e 
no Anexo 2. Embora haja potencial, atualmente não há 
extrações ativas e ou regularizadas nessa classe.

A classe VII é constituída por rochas granitoides e 
tem como potencial principal brita, cascalho, saibro e 
argila residual. Compõe a maior área dentre as 11 clas-
ses delimitadas e, atualmente, é a principal classe com 
extração de brita e saibro. Na classe ocorre uma pedreira 
de extração de rocha ornamental atualmente inativa 
que, conforme informações verbais obtidas em campo, 
forneceu material para um shopping da capital do RS. A 
classe é composta por rochas do Batólito Pelotas, terre-
nos Jaguarão e Tijucas, que ocorrem nos municípios de 
Canguçu, Pelotas, Morro Redondo, Cerrito, Pedro Osório, 
Arroio Grande, Arroio do Padre e Turuçu, representados 
pela Suíte Pinheiro Machado, Suíte Cordilheira, Suíte Via-
mão, Diorito Alto Alegre, Gabro Passo da Fabiana, Granito 
Bretanha, Granito Capão do Leão, Granito Chácara, São 
Jerônimo, Granito Chasqueiro, Granito Encruzilhada, 
Granito Monte Bonito, Monzongranitio Cancelão, Suíte 
Alcalina Passo da Capela, Suíte Três Figueiras e Suíte 
Cerro Grande. A representação das unidades pode ser 
observada na Figura 9.8 e no Anexo 2.

A classe VIII tem como principal insumo calcário da 
Formação Matarazzo, na forma de grandes xenólitos de 
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Figura 9.8 -  Áreas potenciais, denominadas de Classes de I a XI.

rochas metassedimentares encaixados em granitoides 
do Batólito Pelotas; é composta por uma única unidade 
geológica de mesmo nome. Esses depósitos de rochas 
calcárias metamorfizadas abrangem duas pequenas 
áreas, localizadas nos municípios de Pedro Osório e Arroio 
Grande, conforme consta na Figura 9.8 e no Anexo 2.

A classe IX é constituída pelo Complexo Piratini e 
tem como potenciais insumos brita, cascalho, saibro e 
argila. No entanto, não há registro de ocorrências e/ou 
atividade minerária nos bancos de dados. A unidade está 
situada na região noroeste da área, onde não ocorrem 
outras extrações nas proximidades e nem aglomerados 
urbanos que justifique atividade mineral de MC. Trata-se 
de uma área relativamente pequena, localizada no muni-
cípio de Canguçu, paralela à BR-392 e está representada 
na Figura 9.8 e no Anexo 2.

A classe X abrange a Suíte Cerrito, que corresponde 
a uma única unidade geológica de mesma denominação 

localizada no Bloco Jaguarão. Tem como potenciais insu-
mos brita, cascalho, saibro e argila. Porém, atualmente, 
há apenas um registro de ocorrência e/ou atividade 
minerária cadastrada nos bancos de dados consultados. 
Trata-se de uma unidade/classe com área relativamente 
grande, localizada a sudoeste da área, nos municípios de 
Pedro Osório e Arroio Grande. A área e/ou unidade geo-
lógica associada ocorre paralela à orientação da BR-116, 
que corta a porção leste da área/classe. A representação 
gráfica da unidade está representada na Figura 9.8 e no 
Anexo 2.

A classe XI é constituída por complexos edia-
caranos do Batólito Pelotas e tem como potenciais 
insumos brita, cascalho, saibro e argila. A classe é 
composta por rochas dos Complexos Arroio Grande 
e Arroio Telho, que ocorrem no município Arroio 
Grande (Figura 9.8 e Anexo 2). Não há registros de 
atividade mineira na área.
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9.3. POLOS PRODUTORES

Além das 11 classes potenciais, foram delimitados 
seis polos produtores utilizando, além de critérios de 
vocação geológica e/ou presença de matéria-prima 
para exploração, outros fatores específicos, como: pro-
ximidade dos locais de consumo, centros urbanos e a 
existência de atividades comercial e industrial (supri-
mento e demanda) e rodovias (localização geográfica), 
beneficiamento (complexidade da lavra e da indústria 
de transformação e tratamento mineral), áreas já em 
exploração e/ou com processos em andamento cadas-
trados junto à ANM e a Fepam (reservas disponíveis), 
disputas territoriais (sobreposição de áreas de interesses 
diversos) e restrições ambientais. Os insumos utilizados 
para individualização das áreas produtoras foram: brita, 
areia, argila saibro e rocha ornamental. Materiais de 
empréstimo/aterro não foram delimitados devido à 
sazonalidade desse tipo de extração.

Os polos potenciais de materiais de construção deli-
mitados na RPRGE foram classificados como:

• Polo 1: brita e saibro, com lavras concentradas nos 
municípios de Pelotas e Capão do Leão (Figura 9.9 e 
Anexo 2). Em sua totalidade, os empreendimentos 
são de médio e grande porte e o destino principal do 
insumo é a construção civil e de estradas. Todas as 
áreas estão situadas no Batólito Pelotas, nos grani-
toides das suítes Pinheiro Machado e Dom Feliciano. 
Os empreendimentos estão situados próximos a 
estradas asfaltadas e do principal centro urbano.
• Polo 2: brita, com lavras concentradas nos muni-
cípios de Pedro Osório e Arroio Grande (Figura 9.9 e 
Anexo 2). Engloba as unidades da Formação Matara-
zzo, Granito Chasqueiro, Suíte Cerrito, Granito Três 
Figueiras e, em menor área, dois pequenos corpos de 
rochas calcárias metamorfizadas da Formação Mata-
razzo. Atualmente, o material atualmente extraído 
da Formação Matarazzo é utilizado essencialmente 
como brita para pavimentação de estradas, apesar 
de, possivelmente, também ter potencial para uso na 
produção de cimento, corretivo de solos, fertilizantes, 
ração animal, produtos farmacêuticos e/ou veteri-
nários. Assim como o polo anterior, também fica 
próximo a estradas asfaltadas, facilitando o acesso 
ao centro urbano.
• Polo 3: areia, com as principais lavras localizadas 
nas proximidades das cidades de Rio Grande, Capão 
do Leão e Pelotas, no Canal de São Gonçalo e no Rio 
Piratini (Figura 9.9 e Anexo 2). As áreas de extração 
são de pequeno, médio e grande porte, e a maioria 
do material extraído é oriundo do Canal de São Gon-
çalo, classificado como maior produtor de areia da 
RPRGE. A área possui vias de fácil acesso e facilidades 
de escoamento do material.

• Polo 4: argila, com as principais lavras localizadas 
no município de Pelotas (Figura 9.9 e Anexo 2). O 
bairro Sanga Funda concentra a maioria das ola-
rias da RPRGE, que utiliza matéria-prima extraída 
de uma única jazida, a “barreira coletiva”. Dessa 
forma, coordenados por uma associação e com o 
apoio da prefeitura, os empreendimentos compar-
tilham os gastos jurídicos com processo minerário 
e demais questões técnicas envolvidas. O setor vem 
enfrentando problemas relacionados a dificuldades 
na obtenção de matéria-prima adequada, caracteri-
zação desses materiais, investimentos em tecnologia 
de produção e adequação às exigências dos órgãos 
ambientais. É o principal polo produtor de argilas 
da RPRGE e possui vias de acesso e facilidade de 
escoamento do material.
• Polo 5: argila, com lavras localizadas nos municí-
pios de Cerrito e Pedro Osório (Figura 9.9 e Anexo 
2). Antigo polo produtor que chegou a concentrar 
aproximadamente 100 olarias, mas atualmente conta 
com poucas olarias remanescentes e bastante defa-
sadas tecnologicamente. No passado, a argila era 
explorada em depósitos aluviais, porém, devido à 
normas ambientais mais rígidas, as olarias estão 
utilizando argila oriunda principalmente de depósitos 
relacionados à PCRS. Assim como no polo anterior, 
atualmente o setor vem enfrentando dificuldades na 
obtenção de matéria-prima adequada, em investi-
mentos em tecnologia de produção e exigências dos 
órgãos ambientais. A região/polo carece principal-
mente de apoio técnico para legalização de novas 
áreas de extração e modernização do setor. A área 
possui vias de acesso e facilidade de escoamento 
do material.
• Polo 6: rocha ornamental (Figura 9.9 e Anexo 2). 
Áreas foram delimitadas como área com potencial 
para extração de rochas ornamentais inéditas, ou 
não, amplos maciços rochosos e/ou em matacões 
que ocorrem nas unidades do Batólito Pelotas: Gra-
nito Arroio Moinho, Suíte Dom Feliciano, Suíte Cerro 
Grande e Suíte Pinheiro Machado, nos municípios de 
Canguçu e Pelotas. Apesar do potencial, no momento, 
essas áreas encontram-se praticamente inoperantes, 
possivelmente por questões mercadológicas. No 
entanto, toda a área do Batólito Pelotas é propícia 
para rocha ornamental, dependendo basicamente 
de questões mercadológicas, como cor de polimento 
(Figura 5.13), uso de tecnologia adequada, preço, 
acesso e licenciamento. Boa parte dessas ocorrên-
cias e depósitos cadastrados possuem volume e 
condições estruturais favoráveis, com espaçamento 
apropriado (métrico) entre as estruturas, falhas e 
fraturas que condicionam o depósito e favorecem 
a conformação de minas em forma de bancadas e/
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Figura 9.9 - Polos produtores de MC na RPRGE.

ou bloco. Com destaque para o ponto DH-04, de 
onde foi extraído o material comercialmente conhe-
cido como Azul Royal, material que apresenta alto 
potencial por ser considerado exótico devido à sua 
coloração, e para o ponto DH-02, onde foi obser-
vado material de coloração branca. O depósito do 
Azul Royal já foi explorado no passado, porém ainda 
possui boa reserva. Para o material do ponto DH-02 
não foi feita uma avaliação sobre quantitativo de 
reserva e dimensões do depósito. A área possui vias 
de acesso e facilidade de escoamento do material, 
inclusive ao Porto de Rio Grande, o que pode facilitar 
a exportação.

9.4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Com base na bibliografia consultada, banco de dados 
disponíveis e atividades de campo realizadas, foi cons-
tatado que os principais municípios produtores de areia 
da RPRGE são: Pelotas, Rio Grande e Cerrito. Para argila, 
são os municípios de Pelotas, Cerrito e Pedro Osório.  
Os municípios de Pelotas, Capão do Leão e Pedro Osório, 

atualmente, concentram toda a produção de brita 
da região.

Em relação à potencialidade, a RPRGE possui poten-
cial para todos os insumos de MC, variando o grau con-
forme localização, esquematizados de acordo com o 
proposto no Mapa de Potencial (Anexo 2).

Potencialidade para brita foi observada principal-
mente para as classes VI, VII, VIII, concentradas nos polos 
1 e 2. Para areia, em depósitos associados à classe I, com 
destaque para as áreas do polo 3, principal produtor de 
areia da RPRGE e, subordinamente, junto aos polos 4 e 
5. Já para as classes III e IV, compostas por areias mais 
finas, se faz necessária uma análise mais criteriosa con-
forme seu uso, devido à potencial concentração salina 
associada e consequentes patologias. Um grande volume 
de produção de brita e areia é passível de ser atingido, 
em virtude da existência de reservas potenciais capazes 
de atender as crescentes demandas.

Para o insumo argila, foi observado potencial asso-
ciado a depósitos quaternários relacionados a PCRS, 
classe II e, subordinamente, a depósitos de origem alu-
vionar, classe I, polos 4 e 5. No entanto, esse insumo 
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carece de atenção especial, já que a maioria das amos-
tras analisadas apresentou resultados de caracterização 
tecnológica insatisfatórios (Capítulo 5) para uso na fabri-
cação de cerâmica comum, devido ao excesso de areia, 
de acordo com a hipótese levantada em atividade de 
campo. Devido a isso, o potencial foi classificado como 
médio, sendo necessário que sejam realizadas algumas 
intervenções para o melhor aproveitamento e disponi-
bilização para usos comercial e industrial.

Para o insumo rocha ornamental, o alto potencial é 
associado à classe VI e, subordinadamente, à classe VII, 
que possui uma única ocorrência cadastrada abrangida 
no polo seis (6). Porém, assim como para a argila, apesar 
de observado extensas áreas com potencial (volume), o 
setor de rocha ornamental encontra-se praticamente 
estagnado na região, possivelmente por questões tec-
nológicas e/ou mercadológicas.

Com relação às reservas dos insumos deficientes 
ou menos explorados na RPRGE, caso da argila e rocha 
ornamental, foram tomadas duas iniciativas.

Uma medida simples, mas não menos importante, 
foi o acréscimo de fotos de blocos de rocha polida das 
amostras de potenciais rochas ornamentais amostradas, 
que ilustram a tonalidade adquirida após o polimento 
(Figura 5.13 do Capítulo 5). As fotografias são impor-
tantes, pois o fator primordial para a comercialização 
de rochas ornamentais é o aspecto visual/tonalidade 
que adquire após o polimento e se o material atende 
tendências do mercado consumidor.

Outra iniciativa foi o modelamento geológico visando 
quantificar as reservas de argila e, principalmente, buscar 
novas fontes e/ou tipos de misturas de materiais alterna-
tivos de argila, agregando informações com caracteriza-
ção tecnológica básica para os materiais que vem sendo 
utilizado, principalmente para os dois polos produtores 
(polos 4 e 5), os quais carecem de fornecimento de maté-
ria prima apropriada. Como alternativa para os dois polos 
produtores/extratores de argila 4 e 5, visando atender 

as normas estabelecidas, além dos demais pontos de 
argila amostrados, foram testadas duas misturas, entre 
tipos diferentes, localizadas nas redondezas dos polos.

Para o polo 4, buscando originalmente diminuir a 
porcentagem de areia e aumentar a plasticidade dos 
materiais dos principais tipos de depósitos de origem 
sedimentar (PCRS, Classe II) atualmente utilizados, uma 
importante contribuição foi feita com o acréscimo de 
argila plástica (residual) do ponto DH-45B ao material da 
barreira coletiva (DH-25, PCRS, Classe II), já que a mistura 
gerada, representada pela amostra DH-101, demonstrou 
efetiva melhora nos resultados ao se enquadrar em 
diversos dos parâmetros testados (Tabela 5.19, Capítulo 
5). Uma possível alternativa também para os demais 
materiais oriundos da classe II.

A amostra que teve acréscimo de material aluvial 
recente (DH-63) ao DH-15 (PCRS, Classe II), resultando na 
amostra DH-100, como alternativa para o polo 5, também 
se mostrou apropriada, por ter diminuído a porcenta-
gem de areia e se enquadrar em praticamente todos os 
parâmetros testados (Tabela 5.19, Capítulo 5). Outras 
áreas/fontes próximas também se enquadram dentro 
dos parâmetros físicos apropriados para confecção de 
tijolos, é o caso dos pontos DH-70 e DH-15 e 27, embora 
alguns dos resultados não tenham sido satisfatórios para 
confecção de tijolos, como no caso do ponto DH-64, é 
importante caracterizar todo material que vem sendo 
utilizado e que poderá ser aproveitado em novas misturas 
até chegarem aos materiais apropriados (Capítulo 5).

Os insumos minerais e rochas ornamentais utilizados 
como materiais de construção são, em geral, extraídos 
no entorno das áreas urbanizadas. 

Como observado em diversas regiões metropolita-
nas, o crescimento da mancha urbana e a deficiência de 
um ordenamento territorial que leve em consideração 
o potencial mineral do substrato, vêm ocorrendo uma 
série de conflitos entre a atividade mineral e o avanço 
da urbanização.
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10. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

O presente informe é resultado de um trabalho mul-
tidisciplinar que reúne informações de conhecimento 
geológico acerca dos Materiais para Construção Civil 
(MC) na Região de Pelotas, Rio Grande e Entorno (RPRGE). 
São apresentados dados atualizados sobre as principais 
substâncias produzidas e utilizadas na construção civil 
na região, como areia, argila, rocha para brita, rocha 
ornamental e saibro.

Com base no contexto geológico, análise de ima-
gens de satélite, modelos digitais de terreno e no cruza-
mento das informações obtidas durante os trabalhos de 
campo, foram delimitadas 11 classes de áreas potenciais 
e seis polos produtores de MC que compõem o Mapa 
de Potencialidades para Materiais de Construção (Anexo 
2). Os mapas geológico (Anexo 1) e de potencial (Anexo 
2), além de localizarem as áreas potenciais, orientam 
a aplicabilidade dessas matérias-primas, assim como 
ensaios de caracterização tecnológica complementam 
as informações técnicas.

Para a individualização das classes, foram levados 
em consideração fatores geológicos/estruturais e, para 
a delimitação dos polos produtores, foram observados 
fatores econômicos (atividades de mineração e comer-
cialização de materiais de construção), proximidade 
de rodovias e dos centros urbanos potenciais consu-
midores, existência de processos cadastrados junto 
à Agência Nacional de Mineração (ANM) e Fundação 
Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler 
(Fepam), em andamento, bem como os resultados das 
análises de caracterização tecnológica realizadas em 
matérias-primas da RPRGE.

Os principais insumos associados às classes são:
• I - areia, argila, cascalhos;
• II - argila, areia e silte;
• III - areia;
• IV - areia;
• V - turfas intercaladas ou misturadas com areia,   
silte e argila;
• VI - rocha ornamental;
• VII - brita, cascalho, saibro, argila;
• VIII - calcário;
• IX - brita, cascalho, saibro, argila;
• X - brita, cascalho, saibro, argila;
• XI - brita, cascalho, saibro, argila.
Já os principais insumos associados aos polos pro-

dutores são:

• Polo 1 - brita e saibro, com lavras concentradas 
nos municípios de Pelotas e Capão do Leão;
• Polo 2 - brita, com lavras concentradas nos muni-
cípios de Pedro Osório e Arroio Grande;
• Polo 3 - areia, com as principais lavras localizadas 
nas proximidades da cidade de Rio Grande, no Canal 
de São Gonçalo e no Rio Piratini;
• Polo 4 - argila, com as principais lavras localizadas 
na região de Pelotas;
• Polo 5 - argila, com lavras localizadas nos municí-
pios de Cerrito e Pedro Osório;
• Polo 6 - rochas ornamentais, com lavras localizadas 
nos municípios de Canguçu e Pelotas.
As rochas graníticas utilizadas na produção de brita 

são exploradas na unidade denominada de Batólito 
Pelotas, pertencente ao Cinturão Dom Feliciano. Os 
resultados obtidos nas análises petrografias, de sete 
pontos de rochas graníticas, englobadas na Classe VII 
(Mapa de Potencial – Anexo 2), mostraram que a maio-
ria das amostras apresentam minerais potencialmente 
deletérios e que podem comprometer a qualidade do 
concreto para determinados tipos de uso (Anexo 4). Os 
resultados do ensaio de reação álcali-agregado (RAA), 
pelo método acelerado das barras de argamassa de 
cinco amostras (três delas situadas no Polo 1), foram 
negativos para a RAA (Capítulo 5). O uso de brita com a 
presença de minerais de quartzo deformados deve ser 
visto com cautela, pois esse tipo de sílica pode provocar 
uma reação de expansão do concreto, causando danos 
às estruturas. Portanto, recomenda-se a realização do 
ensaio pelo método dos prismas de concreto para uma 
avaliação mais acurada.

As principais áreas de extração de areia da RPRGE 
ocorrem associadas à classe I (Polo 3). Essas áreas loca-
lizam-se no Canal de São Gonçalo, que faz a ligação da 
Lagoa dos Patos com a Lagoa Mirim, situado entre os 
limites dos municípios de Pelotas, Rio Grande e Capão do 
Leão. Também o Rio Piratini, o Arroio Pelotas e o Arroio 
Fragata, afluentes do Canal de São Gonçalo. As amostras 
analisadas possuem, em geral, composição mineralógica 
muito semelhante entre si, com o predomínio de quartzo 
e, subordinadamente, feldspato. Apresentam seleção 
moderada, com grãos angulosos a subangulosos, esfe-
ricidade e seleção moderadas. Quanto à classificação 
granulométrica versus o diagnóstico de utilização, as 
amostras apresentaram curvas granulométricas dentro 



| 106 |

| CPRM - Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil |

e fora dos limites da zona utilizável para formulação de 
argamassas (Capítulo 5). Os resultados obtidos a partir 
das curvas de utilização permitem avaliar que as areias 
oriundas do Canal de São Gonçalo apresentam bons resul-
tados, uma vez que, das três amostras analisadas, uma 
delas encontra-se dentro da zona de utilização e duas 
encontram-se apenas parcialmente fora por excesso de 
areia grossa, o que pode ser mitigado por peneiramento. 
O mesmo acontece para as três amostras do Rio Piratini. 
Já a amostra do Rio Camaquã, situado no limite oeste 
da RPRGE, apresentou a curva dentro da zona utilizável. 
As amostras de areia relacionadas com as classes III e IV 
apresentaram a curva fora da zona utilizável por excesso 
de areia fina, o que limita seu uso na construção civil 
como argamassa. As análises petrográficas da maioria 
das amostras mostraram quantidades significativas de 
grãos de quartzo deformados, o que pode implicar em 
potencial RAA quando utilizadas na fabricação de con-
creto. Os resultados das análises corroboram com as 
classificações propostas no Mapa de Potencial (Anexo 
2), uma vez que a classe com maior potencial de areia é 
a classe I, com destaque para o Polo 3, apontado como 
principal produtor de areia da RPRG. O mapa distingue 
as classes III e IV sendo compostas por areias finas com 
potencial concentração salina associada, oriundas da 
Planície Costeira do Rio Grande do Sul (PCRS).

A argila utilizada na RPRGE para a produção de tijo-
los é explorada, em sua quase totalidade, em depósitos 
quaternários relacionados à PCRS, classificados como 
classe II. Em menor proporção, são encontradas argilas 
de origem aluvionar situadas na classe I, concentradas 
nos polos 4 e 5. Atualmente, a principal jazida explorada 
é conhecida como barreira coletiva e está situada no 
bairro Sanga Funda, município de Pelotas. A maioria das 
amostras analisadas apresentou resultados de carac-
terização tecnológica insatisfatórios para o uso desses 
materiais na fabricação de cerâmica comum, devido 
ao excesso de areia, com quantidades variando de 20 
a 70%. Em massas cerâmicas, normalmente, é utilizada 
uma composição granulométrica de 90% de fração argil-
silte, para 10% de fração areia. Quantidade excessiva 
de areia influencia na facilidade de gerar rachaduras 
em peças. Foram realizadas duas misturas entre tipos 
diferentes de argila, uma de origem sedimentar (PCRS) 
com uma de origem aluvial recente (DH-100) e outra de 
origem sedimentar (PCRS) com uma de origem residual 
(DH-101), na tentativa de atender as normas estabeleci-
das. As amostras apresentaram resultados de absorção 
de água de acordo com os valores de referência. Com 
relação à densidade aparente, os resultados ficaram um 
pouco abaixo do esperado para argila, principalmente por 
serem ricas em quartzo e pobres em matéria orgânica, 
apresentando valores entre 0,91 a 1,24%. Os valores de 

porosidade aparente ficaram entre 26 e 35%, dentro 
dos limites aceitáveis. Com exceção da amostra DH-64, 
a qual ultrapassou o limite máximo de 35% para uso em 
cerâmica estrutural, os valores de porosidade aparente 
das peças ficaram entre 26 e 35%. Os valores de retração 
linear encontrados estão abaixo do máximo exigido, reve-
lando que não houve retração linear significativa a ponto 
de comprometer a qualidade do produto. As amostras 
DH-15, 100, 67, 68, 69 70 e 101 apresentaram valores 
compatíveis de resistência à flexão com a norma, em 
contraste com as amostras DH-64 e 25 que não atingiram 
os valores recomendados. A amostra DH-101 (mistura da 
amostra DH-25, Classe II, com a amostra DH-45B, Classe 
VII, na proporção de 1/5), apresentou um considerável 
incremento da resistência à flexão com a mistura. Com 
exceção das amostras DH-25 (IP=4%) e da amostra DH-64 
(IP=32%), todas as amostras se enquadram nos limites 
aceitáveis de Índice de Plasticidade.

Foram cadastradas dez ocorrências de rocha orna-
mental na RPRGE. De acordo com observações de campo, 
análises petrográficas e, principalmente, com o aspecto 
estético das chapas polidas confeccionas (Anexo 4), duas 
das 11 classes foram classificadas como sendo de alto 
potencial para produção de rochas ornamentais. Com 
destaque para o ponto DH-04, de onde foi extraído o 
material comercialmente conhecido como Azul Royal, e 
para o ponto DH-02, onde foi observado uma rocha de 
coloração branca. Apesar do potencial e de já ter tido 
atividade comercial ligada ao setor, a região encontra-se 
praticamente inoperante no momento, possivelmente 
por questões mercadológicas. A área possui vias de 
acesso e facilidades de escoamento do material, uma 
vez que se localiza bastante próximo do Porto de Rio 
Grande, facilitando a exportação do material.

Apesar de ser um material de pouco valor agregado, 
o saibro possui grande importância pela sua aplicação 
em projetos de construção civil e rodoviária. Ocorre 
associado às classes IX, X, XII, VII, VI e I. Dos sete pontos 
cadastrados, todos na classe VII, a maior classe delimi-
tada, cinco situam-se na Unidade Capão do Leão (Polo 1) 
e os outros dois pontos cadastrados ocorrem associados 
ao Granito Chasqueiro e ao Granito Bretanha.

O Sistema de Informações de Águas Subterrâneas 
(Siagas) do Serviço Geológico do Brasil (CPRM) permitiu 
modelamentos geológicos bi e tridimensionais de quatro 
municípios da RPRGE, a partir de informações geológicas 
de perfis estratigráficos de poços tubulares cadastrados. 
O modelamento geológico foi realizado com o obje-
tivo de delimitar reservas de areia e, principalmente, 
argila, insumo muito carente na RPRGE. A espacialização 
(extrapolação) geológica realizada mostrou a presença 
de áreas potenciais, o que possibilitou a elaboração de 
estimativas de reserva e uma melhor compreensão da 
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natureza e geometria desses depósitos. Este trabalho 
preliminar não diminui a necessidade de uma melhor 
caracterização e modelamento das reservas.

Salienta-se que um grande volume de produção de 
brita e areia é passível de ser atingido, em virtude da 
existência, na região, de reservas potenciais capazes de 
atender as necessidades de produção crescente, desde 
que sejam preservadas e destinadas áreas potenciais 
para a mineração, através da elaboração e ou observação 
dos planos diretores municipais, que devem atentar para 
futuras demandas desses recursos naturais. A explora-
ção desordenada e o mau aproveitamento dos insumos 
são problemas que promovem a exaustão das reservas, 
gerando uma série de conflitos na atividade produtiva.

A atividade mineira desempenha importante papel 
na balança comercial de municípios produtores. Entre-
tanto, ainda se faz necessário um trabalho voltado à 
capacitação tecnológica e gestão de recursos minerais 
de toda a cadeia produtiva do setor. Com base nos estu-
dos desenvolvidos, pode-se afirmar que assumem um 
papel de relevante interesse para o desenvolvimento da 
atividade mineral nesta porção do território gaúcho e o 
consequente suprimento de insumos para um importante 
segmento da construção civil.

Convém frisar que as reservas conhecidas destes 
bens minerais aqui catalogadas apresentam, com exce-
ção da argila, quantitativo suficiente para garantir o seu 

suprimento durante as próximas décadas. Salienta-se, 
porém, a necessidade de que as mineradoras aperfei-
çoem os métodos de gestão para um incremento de 
competitividade no mercado de materiais de constru-
ção. Sempre ressaltando que é importante a implan-
tação de um planejamento urbano, para que estes 
recursos estejam disponíveis como reservas para o 
futuro, o que implica a não utilização dessas áreas para 
outros fins. A ausência de planos diretores municipais 
elaborados com base no conhecimento geológico, 
associado ao crescimento desordenados dos centros 
urbanos, aliado às restrições ambientais, dificulta e 
até mesmo inviabiliza o desenvolvimento da ativi-
dade mineral.

Em suma, a falta de um planejamento urbano, aliado 
à exaustão de áreas próximas aos grandes mercados 
consumidores, associado ao crescimento da urbanização 
e a restrição ambiental, tem resultado no deslocamento 
da mineração de agregados para construção civil para 
locais cada vez mais distantes, onerando o frete e, con-
sequentemente o preço do produto final. Por sua vez, 
o município de Pelotas, apresenta uma forma bastante 
interessante de organizar a exploração de argila para a 
fabricação de tijolos. Optaram por adotar a exploração 
da área central, dentro da zona urbana, organizada em 
formato de cooperativa, minimizando assim possíveis 
conflitos comumente observados.
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ANEXOS



ANEXO I - MAPA GEOLÓGICO DA REGIÃO DE PELOTAS,  
RIO GRANDE E ENTORNO
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ANEXO II - MAPA DE POTENCIAL DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 
DA REGIÃO DE PELOTAS, RIO GRANDE E ENTORNO



INSUMO TIPOLOGIA CAR ACTER ÍSTICAS USO
Leito de rio e 
de canal

Areia fina a grossa e cascalheiras (depósitos de canal), coloração creme,
moderadamente  a mal selecionada, com variável teor de argila e cascalho. 

P reparação de concreto e argamassa.

Terraço 
aluvionar

Areia fina a grossa,misturadas com silte e argila,coloraçãocreme,moderadamente a
mal selecionada. 

P reparação de concreto e argamassa.

P lanície 
lagunar atual 
e/ou 
retrabalhadas

Areia síltico-argilosa mal selecionada de cores claras e laminaçãoplano-paralela
incipiente, por vezes com retrabalhamento pelo vento. P reparação de concreto e argamassa.

Eólicos Areia quartzosas,finas a médias,de coloração creme,bem arredondadas e
selecionadas. P reparação de concreto e argamassa.

P raiais/ de 
planície 
costeira atual

Areia quartzosas finas a muito finas, bem selecionadas.

P reparação de concreto e argamassa,
observandopossíveltaxa de concentração
salina elevada,associada aos diversos
ambientes deposicionais atuais ou
retrabalhados.

R esidual Depósitos associados a coberturas sedimentares indiferenciadas,com camadas
irregulares. S edimento arenoso de coloração creme a castanho. P reparação de concreto e argamassa.

Magmático/ 
Metamórfico

S tock s graníticos,diques e intrusões relacionados às rochas cristalinas doBatólito
P elotas,TerrenoTijucas e Jaguarão.R ochas maciças a poucofoliadas ou bandadas.
S ão basicamente rochas graníticas e metamórficas, compostas por quartzo,
plagioclásio, k -feldspato, e biotita.  Marmores calcíticos e lentes de xistos calcíticos.

P reparação de concreto, asfalto,
pavimentação de estradas.

S edimentar S eixo britado. P reparação de concreto,calçamento e
alicerce.

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

Terraço 
aluvionar e 
planícies de 
inundação.

Argila e silte. Coloração cinza clara a escura, por vezes amarronadas. Cerâmica vermelha.

R esidual Argila de coloraçãoavermelhada,e/ou róseoem mantode alteraçãode rochas de
composição granítica (e.g. gnaisse, granito). Cerâmica vermelha.

Calc ário Metamórfico Mármores calcíticos. R ocha cinza a cinza claro, maciça ou com laminação incipiente. Brita; cimento, corretivo de solos.

R esidual
Fragmentosde colororaçãoacinzentada a marrom,compostoporfragmentosangulosos
oriundos dodesmantelamentoe intemperismos de rochas graníticas ou de veios de
quartzo. 

P avimentação de estradas;material de
empréstimo. 

S edimentar Materialfriávelde colororaçãoamarronada,compostoporfragmentos arredondandos,
mal selecionados em leito ou terraço aluvionar.

P avimentação de estradas;material de
empréstimo.

Saib ro
S olos 
residuais

Material friável,mal selecionado,de coloração rósea avermelhada,residual do
intemperismosde rochas de composiçãogranítica (e.g.gnaisse,granito).Na R P R GEo
termosaibroé usadopara designarmaterialargilo-arenoso,produtode intemperismo
de rocha, indistintamente.

Material de empréstimo, aterro,
pavimentação de estradas.

R oc h a 
ornam ental Magmático/ 

Metamórfico
R ocha maciça, foliada ou bandada,pouco fraturadas.Blocos com fraturamento
espaçado.Basicamente sãoe/ou foram exploradosgranitoides compostosporquartzo,
plagioclásio, k -feldspato, e biotita.

R ocha ornamental, moerão,
paralelepípedos.
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O Mapa de P otencial de Insumos Minerais para Construção Civil, da R egião de P elotas, R io Grande e Entorno, na escala 1:250.000, visa estimular a pesquisa 
e a produção mineral brasileira de insumos para construção civil. Foi elaborado a partir da adaptação de bases cartográficas dos mapas de Integração Geológico 
Geofísico do Batólito P elotas – Terreno Tijucas, escala 1:500.000 (Laux et al., 2018), do Mapa Geológico do Estado do R io Grande do S ul, escala 1:750.000 
(W ILDNER , W . et al., 2008), do Mapa de Integração de Cartografia Geológica do R io Grande do S ul, P rojeto S udeste do R io Grande do S ul (Cruz, R ., 2017) e 
do Mapa de Geodiversidade do Estado do R io Grande do S ul (V ieiro et al., 2010).  
Foi adicionado, a este mapa, dados de recursos minerais para a construção civil, obtidos através do cruzamento de informações levantadas em trabalho de 
campo, somados a dados obtidos junto aos bancos de dados do P rojeto S istema de Informações de Águas S ubterrâneas (S IAGAS /CP R M), da Agência Nacional 
de Mineração (ANM), do S istema de Geociências do S erviço Geológico do Brasil (GeoSBG/CP R M) e da Fundação Estadual de P roteção Ambiental (FEP AM), 
estes últimos devidamente identificados no banco de dados do presente projeto. P arte das áreas requeridas junto ao ANM e à FEP AM foram checadas em 
imagens do Google Earth e em trabalhos de campo. As áreas restritivas e unidades de conservação foram obtidas do Mapa de Geodiversidade do Estado do 
R io Grande do S ul (V ieiro et al., 2010), também elaborado pelo S erviço Geológico do Brasil (CP R M). Disponível em: < http:// www.cprm.gov.br/>. 
Este projeto foi executado pelo corpo técnico da Gerência de Geologia e R ecursos Minerais (GER EMI/P A), S uperintendência R egional de P orto Alegre (S U R EG-
P A), com suporte da Gerência de Infraestrutura Geocientífica (GER INF) e coordenado pela Divisão de R ochas e Minerais Industriais (DIMINI), vinculada ao 
Departamento de R ecursos Minerais (DER EM). 
 
Fonte dos dados do Modelo Num éric o de Terreno: S huttle R adar Topography Mission (S R TM) - Geração dos Dados: NAS A - National Aeronautics and S pace 
Administration e NIMA - National Imagery and Mapping Agency . Dados de domínio público. Armazenamento e Disponibilização dos Dados: U S GS /EDC - U nited 
S tates Geological S urvey  / Eros Data Center. 
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acesso a ele estejam totalmente livres de falhas; (iii) a total precisão de quaisquer dados ou informações contidas no conteúdo, apesar das precauções de praxe 
tomadas pela CP R M. Assim, a CP R M, seus representantes, dirigentes, prepostos, em pregados e acionistas não podem ser responsabilizados por eventuais 
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respondem pelo uso do conteúdo, e sugere que os usuários utilizem sua própria experiência no tratamento das informações contidas no conteúdo, ou busquem 
aconselhamento de profissionais independentes capazes de avaliar as informações contidas no conteúdo. O Conteúdo não constitui aconselhamento de 
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Principais pólos produtores de insum os
 para c onstruç ão civ il e roc h as ornam entais

Polo 1: P edra britada e saibro, com lavras concentradas nos municípios de P elotas e Capão do Leão. Estas áreas de 
extração são, em sua totalidade, de médio e grande porte, e sua destinação principal é a construção civil e a 
construção de estradas. Inclusive, a maioria das empresas possui usina asfáltica. Todas estas áreas estão situadas 
no Batólito P elotas, nos granitos das suítes P inheiro Machado e Dom Feliciano. Estas pedreiras ficam próximas a 
estradas asfaltadas (acesso, preço), e a pouca distância do principal centro urbano.   
Polo 2: P edra britada, com lavras concentradas nos municípios de P edro Osório e Arroio Grande. Engloba as 
unidades da Formação Matarazzo, Granito Chasqueiro, S uíte Cerrito, Granito Três Figueiras e em menor área, dois 
pequenos corpos de rochas calcárias metamorfisadas da Formação Matarazzo. O material que hoje está sendo 
extraído da Formação Matarazzo é utilizado, essencialmente, como brita para pavimentação de estradas, apesar de, 
possivelmente, também ter potencial para ser utilizado na produção de cimento, corretivo de solos, fertilizantes, ração 
animal, produtos farmacêuticos e veterinários. Assim como o polo anterior, também fica próximo a estradas asfaltadas, 
facilitando o acesso aos centros urbano e com preço competitivo. 
Polo 3: Areia, com as principais lavras localizadas nas proximidades da cidade de R io Grande, no Canal de S ão 
Gonçalo e no R io P iratini. As áreas de extração de areia são, de pequeno, médio e grande porte. A maioria do 
material extraído na região é oriundo do Canal de S ão Gonçalo. É a maior região produtora de areias da R P R GE. A 
área possui vias de acesso e facilidades de escoamento do material. 
Polo 4: Argila, com as principais lavras localizadas na região de P elotas. A região da S anga Funda concentra a 
maioria das olarias do município de P elotas, onde existem algumas áreas de extração de argila. A maioria das olarias 
utiliza a matéria-prima extraída de apenas uma dessas áreas, conhecida como barreira coletiva localizada no 
município de P elotas. É o principal polo produtor de argilas da R P R GE. A área possui vias de acesso e facilidades de 
escoamento de material. 
Polo 5: Argila, com lavras localizadas nos municípios de Cerrito e P edro Osório. Antigo polo extrator da região com 
algumas olarias remanescentes nestes municípios, a argila utilizada é retirada basicamente de depósitos aluviais e 
praticamente exauridos. R egião carece principalmente de apoio técnico para legalização de áreas e modernização do 
setor. Atualmente o setor vem enfrentando problemas relacionados a dificuldades na obtenção de matéria-prima 
adequada, investimentos em tecnologia de produção e às exigências dos órgãos ambientais municipais e estaduais. 
Polo 6: R ochas ornamentais. Apesar de seu potencial, a produção de rochas ornamentais, que foi importante há 
alguns anos na região, se encontra paralisada e ou com eventuais atividades irregulares intermitentes. Foram 
delimitadas como polo de Canguçu e P elotas. Apesar do potencial, a região se encontra praticamente inoperante no 
momento, possivelmente por questões mercadológicas. A área possui vias de acesso e facilidades de escoamento do 
material, inclusive com fácil acesso ao porto de R io Grande com facilidade para exportação do material. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observação: * - potencial contaminação salina. 

Classes Litolog ias Insum os 
princ ipais 

 
Usos princ ipais 

 
Areia Arg ila Brita  Saib ro Cascalh o R oc h a 

ornam ental 

I 

Depósitos aluvionares e c olúvio-aluvionares 
Depósitos aluviais: argila, areia e cascalho em bancos no leito 
e/ou planície de inundação. Depósitos colúvio-aluvionares: 
depósitos de encostas compostos por sedimento mal 

selecionado, areia, argila e cascalho de estruturas maciças a 
acanaladas. Arenitos de geometria tabular ou lenticular 

alongado, brecha e conglomerado. 
 

areia, argila 
e cascalho 

preparação de concreto e 
argamassa  alto alto inadequado inadequado moderado inadequado 

II 

 
Depósitos de planíc ie lag unar  assoc iados às b arreiras I, II, 

III e IV 
Areias síltico-argilosas mal selecionadas de cores claras e 

laminação plano-paralela incipiente. 
 

argila cerâmica vermelha baixo * moderado inadequado inadequado inadequado inadequado 

III 

 
Depósitos eólic os 

Areias quartzosas finas a médias, bem arredondadas e 
selecionadas, com laminação plana-paralela e cruzada. 

 
 

areia preparação de concreto e 
argamassa  baixo * baixo inadequado inadequado inadequado inadequado 

IV 

 
Depósito de planíc ie c osteira atual e associados a b arreira 

III 
Areias quartzosas finas a muito finas, bem selecionadas. 

 
 

areia preparação de concreto e 
argamassa  baixo * baixo inadequado inadequado inadequado inadequado 

V 
Depósitos de turfas 

Turfas heterogêneas intercaladas ou misturadas com areia, 
silte e argila. 

 
 turfa e 
argila 
 

correção de solos, 
potencial energético Inadequado  baixo inadequado inadequado inadequado inadequado 

VI 

 
Granitoides - a  

R ochas de afinidade granítica, sienogranitos a monzogranitos 
porfiríticos. 

 
 

rocha 
ornamental 
e brita 

rocha ornamental e brita inadequado baixo alto moderado moderado alto 

VII 
 

Granitoides - b   
R ochas de afinidade granítica, dioritos e gabros. 

 
 

brita brita e rocha ornamental inadequado baixo alto moderado moderado moderado 

VIII 
R oc h as m etassedim entares e m etam áficas 

Mármores calcíticos, frequentemente bandados. Lentes de 
xistos calcíticos; diques de metadiabásios. Intrusões de dioritos 

e diopsídio-quartzo sienitos e escarnitos.  
 

brita 
pavimentação (brita), 
correção de solos, 

fertilizantes, ração animal, 
produtos farmacêuticos e 

veterinários 
inadequado baixo moderado inadequado baixo não 

analisado 

IX 

 
Com plexo Piratini 

Ortognaisses com predomínio de termos tonalíticos-
trondhjemíticos e quartzo dioríticos, com dioritos e granodioritos 

subordinados.  
 

brita, 
cascalho e 
saibro 

concreto, alicerce e 
pavimentação inadequado baixo alto moderado  moderado não 

analisado 

X 

 
Suíte Cerrito 

Biotita-monzogranitos miloníticos porfiroclásticos, comumente 
cortados por granitoides a duas micas. 

 
 

brita, 
cascalho e 
saibro 

concreto, alicerce e 
pavimentação inadequado baixo alto moderado  moderado não 

analisado 

XI 
 

Com plexos Ediacaranos do Terreno Jag uarão 
R ochas de afinidade granítica. R ochas máficas, ultramáficas e 

sedimentares metamorfizadas. 

brita, 
cascalho e 
saibro 

concreto, alicerce e 
pavimentação inadequado baixo moderado moderado moderado não 

analisado 

 



ANEXO III - MAPA DE DIREITO MINERÁRIO DE MATERIAIS PARA 
CONSTRUÇÃO DA REGIÃO DE PELOTAS, RIO GRANDE E ENTORNO
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ANEXO IV - PETROLOGIA E CHAPAS POLIDAS



Número Modal Classificação 
 

DH – 01B/C 
quartzo - 34%; feldspato alcalino (ortoclásio e microclínio) – 

32%; plagioclásio - 25%; biotita - 5%; muscovita – 3%; 
alanita – 1%; opacos, apatita, epidoto  e zircão – traços. 

 
monzogranito 

milonítico 
Rocha com textura milonítica constituída de cerca de 40% de porfiroclastos, em geral, 
monocristalinos, de grão grosso a médio (7 a 1,5 mm), ovoides de microclínio e plagioclásio em 
matriz granoblástica a granolepidoblástica (nos domínios onde há concentração de 
filossilicatos) anastomosada, que envelopa e contorna os porfiroclastos. Os porfiroclastos 
apresentam recristalização segundo os bordos e texturas, como: deslocamento de planos de 
macla (tanto da macla da albita no plagioclásio, quanto albita periclina, no microclínio), 
discretas sombras de pressão assimétricas e fraturamentos. Os porfiroclastos, particularmente 
os de plagioclásio, encontram-se turvos devido à sericitização, que eventualmente chega a 
desenvolver cristais bem formados de muscovita. Já os porfiroclastos de feldspato alcalino 
mostram bordos reativos, com texturas mirmequíticas, na grande maioria são de microclínio, 
mas eventualmente alguns grãos ainda mostram a macla do ortoclásio parcialmente 
microclinizado. O componente rúptil é pronunciado, ocorrendo intenso fraturamento mineral, 
que afetam particularmente os feldspatos, formando com frequência conjugados ao longo dos 
quais ocorre a cominuição dos grãos. A matriz, resultante da cominuição dos grãos originais, 
tem grão fino, com tamanho dos cristais inferior a 0,5 mm, tem composição quartzo- 
feldspática, com níveis onde se concentram filossilicatos. Com frequência, o quartzo forma 
ribbons e a biotita está parcial a totalmente cloritizada, mostra intercrescimentos epitaxiais com 
a muscovita. A mineralogia acessória é alanita, que tem coroas de reação de epidoto do tipo 
pistacita, zircão com forma prismática e apatita. 
Com base na análise petrográfica da rocha e mediante as orientações da ABNT NBR 15577-3 
(2008), que classifica as rochas utilizadas como agregado quanto à Reatividade Álcali-
Agregado (RAA), recomenda-se cautela na utilização dessa rocha como agregado na 
construção civil, pela abundante presença de quartzo deformado (100% recristalizado), sendo 
portanto potencialmente reativa. 

 

   

DH01B - Fotomicrografia em luz plana polarizada, com aumento de 25x e escala gráfica de 1,0 mm, 
mostrando a milonitização, com porfiroclastos de feldspatos contornados por matriz granolepidoblástica; 

DH-01C - Fotomicrografia em luz plana polarizada, com aumento de 7x e escala gráfica de 2,0 mm, 
mostrando milonitização e porfiroclasto de feldspato conjugado e bordos cominuídos em matriz quartzo-

feldspática recristalizada. 

 



 
DH-01B - Fotomicrografia em luz polarizada plana e cruzada, com aumento de 40x e escala gráfica de 0,5 

mm, mostrando as evidências de alteração, com palhetas de muscovita no interior do plagioclásio e de 
deformação, como as texturas mirmequíticas no feldspato alcalino. 

 

  
Figura DH-01 B (b) - Chapa polida (7 x 7 cm). 

 
 

Número Modal Classificação 
 

DH – 02B 
quartzo - 35%; plagioclásio - 30%; microclínio - 25%; biotita - 
5%; muscovita - 5%; opacos, alanita, apatita e zircão - traços. 

monzogranito 
deformado 

Rocha deformada, com textura equigranular hipidiomórfica média a fina (1,5 a 0,5 mm) 
reliquiar, constituída de ortoclásio micropertítico, parcial a totalmente microclinizado 
(evidenciado pela presença das maclas de Carlsbad, parcial a totalmente substituídas pela 
combinação albita-periclina), plagioclásio, quartzo e micas (biotita e muscovita). Esses minerais 
mostram os efeitos da deformação com os prismas de feldspatos levemente encurvados, 
planos de macla deslocados, planos de clivagem das micas encurvados e microclinização do 
ortoclásio. O quartzo forma grãos policristalinos, com forte extinção ondulante e, localmente 
ocorre a recristalização em subgrãos granoblásticos. As micas (biotita e muscovita) estão com 
planos de clivagens encurvados e há o crescimento epitaxial de muscovita na biotita, 
encontrando-se parcial a totalmente cloritizada. Os feldspatos estão turvos devido à 
argilização, o plagioclásio, em particular, mostra uma zonação direta, marcada pela alteração 
preferencial do núcleo, com a formação de finas palhetas de muscovita. A biotita está marcada 



por diminutos halos pleocróicos, indicando a presença de zircão, os planos de clivagem 
encontram-se dilatados com a formação epidoto. A muscovita pode ser secundária, resultante 
dos processos hidrotermais associados à deformação. 
Com base na análise petrográfica da rocha e mediante as orientações da ABNT NBR 15577-3 
(2008), que classifica as rochas utilizadas como agregado quanto à Reatividade Álcali-
Agregado (RAA), recomenda-se cautela na utilização desta rocha como agregado na 
construção civil, pela abundante presença de quartzo deformado (50% com extinção ondulante 
e/ou recristalizado), sendo potencialmente reativa. 

 

 
Figura DH-02B (a) - Fotomicrografia em luz plana polarizada (aumento de 7x e escala gráfica de 2 mm), 

onde se observa a presença de biotita e muscovita. 
 

 
Figura DH-02B (b) - Chapa polida (7 x 7 cm). 

 
 

Número Modal Classificação 
 

DH – 03B 
microclínio - 40%; quartzo - 35%; plagioclásio - 18%; biotita 
cloritizada - 5%; muscovita - 2%; opacos, apatita e zircão - 

traços. 

sienogranito 
protomilonítico 

Rocha com textura protomilonítica, com cerca de 65% de porfiroclastos de feldspatos, com 



grão grosso a médio (<6 mm) e formas prismáticas a ovoides; com 35% matriz fina (<0,5 mm), 
resultante da cominuição dos minerais constituintes magmáticos originais. A matriz é formada 
de grãos de quartzo recristalizados, em agregados xenomórficos com grão <0,5 mm. 
Semelhante ao que ocorre nas amostras DH-01B e C, o componente rúptil é marcante, com a 
formação de conjugados nos feldspatos, ao longo dos quais ocorre a cominuição dos grãos. O 
feldspato alcalino ocorre com bordos recristalizados e está intensamente fraturado e, quando 
em contato com o plagioclásio, se desenvolvem colônias de mirmequitas (Vernon, 2000), 
resultantes do metamorfismo dinâmico. O plagioclásio encontra-se sericitizado e está 
parcialmente substituído por finas lamelas de muscovita. A biotita e a muscovita ocorrem como 
palhetas de grão fino que, em geral envelopam os porfiroclastos de feldspatos. A biotita está 
parcialmente cloritizada e com frequência ocorre em continuidade óptica com a muscovita, em 
intercrescimentos epitaxiais. A biotita também se associa ao epidoto, que se aloja, em geral 
segundo os planos de clivagem, dilatando-os. Os acessórios são o zircão, apatita e opacos. 
Rocha muito semelhante na mineralogia e na textura às amostras DH-01B e DH-01C. 
Com base na análise petrográfica da rocha e mediante as orientações da ABNT NBR 15577-3 
(2008), que classifica as rochas utilizadas como agregado quanto à Reatividade Álcali-
Agregado (RAA), recomenda-se cautela na utilização desta rocha como agregado na 
construção civil, pela abundante presença de quartzo deformado (60% com extinção ondulante 
e/ou recristalizado), sendo potencialmente reativa. 

 

   
DH-03B (a) - Fotomicrografia em luz plana polarizada (aumento de 7x e escala gráfica de 2 mm) 

mostrando a deformação responsável pelo fraturamento e estiramento dos porfiroclastos e da cominuição 
dos grãos da matriz; DH-03B (b) - Fotomicrografia em luz plana polarizada, com aumento de 40x e escala 
gráfica de 0,5 mm, evidenciando a substituição parcial do plagioclásio (pl) por palhetas de muscovita (seta 

vermelha), podem ser observados porfiroclastos de feldspato alcalino (fk) e matriz de quartzo 
recristalizado (qz). 

 



 
DH- 03B (c) - Chapa polida (7 x 7 cm). 

 
 

Número Modal Classificação 
 

DH – 04A 
quartzo - 32%; feldspato alcalino - 30%; plagioclásio - 

29%; biotita - 5%; hornblenda - 3%; titanita - 1%; 
opacos, alanita, apatita, epidoto e zircão – traços. 

 
monzogranito 

protomilonítico 
Rocha com textura protomilonítica, com porfiroclastos de feldspatos de grão muito grosso a 
médio (2 a 2,5 mm), fraturados e deformados, cercados por domínios de quartzo também 
deformado, como de subgrãos granoblásticos fino (<0,5 mm) e cristais maiores, com até 3 mm, 
com forte extinção ondulante e lamelas de deformação. Como mineralogia varietal, estão 
presentes a biotita e a hornblenda, que se agrupam em domínios máficos, onde também se 
concentram a mineralogia acessória (alanita, titanita, zircão e apatita). O feldspato alcalino é o 
ortoclásio micropertítico, que está parcial a totalmente microclinizado. O feldspato e o 
plagioclásio mostram os efeitos da deformação, principalmente fraturamentos intraminerais, 
com preenchimento das fraturam com epidoto. No plagioclásio, o deslocamento dos planos de 
macla ou seu arqueamento são evidentes. Ambos os feldspatos mostram bordos 
recristalizados, com a cominuição do tamanho dos grãos. A biotita está levemente cloritizada e 
mostra o arqueamento dos planos de clivagem. Embora submetida à deformação 
predominantemente rúptil, a seção delgada não apresenta uma orientação preferencial dos 
componentes minerais. 
Com base na análise petrográfica da rocha e mediante as orientações da ABNT NBR 15577-3 
(2008), que classifica as rochas utilizadas como agregado quanto à Reatividade Álcali-
Agregado (RAA), recomenda-se cautela na utilização desta rocha como agregado na 
construção civil, pela abundante presença de quartzo deformado (90% com extinção ondulante 
e/ou recristalizado), sendo potencialmente reativa. 

 



 
DH-04A (a) - Fotomicrografia em luz polarizada plana e cruzada (aumento de 7x e escala gráfica de 2 

mm), onde se observam os efeitos da deformação, com domínios de quartzo (qz) com extinção ondulante 
e com a cominuição dos grãos segundo os bordos dos cristais (seta), além da presença de feldspato 

alcalino (fk), biotita (bt), hornblenda (hb) e titanita (ti). 
 

Tabela 1 - Ensaios de caracterização tecnológica da amostra DH-04A. Fonte: Gonzatti et al., 2009. 
Número Modal Classificação 

 
DH – 04A 

quartzo - 32%; feldspato alcalino - 30%; 
plagioclásio - 29%; biotita - 5%; hornblenda - 

3%; titanita - 1%; opacos, alanita, apatita, 
epidoto e zircão – traços. 

 
monzogranito 

protomilonítico 

Cor predominante marrom claro, branco, preto e azul  
Denominação comercial Granito Azul Boreal 

 
 
 
 
 

Caracterização tecnológica 

Fonte CIENTEC 
Massa específica aparente seca (g/cm3) 2,68 
Absorção de água % 0 
Porosidade aparente % 0 
Velocidade de propagação de ondas (km/s) 5,03 
Dilatação térmica linear (10-3mm/m ºC) 6,2 
Desgaste por abrasão Amsler (mm) 0,3 
Resistência à compressão uniaxial (Mpa) 146,72 
Resistência à flexão – método 4 pontos (Mpa) 9,77 
Resistência ao impacto de corpo duro (cm) 62 
Brilho 80 

 



 
DH04A (b) - Chapa polida (7 x 7 cm). 

 
 

Número Modal Classificação 
 

DH - 07 
quartzo - 33%; feldspato alcalino (ortoclásio e 

microclínio) – 32%; plagioclásio - 30%; biotita cloritizada 
- 5%; opacos, apatita e zircão – traços. 

 
monzogranito 

deformado 
Rocha ígnea reliquiar porfirítica com fenocristais de feldspatos alcalinos (ortoclásio 
micropertítico microclinizado) e subordinadamente de plagioclásio, ambos zonados e turvos 
devido à argilização (sendo que o plagioclásio está epidotizado), têm grão grosso a médio (1 a 
4 cm), em geral prismáticos. Os fenocristais estão cercados por matriz de grão médio (2 a 0,8 
mm), composta por quartzo, feldspatos e biotita. Os fenocristais mostram feições de 
deformação, sendo que os de ortoclásio estão parcial a totalmente microclinizado e o 
plagioclásio mostra bordas com colônias de mirmequitas. Entretanto, na matriz, os efeitos da 
deformação são mais evidentes, como a extinção ondulante presente em todos os cristais de 
quartzo e uma leve cominuição ao longo dos bordos dos cristais dos feldspatos. As fraturas 
intraminerais são comuns e atingem todos os minerais félsicos componentes da matriz. A 
biotita mostra leve cloritização e raramente, um encurvamento nos planos de clivagem. Os 
acessórios são apatita e zircão. Nesta lâmina a deformação está presente, mas não é intensa o 
suficiente para caracterizar um protomilonito, já que a recristalização é incipiente. 
Com base na análise petrográfica da rocha e mediante as orientações da ABNT NBR 15577-3 
(2008), que classifica as rochas utilizadas como agregado quanto à Reatividade Álcali-
Agregado (RAA), recomenda-se cautela na utilização desta rocha como agregado na 
construção civil, pela abundante presença de quartzo deformado (90% com extinção ondulante 
e/ou recristalizado), sendo potencialmente reativa. 

 



   
DH-07 (a) - Fotomicrografia em luz plana polarizada (aumento de 7x e escala gráfica de 2 mm), 

mostrando a textura porfirítica com fenocristais de feldspato em matriz quartzo feldspática levemente 
deformada; DH-07 (b) - Fotomicrografia em luz polarizada cruzada (aumento de 25x e escala gráfica de 1 

mm) mostrando as evidências de deformação, como a forte extinção ondulante do quartzo (qz), 
completam a paragênese o feldspato alcalino (fk) e o plagioclásio zonado (pl). 

 

 
DH-07 (c) - Fotomicrografia em luz polarizada cruzada (aumento de 40x e escala gráfica de 0,5 mm), 

mostrando as evidências de deformação, como as texturas mirmequíticas (mr) no contato entre o 
microclínio (fk) e o plagioclásio (pl). 

 

 
DH-07 - Chapa polida (7 x 7 cm). 

 
 



Número Modal Classificação 
 

DH – 08A 
quartzo - 43%; feldspato alcalino (ortoclásio/microclínio) – 
39%; plagioclásio - 15%; biotita cloritizada - 2%; opacos, 

apatita e zircão – traços. 

sienogranito  
levemente 
deformado 

Rocha com textura equigranular alotriomórfica média a fina (5 a 0,5 mm), mostrando feldspato 
alcalino (ortoclásio microclinizado micropertítico) e plagioclásio subédricos a anédricos; quartzo 
intersticial anédrico e raras lamelas de biotita com grão fino (inferior a 2 mm). O ortoclásio sofre 
uma microclinização, denunciada pela presença das maclas de Carlsbad, parcial a totalmente 
substituídas pela combinação albita-periclina. A pertitização é intensa com pertitas na forma de 
filetes bem desenvolvidos, tanto no ortoclásio, como no microclínio. O plagioclásio 
normalmente está zonado, mostrando alteração seletiva do núcleo, com pronunciada 
sericitização, onde já há a formação de palhetas de muscovita. O quartzo apresenta uma 
discreta extinção ondulante; a biotita está na forma de palhetas, com cloritização incipiente, 
que não atinge todos os grãos. Na biotita chama a tenção a textura poiquilítica, onde o mineral 
apresenta inúmeras inclusões de apatita e zircão. 
Com base na análise petrográfica da rocha e mediante as orientações da ABNT NBR 15577-3 
(2008) que classifica as rochas utilizadas como agregado quanto à Reatividade Álcali-
Agregado (RAA), essa rocha apresenta-se potencialmente inócua, devido à pequena 
presença de quartzo deformado (10% com extinção ondulante e/ou recristalizado). 

 

   
DH-08A (a) - Fotomicrografia em luz plana polarizada (aumento de 7x e escala gráfica de 2 mm) 

mostrando a textura equigranular alotriomórfica, com leve extinção ondulante do quartzo; DH-08 A (b) - 
Fotomicrografia em luz polarizada cruzada (aumento de 40x e escala gráfica de 0,5 mm), detalhe de 
cristal de quartzo (qz) com leve extinção ondulante, próximo a um ortoclásio micropertítico (fk) e a um 

plagioclásio argilizado (pl). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 1 - Ensaios de caracterização tecnológica. Fonte: Gonzatti, 2009. 

 

 
DH-08A (c) - Chapa polida (7 x 7 cm). 

 
 

Número Modal Classificação 
 

DH – 09 
quartzo - 33%; feldspato alcalino (ortoclásio e microclínio) – 
31%; plagioclásio - 29%; biotita cloritizada - 5%; muscovita 

– 2%; opacos, alanita, apatita e zircão – traços. 

monzogranito 
protomilonítico 

Rocha com textura porfirítica ígnea reliquiar, onde porfiroclastos (fenocristais deformados) de 
feldspatos prismáticos a arredondados, com grão médio a fino (5,5 a 1,5 mm), possivelmente 
orientados pelo fluxo magmático, encontram-se em uma matriz fina, com grão inferior a 1 mm, 
composta de quartzo, feldspatos, biotita e muscovita afetadas pela deformação: os cristais de 
quartzo da matriz encontram-se em arranjos granoblásticos e as palhetas de mica envelopam e 

Número Modal Classificação 
 

DH – 08A 
quartzo - 43%; feldspato alcalino 

(ortoclásio/microclínio) – 39%; plagioclásio - 15%; 
biotita cloritizada - 2%; opacos, apatita e zircão – 

traços 

 
sienogranito  

levemente deformado 

Cor predominante vermelho intenso e cinza (fumê)  
Denominação 

comercial 
Granito Royal Red 

 
 
 
 

Caracterização 
tecnológica 

Fonte CIENTEC 
Massa específica aparente seca (g/cm3) 2,61 

Absorção de água % 0,4 
Porosidade aparente % 0,9 

Velocidade de propagação de ondas (km/s) 5,57 
Dilatação térmica linear (10-3mm/m ºC) 6,4 

Desgaste por abrasão Amsler (mm) 0,1 
Resistência à compressão uniaxial (Mpa) 237,69 

Resistência à flexão – método 4 pontos (Mpa) 14,78 
Resistência ao impacto de corpo duro (cm) - 

Brilho 74 



contornam os porfiroclastos de feldspatos. Os feldspatos também mostram os efeitos da 
deformação, com fraturas intramineral, ao longo das quais ocorre a cominuição dos grãos e o 
desenvolvimento de mineralogia secundário (epidoto e muscovita); a mesma feição está 
presente ao longo das bordas. Os porfiroclastos de feldspato, com frequência mostram 
mirmequitas na forma de lobos ao longo dos contatos entre feldspato alcalino e plagioclásio. 
Quando constituintes da matriz os feldspatos encontram-se fraturados e encurvados. A biotita 
encontra-se parcial a totalmente cloritizada e a muscovita é produto secundário. Os minerais 
acessórios presentes são: a alanita, em gral com uma coroa de pistacita; e o zircão, que 
desenvolve halos pleocróicos na biotita, na apatita e nos minerais opacos. 
Com base na análise petrográfica da rocha e mediante as orientações da ABNT NBR 15577-3 
(2008), que classifica as rochas utilizadas como agregado quanto à Reatividade Álcali-
Agregado (RAA), recomenda-se cautela na utilização desta rocha como agregado na 
construção civil, pela abundante presença de quartzo deformado (30% com extinção ondulante 
e/ou recristalizado), sendo potencialmente reativa. 

 

   
DH-09 (a) - Fotomicrografia em luz plana polarizada (aumento de 7x e escala gráfica de 2 mm) mostrando 

a orientação dos porfiroclastos de feldspatos (textura de fluxo ígnea reliquiar) em matriz quartzo-
feldspática recristalizada; DH-09 (b) - Fotomicrografia em luz polarizada cruzada (aumento de 40x e 

escala gráfica de 0,5 mm), evidenciando detalhe de cristal de plagioclásio (pl) encurvado pela 
deformação, quartzo granoblástico (qz), muscovita e biotita (bt) integrando a matriz que envolve os 

porfiroblastos. 
 

 
DH-09 (c) - Chapa polida (7 x 7 cm). 



Número Modal Classificação 
DH – 13 clinopiroxênio - 78%; plagioclásio - 20%; opacos - 2%. basalto 

Rocha microporfirítica com microfenocristais prismáticos de plagioclásio, de grão fino (<1 mm), 
extremamente corroídos e, subordinadamente, microfenocristais de clinopiroxênio prismático 
de grão muito fino (<0,3 mm), imersos em matriz vítrea, rica em cristálitos, possivelmente de 
mesma composição dos microfenocristais. A matriz vítrea é abundante, compondo pelo menos 
30% da rocha. O clinopiroxênio tem cor verde-pálido, é fracamente pleocróico, sugerindo o 
grupo da augita ou aegerina. A rocha é heterogênea, pois na matriz se observam estruturas 
semelhantes a vesículas preenchidas por clinopiroxênio, que se desenvolvem da borda para o 
núcleo das cavidades subarredondadas (provável variolito). Por vezes, ocorrem domínios de 
diferente granulometria, mais fina, composta por plagioclásio e clinopiroxênio fibrorradiados. 
Aparentemente a rocha é alcalina, classificada como um basalto, tendo em vista a instabilidade 
dos plagioclásios e a abundância de clinopiroxênio, podendo ser uma rocha especial, de uma 
associação alcalina. 

 

 
DH-13 - Fotomicrografias em luz plana polarizada (aumento de 7x e escala gráfica de 2 mm) mostrando a 
orientação dos porfiroclastos de feldspatos (textura de fluxo ígnea reliquiar) em matriz quartzo-feldspática 

recristalizada. 
 
 

Número Modal Classificação 
 

DH - 17 
quartzo - 35%; feldspato alcalino (ortoclásio e 
microclínio) - 33%; plagioclásio - 28%; biotita 

cloritizada - 54%; opacos, apatita e zircão - traços. 

 
monzogranito 

protomilonítico 
Rocha com textura protomilonítica, com de cerca de 30% de matriz cominuída em grão fino (<1 
mm), composta de quartzo granoblástico xenomórfico, com aspecto sacaróide e algum 
feldspato. Na matriz ocorrem porfiroclastos de feldspatos, de grão grosso a médio, com 
tamanho entre 1,5 cm e 2,5 mm, em geral alongados, mas podem ocorrer ovoides devido ao 
estiramento e cominuição dos bordos. Os porfiroclastos são predominantemente de ortoclásio 
micropertítico, parcialmente microclinizado em decorrência da deformação, observando-se a 
presença das maclas de Carlsbad, parcial a totalmente substituídas pela combinação albita-
periclina. O plagioclásio é subordinado, está levemente turvo devido a sericitização e 
argilização, observa-se a formação de subgrãos. A biotita ocorre como palhetas de grão fino e, 
em geral, contorna os planos de fratura dos feldspatos, está parcial a totalmente cloritizada e 
ocorre comumente associada aos acessórios: zircão, apatita e opacos. 
Com base na análise petrográfica da rocha e mediante as orientações da ABNT NBR 15577-3 
(2008), que classifica as rochas utilizadas como agregado quanto à Reatividade Álcali-
Agregado (RAA), recomenda-se cautela na utilização desta rocha como agregado na 
construção civil, pela abundante presença de quartzo deformado (90% com extinção ondulante 
e/ou recristalizado), sendo potencialmente reativa. 

 



 
DH-17 (a) - Fotomicrografia em luz plana polarizada (aumento de 7x e escala gráfica de 2 mm) mostrando 

a textura protomilonítica, com porfiroclastos de feldspato em matriz granoblástica xenomórfica quartzo-
feldspática. 

 

 
DH-17 (b) - Fotomicrografia em luz polarizada cruzada (aumento de 25x e escala gráfica de 1 mm), com 

detalhe de porfiroclastos de plagioclásio (pl), com a formação de subgrãos, em matriz de quartzo (qz) 
recristalizado e palhetas de biotita (bt) cloritizada. 

 

 
DH-17 (c) - Chapa polida (7 x 7 cm). 

 
 



Número Modal Classificação 
 

DH – 18 
quartzo - 38%; feldspato alcalino (ortoclásio e 

microclínio) – 35%; plagioclásio - 22%; biotita - 3%; 
muscovita – 2%; opacos, apatita e zircão – traços. 

 
monzogranito 

protomilonítico 
Rocha deformada, com textura protomilonítica, caracterizada pela presença de cerca de 70% 
de porfiroclastos de grão grosso a médio (6 a 2 mm), de feldspatos cercados por 30% de matriz 
fina (<1 mm), constituída de grãos de quartzo recristalizados, em agregados xenomórficos, por 
vezes fortemente cominuídos (<0,2 mm). Os feldspatos mantem as formas prismáticas 
originais, porém alguns grãos já mostram uma tendência ao estiramento e fragmentação, 
formando grãos menores, com a formação de mantos de finos grãos recristalizados ao redor 
dos porfiroclastos. O estiramento dos grãos confere à rocha uma foliação. O feldspato alcalino 
é o ortoclásio micropertítico, parcialmente a totalmente microclinizado em decorrência da 
deformação no contato com o plagioclásio desenvolve complexos intercrescimentos 
mirmequíticos. O plagioclásio mostra uma zonação, marcada pela alteração (sericitização e 
argilização) preferencial do núcleo dos grãos e localmente, pode ocorrer o encurvamento dos 
planos de macla. A biotita ocorre como palhetas de grão fino e, em geral, contorna os 
porfiroclastos de feldspatos. Associada à biotita ocorrem finos cristais de muscovita, em geral 
em continuidade óptica (crescimento epitaxial). Os minerais acessórios presentes são: zircão, 
apatita e minerais opacos. 
Com base na análise petrográfica da rocha e mediante as orientações da ABNT NBR 15577-3 
(2008), que classifica as rochas utilizadas como agregado quanto à Reatividade Álcali-
Agregado (RAA), recomenda-se cautela na utilização desta rocha como agregado na 
construção civil, pela abundante presença de quartzo deformado (100% com extinção 
ondulante e/ou recristalizado), sendo potencialmente reativa. 

 

   
DH-18 (a) - Fotomicrografia em luz plana polarizada (aumento de 7x e escala gráfica de 2 mm) mostrando 
a textura protomilonítica já com o desenvolvimento de uma foliação resultante do estiramento dos grãos, 
ainda se destacam o ortoclásio microclinizado (fk), o plagioclásio com maclas encurvadas (pl), domínios 

de quarto (qz) recristalizo e crescimentos epitaxiais de biotita (bt) e muscovita; DH-18 (b) - 
Fotomicrografia em luz polarizada cruzada (aumento de 40x e escala gráfica de 0,5 mm) mostrando um 
cristal de ortoclásio (fk) com a macla do microclínio sobreposta, podem ser observados os domínios de 

quartzo (qz) recristalizados e os crescimentos epitaxiais de biotita (bt) e muscovita. 



 
DH-18 (c) - Chapa polida (7 x 7 cm). 

 
 

Número Modal Classificação 
 

DH – 19 
quartzo - 38%; feldspato alcalino (ortoclásio/microclínio) – 

36%; plagioclásio - 21%; biotita cloritizada - 5%; muscovita, 
alanita, opacos, apatita e zircão – traços. 

 
monzogranito 

protomilonítico 

Rocha deformada, com textura protomilonítica, caracterizada pela presença de cerca de 60% 
de porfiroclastos de grão grosso a médio (6 a 2 mm) de feldspatos, cercados por 40% de matriz 
fina (<1 mm) constituída de grãos de quartzo recristalizados, em agregados xenomórficos, por 
vezes fortemente cominuídos (<0,2 mm). À semelhança da amostra DH-18, os porfiroclastos de 
feldspatos mantêm a forma prismática original, porém alguns grãos já mostram estiramento e 
fragmentação, formando grãos menores. O feldspato presente é o ortoclásio parcial a 
totalmente microclinizado, com pertitas sigmoidais, com mantos de recristalização 
pronunciados, desenvolvendo contornos arredondados nos porfiroclastos. O plagioclásio ocorre 
levemente sericitizado. Os feldspatos estão presentes na matriz, como finos grãos cominuídos 
junto aos domínios de quartzo, que constituem agregados de grãos finos, em geral <0,1 mm, 
com contatos difusos e bordas serrilhadas, indicativas de recristalização dinâmica, 
evidenciando a atuação de processos de deslizamento intracristalinos. O mineral máfico 
presente é a biotita, que ocorre na forma de lamelas com forte pleocroísmo em tons de 
castanho, por vezes esverdeada devido àcloritização e, eventualmente, se associa a alguma 
muscovita. A biotita, em geral, ocorre com acessórios como a alanita, zircão, apatita e opacos. 
Com base na análise petrográfica da rocha e mediante as orientações da ABNT NBR 15577-3 
(2008), que classifica as rochas utilizadas como agregado quanto à Reatividade Álcali-
Agregado (RAA), recomenda-se cautela na utilização desta rocha como agregado na 
construção civil, pela abundante presença de quartzo deformado (100% com extinção 
ondulante e/ou recristalizado), sendo potencialmente reativa. 

 



 
DH-19 (a) - Fotomicrografia em luz plana polarizada (aumento de 7X e escala gráfica de 2 mm) mostrando 

o arranjo entre quartzo e os feldspatos, onde se observa a forte recristalização da mineralogia original. 
 

 
DH-19 (b) - Chapa polida (7 x 7 cm). 

 
 

Número Modal Classificação 
 

DH - 23 
quartzo – 22%; feldspato alcalino (ortoclásio/microclínio) – 

37%; plagioclásio – 28%; biotita – 8%; epidoto – 1%; 
opacos – 2%; alanita – 1; apatita – 1%; zircão – traços. 

 
biotita 

monzogranito 
Rocha heterogranular, de granulação muito fina a média, mesocrática, com feições texturais 
desenvolvidas mediante deformação em estado sólido, com as texturas hipidiomórfica, 
granoblástica poligonal, pertítica, poiquilítica, mirmequítica e chessboard em quartzo, sendo 
constituída por plagioclásio, ortoclásio em geral pertítico, microclínio, quartzo, biotita, epidoto, 
alanita, apatita, zircão e opacos. 
O quartzo é incolor, possui granulação muito fina a média, apresenta extinção normal a 
ondulante e ocorre: 1. Na forma de inclusões em outros minerais; 2. Como mineral 
intercrescido com feldspatos compondo a textura mirmequítica, sendo esta uma feição 
reacional e deformacional desenvolvida em estado sólido; 3. Como grãos intergranulares, 
anédricos, com contatos em geral irregulares, deformados, com extinção ondulante onde, por 
vezes, observa-se o desenvolvimento dos padrões lamelar e chessboard; e 4. Constituindo 
agregados policristalinos com textura granoblástica poligonal, compostos por grãos e subgrãos 



parcialmente recristalizados, com contatos irregulares, com extinção normal a ondulante onde 
predomina a última. 
Com base na análise petrográfica da rocha e mediante as orientações da ABNT NBR 15577-
3 (2008,) que classifica as rochas utilizadas como agregado quanto à Reatividade Álcali-
Agregado (RAA), verificou-se que o uso desta rocha como agregado na construção civil está 
limitado pela abundante presença de quartzo deformado (acima de 5%) e devido ao 
desenvolvimento da textura mirmequítica, portanto, sendo potencialmente reativa.  
Para fins de quantificação da deformação no quartzo, calculamos em torno de 90% de grãos e 
subgrãos com extinção ondulante e diferenciamos uma fração de natureza cominuída ou 
recristalizada, com tamanho inferior à 0,15mm, compondo por volta de 4% do total de 
grãos de quartzo da rocha.  

 

 
DH-23A (a) - Fotomicrografia em nicóis cruzados (aumento de 7X e escala gráfica de 2 mm), destacando-

se a protomilonítica sobreposta à textura equigranular hipidiomórfica de grão médio a grosso, com 
abundantes cristais de ortoclásio pertítico (fk), quartzo (qz) e plagioclásio (pl). 

 

 
DH-23A (b) – Detalhe do campo marcado em vermelho da fotomicrografia superior, em nicóis paralelos e 

cruzados (aumento de 25X e escala gráfica de 0,5 mm), destacando o fraturamento e deformação dos 
cristais de ortoclásio pertítico (fk), do plagioclásio (pl) e quartzo (qz). Em luz natural, observa-se a alanita 

(al) oxidada. 
 
 

Número Modal Classificação 
 

DH – 28A 
Domínio 1: carbonato - 93%; flogopita cloritizada - 5%; opacos – 
2%; Domínio 2: epidoto - 40%; clinozoisita - 25%; titanita - 20%; 

carbonato 5%; opacos - 2%; diopsídio - traços. 

 
escarnito 

Rocha complexa, de grão médio a fino, com tamanho de grão variando entre 3,5 a 0,3 mm. 
Possivelmente um escarnito (ou tactito) resultante da interação de um magma silicatado, com 
rochas carbonáticas, já que a lâmina delgada exibe duas porções distintas: no Domínio 1 
predominam os carbonatos em arranjo granoblástico, com cristais estirados e dobrados, com 



alguns cristais de mica levemente avermelhados (flogopita?) cloritizados. Este domínio se 
mostra reativo com o Domínio 2, constituído de um agregado de epidoto do tipo pistacita, 
cristais globulares a euédricos de titanita, em uma matriz fina a média de carbonato, 
clinozoisita e, possivelmente, diopsídio predominando a textura hipidiomórfica. O contato entre 
os dois domínios é reativo, com simplectitos complexos entre a mineralogia do Domínio 2 e o 
carbonato. Para identificar a natureza do carbonatopresente, a lâmina foi tingida com solução 
ácida de ferricianeto de potássio e alizarina vermelha para distinguir os diferentes minerais 
carbonáticos (DICKSON, 1965). As cores indicativas da composição dos carbonatos são 
consideradas aquelas definidas por Evamy (1963) e permitiu o reconhecimento de uma 
coloração avermelhada, indicando a presença de calcita. 

 

 
DH-28 A (a) - Fotomicrografia em luz plana polarizada (aumento de 7x e escala gráfica de 2 mm)  

mostrando o contato entre os dois domínios descritos: um domínio composto predominantemente por 
carbonato; e outro por uma associação de epidoto e titanita, em uma mineralogia típica dos escarnitos. 

 

 
DH-28 A (b) - Fotomicrografia em luz polarizada plana e cruzada (aumento de 25x e escala gráfica de 1 
mm), mostrando a cominuição dos grãos ao longo de microshears (seta) no Domínio 1, constituido de 

calcita (cc), flogotpia e talco; e o domínio 2, constituído de epidoto e titanita (tit). 
 
 

Número Modal Classificação 
 

DH – 28 B 
plagioclásio - 40%; biotita cloritizada - 37%; diopsídio 
- 9%; carbonato - 8%; felspato alcalino - 2%; epidoto 

- 2%; titanita - 2%; opacos - 2%. 

 
Biotita Gnaisse 

Rocha com bandamento dado pela alternância de níveis descontínuos e anastomosados, ricos 
em biotita, e níveis ricos em feldspatos, um mineral máfico (possivelmente o diopsídio) e 
carbonatos. A textura é granolepidoblástica fina, com tamanho do grão inferior a 1 mm, com 
palhetas de biotita cloritizada orientadas e plagioclásio e, subordinadamente, feldspato alcalino 
isogranulares, em geral xenomórficos. A titanita se distribui em toda a rocha na forma de 
glóbulos, eventualmente subédrica. Também compõe a mineralogia o carbonato e o epidoto, 
localmente como clinozoisita, que podem indicar que a rocha é um gnaisse calciossilicático e 



um contexto de interação entre rochas carbonáticas e rochas magmáticas. 
 

 
DH-28 B (a) - Fotomicrografia em luz plana polarizada (aumento de 7x e escala gráfica de 2 mm), 

evidenciando a cor vermelha, típica de calcita, tingida com solução ácida de ferricianeto de potássio e 
alizarina vermelha (verm aliz). 

 

 
DH-28 B (a) - Fotomicrografia em luz plana polarizada (aumento de 7x e escala gráfica de 2 mm), 

evidenciando o bandamento dado pela alternância de níveis ricos em biotita (bt) e níveis feldspáticos (pl). 
 

 
DH-28 B (c) - Fotomicrografia em luz polarizada plana e cruzada (aumento de 25x e escala gráfica de 1 

mm) mostrando o domínio onde se concentra a biotita (bt) na forma de finas palhetas orientadas e os 
inúmeros glóbulos de titanita (tit). 

 
 

Número Modal Classificação 
 

DH - 39 
quartzo - 36%; feldspato alcalino (ortoclásio/microclínio) – 
34%; plagioclásio - 25%; biotita cloritizada - 5%; opacos, 

titanita, alanita apatita e zircão – traços. 

 
monzogranito 

protomilonítico 



Rocha com textura protomilonítica, com cerca de 65% de porfiroclastos de feldspatos alcalinos 
e plagioclásio, de grão grosso a médio (10 a 0,3 mm), alongados, com bordas cominuídas, 
levemente alinhados, conferindo uma foliação à rocha, imersos em 35% de matriz fina, 
resultante da recristalização predominantemente do quartzo, que adquire hábito xenoblástico 
de grão fino (<0,8 mm). A biotita, parcial a totalmente cloritizada, completa a paragênese. O 
feldspato presente é o ortoclásio, parcial a totalmente microclinizado, micropertítico. O 
plagioclásio é subordinado, por vezes apresenta zonação marcada pela sericitização do núcleo 
do cristal, e ambos os feldspatos apresentam os efeitos da deformação, como recristalização, 
segundo as bordas e fraturamentos com cominuição das bordas. O quartzo mostra forte 
extinção ondulante e pode estar parcialmente recristalizado em subgrãos de aspecto 
sacaroide. A biotita mostra planos de clivagens curvos ou dilatados, preenchidos por epidoto do 
tipo pistacita e opacos, e apresenta inúmeras inclusões de minerais acessórios, como alanita 
(fortemente zonada), zircão (que forma halos pleocróico), apatita e minerais opacos. A titanita é 
frequente e ocorre euédrica. 
Com base na análise petrográfica da rocha e mediante as orientações da ABNT NBR 15577-3 
(2008), que classifica as rochas utilizadas como agregado quanto à Reatividade Álcali-
Agregado (RAA), recomenda-se cautela na utilização desta rocha como agregado na 
construção civil, pela abundante presença de quartzo deformado (100% com extinção 
ondulante e/ou recristalizado), sendo potencialmente reativa. 

 

 
DH-39 (a) - Fotomicrografia em luz plana polarizada (aumento de 7x e escala gráfica de 2 mm), onde a 
matriz de quartzo (qz) recristalizado e os porfiroclastos de feldspato alcalino (fk) e plagioclásio (pl), os 

minerais castanhos são as biotitas e se destaca um cristal de titanita (tit). 
 

 
DH-39 (b) - Fotomicrografia em luz polarizada cruzada (aumento de 25x e escala gráfica de 1 mm) 

mostrando as evidências de deformação, como a forte extinção ondulante do quartzo (qz), completam a 
paragênese o feldspato alcalino (fk) e o plagioclásio zonado (pl). 

 



 
Figura DH-39 (c) - Chapa polida (7 x 7 cm). 

 
 

Número Modal Classificação 
 

DH – 71A 
plagioclásio - 48%; quartzo - 22%; microclínio - 20%; 

biotita - 10%; titanita, opacos, epidoto e zircão – traços. 
monzogranito 

deformado 
Rocha equigranular hipidiomórfica, com grão grosso a médio (9 a 2 mm) com um evento 
deformacional superimposto, possivelmente equivalente a condições de fácies anfibolito (como 
sugere a presença de simplectitos). A rocha está composta de plagioclásio subédrico a 
euédrico, zonado, com sericitização seletiva do núcleo dos cristais; o feldspato presente é o 
microclínio, raramente pertítico, subédrico a intersticial, que no contato com o plagioclásio 
desenvolve complexos intercrescimentos simplectíticos. O quartzo é intersticial e mostra 
pronunciada extinção ondulante ou ocorre na forma de agregados policristalinos, indicando 
uma deformação pervasiva que atinge a maioria dos grãos. O mineral máfico presente é a 
biotita, que ocorre na forma de lamelas com forte pleocroísmo em tons de castanho-pálido 
amarelado a castanho-escuro esverdeado (a coloração esverdeada sugere a presença de 
variedades férricas), os planos de clivagem podem estar encurvados pelo mesmo evento que 
deformou os minerais félsicos. A biotita abriga inclusões de acessórios, como zircão, apatita 
euédrica e titanita, em geral losangular, sua forma característica. Como mineralogia 
secundária, se destacam a sericita e o epidoto. 
Com base na análise petrográfica da rocha e mediante as orientações da ABNT NBR 15577-3 
(2008), que classifica as rochas utilizadas como agregado quanto à Reatividade Álcali-
Agregado (RAA), recomenda-se cautela na utilização desta rocha como agregado na 
construção civil, pela abundante presença de quartzo deformado (100% com extinção 
ondulante e/ou recristalizado), sendo potencialmente reativa. 

 



 
DH-71A (a) - Fotomicrografia em luz plana polarizada (aumento de 7x e escala gráfica de 2 mm) 

mostrando o arranjo entre quartzo, feldspatos e minerais máficos e onde observa-se a recristalização 
segundo o bordo dos grãos e a extinção ondulante do quartzo. 

 

 
DH-71A (a) - Fotomicrografia em luz polarizada cruzada (aumento de 25x e escala gráfica de 1 mm) 

mostrando as evidências de deformação, como as texturas mirmequíticas, no contato entre o feldspato 
alcalino e o plagioclásio, e fraturamento e encurvamento dos planos de macla do plagioclásio. 

 
 

Número Modal Classificação 
 

DH – 71B 
plagioclásio - 50%; quartzo - 28%; biotita - 15%; feldspato 

alcalino - 5%; titanita - 2%; opacos, epidoto, apatita e 
zircão – traços. 

 
tonalito milonítico 

Rocha com cerca de 50% de matriz fina (<0,3 mm) recristalizada, que envolve porfiroclastos de 
grão médio (2 a 1,5 mm) predominantemente de plagioclásio, que adquirem formas mais 
arredondadas e alongadas, apresentando planos de maclas encurvados e planos de clivagem 
dilatados com a cristalização de epidoto.  É possível observar uma trama planar pervasiva, 
caracterizada pela alternância de bandas milimétricas de biotita, titanita globular, epidoto e 
bandas de quartzo ribbon, formando agregados estirados com conatos serrilhados a poligonais. 
Com base na análise petrográfica da rocha e mediante as orientações da ABNT NBR 15577-3 
(2008) que classifica as rochas utilizadas como agregado quanto à RAA (Reatividade Álcali-
Agregado), recomenda-se cautela na utilização desta rocha como agregado na construção civil 
pela abundante presença de quartzo deformado (90% com extinção ondulante e/ou 
recristalizado), sendo, portanto potencialmente reativa. 

 



 
DH-71B - Fotomicrografia em luz plana polarizada (aumento de 7x e escala gráfica de 2 mm) mostrando a 

textura protomilonítica com a cominuição dos plagioclásios (pl) que já mostram algum arredondamento. 
 

 
Número Modal Classificação 

 
DH – 71C 

quartzo - 34%; feldspato alcalino 
(microclínio/ortoclásio) - 32%; plagioclásio - 31%; 

biotita - 3%; opacos, apatita e zircão – traços. 

 
monzogranito 

protomilonítico 
Rocha com textura protomilonítica com cerca de 65% de porfiroclastos de feldspatos alcalinos 
e plagioclásio, de grão grosso a médio (5 a 2,0 mm), que ainda preservam as formas 
prismáticas ígneas reliquiares, entretanto desenvolvem intensa cominuição ao logo das bordas 
dos grãos. O feldspato presente é o ortoclásio, parcial a totalmente microclinizado. O quartzo 
mostra forte extinção ondulante e está parcialmente recristalizado em subgrãos de aspecto 
sacaroide. A biotita está parcial a totalmente cloritizada e mostra planos de clivagens curvos ou 
dilatados, preenchidos opacos, e apresenta inúmeras inclusões de minerais acessórios como 
zircão, que forma halos pleocroicos, apatita e minerais opacos. 
Com base na análise petrográfica da rocha e mediante as orientações da ABNT NBR 15577-3 
(2008), que classifica as rochas utilizadas como agregado quanto à Reatividade Álcali-
Agregado (RAA), recomenda-se cautela na utilização desta rocha como agregado na 
construção civil, pela abundante presença de quartzo deformado (80% com extinção ondulante 
e/ou recristalizado), sendo potencialmente reativa. 

 

 
DH-71C - Fotomicrografia em luz plana polarizada (aumento de 7x e escala gráfica de 2 mm) destacando 

a textura protomilonítica com a cominuição dos cristais de quartzo (qz) e feldspato (fk). 
 
 

Número Modal Classificação 
 

DH – 71D 
quartzo - 36%; microclínio - 32%; plagioclásio - 30%; biotita - 

2%; titanita - 2%; opacos, zircão e apatita – traços. 
monzogranito 

deformado 



Rocha equigranular hipidiomórfica reliquiar, com grão médio a fino (5,0 a 0,8 mm), com um 
evento deformacional superimposto, responsável pela discreta recristalização do quartzo e dos 
feldspatos. A rocha está composta de plagioclásio subédrico a euédrico, zonado, com 
sericitização seletiva do núcleo dos cristais. O feldspato presente é o microclínio, raramente 
pertítico, subédrico a intersticial que, no contato com o plagioclási,o desenvolve 
intercrescimentos simplectíticos. O quartzo é intersticial e mostra pronunciada extinção 
ondulante ou ocorre na forma de agregados policristalinos. O mineral máfico presente é a 
biotita, que ocorre na forma de lamelas com forte pleocroismo em tons de castanho a 
esverdeado, quando cloritizada, os planos de clivagem podem estar encurvados e, em geral, 
estão dilatados pela presença de epidoto e opacos. Os minerais acessórios, como zircão, 
apatita e opacos, ocorrem em geral como inclusão da biotita. 
Com base na análise petrográfica da rocha e mediante as orientações da ABNT NBR 15577-3 
(2008), que classifica as rochas utilizadas como agregado quanto à Reatividade Álcali-
Agregado (RAA), recomenda-se cautela na utilização desta rocha como agregado na 
construção civil, pela abundante presença de quartzo deformado (70% com extinção ondulante 
e/ou recristalizado), sendo potencialmente reativa. 

 

 
DH-71D - Fotomicrografia em luz plana polarizada (aumento de 7x e escala gráfica de 2 mm) destacando 

a deformação, com a recristalização do quartzo (qz) e alteração seletiva do núcleo do plagioclásio (pl). 
 

Número Modal Classificação 
 

DH – 71E 
plagioclásio - 38%; quartzo - 28%; biotita - 25%; microclínio - 
6%; titanita - 2%; opacos - 1%; epidoto e hornblenda - traços. 

granodiorito 
milonítico 

Rocha com textura milonítica com cerca de 55% de matriz fina resultante da recristalização 
pelo metamorfismo dinâmico, associada a esta recristalização ocorre a formação da foliação 
dada pela orientação de bandas descontínuas e milimétricas de biotita, alternadas a bancas 
quartzo-feldspáticas onde se alojam os porfiroclastos que ainda guardam relictos da textura 
ígnea original, com formas alongadas. Os porfiroclastos são predominantemente de 
plagioclásio, em geral zonado, com bordos cominuídos e planos de maclas com kink bands. De 
forma subordinada, ocorre algum microclínio, que também mostra os efeitos da deformação, 
com bordas cominuídas e desenvolvimento de mirmequitos ao longo do contato com o 
plagioclásio. Já no quartzo, principal constituinte da matriz, observa-se uma significativa 
redução no tamanho e tendência a uniformidade dos grãos, onde a forma predominante é a de 
ribbons. A biotita é abundante e ocorre levemente cloritizada, com hábitos fusiformes, 
alongadas segundo a foliação. Em geral está acompanhada por inclusões de opacos, zircão e 
apatita e de aglomerados de pistacita. A titanita é euédrica e pode estar fraturada, também 
orientada pela foliação. 
Com base na análise petrográfica da rocha e mediante as orientações da ABNT NBR 15577-3 
(2008), que classifica as rochas utilizadas como agregado quanto à Reatividade Álcali-
Agregado (RAA), recomenda-se cautela na utilização desta rocha como agregado na 
construção civil, pela abundante presença de quartzo deformado (70% com extinção ondulante 



e/ou recristalizado), sendo potencialmente reativa. 
 

 
DH-71E - Fotomicrografia em luz plana polarizada (aumento de 7x e escala gráfica de 2 mm) mostrando a 

textura protomilonítica com a cominuição dos plagioclásios (pl) que já mostram algum arredondamento. 
 
 

Número Modal Classificação 
 

DH – 72A 
quartzo - 34%; feldspato alcalino (ortoclásio/microclínio) - 
32%; plagioclásio - 26%; biotita - 5%; hornblenda - 2%; 
granada - 1%; alanita, opacos, apatita e zircão - traços. 

granada 
monzogranito 

protomilonítico 
Rocha deformada, com textura protomilonítica, caracterizada pela presença de cerca de 70% 
de porfiroclastos de grão médio (<4,5 mm) de feldspatos cercados por 30% de matriz fina (<1 
mm) constituída de grãos de quartzo recristalizados, em agregados xenomórficos, por vezes 
fortemente cominuídos (<0,2 mm). O feldspato alcalino é o ortoclásio micropertítico, 
parcialmente microclinizado em decorrência da deformação, e ocorre com bordas 
recristalizadas e fraturado. O plagioclásio encontra-se sericitizado e com kinks segundo os 
planos de macla, que estão encurvados e por vezes fraturados, onde segundo o plano de 
fraturamento formam-se subgrãos; nas fraturas intramineral é comum ocorrerem micas. A 
biotita ocorre como palhetas de grão fino e, em geral, contorna os planos de fratura dos 
feldspatos. Associada à biotita ocorrem pequenos percentuais de hornblenda e, em menor 
proporção, minerais acessórios, como zircão, apatita e alanita. A granada, de coloração 
amarelada (atípica), ocorre anédrica, com muitas inclusões, inclusive de alanita. Como mineral 
secundário, ocorrem sericita, carbonato, hidróxidos de ferro e algum epidoto. 
Com base na análise petrográfica da rocha e mediante as orientações da ABNT NBR 15577-3 
(2008), que classifica as rochas utilizadas como agregado quanto à Reatividade Álcali-
Agregado (RAA), recomenda-se cautela na utilização desta rocha como agregado na 
construção civil, pela abundante presença de quartzo deformado (70% com extinção ondulante 
e/ou recristalizado), sendo potencialmente reativa. 

 

 



DH-72A (a) - Fotomicrografia em luz plana polarizada (aumento de 7x e escala gráfica de 2 mm) 
mostrando o arranjo entre quartzo e os feldspatos onde observa-se a forte recristalização da mineralogia 

original. 
 

 
DH-72A (b) - Fotomicrografia, respectivamente em luz plano polarizada e polarizada cruzada (aumento de 

40x e escala gráfica de 0,5 mm), mostrando um cristal de granada, com inclusão de alanita, que nucleia 
fraturas radiais, possivelmente oriundas da alteração e aumento de volume deste mineral, fraturando a 

granada hospedeira. Observam-se também cristais de anfibólio de cor verde. Em luz polarizada cruzada 
fica evidente a deformação e recristalização do quartzo. 

 
 

Número Modal Classificação 
 

DH – 72 B 
quartzo - 35%; feldspato alcalino (microclínio/ortoclásio) - 

33%; plagioclásio - 28%; biotita cloritizada - 4%; hornblenda, 
granada, alanita, opacos, fluorita, apatita e zircão - traços 

granada 
monzogranito 

protomilonítico 
Rocha muito semelhante, na mineralogia e na textura, à amostra DH-71A. A textura é 
protomilonítica, com de cerca de 70% de porfiroclastos de grão médio (<4,5 mm) de feldspatos 
com 30% matriz fina (<1 mm), resultante da cominuição dos grãos originais, constituída de 
grãos de quartzo recristalizados, em agregados xenomórficos com grão inferior a 0,2 mm. Na 
amostra o componente rúptil é pronunciado, com intenso fraturamento mineral. O ortoclásio 
micropertítico original está parcialmente microclinizado, em decorrência da deformação, 
observado pela presença das maclas de Carlsbad, parcial a totalmente substituídas pela 
combinação albita-periclina. O feldspato alcalino ocorre com bordas recristalizadas e está 
intensamente fraturado. O plagioclásio encontra-se sericitizado e com kinks e fraturas com 
deslocamento lateral segundo os planos de macla; segundo os planos de fraturamento, 
formam-se subgrãos. A biotita ocorre como palhetas de grão fino e, em geral, contorna os 
planos de fratura dos feldspatos, está parcial a totalmente cloritizada e ocorre comumente 
associada aos acessórios: zircão, apatita e alanita e, em geral, substituída por carbonato e 
margeada por uma coroa de pistacita. A hornblenda foi observada na forma de raros cristais 
isolados. A granada é rara, ocorre anédrica, com inclusões, e associa-se aos opacos. Os 
secundários são clorita, opacos e carbonato (que, por vezes, parecem substituir a granada). 
Com base na análise petrográfica da rocha e mediante as orientações da ABNT NBR 15577-3 
(2008), que classifica as rochas utilizadas como agregado quanto à Reatividade Álcali-
Agregado (RAA), recomenda-se cautela na utilização desta rocha como agregado na 
construção civil, pela abundante presença de quartzo deformado (90% com extinção ondulante 
e/ou recristalizado), sendo potencialmente reativa. 

 



 
Figura DH-72B (a) - Fotomicrografia em luz plana polarizada (aumento de 7x e escala gráfica de 2 mm) 

mostrando o arranjo entre o quartzo e os feldspatos, onde observa-se a forte recristalização da 
mineralogia original. 

 

 
Figura DH-72B (b) - Fotomicrografia, respectivamente em luz plano polarizada e polarizada cruzada 

(aumento de 25x e escala gráfica de 1 mm), mostrando grãos de microclínio micropertítico e plagioclásio, 
ambos com forte cominuição de grão segundo o bordo, em matriz de quartzo recristalizado. 

 
 

Número Modal Classificação 
 

DH – 72 C 
quartzo - 35%; feldspato alcalino (microclínio/ortoclásio) - 

32%; plagioclásio - 28%; biotita cloritizada - 5%; 
hornblenda, granada, alanita, opacos, alanita, fluorita, 

apatita e zircão - traços. 

 
granada 

monzogranito 
protomilonítico 

Rocha muito semelhante, na mineralogia e na textura, às amostras DH-71A e 72B. Rocha 
deformada, com textura protomilonítica estabelecida sobre uma equigranular hipidiomórfica 
média (<5 mm) de composição quartzo-feldspática, onde os feldspatos constituem os 
porfiroclastos e parte da matriz fina juntamente com o quartzo que se encontra totalmente 
recristalizado. Completam a paragênese alguma biotita, raros cristais e hornblenda e granada, 
sendo que o mineral ocorre anédrico. A mineralogia acessória compõe-se de zircão, apatita e 
alanita, e a mineralogia secundária consiste em sericita, que é a principal alteração do 
plagioclásio, clorita que substitui a biotita e pistacita que se associa a alanita. 
Com base na análise petrográfica da rocha e mediante as orientações da ABNT NBR 15577-3 
(2008), que classifica as rochas utilizadas como agregado quanto à Reatividade Álcali-
Agregado (RAA), recomenda-se cautela na utilização desta rocha como agregado na 
construção civil, pela abundante presença de quartzo deformado (70% com extinção ondulante 
e/ou recristalizado), sendo potencialmente reativa. 

 



 
Figura DH-72C - Fotomicrografia em luz plana polarizada (aumento de 7x e escala gráfica de 2 mm) 
mostrando a textura protomilonítica com o forte estiramento recristalização do quartzo e feldspatos. 

 
 

Número Modal Classificação 
 

DH – 73 
quartzo - 35%; microclínio - 33%; plagioclásio - 
28%; biotita cloritizada - 4%; muscovita, titanita, 

opacos, apatita e zircão - traços. 

 
monzogranito 

protomilonítico 
Rocha com textura protomilonítica onde se destacam os fenoclastos de feldspato alcalino do 
tipo microclínio, por vezes micropertítico e de plagioclásio, prismáticos a anédricos, de grão 
grosso a médio (<6,5 mm), cercados por matriz fina (<0,5 mm) de composição quartzo-
feldspática, composta predominantemente de quartzo recristalizado, com contatos suturados. 
Quando em contato com o feldspato alcalino, o plagioclásio apresenta mirmequitas, resultantes 
da deformação. A biotita está presente na forma de lamelas parcial a totalmente cloritizadas, 
com clivagens dilatadas e formação de opacos e epidotos ao longo dos planos de clivagem. 
Ocasionalmente, ocorre a muscovita, associada à biotita, em espaços intersticiais e 
substituindo parcialmente o plagioclásio ou preenchendo fraturas, sugerindo uma gênese 
secundária. Com acessórios estão presentes zircão, apatita e minerais opacos. 
Com base na análise petrográfica da rocha e mediante as orientações da ABNT NBR 15577-3 
(2008), que classifica as rochas utilizadas como agregado quanto à Reatividade Álcali-
Agregado (RAA), recomenda-se cautela na utilização desta rocha como agregado na 
construção civil, pela abundante presença de quartzo deformado (85% com extinção ondulante 
e/ou recristalizado), sendo potencialmente reativa. 

 

 
Figura DH-73 - Fotomicrografia em luz plana polarizada (aumento de 7x e escala gráfica de 2 mm) 
mostrando a recristalização do quartzo e dos feldspatos, além da alteração seletiva do plagioclásio. 

 
 

Número Modal Classificação 



 
DH – 74 

quartzo - 36%; microclínio - 35%; plagioclásio - 22%; 
biotita cloritizada - 7%; titanita - 1%; alanita - 1%; opacos, 

apatita e zircão – traços 

monzogranito 
protomilonítico 

Rocha com textura protomilonítica, com cerca de 70% de porfiroclastos de feldspato alcalino e 
plagioclásio de grão grosso a médio (1 cm a 2 mm), raramente quartzo, imersos em uma matriz 
de grão fino (<0,5 mm), resultante da cominuição dos grãos em um processo de deformação 
dinâmica. A deformação transforma particularmente o quartzo em domínios granoblásticos 
xenomórficos, com forte extinção ondulante e a formação de subgrãos. Os porfiroblastos 
também passam por transformações devido à deformação, como o ortoclásio, que sofre a 
microclinização, entretanto algumas maclas de Carlsbad ainda resistem, sendo que ao longo 
dos grãos se desenvolvem bordas mirmequíticas. Também ocorrem fraturas intramineral, que 
são preenchidas por quartzo, muscovita e epidoto. O plagioclásio mostra zonação, com 
sericitização seletiva do núcleo do cristal. A biotita está parcialmente cloritizada e pode ocorrer 
agrupada em domínios. A mineralogia acessória é composta de abundante apatita, que ocorre 
poiquilítica nos domínios de biotita, zircão e alguma pistacita. Junto à biotita ocorre a alanita, 
em formas euédricas, zonada e também apresenta os efeitos da deformação, com cristais 
rompidos e alinhados segundo a foliação. 
Com base na análise petrográfica da rocha e mediante as orientações da ABNT NBR 15577-3 
(2008), que classifica as rochas utilizadas como agregado quanto à Reatividade Álcali-
Agregado (RAA), recomenda-se cautela na utilização desta rocha como agregado na 
construção civil, pela abundante presença de quartzo deformado (90% com extinção ondulante 
e/ou recristalizado), sendo potencialmente reativa. 

 

 
Figura DH-74 (a) - Fotomicrografia em luz plana polarizada (aumento de 7x e escala gráfica de 2 mm) 

mostrando a textura protomilonítica já com o desenvolvimento de uma foliação resultante do alinhamento 
dos grãos, ainda se destaca o ortoclásio microclinizado (fk), com faturas intramineral escalonadas e 

domínios de quartzo recristalizado. 
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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 quatro grandes linhas de atuação:

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

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

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






